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  "چستانيهبوط در ه" به  ينگاه
  يژن ادبيب

شناسانه  تبار دباغ درفهمِ. پرداخته است يو سهراب سپهر يعتيل اشعار شريباز تاو بهاز منظر خود  دکتر سروش دباغ 

پردازد و در  يم يعتيسهراب و شر ونديپ مِ هميمفاه يِقيسه تطبيبه مقا" چستانيهبوط در ه"خود از شعر سهراب در مقاله 

کشد  ياو سرک م يسهراب و اتاق آب يها خواب ي محرمانه يها چهيکشاند که به در يرا بدان جا مکار  ين واديا

سخن "ريهبوط در کو"متنِ يبه گواه يعتيشر و مغازالت ها ييا از تک گوي و) ۲۳-۲۱صص  يهمان، به نقل از اتاق آب(

 ي کننده يکه تداع يبساطت ؛ذهن است اشاره به بساطت يبرا ينماد خوب يدوران کودک": دباغ معتقد است. ديگو يم

آزمون  کامالً ين گزاره به صورتيا ،رشد کودک يدر روانشناس )۵ص همان،." (ست يشکل يو ب يچون يرت، بيح

  يها دگاهيد در است که  يا از آن انگاره يسوژه مذکور بخش. تسيمناقشه ن ت شده است و محلِاثبا ير و تجربيپذ

روند " يجامعه شناخت با مفهومِ ييمعنامِ يو در ارتباط مستق گردد يمطرح م"شتنيخو تحققِ فراگرد"عنوان با  روانشناسان

ن يدر ا" خود شکوفا انسان"رد و يگ يقرار م ن مفهوم در صدريز ايمازلو ن يازهايدر هرم ن. قرار دارد"  يريجامعه پذ

 .کشد يان ميرا به م "ييتنها"مفهوم  ي، پان دويا مشترک نظرگاه نِ ياديبن  قرابت اثبات يه برادباغ در ادام. بالد يبستر م

الوم در ي؛  دکتر خورد يم گره" يهست سوگناک سرشت"که با  است" يشناخت يهست ييتنها"ن جا يدر ا  ييتنها مراد از

 شمول جهان يرا تعارض ييتنها کند؛ ياستفاده م "يختگيآم"ر يباز تع) ۵۴۶ـ۵۲۸صص ( اليستانسياگز يکتاب روان درمان

را به  يي، تنهايختگيآم: "الوم معتقد استي. داند يهولناک م ييتنها را مستلزم تاب آوردن تيافتن فردي داند و يم

ان در يبه ب يگريادغام در د ي لحظات سعادتمندانه .دور ين مياز ب يان بردن خود آگاهيم از و با يافراط يا وهيش

 يا جداگانه) منِ(گر ي، ديختگيآم را دريز.)  ام خود بودنم را از دست داده حسِ(د يتواند بگو ينم يند؛ فرد حتيآ ينم

به قول . شود يبدل م) ما(پرسشگر به ) منِ(ن است که در آن، يک  ايرمانت ي نکته. ديبگو يزين چيندارد که چن وجود

ابد؛ به يش يافزا يهر چه قدر آگاه :کگور گفتهريک... ))ستيان نيدر م يکه پرسش يوقت ؛عشق پاسخ است(( :کنت باخ

ن همان يا." شتر استيب يدياس و نومي ،شتريب يهر چه قدر آگاه: شود يافزوده م يدياس و نوميزان يهمان اندازه بر م

 ،يين تنهايا بطنِناب از اضطراب و دلهره در يا نمونه. ابدي يو سهراب م يعتير شراست که دباغ د يحزن آلود ييتنها

ان يدر ب يو .ديگو يز از آن سخن ميکگور  نريک ،ستياليستانسيلسوف متاله اگزيگونه که ف راست بدان. مستتر است

مثبت  يا هرهکاه او را به دل جانباز و  پاک  و محاکات  مانيا شهسوارِ م،يابراه ي دلهره خود "يک تغزليالکتيد"مفهوم 

 شود؛ يافت ميز يموالنا ناشعار در  آور شتده يينهان شده با تيعج ي متملکانه رِيغ ن عشقِياز ا ييها بارقه. کند يل ميتاو

بگذار؛ ما  يسگ/ دوست کردند يمان، جان فدايکر": ديگشا يخته به تمنا ميبه دشنامي آملب  يا که مستاصل و عاصجآن

که / کن يآشت ؛ردمپندار مکنون / ؟ يپرست و خصم جانچرا مرده / کرد يآشت يخواه ،چو بعد از مرگ/ميهم مردمان
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 چنان که سهراب هم " .ميرخم را بوسه ده؛ اکنون همان/ بوسه دادن يچو بر گورم بخواه/ ميما چون مردگان ،ريدر تقد

سخن گفتن از ..." ست يت جاريتا ابد ينارون ي هي، سايين تنهايو در ا: "پردازد ين ميرا چن يين تنهايا يگر تيروا

ق يکه حس تعل يزمان يو ب يمکان يب ينوع. ابدي يمعنا ماز  يرنگ يپکه  است  يفکر ي ن نحلهيدر پناه ا "ياکنون ابد"

اديخود بناز جوهرِ  برآمده يا رابطه"ماورا  که با يانسانبا  يو ابد يازل يين تنهايا؛ کند يجاد ميزده ا رتيح را در انسان" 

  .کند  يحلول م يگريگرگون در ديد يدر شکل و صورت "اريع يبت"در قامت  ييشود و با مرگ او گو يدارد؛ زاده م

. گنجد يمعقول و معمول نم يها يتا در دسته بند دقاع ،يت رابطه با امر قدسيفيب سهراب از کيب و غريقرائت عج 

ن در يخته است و ايدر آم يسورئال و يها ي تزشود؛ با فان يم افتيآن چنان که در متون سهراب در يساحت امر قدس

ن يت محزون حسين سبک در روايا ي افتهيله استحا ينمونه . در ارتباط است يمفهوم ينيآفر ساده يبا نوع يختگيآم

ت يشخص برگرفته از ز سهراب، يانگشور يبه رغم کودک يپناه اشعار ن متن،يکه به نظر مولف اشود يم افتيزين يپناه

ا به قول ي" ييآشنا زدا"ن هر دو در يشباهت ا.ستا ين پناهيحس ناشاد و ناهموار يکودکو  به شدت حساس شاعر منشِ

  آبنشدن   گل اش  دغدغه که است ياسيرسيغي نقاش شاعرـ سهراب کهيصورتدر .است" عادت خالف آمد"حافظ، 

  اشيپ خصلت همان با سهراب. است مطلق رِيازخي قيحق يبازنمود عت،کهيطب  ذات  از  گرگونهيد ينماد آب؛. است

   .گردديم شيها کفش دنبال بهي مفهوم

از همه  يي؛ گوشود يم مقرر نيچن نيا يوح در کهي وقت  آورد؛ يدرم را شيها کفشي موس که هيما  آن به ديشا 

ش يها شهيق انديسوار بر قا سهراب  داند؛ يم  فهيوظ  تجسد را انسان ،شاملو کهي درجهان. کند يد مي ، خلعيانفس عناصر

عاشق   همه که ييها پاسبان حد به تا را" قاهر ي سلطه" دکانه،كو يايخوليمال بابندد و  ينم دل ،ها يپري ايدر به

 آرامشِ. پيمايد هي ديگر ميراسهراب   ي  زده  افسون عرفان و روند يم گريد يريمس به وجامعهخ يتار .دهد يم د؛تنزلهستن

 زدن برهم يارايو هيوداع است خوشنود يبيس به او چراکه دارد يبرنم ترک اش  ييها تن نازک ينيچ و وا  مومداو طيبس

  .ندارد را موجودِ وضع

 دنياست در باب بر دوش کش يعتيشر ي واره ن غزلي،  ابه طور نمونه. ديگو يها سخن م رانهيکو يعتيدباغ از شر

خدا خداوند ناگهان: " لف است؛ؤاز م ينگارش يراستاريو و يگذار ن نکته که عالمتيا يادآوريبا  ؛يسرمد  امانت، 

 آورد پيش افض  ي درسينه اند؛ دهسرز ،ت و حيات از  آن دوخلق ي  معجزه كه هايي دست ا،يش رزيبا و بزرگ هاي دست

 ساكت را كائنات  همه ،وحشت ... آمد پديد وي هاي دست دركف بي قرار و انگداز و ديوانه آتش، ازآتش كوهي... 

 عرضه درياها و صحراها و ها بركوه آن را ندا. برد فرو عدم درسكوت را هستي، خدا خداوند ندايِ ناگهان .بود كرده

 از همه ؛نهادند فرار  پابه درياها؛فراچيدند دامن،ناورپههاي  دشت.  نبود پاسخي ياراي، وحشت از را هيچ يك، كرد مي

 سرخ گل اش برچهره كه حالي در و شد شگفت در خدا خداوند !مابرداشتيم! برداشتم من ؛زدند ربازس  شا  برداشتن

  "  !!ناداني  كارِ ستم ، سخت چه كه! آه :ريخت؛گفت مي شا لبان زيباي لبخند ياز يمحبت شهد و شكفت  مي شادي
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ت آن است که يواقع .عشق باز است که ذکر آن رفت ي زده  ن روح  سودايا ناقضِ ،يعتيگر آثار شريدکه   يدر حال

 ييها رهگزا يعتيز شرين کتاب نيچه در اگر. است يعتيشر يقيحق ي تمام قد چهره ي نهيي، کمتر آيعتيشر يها رانهيکو

 اين به ينگاه يك  و بيايند شيطان و خدا كه االن: "مثال ير دارد؛ براي، به صورت کثيانقالب هم داستان با گفتمان

 براي" اهللا فتبارك" رجز آن} که{دهد نمي جلو را اش سينه و گيرد نميا باال ر سرش شيطان ؛دبيندازن قابيل هاي بچه

  ."ها؟ اين فاعِ د بين ياقربان براي يا بود ها  همين

به دنبال  ياسيس اسالم از نردم يو فهم سرخ يليتاو با کهاست  يانقالب  جانيه ينوع غالبا بازنموداو  ي شهيجوهر اند

 يروش شناخت در ساختارِ" چشم مرکب" ي دارنده انسان ي دهيشک برکش يکه ب ينظرگاه. ر استيفراگ يجاد جنبشيا

 منظر از .سازد يم يعلمريرا غ يو  منظر ،يشناخت روش  درک ن عدم يهم .ستين يمحمد مختارعرضه شده از جانبِ 

اش  هنگام زود  فوت  رغم به  رانيا  در  ها نيپرکارتر  و ها  نيگذارتررياز تاث يکيشک  يب  يعتيشر شناسانه، داريپد

 يشناس جامعه لف کتابِؤم  ،واخ م يخوآي  يها يبند شتر در دستهيب  صورت  نيرت نانهيدر خوشب  يعتيلبته آثار شرا . است

د؛ کن ين مييرا تب" يدستور  ا تعلقاتن  بيعلم الد"  يريگ جهتاش،  يشناخت  روش  در مقدمه  رد کهيگ يم  ن قراريد

 توان به فهم  ير کرد که مانکا توان  يالبته نم. دارد  يعلم جامعه شناس لِين و تحلييتب  يمند  روش ندرت به   يعتيآثار شر

ـ  ييپارتو ييدر معنا ک سوياز  ن متن،يلف اؤر ميبه تعب ،او  ينقدها کانينوک پ. ديازب  دست يو  شناسانه آثارِ جامعه

ت يمش  ن  فرودستانيبازار و  همچن يازخرده بورژو ،يگر سويو از د هستند" بورژوا ورزِ نيد نخبگان" يـ مارکس يوبر

اعتراض به   يسوا که ده شوديدر آثار او کاو  يينقدها و شود يبررس  يعتيآثارشر يشناخت داريپد منظر با اگر .باور

 زبان" ينيد ستيز ي تجربه" کنندگان فيتوصاگر  و پردازد يم" ينداريد" ي دهيپد  انواع  حيتشر و نقد به ،حاکم قدرت

 تيذهن انيم"جه درک او از يفات و در نتياعتبارِتوص صحت شسنج يبرا  ييقابل اعتنا ياسيق يليتحل مدلِند؛ يبگشا

 وندر رد يريقرارگ موعد تفکر امتناعِ و پسماندِ ل علليکه در تحل خواهد بود ،شا اتيح درروزگار" نداريد طبقات

  .، به کار گرفته خواهد شدتوسعه

 


