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  هاي سپهري و هایدگرها و توافقچیدنِ ریحان از درخت دازاین؛ تقابل
  

  25/2/1400مورخ: آنإلین، روز شنبه،سایت دین :منبع
 

سالک مدرن  جهانِ سپهري و هایدگر، دو-این جستار* به شش موضوع خواهم پرداخت و زیست در
شاعرانه، تکنولوژي، زمان و امر  معاصر را با یکدیگر تطبیق خواهم کرد: مرگ، امرمتعالی، تفکر

 .سیاسی

هراسی؟ بیش از روزهاي دیگر درمرگت سهیم نیست. آخرین ات میروز زندگی چرا از آخرین«
 میشل مونتنی» کند.آورد، تنها خستگی را آشکار میخستگی نمی گام

  
 مقدمه

جوردي سپهري«؛ »حریم علفهاي قربت«، »در سپهر سپهري«پنج اثرِ  تاکنون دریاي آبی» ؛»فلسفه 
ام افزون بر این آثار، کوشیده .امپژوهی منتشر کردهرا در حوزه سپهري» نبض خیس صبح«و » بیکران

تم راجع به سپهري را از حیث تطبیق آراء ا به نحو تطبیقی در قالب جستارهاي چندي تتمه با  وتام
شیاء باضدادها«روایت کنم. به مصداق  سایر شاعران و متفکران  هم از، به نحو تطبیقی»تُعرف ا

 .آموزیمشباهتها و هم از تفاوتها می

کنیم، بنا نیست که دو شاعر یا دو متفکر یکسره با یکدیگر از می هاي برجسته نظروقتی در چهره
ه از ک انسانی چنین چیزي متصور نیست. مهم این است تخالف درآمده باشند. در عالمِ درِ توافق یا

 .مو اگزیستانسیل ببری هاي معرفتیها، برخی از نکات را دریابیم و از آن بهرهطریق این تطبیق

جهانِ سپهري و هایدگر، دو سالک -زیست در این جستار به شش موضوع خواهم پرداخت و
، امرمتعالی، تفکر شاعرانه، تکنولوژي، زمان و امر کرد: مرگ مدرن معاصر را با یکدیگر تطبیق خواهم

 .سیاسی
 

 مرگ

رونده » به تفصیل سخن گفته است؛ اینکه دازاین» ترس آگاهی«و » مرگ آگاهی«در باب  هایدگر،
تعبیري او ترس آگاه  داند که روزي از میان رخت برخواهد بست. بهاست و می» مت نیستیبه س

کوشد که انتقام مرگ را از زندگی فرد می شود. به بیان آروین یالوم،است و در ادامه مرگ آگاه می
ان کمرگ خویشتمندترین ام«گوید: مرگ برجاي نهد. هایدگر می اي برايبگیرد و نهایتاً قلعه سوخته

رساند. این دازاین از به نزد او، دازاینِ اصیل استعدادهایش را به منصه ظهور می[ 1.«]دازاین است
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زید، در عین حال از زندگی در اینجا و اکنون می[ 2]گیرد،فاصله می» کورمرگی«و » مرگ هراسی«
 .کشدداند که در میان همین لذات زندگی، مرگ نیز حضور دارد و سرَك میبرد؛ و میلذت می

حظه کنید» هستی و زمان«این فقره از   :را م

 مرگ دازاین یکی از امکانات هستی است که آن را هماره دازاین خود باید بر دوش گیرد. با مرگ»
امکان، آنچه همِ آن بر  ایستد. در ایندر خویشمندترین هستی توانشِ خویش فراپیشِ خویش می

توانستن است.  -آنجا بودن -دیگر-دازاین امکانِ نه بودن است. مرگ -جهان-رود مطلقاً درجهان می
ستی ه خویشتمندترین به کامل طور به …ایستدامکان فراپیش خویش می وقتی دازاین در مقام این

 [3«.]واسپرده شده است توانش خویش

پاي  صداي«توان سراغ گرفت. فقرات مشهور منظومه رویکرد را در نگرش سپهري هم می این
کشیده شده؛ مرگ و  را در نظر آورید. در آنجا ارتباط وثیق میان مرگ و زندگی به تصویر» آب

 :اند[ 4«]مفاهیم دوگانه«اي که در عداد زندگی

 دارد با وسعت مرگ،و پري بال زندگی

 .عشق دارد اندازه پرشی

 .از یاد من و تو برود عادت طاقچه لب نیست، که چیزي زندگی

ه شادي غم؛ ک تعبیر منطقیون، دو مفهومِ مرگ و زندگی با یکدیگر متضایف اند، مانند شادي و به
م باید مرگ و زندگی را سیاق ه عبارت است از نبود غم؛ و غم عبارتست از نبود شادي. بر همین

 :فهمید

 و نترسیم از مرگ

 .مرگ پایان کبوتر نیست

 .دارد نشیمن خوش اندیشهمرگ در آب و هواي

 .گویدصبح سخن می از مرگ در ذات شب دهکده

 .دهان آید بهانگور میمرگ با خوشه

 .چیندریحان میمرگ گاهی

 .نوشدودکا می مرگ گاهی

 .نگردمی ما به استنشسته سایه در گاه

 دانیممی و همه

 .لذت، پر اکسیژن مرگ استهايریه

  [.5]شنویممی صدا از پشت چپرهايکه تقدیر زنده سخن رويدر نبندیم به
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عاصر م سپهري، یک نقاش و شاعر بوده، در عین حال یکی از متفکران اگزیستانسیالیست هرچند
اهل قلم، به معناي نوشتن  ستانسیل است. اوهاي اگزیهم هست. آثارش در ژانر شعر مشحون از بارقه

ت و کتاب نبوده، هرچند مکتوباتی هم از او ه تعبیر یا ب-منتشر شده؛ اما بیشتر از طریق شعر،  مقا
 .هاي نابِ خود را با ما در میان نهاده استایده» شاعرانه تفکر«از طریق  -هایدگر

 .روزي روي در نقاب خاك خواهیم کشیدکند که ما موجوداتی فانی هستیم و می سهراب تاکید

ل انگیز می باد زنده باشیم؛ که اگر بودیم زندگی م ري رقم امور به نحو دیگ شد وقرار نیست تا ابدا
 :خوردمی

 گشتچیزي می و اگر مرگ نبود دست ما در پی

 :فقره فوق را با این فقره ترکیب کنید

  پر اکسیژن مرگ است لذت هايریه دانیممی و همه
 

هاي لذتی که پر اکسیژن مرگ است. ارتباط وثیقِ میان لذت و مرگ به تصویر کشیده شده؛ ریه
 :همچنین است

  [6.]شنویممی صدا پشت چپرهاي از که تقدیر زنده روي سخن در نبندیم به
 

این روایت،  رآورد. دنهیم، تصویر سهراب از مقوله مرگ سر بر میاینها را که کنار هم می همه
شود؛ بودن است که برکشیده می برد، بلکه مرگ آگاهراهی به جایی نمی» کورمرگی«و  »مرگ هراسی«

الم عیان دیدن. نیستی به معناي نیستی در این عبه به تعبیر هایدگر، رونده بودن به سمت نیستی را
 کند. این دو متفکر در این بابهایدگر معتقد بودند حیات ما ادامه پیدا نمی است، نه اینکه سهراب و

امه نحوي از انحاء به اد کند بهیاد می» هیچستان«اند، اما دست کم سپهري که از سخنِ چندانی نگفته
 .کندیافتنِ حیات اذعان می

ود دارد میان لذت هاي لذت پر از اکسیژن مرگ است. ارتباط وثیقی وجریه به روایت سهراب،
ی از زندگ رضایت داشتن و مرگ را مزه مزه کردن. زیر پاي انسان خالی است و مرگ، بخشی بردن و

 .روي سخن زنده تقدیراست: در نبندیم به

 ت و تجربه زیسته»پاي آب صداي«در این فقرات  هايکند، از ایدهاش یاد می، سپهري از تام
ست. هایدگر کشیده ا ارتباط وثیقِ میان مرگ و زندگی را به تصویر کریشنا مورتی نیز بهره گرفته و

که رونده بودن به سمت نیستی را  گوید. دازاین اصیلیاز ترس آگاهی و از مرگ آگاهی سخن می
باد زنده مشخص کرده؛ در عین حال می کرده و نسبت خود را با آنعیان تجربهبه داند که تا ابدا

جوید. مرگ آگاهی به نهایت پیش پایش، براي محقق کردن خود بهره میبی نیست و از امکانات
ئم تأمل برانگیزي دارد روایت  .هایدگر، با آراء سپهري تناسب و ت
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اء توسعا آر اند. سپهري متأثر از بودیسم و هندوئیسم وهایدگر، در زمره سالکان مدرن سپهري و
شاعرانه یاد کرده، تحت تأثیر  د که از تفکرشرقی است. هایدگر هم خصوصاً در دوران متأخر خو

 .هاي شرقی و آراء بودیستی استآموزه

تنیدگیِ مرگ و  در اشعار سپهري به کار نرفته، اما او درهم» مرگ آگاهی«و » مرگ اندیشی» تعابیر
هاي زندگی فرصت ما از جذابیت دهد که محدود بودنِکند و هشدار میلذت را به نیکی روایت می

آید. چون فرصت محدود تراژیک به نظر می هانی است؛ هر چند در وهله نخست این سخناین ج
بدانیم و به تعبیر هایدگر دازاین اصیل گردیم و لمس کنیم که  است، از قضا باید قدر لحظات را

ایه نشسته س خیلی به ما نزدیک است. این تعبیر بدین معنا است که بدانیم مرگ در» تقدیر سخن زنده«
خود را به منصه ظهور برسانیم و به  دازاینِ اصیل،» بودنِ«نگرد. در عین حال به اقتضاي ه ما میو ب

 .فعلیت درآوریم

 ، نکات”غیر اصیل“و ” اصیل“، ذیل بحث از دازاین ”ترس آگاهی” و” آگاهی مرگ“هایدگر، درباب 
گی اهل پرچان شود،غرق میرا طرح کرده است. به تعبیر او، دازاین غیراصیل در زندگی روزمره  نابی

عنان است با حس گمگشتگی  و قیاس کردن خود با عمرو و زید است. دازاینِ غیراصیل بودن، هم
 .و عدم مالکیت و احساس خیانت به خود را تجربه کردن

ند. بیتهی می هاي دازاین غیر اصیل در هستی نیز از این دست است. او، جهان راو تنهایی هادلهره
اگزیستانسیل و معنوي؛ بلکه اینقدر  کند، اما نه به معنايعالم ایجاد اضطراب و ترس میتهی دیدن 

 .داردکه او را از ترس آگاهی باز می شودها و ابتذال روزمره میدرگیر پرچانگی

رس شود. تاست که دازاینِ اصیل با بیکرانگیِ هستی مواجه می در ترس آگاهی شرط اول قدم این
ه ب اگزیستانسیلِ کلمه، ترسِ وجودي است. دلهره وجودي راجع به اینکه ما رونده یدر اینجا به معن

ف آن نگرانی  در کسوت دازاین هاي رهزن و زیستنهایی که حاصل قیاسکدام سمت هستیم؟ برخ
 .نااصیل است

است براي اینکه فرد ارتفاع گیرد و در باب سرنوشت  ترس آگاهی به روایت هایدگر شرط اول قدم
کند رونده به سمت نیستی تأمل کند. دازاین اصیل در حالیکه اذعان می حتوم خود از منظري دیگرم

و جدایی  بنیادي پذیرد که مرگ، رخداد اصیلی نیست که زمانی به وقوع درآید؛ بلکه ساختارمی است،
ره انس ما گدرونی دارد، یعنی با اگزیست اوست. مرگ، ساختار وجودي و» بودنِ -جهان-در«ناپذیر از 

تر مستعد شود، بیشاست. هر چه ترس آگاهیِ فرد بیشتر می خورده است، رونده به سمت نیستی بودن
به تعبیر [ .7«]به سوي مرگ بودن ذاتاً ترس آگاهی است«شود. به قول هایدگر: می مرگ آگاه شدن

 :یالوم
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تراز مرگ خود همچون مهمیزي است که توجه ما را از یک وجه ه آگاهی» جلب  ستی به وجه با
ا. مرتبهٔ فراموشی هستی  :کند. هایدگر معتقد بود در دنیا دو وجه اساسی براي هستی وجود داردمی
است، در دنیاي اشیا می زید و » فراموشی هستی» . مرتبهٔ اندیشیدن به هستی. وقتی فرد در مرتبه2ٔو 

 هستی، هب اندیشیدن مرتبهٔ یعنی دیگر، مرتبهٔ در …کندزندگی غرقه می هاي روزمرهٔخود را در سرگرمی
صه نمی شگفتی ا به او ر شود، بلکه وجود چیزها کافی ست تافرد تنها در شیوهٔ وجود چیزها خ

 [.8.«]از هستی ست تحسین و تعجب وادارد. زیستن در این مرتبه، به معناي آگاهی دائمی

و عبور از مرتبه [ 9«]شیوه از بودن«توان متناسب با این سپهري را می» نشانیِ«فقراتی از شعر 
قلمداد کرد. در آنجا سهراب قصه  «اندیشیدن به هستی«و پاي نهادن در مرتبه » فراموشی هستی«

 .ستاستفاده کرده ا» ترس شفاف«از تعبیر  ترس آگاهی را به نیکی به تصویر کشیده، سپهري

ف ترس اهیدر نظام هایدگر، ترس آگ هراسم که هاي متعارف ما، متعلَّق ندارد. اینکه من میبرخ
هاي ترس هراسم که دیگران در مورد من چه می گویند، از مصادیقِاز دست بدهم یا می شغلم را

هاي همه گیري مانند بیماري متعارف و روزمره است. بخشی از آنها به زندگی ما گره خورده است
ساله ایران  8اي جنگ جهانی اول و دوم، جنگ برهه ل پیش آنفلوآنزا و یا درچون کرونا یا صد سا

هاي متعارفند. فردي در مورد شغل، قرض، خانواده نیز در زمره اضطراب هاينگرانی.  …و عراق و
است. » بودن» و اندیشیدن به» بودن«آگاهی، ترسی است که متعلَق ندارد؛ بلکه ناظر به نفسِ  اما ترس

رد را به کند و فدرونی متفطن می ، فرد را به این ترسهاي»مسلمات چهارگانه هستی«ر یالوم، به تعبی
 .دهداگزیستانسیل، سوق می پیش رفتن و اندیشیدنِ ژرفتر درباره احوال

 :را درنظر بگیرید _» حجم سبز«از اشعار درخشان دفتر  _»نشانی«شعر 

 .در فلق بود که پرسید سوار خانه دوست کجاست؟

 .آسمان مکثی کرد

 ها بخشیدرهگذر شاخه نوري که به لب داشت به تاریکی شن

 :و به انگشت نشان داد سپیداري و گفت

 نرسیده به درخت،

 کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است

 .و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبی است

 روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در میآرد،می

 پیچی،به سمت گل تنهایی می پس

 دو قدم مانده به گل،

 مانیپاي فواره جاوید اساطیر زمین می
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 .و تو را ترسی شفاف فرامیگیرد

 :شنويدر صمیمیت سیال فضا خشخشی می

 بینیکودکی می

نه نور ، جوجه بردارد از   رفته از کاج بلندي با

 پرسیو از او می

  خانه دوست کجاست؟
 

به معناي  »شدگی یتیم«به درآمدن، فرا رفتن از » از پشت بلوغ«طنین یونگی پررنگی دارد.  شعر،
س، این تر». گیردترسی شفاف فرا می و تو را«گوید: کند. در ادامه، سهراب مییونگی را تداعی می

 کند، از مواجه شدن با هستی سخنژرفاي آن حکایت می شفاف است و متعلّقی ندارد؛ شفافیتش از
تنهایی را تجربه کرده و از پشت بلوغ سربه درآورده است. این ترس با  گوید، وقتی که سالک،می

 [.10]شود؛ با پیچیدن به سمت گل تنهاییرسد و تجربه مییونگی در می «فردیت«

 اي استمقدمه گوید، با ترس شفاف متناسب است؛ واي که هایدگر از آن سخن میآگاهی ترس
کردن. بدین معنا، دو مفهوم  اهی و نسبت خود را با مرگ و سرنوشت محتوم تنظیمبراي مرگ آگ

 -سپهري اهمیت دارند و جهت تطبیق زیست ترس آگاهی و ترس شفاف در نظام معنويِ هایدگر و
 .آیندمی جهانِ این دو سالک مدرن به کار

  
 امر متعالی

ابژه که از مقومات فلسفه دکارت -کند و از دوگانه سوژهدکارتی را نقد می» سوبژکتیویسم» هایدگر
شناسایی. یعنی هر براي کنداي بدل میاي که این جهان را به ابژهابژه -رود؛ سوژهفراتر می است
 گیرد؛ این یک پروژه معرفتمتعلَّق آگاهی قرار می شود براي سوژه،اي، وقتی بدل به ابژه میپدیده
رسیده  است. از منظر هایدگر، از دکارت تا کانت، این پروژه به بلوغ و نهایت خود[ 11]انهشناس

زند و را پس می کانتی -اقتفاي هوسرل، هایدگر پرسش محوري معرفت شناختی دکارتیاست. به
دو  ابژه و فاصله پرنشدنیِ میان آن-کشد؛ از دوگانگی سوژهرا برمی[  12]پرسشی پدیدارشناختی

جدید و که در معرفت شناسی[   13]ايتوان چنین انگاشت که مفهوم دانش گزارهکند. میعبور می
پی ریزي شده است، در نظام فلسفیِ هایدگر به  کانتی سربرآورده و-مبتنی بر این نگرش دکارتی

و معرفت [ 14]ايگزارهگیلبرت رایت استفاده کنیم؛ دانستن، اعم از معرفت  رود. اگر از تعبیرمحاق می
ه، این گزار ؛»دانم که قله دماوند، بلندترین قله ایران استمی«است. اگر من بگویم که [ 15]مهارتی

دانم که یک مولکول آب از دواتم می من«است. همچنین وقتی می گویم متعلَق آگاهی من قرار گرفته
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هایی از جنس مهارت، مثل حال دانسته در عین .«استاکسیژن و یک اتم هیدروژن تشکیل شده
 .اندیا مهارت نوازندگی هم از جنس دانستن مهارت رانندگی، مهارت شنا کردن

گوید که غیر مفهومی مواجهه با هستی سخن میرود و از نوعیهایدگر از این دوگانه فراتر می
 .کندتعبیر می[ 16]است و از آن به مواجهه پیشامفهومی

شویم. وارد گفتگو می کنیم و با دیگرانیم سر و کار داریم و از این طریق تعیین مراد میبا مفاه ما
 گیرد و بهتر با هستی سراغ میبنیادین این در جاي خود درست است. اما هایدگر از نوعی مواجهه

ه خ فلسفگوید. او معتقد است آنچه عموم فیلسوفان در درازناي تاریمی[ 17]بنیادینآن وجودشناسی
 Being از ،being است. لذا، بجايوجود پژوهی، موجودپژوهی بودهجايبه -اندمشتغل بوده بدان

 :رودکند و به سروقت آن مییاد می

به نقش و قالب فلسفه مدرسی درآمد، در راهی افتاد که پس از گذر  هستی شناسی یونانی وقتی»
ت یی عصر جدید سردرآورد و »متافیزیک«مابعدالطبیعی سوارز، از  از مجاد تی در ح و فلسفه استع

جا که در سیر و گذار  هگل نقشی تعیین کننده داشت. تا آن» منطق«ها و غایات پی ریزي شالوده
این میان ابوابی اولیه در نزاع بر سر مسائلی  آیند و درهاي معینی از هستی فرادید میتاریخ، حیطه

گشایند، در طی این طریق که همه عقل، روح و شخص) را می من، اندیشم دکارتی، سوژه،(چون می
 تمام از پرسش هستی قرین بوده است، هستندگان نام برده نیز از حیث هستی و سر با غفلت تام و

 [18«…]مانندشان ناپرسیده باقی میساختار هستی

ما «ر در دفت» بعدبه از آبها«کند، اما آنچه در شعر مهم هم هرچند از این تعابیر استفاده نمی سپهري
 :با نگاه هایدگر دارد به تصویر کشیده شده، قرابت قابل تاملی» هیچ، ما نگاه

 دانش که روزي

 کرد،میلب آب زندگی 

 انسان

 یک مرتع لطیف در تنبلی 

 .بود خوش جورديهايبا فلسفه 

 .کردمی فکر ر سمت پرندهد

 .زدبا نبض درخت، نبض او می

 .مغلوب شرایط شقایق بود

 انسان

 در متن عناصر 

 .خوابیدمی 
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 نزدیک طلوع ترس، بیدار

  .شدمی 
 

ئم است با نگاه هایدگري که در کارِ پس زدن دوگانه این ابژه و -سوژه تعابیر سپهري، مت
ها ا فرآوردهفرآیند متفاوت است، ام انِ مختلف. به تعبیريسوبژکتیویزم دکارتی است؛ البته با دو زب

کبوترانه خود از مواجهه بی واسطه با هستی پرده بر  هايهم نزدیک است. سهراب در تجربهبه
از «متضمن فراتر رفتن از دوگانه سوژه/ابژه و کوگیتوي دکارتی است. شعر  اي کهگیرد؛ مواجههمی
خود لوکیس-شعري پهري منتشر شده، گویی او در انتهاي مسیر درازدامندر آخرین دفتر س» به بعد آبها

به تعبیر سپهري، یعنی » جورديفلسفه» .به اینجا رسیده و از این حیث با هایدگر هم داستان است
می به کانتی است و -اي که نه دکارتیفلسفه اي است که با معناي متعارف؛ بلکه فلسفهنه فلسفه اس

 واسطه با طبیعت و مواجهه غیرمفهومی با جهانهمراه است و از جنس نزدیکی بی تنبلی لطیفی
 .پیرامون است

هایدگر و سپهري، در بحث از امر متعالی، از  .پردازمبا عنایت به نکات فوق، به قصه امرمتعالی می
و » یشموجوداندی«اند. اگر قصه پس زدن حیثی با هم متفاوت حیثی با یکدیگر قرابت دارند و از

از  ارتدوکس را برجسته کنیم، هر دو متفکر، به گواهی آثارشان از تلقی» وجوداندیشی» برکشیدن
اند؛ هرچند هایدگر در سنت کرده تئیسم، چنانکه در ادیان ابراهیمی به بحث گذاشته شده، عبور

می  .مسیحی بالیده و سپهري در سنت اس

ا به جایی ر تواند ماگوید که تنها اندیشه خداست که میمی» اشپیگل«در مصاحبه با نشریه  هایدگر
درمی رسد که سالک از تلقی  برساند؛ اما آن خدا، خداي پس فرداست. خداي پس فردا، پس از این

هایدگر این کار را کرده بود. سپهري در شعر  .راست کیشانه از خداي ادیان ابراهیمی عبور کند
 .جویدم در خوابمیوه کال خدا را آن روز می :گویدمی» داي پاي آبص«

ها برخی از این مواجهه[ .19]شودبه طورکلی دو نوع مواجهه با امرمتعالی در اشعار سهراب دیده می
اي را سراغ گرفت. شود چنین مواجههمی هاي اواز جنس تخاطب با خداي ادیان است. در نیایش

[ «20]همه خداانگاري«سهراب حضور دارد؛ خدایی که با  داي دیگري هم در اشعارافزون بر این، خ

 :گویدمی» صداي پاي آب«تناسب بسیار دارد. سهراب، در فقرات ابتدایی شعر 

 :و خدایی که در این نزدیکی است

 .ي این شب بوها، پاي آن کاج بلند

 .روي آگاهی آب، روي قانون گیاه

 من مسلمانم

 .ام یک گل سرخقبله
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  …جانمازم چشمه، مهرم نور
 
 سمبلیسم دینی انتهاي این فقرات مشهور، سهراب براي توضیح نگاه همه خداانگارانه خود از تا

دن رسد هم از نوعی حیرت و گیج بومی» نگاه ما هیچ، ما«کند. با همین نگاه، وقتی به دفتر استفاده می
 :گویدمی «وقت لطیف شن«کند. در شعر یاد می

 تعمیر سکوت

 گیجم کرد 

 .دیدم که درخت، هست

 وقتی که درخت هست

 پیداست که باید بود، 

 باید بود

 و رد روایت را 

 تا متن سپید 

 دنبال 

 .کرد 

 :گویدهم می» هم سطر هم سپید«در انتهاي شعر 

 .باید دوید تا ته بودن

 .باید به بوي خاك فنا رفت

 .دباید به ملتقاي درخت و خدا رسی

 باید نشست

 نزدیک انبساط 

  .جایی میان بیخودي و کشف 
 

ش این نگر انگاشت؛» همه خداانگاري«توان متناسب با درخت و خدا در زبان سپهري را می ملتقاي
ئم و متناسب است. سهراب در انتهاي منظومه»هیچستان«با ایده   :گویدمی» مسافر» ، مت

یم را» هیچ«حضور    م

 به من نشان بدهید

 :نیز سروده،» اي در لحظهواحه«در شعر 

 پشت هیچستانم

 پشت هیچستان جاییست
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 آدم اینجا تنهاست

  و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست
 
طبیعت دیدن  گوید و خدا را حالِّ درسوي دیگر، هایدگر چندان از همه خدا انگاري سخن نمی از

[ 21«]از خفا به درآمدن وجود«او،  که به نزد ر نیست؛که موضعِ ایجابی سپهري است، مد نظر هایدگ

 .در این میان محوریت دارد

افت سپهري شباهت ی توان چنین انگاشت که میان بحث هایدگر از امرمتعالی بابرآنچه آمد، می بنا
هر دو از تلقی متعارف از خداي  شود؛ از حیثی هم تفاوت وجود دارد. تشابه در این است کهمی
کند. تفاوت سوبژکتیویسم دکارتی براي فهم این مهم به ما کمک می اند؛ نقدن ابراهیمی عبور کردهادیا

یم«و » هیچستان«که سپهري بیشتر از  در این است خداي » کند و هایدگر ازیاد می» حضور هیچ م
 Being کند و به سر وقت اي پیشهگوید؛ خدایی که اگر سالک مدرن تفکر مراقبهسخن می» پس فردا

 .تواند آنرا ببویدبرود، می

  
 تکنولوژي

کی پیشه تکنی کند، همچنین انسانی را که زندگیدر آثار خویش تکنیک را نقد فلسفی می هایدگر
 .«درآوردنِ طبیعت به استخدام«کرده است. او تصویرش از تکنیک عبارت است از 

در دفتر  است» به باغ همسفران«نمونه بارزش شعر تر است. اعتراض سپهري به تکنولوژي، شاعرانه
 :«حجم سبز«

 هایی که تاریک هستنددر این کوچه

 .ترسممن از حاصل ضرب تردید و کبریت می

 .ترسممن از سطح سیمانی قرن می

 .بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه جرثقیل است

بی د دمرا باز کن مثل یک در به روي حبوط گ  .ر این عصر معراج پو

 .مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات

 .اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا

  .و من، در طلوع گل یاسی از پشت انگشتان تو، بیدار خواهم شد
 

بی اگر د معراج کرده و گ وابط هبوط؛ و ر کاشف معدن صبح بیاید مرا صدا کن؛ در عصري که پو
شده است؛ از اینرو من از همه چیز  ناتراشیده شده و به هم خورده است. سطحِ قرن، سیمانی معوج و

 .ترسمنگرانم و می
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رود. گوید، این امور مد نظرش است، اما از آن فراتر میسخن می[ 22]هایدگر وقتی از تکنولوژي
نولوژیک ادوات تک نه از ابزار وکند؛ از اینکه انسان چگوارتباط وثیق انسان و تکنیک یاد می وقتی از

سروقت مبانیِ انسان شناختیِ این نوع  گیرد و بهتري را سراغ میشود، ساحت ژرفبهره مند می
 .رودمواجهه با هستی می

ی از برخ با سپهري ناهمدل نیست؛ با نگاهی که صبغه اعتراضی دارد و در هنر سپهري و هایدگر
و سراینده » هستی و زمان» شود، همدلی دارد. نویسندهمیهاي قرن بیستمی هم دیده رمانتیست

م زده اقتضائاتی دارد و گرفتاریهایی براي بشر رق ، بر این باورند که زندگی تکنولوژیک»هشت کتاب«
این قرار است که قرار بوده تکنولوژي خادم باشد و ما استفاده کنیم؛  است. آسیب شناسیِ ایشان از

ز پی ا نسبت به هم خورده و ما بسان گذشته دیگر مخدوم نیستیم، بلکهجایی به بعد این  اما از
مت ما را سخت تحتتکنولوژي روان گشته تأثیر خود قرار داده و  ایم. این امر، نظم فکري و س

برده است. براي شناخت تلقی این دو سالک  را به محاق» هجوم خالی اطراف«و  Being مواجهه با
شیاء باضدادها«مصداق  توان به، میمدرن از مقوله تکنولوژي ها عمل کرد و تفاوتها و قرابت» تُعرف ا

 .را رصد کرد

 گوید، ماهیت تکنولوژي را به بحث گذاشته است. او می»پرسش از تکنولوژي«در  هایدگر
Techne شود. افزون بر این، می ریشه تکنولوژي است و هر نوع پدید آوردن و فرا آوردنی را شامل

کند که هر دو به نوعی دانستن و آگاه می رسد و تاکیدرا بر می episteme و techne یاننسبت م
طون با کلمه  به روایت» تخنه«شدن نظر دارند.  یا » یستمهاپ«هایدگر از ابتدا و فجر فلسفه تا زمان اف

لت می» شناختن«مرتبط بوده است. هردو به معناي موسع کلمه به  معرفت رد چیزي ف کنند؛ اینکهد
ق نیکوماخوس«ارسطو در  گویدرا بداند و بر آن احاطه داشته باشد. در ادامه، هایدگر می ن ، بی»اخ

اساس  است. یعنی بر» انکشاف«این تمایز هم در نحوه  اپیستمه و تخنه تمایز قائل شده است. مبناي
 »کشف حجاب«است که  شود. در واقع از نظر هایدگر تخنه امريبرگرفته می چیزي که از آن پرده

 .گرددو بر ما منکشف می کندمی

 تري از آن به دستکند وروایت ژرفابزار عبور می هایدگر در مباحث خود، از تکنولوژي به معناي
تکنولوژي به مثابه نگاه سوبژکتیو و انسان مدار به طبیعت و جهان را  دهد. او در وهله نخست،می

به بحث  و که اگر ما فقط نگاه ابزاري به تکنولوژي را برکشیم کندکند. سپس تاکید میمی تبیین
ف منکر درستی و صحت این تعری گوید: چه کسیکند. یکی از شارحان هایدگر میبگذاریم، افاقه نمی

درست است که حتی در مورد تکنولوژي  خواهد بود؟ تعریف ابزاري تکنولوژي چنان صحیح و
اي است براي رسیدن به هدفی. هایدگر وسیله جدید هم صادق است؛ تکنولوژي جدید هم
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هاي الکترونیک را مشمول همین تعریف شمرده و آنها را دستگاه هاي برق، هواپیماي جت،نیروگاه
 .دانددست بشر براي رسیدن به اهداف خود می ابزارهاي مصنوع

 قدانگارد و معتداند؛ اما آنرا نارسا و ناکافی میاز تکنولوژي را درست می د هایدگر این تلقیِهر چن
کوشد توضیح دهد که می[ 23«]السیا«و » تخنه«است باید از آن فراتر رفت. او با برکشیدن مفاهیم 

فا به ودن، از خالسیا به معناي نامستور ب شود؛نوعی انکشاف یا کشف حجاب در تکنولوژي دیده می
ش پرس«درآمدن است. عبور از تعریف ابزارمدارانه از تکنولوژي در  درآمدن، منکشف شدن و به ظهور

 .به بحث گذاشته شده است «از تکنولوژي

کدام است؟ تکنولوژي به روایت هایدگر، تنها  سازدمجموعه شروطی که تکنولوژي را ممکن می
هم هست. تکنولوژي در معناي انتولوژیک، » ولوژیکانت» نیست، بلکه امري» آنتیک«یک امر 
فعالیتها نیست؛ بلکه وجهی از حقیقت و به سخنی دیگر مجال و میدانی است  اي از امور ومجموعه

 .بینیم ظهور یابندتوانند به صورتی که میها میامور و فعالیت که

وي  .شودمیده مینگرش هایدگر، تکنولوژي جدید هم در سیاق انکشاف و رفع حجاب فه در
 توجهمان را به خصلت گوید تکنولوژي جدید هم نوعی انکشاف است؛ اما این امر، تنها وقتی کهمی

 .کنداساسی آن معطوف کنیم، خود را بر ما آشکار می

ر به اگ یعنی». موجودپژوهی«نگاه آنتیک در تعریف تکنولوژي یعنی چه؟ امر آنتیک یعنی  اما
که وقتی به شیئ نگاه  موجود در عداد دیگر موجودات بنگریم، همانطورتکنولوژي به عنوان یک 

نگاه آنتیک و موجود پژوهانه به سروقت نگاه  این نگاه آنتیک است؛ هایدگر از .being کنیم؛ یکمی
 .که انتولوژیک است و هستی بنیادین دارد رود؛ یعنی امريوجود پژوهانه می

وسایلی است که در اختیار داریم؛ به مثابه مصادیقِ ناظر به  یک ساحت بحث از تکنولوژي،
 گوید قرار بوده تکنولوژي ابزاري باشد در خدمت انسان. هایدگر ازنگاهی که می تکنولوژي؛ همان

رده اي از انکشاف پنحوه گوید و از تکنولوژي به مثابهرود و از تخنه سخن مینگاه ابزاري فراتر می
صرف به تکنولوژي عبور کرد و از منظري بنیادین به  باید از نگاه ابزاريِ گیرد. از منظر هایدگر،بر می

 .انجام این مهم، باید از موجود اندیشی به سر وقت وجود اندیشی رفت ماهیت آن پرداخت. براي

دفتر  در» همسفران به باغ«و شعر » مسافر«بر این، تلقیِ سپهري از تکنولوژي در منظومه  افزون
یالیست، آراء این دو متفکرِ اگزیستانس ي به تصویر کشیده شده است. براي تطبیقِسپهر» حجم سبزِ«

 :گویدمی» باغ همسفران به«مرور این اشعار رهگشاست. سهراب در 

 در ابعاد این عصر خاموش

 .من از طعم تصنیف در طعم ادراك یک کوچه تنهاترم

 .بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
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 هایی که تاریک هستنددر این کوچه

 ترسممن از سطح سیمانی قرن می

 بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاك سیاشان چراگاه چرثقیل است

د بی در این عصر معراج پو  .مرا باز کن مثل یک در به روي هبوط گ

 .مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاك فلزات

  .ا کن مرااگر کاشف معدن صبح آمد، صد
 
د«تعابیر لطیف  از بی«، »معراج پو ر این گذریم، سپهري د که در» سطح سیمانی قرن«و » هبوط گ

ف  فقرات به ترسی اشاره کرده که با ترسی که پیشتر ذکر شد، ترس «متفاوت است؛ چرا که بر خ
 :، متعلَق دارد»شفاف

 ترسممن از سطح سیمانی قرن می

رو، به از این ند که زندگی تکنولوژیک ما را در چنبره خود گرفتار کرده؛کابراز نگرانی می سهراب
حظه انتقاديِ سپهري، [ .24]جاي کشف معادنِ متعارف، در پی کاشف معدن صبح است در واقع، م

د، فلزات، بمب، چرخ زره پوش معطوف به استفاده ابزاري از تکنولوژي  …است. جرثقیل، پو
 اند. سهراب نگران است که زندگی ما این چنین رقم خورده؛ از اینروتکنولوژیک زندگی از نمادهایی

ه را، نگاهی را ک ترسد. به زبان هایدگر، سهراب نگاه ابزاري به تکنولوژياز سطح سیمانی قرن می
قرار بوده در خدمت ما باشد، اکنون  اي کهسوبژکتیو و انسان محور است، نقد کرده است. تکنولوژي

، »خانه دوست کجاست«و » باد ما را خواهد برد«فیلم  ر و نتایجی به بار آورده است؟! دوچه آثا
عباس کیارستمی، دو نمونه نیکو در سینماي معاصر فارسی است که از همین  ساخته کارگردان فقید،

 .اندتکنولوژي را نقد کرده منظر،

ف هایدگر، به سراغ ماهیت ه ن واژه را تبارشناسی نکرده، و بتکنولوژي نرفته و ای سپهري، بر خ
حظات» مسافر«محورِ تکنولوژي بسنده کرده است. در منظومه  نقد ابرازي و سوژه  نیز همین سنخ م

 :کندکشد و برجسته میانتقادي را بر می

ن بود  .سفر پر از سی

طم صنعت تمام سطح سفر  و از ت

 بود و سیاه گرفته

 دادو بوي روغن می

ن است یاد می از سفري که پر  .کنداز سی

 هاي خالی مشروب،و روي خاك سفر شیشه

 هاي مجالشیارهاي غریزه، و سایه
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 .کنار هم بودند

 میان راه سفر، از سراي مسلولین

 .آمدصداي سرفه می

 زنان فاحشه در آسمان آبی شهر

 را» هاجت» شیار روشن

 کردندنگاه می

 .ها روان بودند و کودکان پی پرپرچه

 خواندندرهاي خیابان سرود میسوپو

 و شاعران بزرگ

 بردندبه برگهاي مهاجر نماز می

 و راه دور سفر، از میان آدم و آهن

  .رفتبه سمت جوهر پنهان زندگی می
 

طم صنعت، سراي مسلولین، شیار جت و بوي ت. اس تکنولوژیک زندگی مقومات از …روغن، ت
رود؛ یعنی ناامید هم می سپهري، در نهایت سفر، از میان آدم و آهن به سمت جوهر پنهان زندگی

طم و صنعتی، بتوان به خلوت ابعاد زندگی راه یافت؛ موقعیتی که که  نیست که در این روزگار مت
نا و حافظ تجربه نکرده بودند. آن اي چون عطار وسالکان سنتی یل د و نه جرثقها نه جت داشتنمو

د یست نامتصور ن شناختند. هرچند وضعیت انسان در این روزگار تغییر اساسی کرده؛ امارا می و پو
کبوترانه را نصیب برَد. سهراب در  هايکه در همین دنیاي صنعت زده، سالک مدرن بتواند تجربه

ه رغم کند که بگرسنگی یاد میدنیاي پر از بدي و بیماري و  رود و ازمکتوبات خود، از این فراتر می
اشت د توان پایی در فاجعهتماشاي شقایق نشست و از روشنی سخن به میان آورد؛ می توان بهآن، می

 :و سري در استتیک و زیبایی شناسی

کند. و کاش نبود، ولی وجود گرسنگی، شقایق را شدیدتر می .روي زمین میلیونها گرسنه است»
از  ها و بیمارها و گداهاگیرد. یادم هست در بنارس میان مردهبه خود میاي تازه تماشاي من ابعاد

. …یکسرم در استت تماشاي یک بناي قدیمی دچار ستایش ارگانیک شده بودم. پایم در فاجعه بود و
  [.25«]بزنم حرف روشنی از که اممانده آنقدر تاریکی در

 
 تفکر شاعرانه

ازاین، د متأخر بر تفکر شاعرانه و شبانیِ وجود انگشت تاکید نهاده است. در این سیاق، هایدگر
 شبانیِ وجود، ابزار و محمل مناسبی کند. به نزد وي، زبان شعر، براي ترجمانِشبانی وجود پیشه می
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ري را که هایدگر مصداقش را در شاعرانه و طریقت شاع یابم، آن نوع تفکراست. چنانکه در می
توان در آثار نقاش و شاعر کاشانیِ معاصر سراغ گرفت. سپهري بیند، میمی هولدرلین، شاعر آلمانی

ه نکرده، استفاد اي دارد. سپهري از این تعبیردر کسوت یک سالک مدرن اندیشیده، تفکر شاعرانه که
ئم می ر ويدر عین حال، شبانی وجود را در برخی از اشعار متأخ بینیم؛ نگرشی که در تناسب و ت

در کسوت سالکی درآمده که شبانی وجود پیشه کرده و  با آثار هایدگر متأخر است؛ که سهراب
، هم هاي خویشتصویر کشیده است. جالب است که سپهري در نوشته ماحصل تفکر شاعرانه را به

 ارا برکشیده؛ فضاي سکوتی که متناسب ب» فضاي سکوت«کرده، هم به هولدرلین و  به هایدگر اشاره
 :دم زدن در فضاي شبانی وجود است

دید. اما در زبان هم سوفوکل در سکوت تهدید می .سپیدي کاغذ یعنی نگفتن، یعنی سکوت»
زبان را زادگاه  Humboldt .کردآن را حس می» خطر«فهمید. می تهدید هست. این را هولدرلینگ

 .حرف می زند» فضاي سکوت«دهد. از دگر شنیدن را به ما یاد میدانست. هایمی حقیقی انسان

 [26«.]باشد» با سکوت عجین«خواهد سخن می

کشد. به نمی میان تفلسف و تفکر تفاوت نهاده و کار و بار فلسفیِ مدرسی را چندان بر هایدگر
که در اصل رساله  را» زمان هستی و«رغم اینکه خود هم در همین سنت بالیده و کتاب دوران ساز 

است. به اعتقاد وي آنچه رهایی بخش است، عبارت است  دکتري او بوده، نوشته؛ اما از آن فراتر رفته
 .شاعرانه و شبانی وجود پیشه کردن از پاي نهادن در تفکر

تفلسف مدرسی ندارد. درس و مشق فلسفی نخوانده،  سپهري یک سالک مدرن است و پیشینهٔ
ف هایدگرکه با  و آثار فیلسوفان پیش از خود به نیکی آشناست. اما همین فیلسوف سنت فلسفی برخ

 .کندیم تاثیرگذار قرن بیستم از جایی به بعد تفکر را برمی کشد و شبانی وجود پیشه مهم و

کرده، ماحصل این مواجهه را با  رفته و شبانیِ وجود پیشه Being سپهري متأخر نیز به سروقت
، نمونه نیکویی از شبانی وجود »صداي پاي آب«منظومه  اده است. فقرات انتهاییِمخاطبان در میان نه

 :است

 گل سرخ،» راز» کار ما نیست شناسایی

 .گل سرخ شناور باشیم افسون کار ما شاید این است که در

 .پشت دانایی اردو بزنیم

است. هر  Being ادانایی اردو زدن، متضمنِ فراتر رفتن از موجودات پیرامونی و مواجهه ب پشت
ن مبدأ او است و از آ» از دانستگی رهایی«چند سهراب در این فقرات تحت تأثیر کریشنا مورتی و اثر 

 :فضاي هایدگري هم فهمید توان آنرا درکند؛ در عین حال میحرکت می

 .ها وقتی خورشید، درمیآید متولد بشویمصبح
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 .ها را پرواز دهیمهیجان

 .«هستی» دو هجاي آسمان را بنشانیم میان

 .ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم

 .بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

 نام را بازستانیم از ابر،

 .از چنار، از پشه، از تابستان

 .روي پاي تر باران به بلندي محبت برویم

 .در به روي بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم

 کار ما شاید این است

 که میان گل نیلوفر و قرن

  .پی آواز حقیقت بدویم
 

انر که در ژ هاي درخشان در زبان فارسیماحصل شبانی وجود پیشه کردن است. یکی از نمونه این
تی ها وقشناور ماندن، صبح تفکر شاعرانه، سروده شده: پشت دانایی اردو زدن، در افسون گل سرخ

نشاندن. جالب است که سپهري » هستی«هجاي  ان دوخورشید درمی آید متولد شدن و آسمان را می
 :گرفت و در نظر آورد Being توان آنرا به معنايمی کلمه هستی را در گیومه گذاشته است؛

 «هستی«آسمان را بنشانیم میان دو هجاي 

مفهومی -مواجهه پیشا را بازستاندن از ابر و چنار و پشه، نمادي از فراتر رفتن از مفاهیم است و نام
است که پی آواز حقیقت بدویم؛ که در مسیر  گوید کار ما اینبا جهان پیرامون را چشیدن. نهایتاً می

 .ماست؛ کار و باري که نهایتی ندارد بودن و در پی حقیقت دویدن شغل

 :است» تپش سایه دوست«نمونه دیگرِ شبانیِ وجود پیشه کردن، شعر 

 تا سواد قریه راهی بود

 چشمهاي ما پر از تفسیر ماه زنده بومی،

 .شب درون آستینهامان

 .گذشتیم از میان آبکندي خشکمی

 .منطق زبر زمین در زیر پا جاري

 .شدزیر دندانهاي ما طعم فراغت جابجا می

 .هریک از ما آسمانی داشت در هر انحناي فکر

 .خواندهر تکان دست ما جنبش یک بال مجذوب سحر می

 .داددا جیک جیک صبحگاه کودکی میهاي ما صجیب
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 ما گروه عاشقان بودیم راه ما

 هاي آشنا با فقراز کنار قریه

 .رفتتا صفاي بیکران می

 :بر فراز آبگیري خودبخود سرها همه خم شد

 شد شبروي صورتهاي ما تبخیر می

  .آمد به گوش دوستو صداي دوست می
 

ن آستی شب درون«شود، تعابیري همچون: میزدایی هاي دل انگیزي در این شعر یافت  آشنایی
این ». شد شبتبخیر می روي صورتهاي ما«؛ »شدزیر دندانهاي ما طعم فراغت جابجا می«؛ »هامان

شاعرانه و شبانی وجود پیشه کردن  نجواها که از جنس نجواهاي سالک مدرن است، محصول تفکر
 .است

 :گویدمی» ورق روشن وقت«سهراب در شعر 

 .قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من :در گشودم

 .آب را با آسمان خوردم

 .دیدندکوچک من خوابهاي نقره می هايلحظه

 .من کتابم را گشودم زیر سقف ناپدید وقت

 گویددر فقرات انتهایی می

 .پشت شیشه تا بخواهی شب

 در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج،

 .آمدش مقیاس میدر اتاق من صداي کاه

 .کردندهاي کوچک من تا ستاره فکر میلحظه

 :کردخواب روي چشمهایم چیزهایی را بنا می

  …هاي ترنم، جاي پاي دوستیک فضاي باز، شن
 

گیرد و اینگونه در طریقت تفکر شاعرانه سراغ می» صداي کاهش مقیاس«سهراب در این شعر از 
 .نهدپاي می

؛ سر برآورده است» تا نبض خیس صبح«نمونه درخشانی از این سنخ تفکرات شاعرانه، در شعر 
 :«حجم سبز«آخرین شعر دفتر 

 یک نفر آمد

ت بهشت   تا عض
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 .دست مرا امتداد داد

 یک نفر آمد که نور صبح مذاهب

 .هاي پیرهنش بوددر وسط دکمه

 هاي قدیمیاز علف خشک آیه

 .بافتپنجره می

 .روزهاي فکر، جوان بودمثل پری

 اش از صفات آبی شطهاحنجره

 .پرشده بود

 یک نفر کتابهاي مرا برد

 روي سرم سقفی از تناسب گلها کشید

 .هاي مکرر وسیع کردعصر مرا با دریچه

 .میز مرا زیر معنویت باران نهاد

 .بعد، نشستیم

 .مشجر هايحرف زدیم از دقیقه

  .گذشتآب میشان، در وسط از کلماتی که زندگانی
 

ه کتابها ب کنند، در اوقاتی کههاي مشجر و کلماتی که در وسط آب زندگی میزدن از دقیقه حرف
هاي مکرر وسیع با دریچه محاق برده شده و روي سر سقفی از تناسب گلها کشیده شده و اوقات

 کند ویت میزدن در هواي شبانی وجود، حکا گشته، از مواجهه پیشامفهومی با جهان پیرامون و دم
 .گیردپرده بر می

  
 زمان

دارد. هایدگر در  سپهري در باب زمان، تأمل برانگیز است و از حیثی با آراء هایدگر قرابت آراء
شود، زمانی که امروزه شناخته می .کند، از زمان در معناي متعارف کلمه یاد نمی»هستی و زمان«

بیرون از ما واقع شده است. به معناي علمی کلمه، زمانی که  ؛[27]عبارتست از تلقی خطی از زمان
 شود. زمان خطی، همان زمانیزمان با حرکت و مسافت نسبت دارد و سنجیده می در فیزیک نیوتنی،

مناسبات و روابط  است که علم جدید هم از آن بهره برده است. ما در قرار و مدارهاي روزمره و
 .کنیمکاري از همین معناي از زمان استفاده می
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هایدگر نیست.  برد؛ تلقی عرفی و علمی از زمان مد نظرزمان را بدین معنا به کار نمی هایدگر
[ 28]آنرا در عداد صور پیشینی شهود کرد واي که کانت از زمان مراد میافزون بر این، معناي فلسفی

به نزد کانت، تمام  .یستانگاشت و از این حیث، تحت تأثیر فیزیک نیوتن بود، مد نظر هایدگر نمی
است  ايهاي ضروريکانتی، زمان از جمله مؤلفه هاي ما تخته بند زمان و مکان است. در تعبیرتجربه

کند؛ زمانی که از شروط امکان پذیري معرفت ما به را امکان پذیر می که معرفت ما به جهان پیرامون
ظیر مکان. ما مصادیق زمان را داریم: روز دوشنبه، ن دارد،[29] پیرامون است و نقشی تنظیم کننده جهان

بگیریم. در عین  توانیم در عالم پیرامون سراغاند؛ اما خود زمان را نمیمصادیق زمان هااین …ماه آینده
 .شودجهان پیرامون، معرفت بخش نمی را لحاظ نکنیم و مفروض نگیریم، تعامل ما با» زمان«حال تا 

» ندازای«با » زمان«گوید. در مقابل، به نزد وي، درباره زمان سخن نمی هایدگر در معناي یاد شده نیز
. به بردبهره می ؛ یعنی از امکانات بی نهایت پیش روي خود»می زماند«وثیقی دارد. دازاین  ارتباط

ین انگاشت که به نزد توان چناینرو می آورد؛ ازکند و سر بر میهمان میزان، زمان تحقق پیدا می
 [.30]هایدگر، دازاین می زماند

ا محاط م قریب به این مضمون را در برخی از اشعارش به تصویر کشیده و تاکید کرده که سپهري
کنیم؛ در استفاده می» زمانیدن» در زمان نیستیم، بلکه بر آن محیط ایم. در زبان فارسی کمتر از واژه

یم؛ کاود، دریابکند و نسبتش با وجود را میزمان مراد می آنچه هایدگر از عین حال اگر بخواهیم معناي
نگونه است. ای آفریند و برآن محیطاستفاده کنیم. تو گویی، دازاین، زمان را می» زمانیدن» توانیم ازمی
 :توان نسبت میان زمان و هستی را در نظام هایدگري تبیین کردمی

 هاباید از ساختارهایی آغازیدن گیرد که در آنتفسیر زمانی دازاین هرروزینه »

پدیدارها عیان  این به توجه با باید که زمانمندي زمانیدنِ از اطواري آن …کندرا تقویم می خود
آورند. این امر مجدداً به فراهم می بودن -جهان -اي براي تعیین و تعریف زمانمنديِ درشوند زمینه

دهد که مشکلی است به طور تحدید مشکل جهانیت را می جالبرد و به ما مپدیدار جهان ره می
 [31«…]خاص زمانی

نیز سراغ  هاي داریوش شایگان، سالک مدرن ایرانیتوان در نوشتههایدگر از زمان را می تلقیِ
در جستجوي زمان از دست » که در شرح رمانِ» فانوس جادویی زمان«گرفت. او در اثر خواندنیِ 

 :وست نوشته، آورده استمارسل پر» رفته

خالق حماسه مدرن است. جستجو نوعی سیروسلوك انسان مدرن است. سیر و سلوکی  پروست»
هاي که هنجار پیونددوجهی دنیوي دارد. به عبارت دیگر این سیروسلوك در دنیایی به وقوع می که

مطلق  سرگشته در این دنیا حقیقت متافیزیکی آن به کلی بر هم ریخته، ازل و ابد جابجا شده و انسان
 رفانع جانشین هنر اینجا …جاده عرفان سنتی نیست جوید. ولی مسیر کاوش انسان پوستیرا می
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 کند و مراحلکند. هنرمند بسان سالکی طی طریق میالوهیت جلوس می قدرت اریکه بر و شودمی
ف آثار عرفانی پشت سر می و منازلی را  …وسلوكسیر صعودي نیست. نتیجهگذارد که مدارج آن برخ

وف مختصات متافیزیکی مأل وساطت به نه اینجا در مطلق زمانی بی. است مطلق زمانی بی به وصول
 [.32«]شودکه به یمن تعمق در جوهر هنر حاصل می

ه هرلحظ دو کران خود را«بی زمانی به روایت شایگان، تداعی کننده سخن سهراب است که  قصه
مألوف ما از زمان متفاوت است.  این تلقیِ از زمان با باور متعارف و». ر لحظه رها سازیمبیافرینیم، ه

ارتباط دازاین با زمانیدن متناسب است؛ بی زمانی  وصول به بی زمانیِ مطلق با روایت هایدگر از
 ،سالک نسبت دارد؛ همچنین با قرائت سهراب از احاطه و اشراف بر زمان مطلقی که با اگزیستانسِ

 .محاط بودن در آن، سازوار است به جاي

دهد که او متفکري است که به بدین سو، نشان می» آفتاب آوار«بازخوانی اشعار سپهري از دفتر 
 اندیشیده. جالب است که عموم سخنانش در باب زمان از جنس محیط بودنِ سالکمی مقوله زمان

گیرد زمان پرده بر می ، از درك عمیق سهراب از»آوار آفتاب«در دفتر » فراتر«مدرن بر زمان است. شعر 
 :و با فهم هایدگر از زمان متناسب است

 .در جنگل من، از درندگی نام و نشان نیست 

 .شنويمی «خیر و شر» آفتاب دیارت، قصه –در سایه

 .شنومها را میمن شکفتن

 .گذردو جویبار از آن سوي زمان می

 تو در راهی

 .اممن رسیده

 !اندوهی در چشمانت نشست، رهرو نازك دل

 .لرزش یک برگ :میان ما راه درازي نیست
  

م، به دوشنبه برسی رویم تاگذرد و ما در آن محاطیم؛ میبا عادات مألوف ذهنی، زمان بر ما می مطابق
شعر  رگیرد که ما بر آن محیطیم. دبر می یا به پنجشنبه ماه آینده برسیم؛ اما سهراب از زمانی پرده

 :محیط بودن بر زمان را به زیبایی به تصویر کشیده است ، سپهري»سایبان آرامش ما ماییم«

 .زار خوب و بد برویم بیایید از شوره

 .به درخت، درخت را پاسخ دهیم :چون جویبار، آیینه روان باشیم

 .و دو کران خود را هر لحظه بیافرینیم، هر لحظه رها سازیم

 .انی را زمزمه کنیمبرویم، برویم، و بیکر
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زدنِ عادات  را زمزمه کردن و دو کران خود را هر لحظه آفریدن و رها ساختن، متضمنِ پس بیکرانی
 .مألوف ذهنی است و حیرت و بیکرانی را مزه مزه کردن و چشیدن

 :است» آوار آفتاب«از دفتر » نزدیک آي«شعر بعدي، 

 .، شور عدم در من گرفتتو را دیدم .تو را دیدم، از تنگناي زمان جستم

 .کنار تو، زنبق سیرابم .و بیندیش، که سودایی مرگم

 .دوست من، هستی ترس انگیز است

 .به صخره من ریز، مرا در خود بساي، که پوشیده از خزه نامم
  

ها، مرزها و محدودیتها؛ همچنین رستن از تنگناي زمان، از مقومات فراتر رفتن از نامها، دوگانه
 :د و تحققِ تجارب کبوترانه استشبانی وجو

 .از تنگناي زمان جستم

 .تو را دیدم شور عدم در من گرفت
  

درك  زدایی کردن و جستن از تنگناي زمان و خود را در آن محاط ندیدن، در تناسب با آشنایی
زمان سخن گفته است، در  نیز راجع به» شرق اندوه«هایدگر از زمان است. سپهري در انتهاي دفتر 

 :«تا گل هیچ«شعر 

 «.بی تو دري بودم به برون، و نگاهی به کران، و صدایی به کویر» :خواندیممی

 .باریدترسید، و زمان بر سر ما میرفتیم، خاك از ما میمی

 باید شست/ ها راچشم«نامتعارف به مفهوم زمان، در این شعر هم مطمح نظر سهراب است؛ که  نگاه
 .و از عادات مألوف ذهنی فراتر رفت» ر دیگر باید دیدجو

می  آورد کهمی آمد، تلقی سپهري از زمان، با تصویر هایدگر از زمان که با دازاینی سر بر چنانکه
 .هاي دل انگیزي داردکند، قرابتزماند و شبانی وجود می

  
 امر سیاسی

ي هادغدغه ک مدرن، انسانی است کهباب امر سیاسی، میان این دو متفکر فاصله است. سال در 
 است و دلمشغولِ امکان ژرف اگزیستانسیل دارد و به لحاظ معرفتی نسبت به جهان جدید گشوده

 :عین حال، متوسط الحال است. به تعبیر حافظ پذیريِ امر معنوي در روزگار راززدایی شده کنونی. در

 آلوده دوش رفتم به در میکده خواب

 آلوده ده شرابخرقه تر دامن و سجا
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اهایی از کسی خط شودروایت نگارنده، سلوك مدرن، امري نخبه گرایانه نیست. به همین دلیل می به
کردن ابعادي دارد. گاهی انسان در ابعاد  سر بزند، اما همچنان وي را سالک مدرن انگاشت. البته خطا

توان در باب گیرد. هرچند میابعاد بزرگتر خطا صورت می کند، گاهی درکوچک و فردي خطا می
جهان -عمومی، داوري خود را داشت؛ اما حساب این داوریها ازحسابِ زیست زندگی افراد در حوزه

 .نگرششان به دنیاي پیرامون و میراث بر جاي مانده از آنها جداست و

ته تا آنچه گرف» زمان هستی و«نبوغ آمیز هاي بسیار کرد؛ از اثر توان استفادهمکتوبات هایدگر می از
توان خطاهاي وي در سلوك عین حال می در. است آورده …در باب تکنولوژي، امر متعالی، مدرنیته

یهودستیزانه هایدگر، امر دل آزاري است و با سلوك معنوي نسبتی  عملی را نیز سراغ گرفت. آراء
او  همکاري او رییس دانشگاه فرایبورگ بود. اتهاماي درگیر امر سیاسی شد. در برهه ندارد. هایدگر

ش براي لو دادن دانشجویان یهودي، تا آخر عمر با هایدگر بود؛ هرچند دوران  با نظام هیتلري و ت
» اشپیگل«به درازا انجامید. او در مصاحبه با نشریه  ریاست او بر دانشگاه فرایبورگ کمتر از یکسال

ش منتشر شود، کوشید از خود دفاع کند و خویش را تبرئه نماید. در وفات که وصیت کرده بود بعد از
ه دانشگا حال پذیرفت که با وزیر فرهنگ ارتش نازي، به اقتضاي شغلش در زمان ریاست عین

لسفی هایدگر مبتنی بر مبانی ف فرایبورگ، دیدار داشته است. در ابتداي ظهور نازیسم و نظام هیتلري،
حملی اش؛ مهاي فلسفیبروز و ظهور و تعینِ ایده ناسبی پیدا شده برايکرد، محمل مخود تصور می

 .و معنادار شدن زندگی در دوران سیطره نهیلیسم براي از خفا به در آمدن وجود

آورده، هدف هایدگر، سر و سامان دادن به وضعیت فرهنگی » اشپیگل«نشریه  چنانکه در مصاحبه با
ه او بعد ک اه فرایبورگ را پذیرفت. شاهد این مدعا این استبود، به همین سبب ریاست دانشگ کشور

وي به خطاي خود پی برده بود که  از یکسال کار را رها کرد و تا پایان عمر کار سیاسی نکرد. شاید
اقتضائات خودش را دارد؛ از اینرو بقیه عمر را مصروف  خورد. فهمید عالم سیاستبه درد سیاست نمی

قی و [ .33]وشتن کردن خواندن و اندیشیدن و در عین حال، لو دادن دانشجویان یهودي، امر غیراخ
 [.34]هاي ضدیهودي که از وي بر جاي مانده استزشتی بود؛ همچنین نوشته

برد یسیاست م من قطاري دیدم که«گفت سهراب چنین نبود. بالمره سلوك متفاوتی داشت. می اما
و نگاهی به آنچه » تازه شود سیاست بنشانید درخت تا هواجاي مردان «، »رفتو چه خالی می

را که » ما هیچ، ما نگاه«اشعار دفتر  گذشت، نداشت. سپهريپیرامونش در حوزه سیاست می
شمسی سروده؛ همچنین جستارهاي  57تا  48فاصلِ سالهاي  هاي نابی در آن موج می زند، حدبصیرت

طمهاي سیاسی در روزگار نوشته است.  را در آن» اطاق آبی« به رغم اینکه در دهه پنجاه شمسی ت
ل به شک«که  شوداي از آنها در شعر و نثر سهراب یافت نمیپررنگ بود، هیچ نشانه و اشاره ایران

شنید، سبب، انتقادات بسیاري می به همین». به شیوه باران پر از طراوت تکرار«و » خلوت خود بود
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در او طعن زدند، اما سهراب اعتنایی نکرد. در آن زمانه،  املو و براهنیکرد. مشخصاً، شاما توجهی نمی
 هنجار زمانه بود؛ اما سهراب این مشی را فرونهاد و سر در گریبان خود فرو برد شاعر سیاسی بودنِ

ب بهمن و یافته نگفت و شعري  نیز سخنی 57هاي خویش را به تصویر کشید. سهراب درباره انق
 .اي که درعمر او رخ دادحادثه سیاسی تریننسرود؛ مهم

  
 سخن انتهایی

 و جهان دو سالک مدرن معاصرِ شرقی و غربی، سهراب سپهري-این جستار کوشیدم زیست در 
را ذیل شش مقوله  مارتین هایدگر را با یکدیگر مقایسه کنم. براي انجام این مهم، روایت خویش

جهانِ -سیاسی صورتبندي کردم. تطبیق زیست ان و امرمرگ، امر متعالی، تکنولوژي، تفکرشاعرانه، زم
یابم، نگرش ما به هستی پیرامون را ژرفا یکدیگر، چنانکه در می سالکان سنتی و سالکان مدرن با

 .آیدبکار تنقیح تلقیِ ما از سلوك معنوي در روزگار راززدایی شده کنونی می بخشد ومی
  

یی ابراهیمی، صالح یح از احسان». از سهروردي تا سپهري«فصلی از کتاب در آستانه نهایی شدنِ  *
این فصل زحمت زیادي کشیدند، صمیمانه  پور، هادي طباطبایی و مریم هرایتان که در نهایی شدنِ

 .سپاسگزارم
  

 :ارجاعات

 565ان، نشر نی، ص ، ترجمه سیاوش جمادي، تهرهستی و زمان مارتین هایدگر،[ – 1]

ام: تفکیک کرده هایم، از چهار نوع مواجهه با مرگ سخن گفته و آنها را از یکدیگردر نوشته[ 2]
 :نمونه، نگاه کنید به کورمرگی، مرگ هراسی، مرگ اندیشی و مرگ آگاهی. به عنوان

، عرفان مدرن آبی دریاي بیکران: طرحواره اي از ،«مرگ در ذهن اقاقی جاریست«سروش دباغ، 
 .1397تورنتو، نشر سهروردي، 

 555و  554، ترجمه جمادي، صص هستی و زمان هایدگر،[ – 3]

[4binary concepts ] 

 «.آب پاي صداي»  دفتر کتاب، هشت سپهري، سهراب[ 5]

 .همان[ – 6]

 .570، هایدگر، جمادي، ص هستی و زمان[ – 7]

 .57، ترجمه سپیده حبیب، تهران، نشر نی، صفحه روان درمانی اگزیستانسیل آروین یالوم،[– 8]

[9mode of being ] 



٢٤ 
 

ید ام. نگاه کنسپهري را روایت کرده» نشانیِ«، تلقی خود از شهر »از پشت بلوغ«در جستار [ 10]
 :به

 .، تورنتو، نشر سهروردي، جلد اولرد آبی روایت سروش دباغ،

[11] epistemological 

[12] phenomenological 

[13] propositional knowledge 

[14] knowing-that 

[15] knowing- how 

[16] non-conceptual confrontation 

[17] fundamental ontology 

 101و  100، هایدگر، جمادي، صص زمان و هستی[ – 18]

 [19براي بسط این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید به: [ 

 .1392تهران، نگاه معاصر،  در سپهر سپهري، ،«متعالی در منظومه سپهريتطور امر «سروش دباغ، 

[20] pantheism 

[21] unconcealment of Being 

، ، ترجمه شاپور اعتماد، تهران، نشر مرکزپرسش از تکنولوژي نگاه کنید به: مارتین هایدگر،[ – 22]
 .44-4صص 

[23] Alethia 

 :امدر اشعار سهراب را در جستار ذیل بیشتر توضیح داده» تکنولوژي«روایت خود از [ 24]

 .8، تورنتو، نشر سهروردي، فصل شرقی مدرن سالک :صیح خیس نبض سروش دباغ،

، به کوشش پریدخت هاي منتشر نشده از سهراب سپهريهنوز در سفرم، شعرها و یادداشت[ 25]
 .25، صفحه 1380سپهري، تهران، فرزان روز، 

 .25همان، صفحه [ 26]

[27] linear account of time 

[28] intuitions 

[29] regulative 

ي اجلسه ط نسبت میان دازاین و زمان به روایت خویش را در درسگفتار هجدهشرح مبسو[ 30]
 :در دسترس است ام. فایهاي صوتی این درسگفتار، در لینک زیرآورده» فلسفه هایدگر«
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 707و  706، جمادي، صص هستی و زمان یدگر،ها[ – 31]



٢٥ 
 

 .36، تهران، فرهنگ معاصر، صفحه فانوس جادویی زمان داریوش شایگان،[ 32]

 موظفی، در خواندم؛ افزون بر دروسروزگاري که در دانشگاه واریک انگلستان فلسفه می[ 33]
س س آموختم. یککردم و میهاي متعددي شرکت میک اد نشستم. است» و زمان هستی«ترم سر ک

انگلیسی بود و آثار متعددي در این حوزه منتشر  که از هایدگر پژوهان شناخته شده در زبانمربوطه 
هایدگر، یک جلسه به تفصیل سخن گفت. آنچه در این جستار آوردم،  کرده، درباره سلوك سیاسی

 .روایت و تحلیل او از نسبت هایدگر و سیاست است مبتنی بر

 :دگر و امر سیاسی، به عنوان نمونه، نگاه کنید بهبراي آشنایی بیشتر با های[ 34]

 .1393، ترجمه سیاوش جمادي، تهران، ققنوس، هایدگر و امر سیاسی میگل بیستگی،
 


