سهراب س��پهري شاعري اس��ت اسطورهساز
اس��ت .در اي��ن مقاله پ��س از تببي��ن بينش
اس��طورهاي و نگاه خاص آن به جهان و تأثير
آن ب��ر روي ش��اعر ب��ه ش��رح خصلتها و
مكانيزمهاي اسطورهاي و تأثير اين خصلتها
در ش��عر «روش��ني ،من ،گل ،آب» س��هراب
س��پهري در كتاب ادبيات فارس��ي سال سوم
راهنماي��ي (ص  )41ميپردازيم( .بخشهاي
مقدماتي حذف شد).

نگين سازگاري

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
و دبير ادبيات رشت

اس��طوره ،بينش اس��طورهاي ،اسطورهسازي،
سهراب سپهري ،مكانيزمهاي اسطورهاي ،اين
هماني ،همذاتپنداري و ...شعر روشني ،من،
گل ،آب
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جهان اسطوره جهان سمبليكي است كه در دنياي خويش از قواعد خاص و مكانيزمهاي
مختلفي بهرهمند ميگردد .اسطوره ،جهاني ساختگي نيست بلكه در واقع شيوهي خاصي
از عينيت بخشيدن به جهان است .اسطورهسازي در واقع انتقال روح آدمي به محيط است
و دادن همه خصوصيات بشر ذي روح به اشياي غير ذي روح .ويژگي ممتازي كه تأثير
آن را بر بينش سهراب سپهري و اشعار او ميبينيم و درمييابيم روابطي كه او در اشعارش
براي مفاهيم دنياي اطراف قائل است و به اين نوع انديشه مربوط ميشود.حال ،تأثير اين
خصلتها را در ش��عر «روشني ،من ،گل ،آب» سهراب سپهري در كتاب ادبيات فارسي
سال سوم راهنمايي (ص  )14مورد بررسي قرار ميدهيم.
ي ميكوشند بين رابطهي علت و معلول پيوستگي ايجاد كنند.
مكانيزمهاي اس��طورها 
آگاهي اس��طورهاي هر تش��ابه قابل دركي بين اشيا و امور را ،پيوند بيواسطهي آنها يا
اينهمانيِ ذاتي آنها ميدانند .جهان اس��طوره به مفاهيمي چون يگانگي يا اينهماني
(همذاتپنداري) ،مقولهي يكي بودن جزء و كل ،مجاورت اش��يا و توالي رويدادها
تجزيه ميش��ود .تمام اين امور در اش��عار س��هراب سپهري يافت ميش��وند ،اما چون
منظور ما در اين مقاله بررسي شعر روشني ،من ،گل ،آب است تنها به مكانيزم يگانگي
يا اين هماني ميپردازيم.

اين هماني يا همذات پنداري

گفتيم كه مكانيزمهاي اس��طورهاي تالش ميكنند بين علت و معلول همبس��تگي به
وجود آورند .اين وحدت به اينهماني و همانند شدن و يكيشدن عناصر باز ميگردد
ِ
عناصر وضع ميكند به نحوي است كه نه تنها بين آنان رابطهي
روابطي كه اسطوره بين
ايدهآل دوطرفه برقرار ميش��ود بلكه با يكديگر هم هويت ميشوند و به يك چيز بدل
ميگردند .در مكانيزم اين هماني اش��يائي كه به معناي اس��طورهاي با يكديگر تماس
حاص��ل ميكنن��د ،خواه اي��ن تماس مجاورت فضاي��ي يا توالي زماني باش��د ،خواه
مش��ابهتي دور و خواه عضويت در يك طبقه يا نوع باشد ،آنها ديگر اشيائي متعدد و
متكثر نيس��تند ،بلكه از ديدگاه اس��طوره ،وحدتي جوهري دارن��د  ...بنابراين ،تفاوت
بروني آن فقط نوعي حجاب يا صورتك اس��ت  ...شهود اسطورهاي نهايت ًا عناصري را
كه متمايز و مش��خص نكرده است تركيب ميكند و آنها را همذات ميپندارد (كاسيرر،
.)125 :1378از طريق مجاورت فضايي اش��يا و اشخاصي كه در كنار هم قرار گرفتهاند با
يكديگر هم هويت ميش��وند و خواص يكديگر را پيدا ميكنند .براي مثال ،در ش��عر
روش��ني ،من ،گل ،آب س��پهري در مجاورت نور و ش��ن و درخت قرار گرفته و در
وجود خود با آنها يگانه شده :من پر از نورم و شن/و پر از دار و درخت
در توال��ي زمان��ي رويدادهايي كه به دنب��ال يكديگر پديد ميآين��د در يكديگر تأثير
مستقيم دارند يا يكديگر را به نحوي توجيه ميكنند .در همان شعر شاعر مرگ سبزه را
ب��ا مرگ خ��ود يكي ميدان��د و در آگاهي او ش��كاف ايجاد ميش��ود و حس ميكند
بالفاصله پس از مرگ س��بزه مرگ خودش نيز فرا ميرسد .از ديدگاه شاعر مرگ سبزه
ب��ه مرگ وي مربوط اس��ت .او از نظر زماني آن عمل را به خويش تس��ري ميدهد و
حس ميكند كه پس از بهوقوع پيوس��تن مرگ س��بزه به دس��ت او ،با چرخشي بنيادي

زيان��ي حتمي متوج��ه وي خواهد ش��د و در واق��ع دو رويداد
همزمان ،يكي ميش��ود و يگانگي آنها در نتيجه به مرگ هر دو
طرف ميانجامد .ميدانم سبزهاي را بكنم خواهم مرد...
«در بينش اس��اطيري به قول كاس��يرر انتخاب علل كام ً
ال آزاد
اس��ت :هر چيزي ممكن اس��ت از چيز ديگر پدي��د آيد .جهان
ممكن است از جسم حيواني به وجود آيد يا از هستهي ازلي يا
از گل نيلوفري كه روي آبهاي آغازين ميش��كفد (هند) .زيرا
در بينش اس��اطيري هر چيزي ميتواند ب��ا هر چيز ديگر تماس
زماني و بعدي حاصل كند(».حسيني 41 :1371 ،و .)42

در حالت درونفكني ،شاعر در يگانگي با
عناصر اطراف ،خود را سرشار از آنها و با آنها
يگانه ميپندارد
با اش��اره به شعر روش��ني ،من ،گل ،آب ميتوان به صراحت
تأثير مجاورت فضايي را در اينهماني ش��اعر با طبيعت ديد .در
ابتداي شعر ،شاعر به توصيف محيط اطراف خويش ميپردازد و
اجزاي محيط زيبا و طبيعت دلچسب پيرامونش را مانند نقاشي
زبردست به تصوير ميكشد:
ابري نيست /بادي نيست/مينشينم لب حوض/گردش ماهيها ،روشني ،من،
گل ،آب/پاكي خوشهي زيس��ت/مادرم ريحان ميچيند/نان و ريحان و پنير،
آسماني بيابر ،اطلسيهايي تر/رستگاري نزديك :الي گلهاي حياط
او پيون��د خود را ب��ا عناصر طبيعت حس ميكن��د ،اما ناگهان
اتفاقي ميافتد ،گويي اين يگانگي از حيطهي اختيار شاعر بيرون
ميرود .ش��عر وارد فضاي ديگري ميگردد .نور بدل به انس��ان
ت نوازش خود را سخاوتمندانه به كاسهي مس
ميگردد كه دس�� 
ميدهد .اجس��ام و اشيا نور و روشني هويت خويش را از دست
ميدهند و ش��اعر نيز در كنار آنان ق��رار ميگيرد و پس او نيز از
خود خارج ميش��ود و ناگهان بدل به ن��ور ميگردد و مانند آن
اوج ميگيرد :ميروم باال تا اوج ،من پر از بال و پرم
اس��طوره فقط وجود بيواسطه و تأثير بيواسطه را ميشناسد .از
اينرو روابطي كه اس��طوره ميان اشيا وضع ميكند ،روابط منطقي
نيس��تند كه وقتي ميان اشيا قرار گرفتند ،آنها را از يكديگر متمايز
كنند ،بلكه برعكس ،روابط اس��طورهاي مانند نوعي چسباند كه
ميتوانند ناجورترين عناصر را به هم بچسبانند(كاسيرر.)126 :1378 ،
اين انديشهي اسطورهاي كه اعضاي يك رابطه را همذات يا همانند
ميانگارد خود به دو مقوله تقسيم ميشود:
 .1فرافكن��ي ي��ا برونفكن��ي ) (projectionاي��ن انديش��ه در
روانشناس��ي انتقال دادن گناه يا خطا يا اشتباه خويش به ديگران
اعم از شخص ،رويداد ،اش��يا و ...است و تقريب ًا داراي بار منفي
اس��ت .مثل دانشآموزي كه درس نخوانده و در آزمون دانشگاه
قبول نش��ده است ،ولي قصور خويش را به محيط ناآرام خانه يا
تدريس غل��ط مربي فرافكن��ي كند.اما در بينش اس��طورهاي به

هنگامي كه هنرمند ح��االت خويش را به محيط بيرون فرافكني
ميكند اطالق ميش��ود .مث ً
ال هنگامي كه هنرمند غمگين است و
ميگوي��د ابره��ا و آس��مان و ...غمگيناند ،به اي��ن صورت غم
خوي��ش را به ابرها فرافكني يا برونفكني ميكند .يا وقتي ش��اد
است اشيا و اجسام را شاد ميپندارد:پشت لبخندي پنهان هر چيز ...
 .2درونفكني )(introspectionدر اين حالت شاعر در يگانگي
ب��ا عناص��ر اطراف خود را سرش��ار از آنها ح��س ميكند .چون
خ��ودش را با آنها و آنها را ب��ا خودش يكي و يگانه ميپندارد،
خواص آنها را نيز در خود و خواص خود را در آنها مييابد:
ميروم باال تا اوج ،من پر از بال و پرم /راه ميبينم در ظلمت ،من پر از فانوسم.
ش��اعر به واس��طهي اين هماني و يگانگي با نور و روش��ني و
يافتن خواص آنها در خودش ميتواند سبكبال چون نور اوج
بگيرد و حتي راههاي تاريك را روشنايي بخشد ،زيرا در درونش
هزاران فانوس نوراني مشتعل است .نيروي بينش اسطوره داراي
واقعيت جوهري مس��تقلي اس��ت كه ميتواند از مكاني به مكان
ديگر و از شخصي به شخص ديگر و از چيزي به شخصي و از
شخصي به چيزي منتقل ش��ود .در واقع آن مجموعهي واحدي
است كه داراي حالتهاي مختلف است.
به س��بب همين فرم اساسي تفكر اس��طورهاي همهي خواص
مادي و صفات معنوي س��رانجام نوعي جس��ميت پيدا ميكنند.
يعني انديش��هي اس��طورهاي براي هر كيفيت ،ه��ر صفت و هر
خاصيت ،هويتي مادي قائل اس��ت ،اما در اين بينش عكس اين
قضيه نيز صادق اس��ت .چون در تفكر اسطورهاي فقط چيزهاي
همانند ميتوانند بر يكديگر عمل كنند .پس رابطهي ميان اش��يا،
رابطهي اينهمانيِ مادي اس��ت و تخيل اسطورهاي به سوي اين
تصور رانده ميشود كه همهي چيزهاي مادي داراي جان است:
نور در كاسهي مس چه نوازشها ميريزد
نردبان از سر ديوار بلند نور را روي زمين ميآرد
و در كالم آخ��ر باي��د افزود اس��طوره امور خ��اص را در يك
تصوير يا هيئت اس��طورهاي به هم متصل ميكند و به اين طريق
آنها را وحدت ميبخش��د و وقتي اج��زا و نمونهها و انواع اين
چنين درهم ممزوج ش��دند ،هرگونه تمايزي ميان امر اساسي و
امر غيراساس��ي از ميان ميرود و فقط همس��طحي كامل وجود
دارد كه بر اثر آن امور يا اشيا با يكديگر ممزوج ميشوند.
پ��رم از راه ،از پ��ل ،از رود ،از موج/پرم از س��ايهي برگ��ي در آب/چه درونم
تنهاست (روشني ،من ،گل ،آب).

 .1براهني ،رضا ،طال در مس ،ج  1و  ،2تهران ،نويس�نده .2•1371 ،حسيني،

صالح ،نيلوفر خاموش ،تهران ،انتشارات نيلوفر .3•1371 ،سپهري ،سهراب،

هش�ت كت�اب ،ته�ران ،انتش�ارات طه�وري .4•1380 ،كاس�يرر .ارنس�ت،
فلس�فه صورته�اي س�مبليك ،ترجمهي ي�داهلل موقن ،تهران ،انتش�ارات

هرم�س .5•1378 ،نرمان .ل .م�ان ،اصول روانشناس�ي ،ترجمهي محمود

صناعي ،تهران ،نش�ر انديش�ه .6•1346 ،سايت اطالعرس�اني ويكيپديا•
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