
  
  
  
  
  
  

  »م . سرشك«نگاهي پديدارشناختي به شعر 
ابراهيم كنعاني                                                                                                                               

  ات فارسي دانشگاه سمنانادبي زبان و دانشجوي دكتري
  چكيده

ها در نقد ادبي معاصر است؛ به طوري كه پيروان نقد يكي از تأثيرگذارترين نظريه )Phenomenology(» شناسيپديدار«
بر اين است كه  شناس برجسته،پديدار اساس نظرية هوسرل اند.هاي خود را بر آن نهادهاساس تئوري» خواننده محور«

-و در مطابقت با برداشت معنايي او تأويل مي اندها داراي مفهومكنندة آنهاي جهان تنها در فهم و درك ادراكپديده

ها، داشتن رويكردي ناب، تازه و شهودي اي اين نشانهزمينهواژگان ها و كليدشوند. كليد درك اين داللت معنايي، نشانه
» پديدار«ها آشكار و در قالب ها هستي بنيادين آنادراكي با پديده -است. در ساية چنين نگاه و در ارتباطي حسي

  مدار است.ساختگرا و هستيمعناشناسي پسا -يابي به نشانهشود. برآيند چنين نگاهي، دستگر ميجلوه
» هاي نابدريافت لحظه«و » نگاه تازه«عي كدكني(م.سرشك)، از جمله شاعران بزرگ معاصر است كه عنوان شاعر شفي

مند او در برخوردهاي شهودي با هستي، پيكرة اي است و ذهن نظامشايستة اوست. نگاه او نگاهي پديداري و مكاشفه
شناختي و اي هستي به موجوديت نشانه»پديده«ديت كند. شفيعي در پس چنين نگاهي از موجومندي را خلق مينظام

  مدار تبديل كند. ي هستي»پديدار«شناختي، آن را به معنا _كند تا در ساية تأويلي نشانهشهودي آن نقل نگاه مي
به تحليل شناسي، معنا - محور و نشانهي به عنوان نقدي خوانندهاين مقاله در پي آن است تا با تعامل بين ديدگاه پديدار

اي از اين اشعار دست پديدارشناسانة شعر شفيعي كدكني بپردازد تا بتواند در پرتو نگاهي نو و سيال به برداشت تازه
  يابد.

 معناشناسي، نگاه تازه، تأويل -فلسفة پديداري، شفيعي كدكني، نشانه واژگان كليدي:
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  مقدمه
-خواننده«دهد. نقد زيربناي نقد ادبي معاصر را تشكيل مي» خواننده«و » متن«، »نويسنده«سه محور اصلي 

داند. )، با تأكيد بر كنش خواندن، خواننده را آفرينندة اثر و مفهوم آن ميreader-response theory» (محوري
ايدة اصلي در گرايش نقد ادبي با محوريت خواننده، در افكار پديدارشناسي نهفته است. (جواري و 

) در حوزة ادبيات بر اين است Edmund Husserl) اساس نظريه ادموند هوسرل، (170 -169: 1386حميدي،
شوند و اين مفهومي است كه نظريات مي هاي جهان مطابق برداشت فردي و تفسير معنايي او، تأويلكه پديده

نهد و به يهاي بعد بنيان م) را در دورهDeconstructionشكني ()  و ساختHermeneuticsهرمنوتيك (
 - 60: 1381يابد. (نصري،نوعي در نظريات هايدگر، دريدا، آيزر، ريكور، شوتز، روالن بارت و... گسترش مي

130(  
هاي ادبي شفّاف استوار و گوهر يگانة آن، رويكردي اساس فلسفة پديداري در سطح ادبيات، بر فاهمه

 Phenomenological » (تقليل پديدارشناسي«هاست. اين فلسفه در پرتو جويانه به پديدهشهودي و هستي

reductionترين معناي ها را به سادهرساند و پديدهگر و تجربة پديداري را به نقطة صفر مي) فاصلة ميان كنش
ي آن »پديدار«شناسانه، موجوديت ذهني پديده را به معناي متعالي و دهد تا در تأويلي هستيآن تقليل مي

  ) 545: 1375ها منعكس كند. (احمدي،در آگاهي انسان پيوند بزند و آن را
كند و چنين امري با رجعت به آنچه » اصل چيزها«نظام پديدارشناسي هوسرل، درصدد است تا ما را متوجه 

ها و شرط دستيابي به آيد. كليد درك اين داللت معنايي، نشانهشود، به دست ميچيزها ناميده مي» جوهر«كه 
) و عين Objectبه معناي آن است كه معني در  فرايند مواصلة ذهن (» شهود«ي است و آن، نگاهي شهود

)Subject104:  3-1382شود. (رحمدل، ) در نقطة آگاهي توليد مي (  
داند (به نقل از گو ميو) كه هر ارتباط زباني را مكالمه و گفتBakhtinمطابق نظرية باختين (

: 1375نامد، (احمدي،مي» مكالمة انسان) «Heideggerچه كه هيدگر (اساس آن) و بر 114: 1378پورنامداريان،
مدار ها، به جنبة هستيادراكي با آن -ها و در ارتباطي حسي) خواننده، در جريان زندة مكالمة با پديده556
ري آن ارتقا اي پديده را به موجوديت پديداها دسترسي پيدا كند و در فرايندي شهودي، هستيِ نشانهپديده
) سيال sémiotiqueمعناشناسي ( -گرا را به نشانه) ساختsemiologyشناسي (دهد تا در تعامل با آن، نشانهمي

  معناشناسي در همين نكته است. -شناسي و نشانه) و راز ارتباط پديدار61: 1386تبديل كند (ر.ك. شعيري،
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-دريافت لحظه«و » نگاه تازه«است كه عنوان شاعر شفيعي كدكني(م.سرشك)، از جمله شاعران بزرگ معاصر 

شود و همين نگاه است كه كند و نگاه او تبديل به انديشه ميشايستة اوست. شفيعي بيشتر نگاه مي» هاي ناب
) نگاه او نگاهي پديداري و 272: 1378زند. (ر.ك. جعفري جزي،عرفان و تأمالت اشراقي او را رقم مي

كند كه مندي خلق ميمند او در برخوردهاي شهودي خود با هستي، پيكرة نظامنظامذهن «اي است و مكاشفه
مند در ) آفرينش اين پيكرة نظام258: 1378(فتوحي،» سوي آن روشن و كلّيت آن نيز معنادار است.وسمت

ها شود و اين نشانهها در قالب دنيايي از نشانه، بر او عرضه ميپذير است. پديدهمدار امكانپرتو ادبيات نشانه
هاي هستي گسترش و با تصرّف يابد؛ به طوري كه شاعر ذهنيت خود را به پديدهدر ذهنيت او استحاله مي

  دهد. ها را در خدمت ذهنيات خويش قرار ميها، پديدهخيالي در آن
به حقيقت متعالي آن  اي اشيا را»پديده«مدار، موجوديت معناشناسانه و هستي -شاعر در ساية تأويلي نشانه

كند. شاعر در پسِ اين نگاه، به استغراق دروني       مدار عرضه ميي معنا»پديدار«زند و در قالب پيوند مي
خودي و سرگشتگي او هاي بياو احساس و لحظه» انعكاسي«پردازد و از اين رهگذر، صداي دروني و مي

يابد كه با هاي مختلفي در شعر زايشي او تسرّي ميگونهگرايانة م. سرشك، به شود. نگاه تأويلتوصيف مي
توان به فهم ) مي1382(شفيعي كدكني،» هزارة دومِ آهوي كوهي«هايي از اشعار او از مجموعة بررسي نمونه

  ها دست يافت.اي از آنتازه
  شناسانه ( نقّادي كاركرد سنّت)شكني كاركرد سنّت در پرتونقدي روشساخت - 1
ابر و عبور از/ مرز هر زحمت و زايد/ ره لحظة موعود/ در آن سوي مه و دود!/ لحظة آبي بياينك آن «

گشودن/ خيره در خاموشيِ ها بالبه آرامشِ سنجيدة سنجاب/ بر آن ساقة سنجد/ لحظة در تپشِ خاطره
لحظة هامشِ مهتاب/ نشستن/ وز همه تا همه يكباره نشستن./ بر لب عمر نشستن، گذر عمر نديدن/ 

  )7- 466: 1382(شفيعي كدكني،» خويشتن از خويش زدودن/ لحظة ناب سرودن.
-دهد. وجود نيستاندو ساحت وجودي را در تقابل هم قرار مي» لحظة ناب سرودن«شفيعي كدكني در شعر 

اند. اين دو ساحت وجودي نتيجة شده» دود«و » مه«زدة ديگراني كه غرق انديش شاعر و وجود غافل و هنري
) آن را شناخت Jacques Geninascaگونة شناخت سطحي كه ژاك ژونيناسكا (و نوع نگاه و شناخت است؛ د

نامد و شناخت عميق و شهودي كه ژونيناسكا آن را شناخت آني ) ميsaisie référentielleارجاعي يا عيني (
)saisie impressive71 -69: 1388نامد. (شعيري و وفايي،) مي (  
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اند؛ اما آن چنان در خويشتن هستند؛ اينان ظاهراً خود را آگاه و بيدار فرض كرده» حاضرِ غايب«ديگران وجود 
سطحي زمان و زمانة  بينند. اين افراد روحاً چنان در پوستةاند كه كسي جز خود را نميخويش گرفتار شده

هاي پاك دارند تا لحظهها رفته و در صحنه حضور نزيستي خود مستغرق شده كه گويي با آن، به دوردست
اند و منطق هاي آلوده به ظن خود گرفتار شدهها از نظر شفيعي، در ذهناين انسان شهودانه را درك كنند.

انديش قابل تحقّق به فهم مشترك است؛ اما هاي نيستانپديداري با انسان -مكاملة آنان، فقط در تعامل ادراكي
اند، قابليت مكالمه،       گرفتاري در اين دنيا را به حال تعليق در نياوردهريشة حاصل از هاي بيچون سنّت
  اند. پيدا نكرده

دهد؛ نگاهي كه با استحالة مدار قرار ميآلوده را در تقابل با نگاه معناشفيعي سپس اين نگاه سطحي و غرض
بار اركرد حسي، دنياي مكدر و ماللتآيد. او براي نقد كهاي خاكستري، در مقام مكالمه با حقيقت بر ميلحظه

پردازد و با خواني و تأويل آن ميشناسانه، به بازآورد و در نگاهي آسيبميها را به حالت تعليق دراين انسان
كشد و با اعتقاد به فضايي نمادين حال را را به تصوير مي -گرفته، فضاي واقعيگذر از اين فضاي غبار

  بيند. را به كشف ميقدسي، لحظة ناب سرودن 
)، زمان خصوصي توجه      Sokolowskiشفيعي در اين منظومه، به زمان دروني يا به گفتة ساكالوفسكي (

زمان با تجربة ديگر شكل گرفته باشد. تواند قبل، بعد يا همكند؛ كه بر اساس آن، يك فعاليت يا تجربه ميمي
ته و آينده با توجه به گفتار و عمل ما در زمان حال، وجود ) در اين تجربه، گذش234: 1384(ساكالوفسكي،

هايدگر، در لحظة حال به آينده و » برجستگيبرون«) يعني ما بر اساس ويژگي 95: 1387يابد؛ (سالجقه،مي
مدار، گذشته و آينده را در ) شاعر با اين نگاه هستي247: 1384كنيم. (ر.ك.ساكالوفسكي،گذشته عبور مي

زند شده را با فضاي نمادين حال پيوند ميدهد و جلوة واقعي فضاهاي دركشو ميوشست» ونحوضچة اكن«
داند. پذير ميشناختي، رسيدن به لحظة ناب سرودن را تحقّقمعنا با نقد روش و ضمن تأويل آن به سرچشمة

آورد و با نگاهي پديداري و آميز حسي را به حال تعليق در ميشكنانه، ابتدا دنياي ظناو با نگاهي ساختار
، مخاطبانش را در يك »لحظة ناب اكنون«پردازد و با معرّفي زمان ارزشي شهودي، به خوانش نويني از آن مي

  شود.فهم مشترك به وصال با آن رهنمون مي
  شناختي و رسيدن به فهم مشتركمفهوم و كاركرد شناسي در حوزةتقليل پديدار - 2
ها/ از سوي سوي خود نهان بودن/ اكنونِ از ديروز و از فردا گسستنجهان بودن/ آن آيينة ديدار و بيدارِ«

برد در خويش./ رفتن ها/ اينجا/ نيلوفري در زيرِ باران، آسمان را ميها برخاستن، در خود نشستنخواست
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ها، نهان شكاريتر از آسويها/ باز آمدن از هر چه و خود را جهان ديدن/ آنها ز ظلمتبه اقليمِ زاللي

اش حرف و سخن گشته/ برد در خويش./ خاموشيديدن/ اكنون/ نيلوفري، در زير باران، آسمان را مي
(شفيعي » برد در خويش.گشته/ بنگر،/ نيلوفري، در زيرِ باران، آسمان را  مي» خواهم شدن«بود و شدش 

  )3- 242: 1382كدكني،
است. در » رويكردي ناب و تازه به هر چيز«و » خود چيزها به سوي«يافتن اساس پديدارشناسي هوسرلي، ره

هاي مفهومي به كناري گذاشته و داوريها و پيشفرضپيش» تقليل پديداري«چنين رويكردي و در ساية 
) با چنين رويكردي و با 5-544: 1375شود. (احمدي،ترين شكل حضور خود نمايان ميپديده در ساده

ادراكي يا زيست شهودي كه منبع شناخت  -توان به كشف تجربة حسيمي» اه صفرشناخت  يا نگ«استفاده از 
معناشناسي، به جنبة  -) و در تعامل با نظام نشانه73: 1386شود، دست پيدا كرد (شعيري،محسوب مي

  نائل شد. » فهم مشترك«معناها آگاه شد و به وجودي و انساني نشانه
ادراكي در نگاهي       -اي حسيارتباطي شهودي و پديداري و تجربهبر اساس » جشن نيلوفر«شفيعي در شعر 

پس از يكي رود كه مي» نيلوفر«گون جا به ديدار قامت باراندر آنكند كه دنيايي را مالقات ميمدار، نشانه
ها فرضيشها و پفهمبا نگاه شهودي و تقليل پديداري، پيش نامد. شاعرمي» هااقليم زاللي«آن را شدن با آن، 

    شكني از جلوة سطحي دنيا فاصله گذارد و  با نوعي ساختهاي پيشين است، كنار ميرا كه برآمده از شناخت
زند تا به مالقات با دوست ناآگاه خود پيوند مي» منِ«آگاه را به » منِ«و پس از ارتباطي شهودي با آن، گيرد مي

و دنيا و از فاصلة بين تجلّي سطحي و جلوة  شفيعياز تالقي در اين نگاه جديد، در ناكجاآباد نايل شود. 
  آيد.پديد مي هااقليم زالليشهوديِ همان دنيا، 

آگاه شخصيت شاعر است كه در حال طبيعي و آگاهي پنهان نا» منِ«يا فاعل فردي رؤيايي ، داستان اين شعر
آگاه شاعر در اين شعر، كند. من ناپيدا مينمايد و ساية منِ آگاه اوست كه در نگاهي شهودي امكان حضور مي
) 272: 1379دوست:باشد. (بشر» فلسفي«و » انساني«يا » منِ وجودي«يافتة او به تحول» من«تواند همان مي

بيند و پس از هاي طبيعت را ميشاعر با چشم سر و منِ آگاه خود (فردي و رمانتيك) واقعيت ظاهري پديده
 ،نامدمي» سازيفعاليت زيبا«شناس فرانسوي، )، معناGreimasچه كه گرمس(آن انفصال با آن بر اساس

اين حالت خود نتيجة نگاه يابد. ها را به كشف در ميحقيقت پديداري اين پديده )54: 1379(شعيري، 
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حس به يك  آگاه او با منِ آگاه شاعرمنِ نا، و بر اساس آن شودشهودي است كه فاعل در آن استحاله مي
   ست.به حقيقت نيلوفريرسند و آن تالش براي وصال األذهان ميمشترك و اشتراك بين

- ها و آگاهيهاي ناآگاه به دنياي روشنيگذر از دنياي تاريكي انسان ها،اقليم زالليبه ها دنياي ظلمتگذر از 

د و خود را يابدست مي هاياقليم زاللشدن از از سفر خطّي كلمات به سفر حجمي؛ يعني آگاه شفيعياست. ها
نشيني و زنجيرة تركيبي عبور و به سوي معنايي بيت در محور هم. او از ساختار لغتكنداحساس ميدر آن 

را از محور » نيلوفري حقيقت«كند و من استعاليي پديده؛ يعني رسيدن به ساختار تأويلي نقل نگاه مي
  آورد. جانشيني و محور استعاري متن به دست مي

   :توان چنين توصيف كردعناصر و اركان ساختار پديداري اين شعر را مي
  )؛Ego» (آگاهنا منِ«الف) فاعل فردي: 

  ؛ )Other Person» (غيرمن« »:منِ آگاه«ب) 
  آگاه؛اتحاد منِ آگاه و منِ ناپ) 

   تّصال حس مشترك؛ا : حلقة»آگاهمنِ نا« از غفلت و رسيدن به فاعل همگاني  منِ آگاه شاعرشدن ت) آگاه
  : موضوع يا متعلّق شناخت و ادراك؛آنمدار معناو تجلّي  هستيهاي گمنام شدن ريشهث) آشكار

و  هااقليم زالليبودن و وصال با » با هم -همه«به نوعي  شفيعيي حاضر در خودآگاه »ما«ج) تبديل شدن 
  ذهنيت و فهم مشترك. اتّصال يا ميان : حلقةحقيقت نيلوفرياستغراق در 

  )phenomen) و نمود (nomenفرايند پيوستار بود ( - 3
ات شنيدم/گُلِ آفتابگردان!/ نگهت خجسته بادا و/ شكفتنِ تو ديدم/ گُلِ نَفَست شكفته بادا و/ ترانه«

/ و ها سپاري همه صبر و خواب خود راآفتابگردان!/ به سحر كه خفته در باغ، صنوبر و ستاره،/ تو به آب
رصد كني ز هر سو، ره آفتابِ خود را./ نه بنفشه داند اين راز، نه بيد و رازيانه/ دمِ همتي شگرف است 

ها/ و به راه آرزوها،/ تو را در اين ميانه./ تو همه در اين تكاپو/ كه حضورِ زندگي نيست/ به غيرِ آرزو
جو/ وبت عمر،/ رهيدني نباشد/ تو و جستجوها./ من و بوية رهايي،/ وگَرَم به نووهمه عمر،/ جست

وگَر چند، رسيدني نباشد./ چه دعات گويم اي گُل!/ تويي آن دعاي خورشيد كه مستجاب گشتي/ شده 
(شفيعي » اتّحاد معشوق به عاشق از تو، رمزي/ نگهي به خويشتن كن كه خود آفتاب گشتي!

  )6- 204: 1382كدكني،
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اي است از يك حقيقت گل انبوهي است كه هر يك از نمودهاي آن نشانهگويند: دنيا جنها مي»سمبوليست«

هاي روح هستند هايي از تأثيرات و برداشتشده، نمادها يا نشانههاي گفتهذهني. ارسطو نيز معتقد است: واژه
در پديدارشناسي تفسير شود. » بود«روح به  و» نمود«تواند به ) كه دنيا و واژه مي84: 1384(رحمدل، 
(فريار، » عين و ذهن«اي است در پيوستاري به نام پديدار يا فنومن، مشاهدة خاص امور و رابطههوسرلي، 

       ). هوسرل خالف كانت كه نومن (بود) را خارج از حوزة جاذبة فنومن (نمود) و آن را 183: 1373
و از هم جدا نيستند. (رحمدل، شمرد، معتقد بود كه نومن در درون فنومن قرار دارد و آن دنيافتني ميدست
خيزد و در ادراك ناب انسان است كه از ماهيت نمود برمي» نمود«سرچشمة معناي متعالي » بود«) 241: 1382

   .يابدتمركز مي
اي است از نامهپردازد. اين شعر ستايشبه اين مفهوم مي» غزلي براي گُلِ آفتابگردان«م. سرشك، در شعر 
) خود شاعر نيز همان گل آفتابگرداني است كه 306: 1378ان نماد آن است. (عباسي،عشق كه گل آفتابگرد

دارد. كند و دست از ستايش آفتاب بر نميصاحب دلِ آگاهي است كه قبلة آفتاب حقيقي را گم نمي
  ) 220: 1378(عزيزي،

معناهاي  -رسيدن به نشانهشفيعي، خواه خود گل آفتابگردان باشد و خواه از اين گل به عنوان نمادي براي 
» اقليمِ هشتمين«جويد و با روي آوردن به خود را مي» شهرآرمان«مورد نظر خود استفاده كند، در هر صورت 

نومن (گوهر  ) شاعر اعتقاد دارد كه538: 1387(خادمي كواليي،» پردازد.مي» جوي قارة عشقوجست«به 
ها جريان دارد و با ) نيست. حقيقت در دل پديدهابگردانگل آفتناپيداي حقيقت خدايي) جدا از فنومن (

باغ، توان به شناخت حقيقت دست يافت. آفتاب، هاي غبارگرفته، ميهاي متراكم ظن و نگاهبرداشتن اليه
 ادراك عام و تصوير ذهني خود موجوديتهمه و همه، در  سحر، صنوبر، ستاره، آب، بنفشه، بيد و رازيانه

شاعر يا  رويكرد شهودي و تجربة مستقيم منزّه از تعينتنها گل آفتابگردان است كه در  ؛ امادارندطبيعي 
 از نظر شفيعي،گردد. منعكس  اودر نقطة آگاهي  يابد و ابعاد متعالي معاني آنبتولّد ديگر تواند مي، خواننده

و گريز شكن و هنجارفتي شالودهها، در درياداوريساختن ذهن از تعينات و پيشپس از سبكبارگل آفتابگردان 
  شود.در سلوكي عاشقانه به آفتاب حقيقت تبديل مي

هاي مادي (نمود)، گوهر ناپيداي حقيقت (بود) وجود دارد و تنها با پشت صورت در پسِ م. سرشك،از نظر 
يوة رسيدن به ش شاعرالبته  .) دست يافتآفتاب حقيقتتوان به نمود (گوهر ناپيداي است كه مي» بود«گذر از 

) را به 178: 1368(توسلّي،  فرضي با پالودن آگاهيپيشپيوستن به آرمان بي ،حقيقت و به گفتة هوسرل
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پردة تيرة «بايد  البته .است» سالم سرشار از ذوق پرواز«سپردن به دهد. اين شيوه همان دلها نشان ميانسان
  .شود را به كناري زد تا حقيقت عيان» گرفتههاي غبارنگاه

اي، هاي تاريخي و طايفه، بت»بيكن« گفتةهستند اما به » آبِ باشرف حقيقت«ها در باطن، تشنة همة انسان
   ) 241: 1382(رحمدل،  .پيچيده و منافذ ورود شناخت به ژرفاي حقيقت را كور كرده استذهن را درهم

ه خود ماست و به اين دليل است كه بود و شود؛ اما اين گنامي زندگي مادي، مانع ديدن حقيقتبستن به دل
ممكن  ،دست يافتن به اين آگاهي را در منطق مكالمه با آفتاب حقيقت شفيعيبينيم. نمود را از هم جدا مي

، تنها »بود«ها با انكار كند. اين انسانانديش شكوه ميهاي مجازپرستي انساناز شب، مكالمهاين در و  داندمي
  اند. خوش شده و به حقيقت (بود) دست نيافتهود)، دلبه ظواهر زيبا (نم

گيرد و و سرانجام شفيعي به مدد عشق نجيبانه و اهورايي به حقيقت، در فرايند پيوستار بود و نمود، قرار مي
شود عقربة دايرة هستي با مغناطيسي معنوي و پنهان او را به حركت همين نگاه شهودي است كه باعث مي

  تأويلي معنامدار به آفتاب حقيقت بدل شود.  سوق دهد تا در 
  شناسينقد جزميت شناخت حسي (نقد پوزيتويسم) و رسيدن به روح پديدار - 4

ها فاصله!/ اينجاست/ در اين نقطه كه من/ در دلِ شهرم و هر در نشابورم و جوياي نشابور هنوز/ وه!/ چه
/ در اين -نه با خويش - هنوز./ پرسم از خويش و/ لحظه شوم دور هنوز/ در نشابورم و جوياي نشابور 

اش از دور دهد نور هنوز؟/ در لحظه: كجاست/ جاي آن جام كه در ظلمت اعصار و قرون،/ پرتو باده
نشابورم و جوياي نشابور هنوز./ روحم ابري و/ افق سرخ و/ درختان صرعي/ ليك آن دور/ يكي پير/ در 

زند راه حزيني، همه، در مويه چنانك/ هفت ون طرفه، يكي طنبوري/ ميافسانه و سحر/ ز آستين كرده بر
زند غوطه در آن كاسة طنبور هنوز./ در نشابورم و جوياي نشابور هايش/ ميدرياي جهان/ با همه طوفان

  )4-42: 1382هنوز. (شفيعي كدكني،
افكنده شدن و سايه» ويستپوزيت«گرايي يا هاي بشري، گسترش ديدگاه اثباتيكي از مشكالت عمدة دانش

ها و از جمله بر علوم انساني بود. پديدارشناسي به عنوان يك مكتب فلسفي، در اين نگرش بر تمام حوزه
كشيدن شناخت حسي، تنها راه شناخت ناآگاه و جهان واكنش به اين تفكّر به وجود آمد. اين ديدگاه با به نقد

  )6-174: 1373(فريار،   دانست.به حقيقت هر پديده مي يابيغيرانساني را رسيدن به آگاهي و دست
. او در اين شعر، دو كشداين نوع نگاه را به تازيانة نقد مي» جوي نشابورودر جست«در منظومة  م.سرشك،

، تبلور موجوديت پارادوكسي سپهري است؛ نيشابوردهد: فضا و دو ساحت وجودي را در تقابل هم قرار مي
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جايي، كثرت و وحدت، كند: اين جايي و آنرا از دو ساحت وجودي متقابل برخوردار مي موجوديتي كه او

داند اما با نقد شناخت مي نيشابورهر چند خود را اهل  شفيعي، .بودن و شدن، سايه و آفتاب، خاك و افالك
ملي را كه مانع و نگاه تأويلي او، عوا م. سرشك. منطق مكالمة جوي نيشابور آرماني استودر جستحسي، 

فراتر در نيشابور، گذارد. او با اين نگاه تأويلي از زمان و زمانة زيستي خود شود، كنار ميادراك شهودي مي
  . بيابدآباد در ناكجارود تا شهر گمشدة خود را مي

وجود دارد. شهر او در ناكجا آباد كند كه بين شهر نيشابور و آرماناي اشاره مي»فاصله«شفيعي در اين شعر به 
گيرد تا به منزلگاه حقيقت دست يابد. اين فاصله در  نظرية او در دلِ شهر است اما هر لحظه از آن فاصله مي

گرمس، چنين بيان شده كه جلوة شهودي مبتني بر فاصله و جدايي بين وجود و ظاهر و هستي و تجلّي آن 
) و مطابق 74: 1386نامد (شعيري، معنا مي» هستيِنقصانِ «يا » نقصان معنا«اي را است كه او چنين فاصله

اي فقط قادر به دريافت جلوة ظاهري آن هستيم كه شرط دريافت همين نظريه ما در برخورد با هر نشانه
گري شهودي است. در چنين نگاهي مدار و كنششدن از حضوري احساسها، سرشارهستي و جوهر پديده

شوند و بر اساس اين مالقات با يكديگر در هم گره خورده و ذوب مي پذير پس ازگر و كنشاست كه كنش
  گردد.ها ممكن ميپديده» مدارهستي«نظام شهودي و سپس تجلّي » شدگيدرهم«

كند. او جلوة ها، اين لحظه را كشف ميشفيعي، در پرتو نظام پديداري و در ارتباطي شهودي با پديده
زند. او با نگاهي گمشده خود را با فضاي نمادين آيندة اين شهر پيوند مياي و پر از نور گذشتة شهر اسطوره
ترين كشد و در پرتو آن، وجود فرودستي شهر نيشابور را به سادهشكنانه، شناخت حسي را به نقد ميساختار

ردازد و با پگرفتة گرد اين شهر، به خوانش نويني از آن ميدهد و با زدودن مفاهيم غبارمعناي آن، تقليل مي
شهر را معنا، ديدار روزهاي روشن و آفتابي آرمان نگاهي پديداري و شهودي، ضمن تأويل آن به سرچشمة

شهر خود، مخاطبانش را در يك فهم مشترك به معناي داند و با معرّفي مكان ارزشي آرمانپذير ميتحقّق
  شود.متعالي وصال با حقيقت رهنمون مي

  )Subjectو ذهن ( )Objectمواصلة عين ( - 5
نهم، هستي دو سو دارد:/ نيمي از آن در من است و نيم از آن بر من./ نيمة در من، چشم بر هم مي«

چاك خاك و/ چشمانِ كوير كورِ بهاراني پر از باغ است و/ آفاقي پر از باران./ نيمة بر من، زبانِ چاك
گشايم در روشن و آفاق در اشراق/ ميست/ روشن اننهم، هستي چراغانيتبداران./ چشم بر هم مي
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در كدامين  - كه اين دشواره، پاسخ گويد، آيا كيست؟/ ست./ آنآگين و ظلمانيبينم چه زهرچشم، مي
(شفيعي » سوي بايد زيست؟/ در ظالمِ ظالمِ بر من/ يا در آن آفاقِ پر اشراق،/ روشنِ در من؟

  )30- 429: 1382كدكني،
ايند شناخت، فاصلة معنايي بين فاعل شناسا (ابژه) و موضوع شناسايي (سوژه) يكي از مشكالت اساسي در فر

نامد و معتقد است به دليل ) گرمس، اين فاصله را نقصان وجودي يا باطني نشانه مي2: 1376است. (كوكب، 
عامل ) ديدگاه پديداري در ت70: 1386توان باطن و وجود اصلي نشانه را دريافت. (شعيري،همين نقصان، نمي

دهد و شناخت خود را به نقطة صفر ترين شكل حضور آن تقليل ميمعناها، مفاهيم را به ساده -با نظام نشانه
ها در فرايند مواصلة عين و ذهن (سوژه و ابژه) و در ادراكي نشانه -رساند. سپس با رجعت به اصل حسيمي

معناها كه همان كشف پديدار ناب است،  -نشانهپردازد و به جنبة وجودي نقطة آگاهي به بازآفريني معني مي
  ) 183:1373كند. (ر.ك. همان و فريار،اعتقاد پيدا مي

ها با هم ها و موجب ارتباط آنگاه تالقي عين و ذهن، سرچشمة همه هستيدر اين نظام معنامدار، آگاهي نقطه
)ي محض  قرار egoآگاهي يا (توان در حضور يك ) و در ساية اين نظام، مي14-13: 1368است (توسلّي، 

) با تكية بر اين مفهوم است كه 7-34: 1382دست يافت. (رشيديان، » من استعاليي«گرفت و در نتيجه آن به 
  )3-32: 1369داند. (ر.ك. كُربن، مي» كشف المحجوب«پديدارشناسي را نوعي » هانري كُربن«

پردازد. از نظر او هستي دو جلوه دارد؛ جلوة ي، به تبيين اين مفهوم م»در من و بر من«م.سرشك، در شعر 
انفسي و دروني و جلوة بيروني و آفاقي. در اين شعر، واقعيتي عيني و طبيعي از زندگي، با انعكاس در ذهن 

بيني او به خود گرفته است. شفيعي با بيان اين واقعيت فراسويي، خواننده را شاعر معنايي متناسب با جهان
هاي واقعي از زندگي و طبيعت اما در مفهومي اشراقي معني را مثل خود شاعر با گذر از تجربه خواند تاميفرا

كشف كند و نيز چون او با گذر از عين به ذهن و بازگشت به عين، خود را در طيف تجربة شاعر قرار دهد. 
  ) 117: 1378(ر.ك. پورنامداريان،

شده از ذهنيت، شعر او را ذهن و بيان اين عينِ بارورنگرش شهودي م.سرشك به واقعيت در مواصلة عين و 
پردازد كه پذير كرده است. شفيعي در اين شعر ابتدا به توصيف تجربة واقعي خود از طبيعت بيروني ميتأويل

يابد. شاعر موجوديت خارج از ذهن طبيعت بيروني را اي ميگراي او مفهوم تازهاين واقعيت در انديشة تأويل
نگرد تا در مي دهد و با ذهني آزاد از غبار عادت به آنفاده از قاعدة تقليل، به حداقل ممكن تقليل ميبا است

ترين نقطة آگاهي انديشة او مجسم گردد. در ترين وجه از معاني تأويلي اين مفهوم در درخشاننتيجة آن، عالي
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بيني ر تبديل و حقيقتي قدسي متناسب با جهاناي طبيعت به پديداري معنادافرايند اين شناخت، واقعيت پديده

  شود.شاعر از آن برداشت مي
ژه) است.      گرفته، موضوع يا متعلّق شناخت (ابدر اين تأويل پديداري، تصوير شاعر از هستي بيروني و غبار

ن شفيعي، فاعل شناسا (سوبژه) و كشف هستي اشراقي و شهودي، معناي متعالي آن است. اين معنا، هما
نابي است كه در جريان تعامل فعال شناسنده و شناسه (متعلّق شناخت) و در فرايند مواصلة عين و » پديدار«

يابد و  اي هستي با ورود به حوزة انديشة شناسنده، حيثيتي معنادار ميمفهوم پديده شود.ذهن حاصل مي
  گيرد. نديشگي به خود ميانديشه و نگاه آگاهانة شناسنده نيز با رويكرد به پديده، عنوان ا

مند زدة زندگي انسان در جريان نظامنگاه آگاهانه و پديداري مخاطبان و آگاهي آنان از جهان تيره و آشوب
) است كه همة خوانندگان بر مدار آن intersubjectivityاالذهان (شناخت شهودي شفيعي، حلقة اتّصال بين

يابد. در راستاي همين اي متعالي آن در فهم مشترك گسترش ميرسند و بدين ترتيب معنمي» فهم مشترك«به 
آواز شود و همچاك شده به هستي چراغاني كشيده مينگاه پديداري است كه ذهنيت مخاطبان از هستي چاك

   يابند.او دست مي» آفاق پر اشراق«با شاعر به 
ذهني اوليه و ظاهري هستي، درون) يا مدلول Objectiveذهني (گراي شفيعي، كنش بروندر ذهن تأويل

)Subjectiveدهنده تبديل و كننده و پيوندشود و در پيوستاري به نام عين و ذهن، به مفهومي تركيب) مي
شود و او را به شاعر توليد مي  ترين نقطة آگاهي انديشةترين وجه از معناي متعالي آن در درخشانسرزنده

 .رساندمي» هستي اشراقي و شهودي«

  معناشناسي سيال -نشانه هاي متكثّر به مدلول واحد، در پرتوتأويل داللت - 6
- رمد/ بر گرد من/ ز منخرامد و/ آن من كه ميرود/ آن من كه مينشيند و/ آن من كه ميآن من كه مي«

ها /  منرسد/ بسيار آزمودم و/ ديدم/ در آينههراسد و آن من كه ميست:/ آن من كه ميها،/ انبوه بيمري
- ين ميانه،/ يكي من،/ منِ شگفت،/ آن من كه      ميست؛ اما/ درهمه يكي است و گر چند لشكري

  )11-410: 1382(شفيعي كدكني،» ست.سرايد، مانا كه ديگري
و درونه (مدلول) و ارتباط  هاي مرتبط با مسائل زباني، مسألة برونه (دال)يكي از مسائل مطرح شده در دانش

معنايي باشد؛  -تواند به تنهايي پاسخگوي توليدات نشانهرابطة مكانيكي بين دال و مدلول نمي .هاستبين آن
گريز از «دخيل در توليد معنا، تابع جريان  هاي ادبي جريانات حسيِزيرا بنا به گفتة گرمس، در گفتمان
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گيرد كه ما را از اي از ظاهر قرار ميشدن با يك پديده، واقعيت در پشت پردههستند؛ يعني در مواجه» واقعيت
) كه تنها از طريق پديدارشناسي و نگاه شهودي و با 6-135: 1384كند (شعيري،معناي حقيقي آن دور مي

  رسيد. » جهان مشترك«توان به مدلولِ واحد حقيقت و آگاهي يا همان زدايي شناخت ميعاطفه
اي              معناها، نظرية ادراك جسمانهبراي انسجام نشانه شناسي،شناسي بر اساس بنيان پديدارمعنانشانه

)perception du corps properها و     ) اين ادراك مرز مشترك بين دال137كند. (همان:) را مطرح مي
اي و در سازد. شاعر در حضور جسمانهست كه عبور از دال به مدلول و يا بالعكس را ميسر ميهامدلول
ها (حضور شيء در ذهنيت او)، از ها (حضور شيء در خارج از ذهن او) و دنياي مدلولبا دنياي دال ارتباط
  يابد. هاي متنّوع به مدلول واحد دست ميدال

) كه 5-84: 1384نشانه (دال) به منزلة ساقة مفاهمه و مكالمه است و معني (مدلول) به منزلة خوشه (رحمدل،
- هاي عام (معناي كلمات) و   بت) براي ورود به حوزة ادراك بايد ذهن از فاهمهBaconبنا بر اعتقاد بيكن (

زدايي شناخت، بتواند بين دال و ) تا پس از عاطفه115: 1369هاي بازاري (كلمات) پاك شود (جهانگيري، 
گيرند و رار ميمعناها در تعامل باهم ق -مدلول به مكالمه بپردازد. در پي اين مكالمه است كه پديدارها و نشانه

رسد و در يابد و از خط به حجم و از سطح به عمق ميها (محور جانشيني) تكثّر ميمدلول در محور خوشه
  رساند.شود و همه را  به فهم مشترك (جهان مشترك) ميگاه حقيقت متعالي ميسطحي باالتر جلوه
من فردي «عي واحد به نام دنياي دالي در يك ادراك حسي، با موضو» سرايدآن من كه مي«م.سرشك، در شعر 

، »نشيندآن من كه      مي«هاي متكثّر شود؛ اما اين مفهوم در عين واحد بودن به دالمواجه مي» گونهو رمانتيك
شود. در نگاه شاعر، همة اين   تبديل مي» رمدآن من كه مي«و » خرامدآن من كه مي« ، »رودآن من كه مي«

شود و سپس به منتهي مي» رسدهراسد و آن من كه ميآن من كه مي«هاي تعاملي به مدلول ها در يك نگاهدال
آلود، در ادراكي هاي عاطفهدادن فاهمهگذاشتن و داخل پرانتز قراررسد. شفيعي، با كناريك مدلول واحد مي

فلسفي) زمينه را براي  -انسانيگونه) و مدلولي (من حقيقي و فردي و رمانتيك منتعاملي بين دو دنياي دالي (
كند و به معناي تبديل مي» مفاهمه«را به » مناقشه«كند و در نتيجة اين نگاه تأويلي، شناخت حقيقت آماده مي

  است. » فاعل ممتاز فردي«رسد كه نتيجة آن، وصال با مدلولي واحد به نام مندي ميوحدت
  

  گيرينتيجه
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- اي است و ذهن نظاماست. نگاه او نگاهي پديداري و مكاشفه» ناب هايدريافت لحظه«شفيعي كدكني شاعر 

كند. بررسي شعر شفيعي كدكني بر مندي را خلق ميمند او در برخوردهاي شهودي با هستي، پيكرة نظام
كند كه او با رويكرد ناب و معناشناسي، اين حقيقت را آشكار مي -اساس پديدارشناسي و در تعامل با نشانه

زند. جرياني پويا و سيال ها، جريان زيباساز معنا را رقم ميادركي با آن -ها و در ارتباطي حسيپديدهتازه به 
شود. برآيند چنين نگاهي، اي متعالي تبديل ميگرفته، به نشانهكه با پشت سر گذاشتن مفاهيم فرسوده و غبار

  مدار است.ساختگرا و هستيمعناشناسي پسا -يابي به نشانهدست
ها در ذهنيت او استحاله شود و نشانهها تبديل مياي شفيعي به نشانهها در نگاه مكاشفهبر اين اساس، پديده

شناختي، شهودي آن اي هستي به موجوديت نشانه»پديده«يابند. شفيعي در پس چنين نگاهي از موجوديت مي
مدار تبديل كند. شاعر در ي هستي»پديدار«را به شناختي، آن معنا _كند تا در ساية تأويلي نشانهنقل نگاه مي

او احساس و    » انعكاسي«پردازد و از اين رهگذر، صداي دروني و پسِ اين نگاه، به استغراق دروني مي
  شود. خودي و سرگشتگي او توصيف ميهاي بيلحظه
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