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 چكيده
سياست و امر سياسي را به ف، انديشمنداني چون پل ريكور، هانا آرنت و شنتال مو

چنـين نگـرش   . اند كه متضمن نوعي دوپارگي و تقابـل اسـت   اي تفكيك كرده گونه
ه شعر هايي خوانش و ارزييابي بخش مهمي از ادبيات را، كه همانا ادبيات و به ويژ

مقالة پـيشِ رو دربرگيرنـدة پژوهشـي اسـت     . كند ريتوريك است، دچار مشكل مي
ر برداشت در نسبت سياست و امر سياسي چگونه بر فهمِ براي شناخت اين كه تغيي

شـعر سـهراب سـپهري كـه بـه طـور       . گـذارد  ايش و معناي اين ادبيات تأثير ميپيد
سي اين موضـوع  معمول شعري غيرسياسي انگاشته مي شود، نمونة خوبي براي برر

، به شناخت بهتر وجـه سياسـي و جايگـاه    "امر سياسي"تر  است كه تعريف مناسب
  .ن شعرسرايي هايي در جوامع سياسي معاصر مي انجامدچني

  سياست؛ امر سياسي؛ ادبيات ريتوريك، وازنش سياست، مدارا: ها كليدواژه
  
  مقدمه.1

در مجارسـتان، بـه منظـور     1956پل ريكور در واكنش به وقـايع و آشـوب هـاي سـال     
 "امـر سياسـي  "و ) la politique( "سياست"كوشش براي توضيح اين وقايع، دو مفهوم 

)le politique (از نظـر او، سياسـت بـه قـدرت، تصـميم سـازي و شـرّ        . را تفكيك كرد
سياسي اشاره دارد و امر سياسي به رابطة عقالني در مناسبات انساني يا به بيان ديگر، به 

 فراتر از كشمكش هاي طبقاتي مربوط است  "زيستن با يكديگر"مناسبات)Marchart, 
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نتال موف نيز در پي ريكور، اما به گونه اي متفاوت، ميـان سياسـت و   ش). 35-36 :2007
فضـاي آزادي   "امر سياسي"او مي گويد به نظر هانا آرنت . امر سياسي تمايز مي گذارد

و شور و مشورت عمومي است، در حالي كه به راي ديگر نظريـه پـردازان، و از جملـه    
او تصريح  مي كند كه . ت استعرصة قدرت، كشمكش و مخالف "امر سياسي"خود او، 

است كه جوامع بشري را ) antagonism(، جنبه اي از تخاصم "امر سياسي"منظورش از 
را مجموعه اي از كردارها و نهادها مي دانـد كـه از    "سياست"مي سازد؛ در صورتي كه 

طريق آنها نظم آفريده مي شود و همزيسـتي انسـان هـا در بسـتري از كشـمكش هـايِ       
  ). Mouffe, 2005: 9(امر سياسي وقوع مي يابد  برآمده از

اگرچه تفكيك سياست از امر سياسي حاوي حقيقتي است، اما اين گونه تمايزگذاري     
هاي سليقه اي، كه   مي شود با جا به جايي دو اصطالح يكي را به ديگري مبدل كـرد،  

جود نـدارد كـه دو   هيچ دليل موجهي و. نمي توانند به درستي رسانندة آن حقيقت باشند
امـر  "چنان كه تفكيك . واژة هم ريشه، در معناي نسبتاً متضاد يكديگر به كار برده شوند

در كار هگـل، نـه بـراي بيـان دو معنـاي      ) Logik( "منطق"از ) das logische( "منطقي
صـورت   "علـم "متضاد يكديگر بلكه براي بيان ساحتي وسيع تر و نامتعين تـر از يـك   

نچه در اين باب در نظرية ريكور و موف روي داده، در مقابل هم نهادنِ دو آ 1.گرفته بود
مقصود مـن  . اصطالح هم ريشه و جا به جا كردن آنها بدون استدالل متقاعدكننده است

از ذكر اين مطالب، نه ورود به نقد مفصل آراي انديشمندان يادشده، بلكه طـرح مقدمـه   
 "امـر سياسـي  "ردن موضع اين مقاله دربـارة  اي براي بيان بستر نظري بحث و روشن ك

حقيقتي كه تفكيك سياست و امـر سياسـي بـه آن بـازمي گـردد ايـن اسـت كـه         . است
اين گونه نيست كه سياست از مقولة شر باشد و . سياست، برابر با كلِ امر سياسي نيست

داد امر سياسي از مقولة خير؛ يا يكي فضاي آزادي و عقالنيت باشد و ديگري حيطة انس
يا چنان كه موف مي گويد، تمايز سياست و امـر سياسـي، منطبـق بـر تمـايز      . و ناعقلي

، به طوري كه بر پاية چنين تقابلي يكي را )8(اُنتيك و انتولوژيك در تفكر هايدگر باشد 
يا ابتدا فرض شود كه يكي . بشود اصيل انگاشت و ديگري را ناشي از غفلتي متافيزيكي

از واقعيت انسان شـناختي بـدوي و زيربنـايي اسـت كـه سـپس        برخاسته) امر سياسي(
اساسـاً  . با عقالنيتي متأخر و برتر به كنترل و ساماندهي آن مي پردازد) سياست(ديگري 

سياست در دورة مدرن، چونان حوزه اي از كنش اجتماعي فهميده شد كـه هـم شـامل    
سرِ كسـب و حفـظ    كوشش براي نظم دهي و ادارة جامعه و هم مشتمل بر كشمكش بر

اين رويكـرد دو بعـدي در برابـرِ    . قدرت الزم براي آن نظم دهي و مديريت كالن است
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رويكردهاي پيش از خود شكل گرفته بود كه يا مانند فيلسوفان كالسيك يونان، سياست 
 را حوزة خير مي دانستند، يا به شيوة دوران يوناني مĤبي آن را به درجات متفـاوت شـرّ              

اما پس از مدتي اين دو وجه سياسـت دگربـار در تعـاريفي كـه يـا آن را      . مي انگاشتند
حوزة اجماع و عقالنيت و نظم، يا عرصة كشمكش و منازعة قدرت تلقي مي كردنـد از  

آراي ياد شـده از انديشـمنداني چـون ريكـور، آرنـت و مـوف، در واقـع        . هم جدا شد
ونه اي كه هريك از آنان، آنچـه را سياسـي و   واكنشي به اين دوپارگي مجدد است، به گ

در محـيط   "سياسـت "مهم دانسته و در عين حـال آن را در تعريـف و تلقـيِ غالـب از     
امـا ايـن واكـنش، دوتـايي     . جاي داده است "امر سياسي"فكريِ خود نيافته، زير عنوان 

ايي دوتايي سازي اي كـه بـه بيـان دريـد    . سازي كاذب و ريشه دار را برطرف نمي كند
بنـابراين آنچـه تفكيـك    . بخشي از ثنويت هاي ساختار سـنتي و سلسـله مراتبـي اسـت    

سياست و امر سياسي را موجه مي كند نه دوپاره كردنِ كامالً انتزاعيِ محتـواي سياسـت   
را به تناوب بر يك پارة آن نهادن، بلكه اين واقعيت است كه  "امر سياسي"مدرن، و نامِ 

عرصة سياست، درمي يابند كه در زيست اجتمـاعي امـروز    كنشگران -برخي از انديشه
خوانده مي شود، زير تعاريف رايـج   "سياسي"آنچه در درك موسع و به انحاء گوناگون 

  . نمي گنجد "سياست"و محدود 
آنچه به مثابه سياست به طور بالفعل روي مي دهد، شامل كنش هاي درهم تنيده اي     

رت، و اجماع بـراي اعمـال قـدرت نظـم بخشـي و ادارة      از نزاع براي كسب و حفظ قد
در عالم واقع جنبة نزاع آميز قدرت و جنبة سازنده و نظم بخـش آن را بـه   . جامعه است

به بيان ديگر، سياست شامل محـدوده اي از كـنش   . هيچ وجه نمي شود از هم جدا كرد
م بخشـي و ادارة  اجتماعي است كه به طور مستقيم به كسب و حفظ و اعمال قدرت نظ

چه اين كنش ها ستيزه جويانه باشند و چه مسـالمت آميـز، در   . جامعه معطوف مي شود
اما پرسشي كه با چنين . قرار مي گيرند تفاوتي ايجاد نمي كند "سياست"اين كه زير نام 

تعريفي از سياست ممكن است به ذهن برسد اين است كه اگر هر دو جنبة نزاع آميـز و  
، وجوهي از سياست باشند ديگر چه چيز از دايرة شمول آن بيرون مي نظم بخش قدرت

اين پرسش، پرسشـي نادرسـت اسـت    . ماند كه دستاويز سخن گفتن از امر سياسي باشد
امر سياسي دربرگيرنـدة چيـزي از   . كه تحت تأثيرِ همان سنت دوگانه انگار پديد مي آيد

رفاً بقاياي بيرون مانـده از تعريـف   ص. جنس متفاوت با سياست، و در تقابل با آن نيست
امر سياسي، محيط بر سياست و چيزي بـيش از  . سياست را نيز در خود جذب نمي كند

متـأثر  "، دامنة گسترده اي از همـة حـاالت   "سياست"به اين معنا كه افزون بر . آن است
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 براي مثال، خمشِ مغـزي يـك جنـين   . از مناسبات قدرت را نيز در بر مي گيرد "بودگي
در وضعيت خاص اقتصادي، وضعيتي كه تحت تأثير شكل ويژه اي از مناسبات قـدرت  

  .قوام يافته، قطعاً امر سياسي است اما زير عنوان سياست قرار نمي گيرد
در جوامع معاصر كه همگان در وضعيتي متولد مي شوند كه پيشـاپيش تحـت تـأثيرِ        

نزاع ها و نظم بخشي هاي قدرت قرار دارد، آن كه در سياست ورزي شركت مي كند و 
از ايـن  . هر دو در حيطة امر سياسي واقع انـد  آن كه از چنين مشاركتي روي مي گرداند

چه بـه ظـاهر كـامالً آگاهانـه و فعـال در سياسـت       منظر، كنشگرانِ قصدمند سياسي اگر
به تأثرات ناشي از پرتاب شـدگي در   "واكنشي"شركت مي كنند، اما در واقع كنش آنان 

. جهاني است كه بدواً در جريان نزاع ها و نظم بخشي هاي قدرت تعين مي يابد/ فرايند
ثرات به سوي ايـن  آنان كه از سياست ورزي اجتناب مي كنند نيز در واكنش به همان تأ

نكتة شايان توجه در اين ميـان ايـن اسـت كـه روي گردانـي از      . روي گرداني مي روند
دخالت در سياست نيز همانند سياست ورزي، نه صرفاً منفعالنه و نه تماماً فعاالنه، بلكه 

افـزون بـر ايـن، فهـم حـاالت روي گردانـي از       . شامل دو وجه كنشي و واكنشي اسـت 
ي آن نيز در حيطة امر سياسي قرار دارد و براي فهم بسياري از كـنش  سياست و پيامدها

وازنـش  "بنا بر آنچه گفته شـد، هنگـام مواجـه شـدن بـا      . هاي اجتماعي ضروري است
محض، بلكه  "غيرسياسي"در هنر يا ادبيات، بايد توجه داشت كه نه با انفعال  "سياست

و به روييم كه يافتن مؤلفـه هـاي   ر "امر سياسي"در پيوند با  -و واكنش -با نوعي كنش
  .سياسي آن، كاري درخورِ پژوهش است

  
  پيوند ادبيات ريتوريك با امر سياسي. 2

بر اساس مقدمه اي كه آمد، مي كوشم توضيح دهم كـه ادبيـات ريتوريـك، و بـراي         
بـه  . سهراب سپهري از چه روي و چگونه با امر سياسي پيوند دارد "شعرسراييِ"نمونه 
كه به طور  -ظور، بايد نگريست كه ميان عناصر درونيِ ادبياتي چون شعر سهراباين من

و امر سياسي چگونه رابطه اي را مي شـود   -معمول شعري غيرسياسي شناخته مي شود
البته با توجه به عنوان مقاله، اگرچه پژوهش بيشتر بـر كـنش شعرسـرايي و    . بازشناخت

  .رهاي شعر او محدود نمي شودمحتواي اشعار سهراب تمركز دارد، به دفت
انگاشته مي شود، براي  "غير سياسي"هنگامي كه شعري بر پاية ارزيابي هاي مرسوم     

معناي نخست آن است كـه چنـان   . اين انگاره مي توانيم دو وجه معنايي در نظر بگيريم
معنـاي  . شعري، به منظور شركت در سياست با تعريفي كه ذكر شد، سروده نشده اسـت 
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رِ غير سياسي بودن شعر نيز ممكن است اين باشد كه محتواي شعر، به طور مستقيم ديگ
اما بـه هـر روي نفـس سـرايش     . به نزاع ها و نظم بخشي هاي قدرت مربوط نمي شود

شعر، به منزلة كنشي گفتاري، و انتشار آن، به منزلة فعل اجتماعي، و خود شـعر چونـان   
از ايـن هـم   ) Paulo Freire(پائولو فرير . رار داردآفرينشي زباني، در حيطة امر سياسي ق

هـيچ  «: فراتر مي رود و با تفكيك سخن حقيقي از ياوه گويي و زبـان بـازي مـي گويـد    
سخن حقيقي اي وجود ندارد كه در عين حال يك پراكسـيس نباشـد؛ بنـابراين، گفـتنِ     

دالماير در  ؛ به واسطة همين رويكرد فرير، فرد»سخن حقيقي دگرگون كردن جهان است
، انديشـة او را بـه بحـث    "پراكسيس گفتاري و سياسـت "، بخش زبان و سياستكتاب 

  ). Dallmayr, 1984: 114(خويش وارد كرده است 
غيرسياسـي تـرين گونـة     -بر اساس دو وجه معنايي اشاره شده -حتا شعر غنايي كه    

ژاك رانسير، انديشمند سياسي . شعر شناخته مي شود باز در پيوند با امر سياسي مي ماند
مـدرن را مـي شـود بـه منزلـة      ) lyricism(معاصر، نيز يادآور شده است كه غنا گرايـي  

رانسير به درستي بر اين باور اسـت كـه   . زيكي انگاشتتجربة سياسي نويني از جهان في
سرايندة شعر غنايي براي رهايي از چارچوب هاي قديمي سرايش شعر، نيازمند تجربـة  

بنـابراين خـود وجـود شـعر غنـايي و      ). Rancière, 2004: 10-12(سياسي نويني اسـت  
عي، و در ضـمن  جريان موسوم به غناگرايي، بازتابندة پيدايش تحوالت سياسي و اجتمـا 

سـرايش اشـعار   . البته اين موضوع به دورة مدرن محدود   نمـي شـود  . مؤثر بر آن است
غناييِ پترارك، انديشمند نام آور عصر رنسانس كه او را يكي از پايه گذاران نـوگرايي و  
پشت سر نهادنِ قرون وسطا در اروپا مي دانند، قطعاً از تحوالت فكري و سياسـي سـدة   

ارنسـت كاسـيرر ريشـه    . دي تأثير پذيرفته بود و متقابالً بر آن اثر گذاشتچهاردهم ميال
. هاي برداشت تازة پترارك از طبيعت را در دگرگوني هاي فكري سدة سيزدهم مي بيند

او اشاره كرده است كه اين برداشت نـوين از طبيعـت و عـاري كـردنِ آن از عناصـر و      
عر غنايي پترارك طلسم تصورات قـرون  نيروهاي عجيب و شيطاني، با نمود يافتن در ش

واضح اسـت كـه در گيـر و دارِ    ). Cassirer, 1963: 143(وسطايي از طبيعت را شكست 
مقابلة گفتمان هاي جديد با آرا و تفاسير رسمي ارباب قدرت، چنين طلسم شكني هايي 

اه در شعر غنايي نيز با درك متفاوتي از امر سياسي، و اثرگذاري بر حوزة سياسـت همـر  
اگر كسي بخواهد براي بررسي نسبت هايي از اين دست بـه گذشـتة دورتـر    . بوده است

بازگردد، در سرآغاز زايش شعر غنايي در سده هاي هفتم و ششم پيش از مـيالد يونـان   
تغيير نگاه بـه عنصـر قهرمـاني و    . نيز همين تجربة سياسي نوين را مي شود رديابي كرد
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نيازهاي دگرگون شدة دولت شـهرهاي رو بـه رشـد     قهرمان گرايي در حوزة سياسي، و
يونان در زايش اين نوع از شعر تأثير قطعي داشت و زندگي سياسي نيز به طـور متقابـل   

اين اثرگذاري و اثرپذيري را نه تنها در اشعار غنايي شاعراني . از اين شعر اثر مي گرفت
وده هاي تغزلي تـر و  چون آرخيلوخوس، ميمنرموس، سيمونيدس و پيندار، بلكه در سر

آنچه در شعر سـافو دربـارة عواطـف فـردي يـا      . شود ديد شخصي شده تر سافو نيز مي
گروهي از زنان يافت مي شود كه مي توانستند ديرزماني با يكديگر زنـدگي كننـد و بـه    
شعر و موسيقي بپردازند، نشان دهنـدة تجربـة اجتمـاعي و سياسـي متفـاوتي از جهـان،       

ورنر يگر در بررسـي وجـه اجتمـاعي ايـن نـوع       2.ر و هزيود استنسبت به دوران هوم
شعر، به اين نكتة مهم اشاره كرده است كـه در ايـن اشـعار، نيـروي ارادة فـردي بـراي       
زندگي، كه در ساحت سياسي كمتر پيداست، نمايان مي شود؛ و اگر ايـن نيـرو آشـكار    

 :Jaeger, 1946(هميـديم  نشده بود ژرف ترين داليل انقالب سياسي آن دوران را نمي ف

116.(  
بـا   -همچون شعرسراييِ سهراب سـپهري  -نسبت ميان شعرسرايي در وجه ريتوريك   

زيـرا ايـن گونـه    . امر سياسي، از آنچه دربارة شعر تغزلي گفته شـد نيـز فراتـر مـي رود    
خود حضور فعال . سرايش، نوعي كنش كالميِ خطابي با رويكرد اجتماعي آشكار است

ا وجه خطابي شعرش در متن جامعه اي كه با مناسـبات قـدرت متعـين مـي     يك شاعر ب
هرچنـد نسـبت ميـان كـنش     . شود، صرف نظر از مضمون شعر او امري سياسـي اسـت  

كالمي ريتوريك و امر سياسـي از دورة مـدرن تـا امـروز آشـكارتر شـده اسـت، نبايـد         
. أمل شناخته شده بـود فراموش كرد كه در يونان باستان نيز اين نسبت نزد مردمان اهل ت

بخش بزرگي از كوشش فكري سقراط و افالتون صرف رويارويي با سوفيست هـا شـد   
كه شيوة اصلي كار خود را بر پاية ريتوريك بنا نهاده بودنـد و از ايـن طريـق در حـوزة     

افزون بر اين، سود جستنِ سوفيسـت هـا از شـعر    . سياسي آتن نيز تأثير بسياري داشتند
يان در كار آموزشي خود نيز دامنة ارتباط اين گونـه شـعر سـرايي و امـر     ريتوريك پيشين

برخي از پژوهشگران حتا بر اين باورند كه آراي اخالقي آتـن  . سياسي را نشان مي دهد
در سدة پنجم پيش از ميالد، ميراث شاعران، نمايشنامه نويسان و خطيباني بـوده كـه بـه    

رو، افالتون در حمله بـه ايـن گـروه هـا در     شيوة سوفيستي آموزش مي ديدند و از اين 
  ). Balot, 2004: 190(واقع  به كل فرهنگ اعتقادي محيط خويش حمله مي كرد 

در يونان باستان كساني را كه زندگي كامالً خصوصي داشـتند و بـا بـي اعتنـايي بـه          
) idiot( "ايـديوت "دولت و جامعه، در زندگي اجتماعي مشاركت مؤثري نمي كردنـد  
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اما نگاه عموم مردم به شاعراني كه شعر خطـابي مـي   ). Jaeger, 1971: 11(ي خواندند م
سرودند اين گونه نبود و در واقع اينان با سرايش يا كنش كالمي خود در جامعه حضور 

در جامعة امروز نيز حضور فعال شاعري كه مردمان را مخاطب قـرار مـي   . فعال داشتند
و جمعي ايشان تحول ايجاد كنـد، بـه خـوديِ خـود     دهد و مي كوشد در زندگي فردي 
اكنون با توجه به اين كه شعر سهراب به طور كلي . رويدادي در حيطة امر سياسي است

. سياست قرار دارد، نخست بايد چند و چون اين وازنش را دريابيم "وازنش"در موضع 
وازنشـي   سپس از آن جا كه اين موضع گيري در حيطة امر سياسي روي مي دهد و هـر 

متضمن وجه ايجابي است، بايد بنگريم كه چنين وازنشي به طور ايجابي چـه تضـمنات   
  .سياسي اي دارد

چنان كه گفته شد نخست الزم است دريابيم كه شعر سهراب بـه چـه معنـا وازنـش         
پيش تر در سخن از تمايز سياست و امر سياسي مشـخص شـد كـه نـزد     . سياست است

و موف، مفهومِ سياست مدرن دو پاره شده و هريـك از آنـان    انديشمنداني چون ريكور
. در نظر گرفته اسـت  "امر سياسي"و پارة ديگر را چونان  "سياست"پاره اي را به منزلة 

اين دوپارگي، متناظر با شكافي است كه امروزه به باورِ بسياري از مردم ميان سياسـت و  
، چنين شكافي را زادة ماهيت سياست و زيست اخالقي فاصله مي اندازد؛ و فراتر از اين

از اين منظر، سياست به نزاع بر سر قدرت فروكاسته مي شـود و بـا   . اخالق مي پندارند
بـا برداشـت هـاي     -جدايي روزافزون آن از زنـدگي سـعادتمندانه يـا زيسـت اخالقـي     

اكنون بايد ديـد آن جـا كـه سـهراب     . به تدريج ارزشي يكسره منفي مي يابد -گوناگون
: 1381سپهري، (» .)و چه خالي مي رفت(من قطاري ديدم، كه سياست مي برد «: رودهس

در . ، نگاه او به سياست با برداشتي از آن دست كه ذكر شد چه مايه نزديك است3)279
اين عبارت مالحظه مي شود كه سياست در جايگاه محمولة قطار، آن جا هسـت، يعنـي   

اما معلوم نيست بدواً پـوچ بـوده يـا بـه عللـي از       به منزلة واقعيتي موجود پذيرفته شده
البتـه شـاعر در پـي    . محتواي خود تهي شده و فقط پوسته اي از آن بر جاي مانده است

تفكيك اين دو حالت نيست؛ اما از عبارات ديگرِ سرودة او مي شود دريافـت كـه چـرا    
ر با آن، ايـن دو  در پس و پيشِ بيت ياد شده و در تقابل آشكا. سياست را پوك مي بيند

من قطاري ديدم، تخم نيلوفر «و » من قطاري ديدم، روشنايي مي برد«: عبارت آمده است
تخم نيلوفر، آواز قناري و روشنايي، زنـدگي آكنـده از آشـتي و    . »و آواز قناري  مي برد

از ديدگاه شاعر، قطار زندگي بايد محمولـه اي  . صفا و حقيقت جويي را نشان مي دهند
پس پوكي سياست بـه سـبب تهـي    . جنسي، از جنس خود زندگي، داشته باشداز چنين 
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بنـابراين، نگـاه   . بودن آن از زندگي است و از آنچه زندگي را خواستني و زيبا مي كنـد 
سهراب به سياست، به همان برداشتي نزديك به نظر مي رسـد كـه سياسـت را خالصـه     

سرِ آن ندارد كه چيزي دربـارة  شاعر . شده در خواست و كشمكش براي استيال مي بيند
 "زنـدگي "آنچه او را برانگيخته تا چنين بسـرايد، افسـوس او بـراي    . بگويد "سياست"

اما همين وازنش سياست به منظور پاسداشت زندگي، كنشي ريتوريك در حيطـة  . است
امر سياسي است و تضمنات سياسيِ ايجابي دارد؛ يعني آن عناصـر فلسـفي كـه بسـتر و     

ين نگرشي به زندگي و چنين رويكردي به سياست را شـكل مـي دهنـد، در    زيربناي چن
ضمنِ عرضة شعر به جامعه به طور اجتناب ناپذير بر فرهنگ و كنش سياسي تـأثير مـي   

غير "اين تأثير گذاري، به ويژه از آن جهت كه به واسطة شعر يا هنرِ به اصطالح . گذارد
ديده يا كم ديـده گرفتـه مـي شـود و بـه      روي مي دهد، در بسياري از موارد نا "سياسي

  .در ادامه به وجوه اين تأثيرگذاري خواهم پرداخت. همين سبب نيز نيازمند مداقه است
و زندگي سـهراب   "هشت كتاب"چنان كه گفته شد، و چنان كه از سه كتاب اصليِ     

مي شود دريافت، واالترين انگيـزه و دغدغـة سـرايش بـراي او سـخن گفـتن از ارزش       
وازنش سياست نيز نزد او به سبب تقـابلي اسـت كـه ميـان سياسـت       4.است "زندگي"

اكنون بايد ديد كـه  . استيال محور و امكانِ تجربه و درك تمام عيارِ زندگيِ يگانه مي بيند
اين تقابل ميان اصالت زندگي و سياست تغلب گرا متضـمن كـدام نـوع گـرايش هـاي      

  .سياسي است
يالمحور، طبعـاً بـه معنـاي نفـي هرگونـه سلسـله مراتـب و        وازنش سياست اسـت . 1    

حال اين پرسـش  . سركردگيِ سياسي است كه از طريق منازعة قدرت شكل گرفته باشد
. پديد مي آيد كه آيا با چنين رويكردي سهراب را     مي شود لزوماً آنارشيست انگاشت

سلسله مراتـبِ برخاسـته   در واقع اگر آنارشيسم را صرفاً بر پاية همين نفي سركردگي و 
امـا ايـن   . از نزاع بر سر قدرت تعريف كنيم، مي شـود سـهراب را آنارشيسـت دانسـت    

تعريف ناقص است و براي تعريف دقيق تر بايد دو ويژگي ديگر بر آن نفي هـا افـزوده   
از آن دو ويژگـي يكـي ايـن اسـت كـه در      . شود و همين نيز وضع را تغييـر مـي دهـد   

پرورده شده با مباني فلسفي مشخص و جهت گيـري آگاهانـه    نوعي تفكرِ "آنارشيسم"
بازشناخته مي شود، و ديگري وجود ارادة فردي و جمعـي بـراي انحـالل نظـم اسـتيال      

هـيچ يـك از ايـن دو    . اسـت  -و در رأس همه دولت -محور و نهادهاي قوام بخش آن
او و نـه در  ويژگي نه در آن عبارت شعر سهراب، نه در سروده ها و گفتـه هـاي ديگـر    

از هيچ شعر يا سخن سهراب رايحة فراخوان بـه  . شيوة زندگي اش به چشم نمي خورد
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. كنش مستقيمِ فردي يا جمعي براي سرنگوني نهادهـاي موجـود بـه مشـام نمـي رسـد      
در نظر گرفته شود، سهراب را نمـي شـود پيـرو     "ايسم"بنابراين، اگر آنارشيسم به مثابه 
نفي سياست، البته به معناي نفي منازعات قـدرت  . دانستچنين مكتب يا نظرية سياسي 

و جامعة پايگانيِ استيال محور، اگرچه برخاسته از نوعي گرايش به آنارشي است، لزومـاً  
به بيان ديگر، حامل گريز از سلطه گرايي بالفعل در جوامـع سياسـيِ   . آنارشيستي نيست

تعريـف شـده و سـامان يافتـه اي     كنوني است، اما از نظريه، ايدئولوژي يا دسـتور كـارِ   
 "امـر سياسـي  "بلكه به حيطـة   "سياست"از همين رو نه به . پيروي يا حمايت نمي كند

البته واضح است كه اين گرايش مانند هر گرايش ديگر در حيطة امر سياسي، . تعلق دارد
. در واكنش به مناسبات قدرت شكل گرفته و خود نيز بر اين مناسبات تأثير مـي گـذارد  

چنين گرايشي و به تبعِ آن، وقوع كنش هاي كالميِ ريتوريك از جـنس شـعر سـهراب،    
يكي از عواملي است كه انديشمنداني چون مك فرسون اميدوارند زمينـه سـاز اسـتقرار    
نوعي دموكراسي مستقيم، غير حزبي و به دور از ستيز و سلطه بشود؛ وضـعيتي كـه بـه    

شمكش بر سر قدرت را داراي ريشـة اسـتوار   راي آن دسته از انديشمندان سياسي كه ك
پس مي شود گفت كه از . انسان شناختي مي دانند، آرزوي آرمان گرايانه اي بيش نيست

ديدگاهي، وازنش سياست در شعر سهراب تضمنات استيالگريز و دموكراسـي خواهانـة   
  . امكان پذير دارد، و از ديدگاه ديگر، متضمن نگرشي صرفاً يوتوپيايي است

نتايجي كه از بررسي فوق حاصل شد بيشتر مربوط به وجه نفي كنندگي يا وازنشـيِ      
اكنون بايد ديـد كـه ايـن نتـايج، در     . تقابل ميان اصالت زندگي و سياست استيالگرا بود

تركيب با وجه پذيرشي يا همان آري گويي و ارج نهادن به حيات چه شـكلي بـه خـود    
  . مي گيرند

مي رسد كه بذر انديشة معطوف بـه آنارشـي در شـعر سـهراب، در      اين گونه به نظر    
زمينِ حيات محوريِ بنيادين كار ادبي او محصـولي سـبزگرايانه مـي دهـد؛ بـراي مثـال       

پـاره اي از توصـيف هـاي    . خوانده   مـي شـود   "آنارشي سبز"محصولي شبيه به آنچه 
با  سـروده هـاي سـهراب    آشنايان با اين طرز فكر و جريان اجتماعي، هماوايي هايي را 

، ايـن تفكـر و   "آنارشـي سـبز  "به گفتة اليزا آلتوال در مقاله اي بـا عنـوان   . بازمي نماياند
جريان، منتقد ساختارهاي سياسي، اقتصادي و علمي جامعـة معاصـر اسـت، زيـرا ايـن      

مي دانـد؛ در عـوض بـر نـوعي     ] و مقصر[ساختارها را در ارزش زدايي از طبيعت مؤثر 
كل گرايانه تأكيد دارد كه موجودات و محيط را شبكه اي به هـم پيوسـته    هستي شناسيِ

مي انگارد و در برابرِ اخالقِ مبتني بر مداخله و دستكاري و مالكيت بر طبيعت، اخالقي 
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را مي طلبد كه انسان را بخشي از محيط ببيند و بـه ارزش هـاي مسـتقل طبيعـت بـاور      
 deep( "بوم شناسيِ ژرف"از اين طرز فكر كه به به گفتة آلتوال، شاخه اي . داشته باشد

ecology( در واقع نوعي فلسفة محيط زيستي است كه مي خواهد شيوة 5معروف است ،
 ,Franks & Wilson(را تغييـر دهـد   ) non-human(انسـان   -مواجهة انسان با جهانِ جز

خواهـد  اين سخن نشان مي دهد كه چنين جرياني تـا هنگـامي كـه ن   ). 161-164 :2010
 "نگـرش "تمدن معاصر را براي ايجاد جهاني نو براندازد، و خواسته اش دگرگـوني در  

در . انسان باشد، به طور ماهوي از جنس كنش ريتوريك در حيطـة امـر سياسـي اسـت    
موضعي نزديك به اين، گادامر بر آن است كه ورود به سياست براي تغيير جهان، كـاري  

كه پريكلسي مي توانست به قدرت برسد گذشته است؛    به باور او آن زمان . بي معناست
مي شود از امري ملموس پشتيباني كرد، اما به منزلة يـك شـهروند، عضـوي از جامعـه،     

البته همـان گونـه كـه بـه نسـبت آنارشـي و       ). Gadamer, 2006: 93(مثالً يك فيلسوف 
اسـتحاله بـه    آنارشيسم اشاره شد، تفكراتي از قبيل آنارشـي سـبز نيـز ممكـن اسـت در     

آنارشيسم، با ارادة حذف نهادهاي سياسي مستقر همچون دولت، يا براي كسب قـدرت  
. به منظور تغيير در وضع سياسي موجود، وارد فعاليت هاي سياسي سازمان يافته بشـوند 

تركيبي از ) Earth First( "نخست زمين"چنان كه جنبش هاي عمل گراي سياسي مانند 
  .مي دهند شيستي را بروزسبزگرايي و عناصر آنار

اكنون بايد با نگاه به شعر ريتوريك سهراب، درسـتي فـرض نزديكـي ايـن شـعر بـا           
براي اين سنجش، شايسته است كه آن بخش از . تفكري چون آنارشي سبز سنجيده شود

گفتـه شـد كـه    . شعرها بيشتر مورد توجه قرار گيرند كه جنبة خطابي آشكارتري دارنـد 
ز با گرايش نفي سلطه، تغيير رويكرد انسان به جهان است به طوري كه خواستة تفكر سب

خود را نه حاكم مسلط بـر زمـين، بلكـه بخشـي از محـيط و در پيونـد ژرف بـا همـة         
: چنين سروده است "مسافر"سهراب در بخش درخشان انتهاي منظومة . موجودات ببيند

مـرا بـه كـودكي    ./ رگها ببريدمرا به وسعت تشكيل ب!/ و من مسافرم اي بادهاي همواره«
پر از تحرك زيبايي خضـوع  / و كفش هاي مرا تا تكامل تن انگور./ شور آب ها برسانيد

و اتفاق وجود ./ در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد/ دقيقه هاي مرا تا كبوتران مكرر./ كنيد
ر نزديكي ايـن سـروده بـا محـو    . »بدل كنيد به يك ارتباط گمشدة پاك/ مرا كنار درخت

فهميدني است كه شاعر با . اصلي آن تفكر آشكارتر از آن است كه نيازمند توضيح باشد
چنين بينشي، بايد منتقد جامعة صنعتي فراگيـر معاصـر و مناسـبات قـدرت سـازندة آن      

عبارتي آمده است كه نشان مي دهد نگاه انتقادي شاعر از  "مسافر"در همين شعرِ . باشد
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و از تالطـم  ./ سـفر پـر از سـيالن بـود    «: فراتـر مـي رود   مرز واحدهاي سياسي امروزي
با وجود اين موضـع  . »و بوي روغن  مي داد/ گرفته بود و سياه/ صنعت تمام سطح سفر

انتقادي نسبت به جامعة صنعتي معاصر، شعر سهراب حاوي الگويي از تجويز ارتجـاعي  
بـه آغـاز زمـين    مـن  «در حالي كه        مـي گويـد    "صداي پاي آب"شاعر در . نيست
، نفي كننـدة دسـتاوردهاي تمـدن    »زندگي بعد درخت است به چشم حشره«و » نزديكم

زنـدگي سـوت   «: بشري نيست و زندگي را در حيات صنعتي امروز نيز جاري مي بينـد 
زندگي ديدن يـك باغچـه از شيشـة مسـدود     ./ قطاري است كه در خواب پلي مي پيچد

فكر بوييـدن گـل در كـره اي    / لمس تنهايي ماه/ خبر رفتن موشك به فضا./ هواپيماست
بنابراين، شاعر براي نجات زندگي، براندازي تمدن معاصر و بازگشت به زيسـت  . »ديگر

از منظر او رشد فناوري را حتا مـي شـود   . طبيعي پيش از شهرنشيني را تجويز نمي كند
ر كـره اي  چونان افزايش امكان هاي تجربة زندگي ديد، چنان كه تصور بوييـدن گـل د  

شاعر به گونه اي مبهم بر اين باور است كه مي شود در عصر . ديگر را آسان تر مي كند
پرتاب موشك به فضا زيست، زندگي با طبيعت را درك كرد و در عين حال از عوارض 

نزديكي او به آغـاز زمـين و تمايـل او    . مخرب عيني و ذهني صنعت زدگي نيز گريخت
ب ها، در سفري دروني، اما در بطن زندگي كنوني شـكل  براي رسيدن به كودكي شور آ

  . مي گيرد
اگر سهراب به طور كلي شهر و شهرنشيني را به رسميت نمي شناخت، سخن گفـتن      

اما همان گونه كه بيان شـد،  . از نسبت كار ادبي او با امر سياسي شكل ديگري مي يافت
ياسـي، در موضـعي انتقـادي    سهراب در عين پذيرش شهر و شكل نامتعيني از سامان س

انتقاد او به شهر نيز بازنمايي تركيب تفكر سـبزگراي او بـا نفـي    . نسبت به آن مي ايستد
آگـاهي را متـرادف تضـعيف اصـالت      -او تضعيف طبيعـت . سلسله مراتب سلطه است

: زندگي مي داند و بر اين باور است كه چنين شوربختي اي دارد در شهر روي مي دهد
./ سقف بي كفتـر صـدها اتوبـوس   ./ رويش هندسي سيمان، آهن، سنگ:/ دشهر پيدا بو«

آگـاهي، در رابطـه    -اين ضعيف شدن طبيعت. »گل فروشي گل هايش را مي كرد حراج
اي دوسويه با سلطه جويي و نظم سلسله مراتبي آن است، به طوري كه يكي ديگري را 

ك گـاري در حسـرت   چرخ ي«: تقويت مي كند و سبب ظهور اين نما در شهر مي شود
. »مـرد گـاريچي در حسـرت مـرگ    / اسب در حسرت خوابيدن گاريچي/ واماندن اسب

گويا چرخ گاري و اسب از مرد گاريچي اميدوارترند و هرچه در سلسله مراتب قـدرت  
باالي سر مـرد گـاريچي كـدامين مرجـع قـدرت      . باالتر برويم رهايي دشوارتر مي شود
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ود نيز اميد رهـايي نـدارد و در حسـرت مـرگ مانـده      ايستاده كه او حتا به قدر اسب خ
سياسي سلطه آميزِ جهاني گرفتـار   -است؟ آيا او البه الي چرخ دنده هاي نظام اقتصادي

  نشده است؟ 
چنان كه گفته شد سهراب مسائل و معضالت انسـان در جامعـة صـنعتي معاصـر را         

گرايان نيز، هرچند با تفاوت اين نگرش در ميان سبز. فراملي و جهان شمول     مي بيند
به گفتة رابـرت گـودين، سـبزها معتقدنـد كـه بـراي حـل كـردن         . هايي، عموميت دارد

او . مشكالت محيط زيستيِ جهاني بايد بر محدوديت هاي سنتي حاكميت ملي غلبه كرد
مي افزايد سبزها برآنند كه يـك زمـين بـراي زنـدگي وجـود دارد و فـارغ از مرزهـاي        

-Goodin, 1992: 156(اند  "ضد دولت"اين امر مي نگرند و از اين رو  ساختگي ملي به

البته منظور گودين از سبزها، گروه هاي سياسي با مرام و نظرية سياسي مشـخص  ). 157
و  "سياسـت "بر آن، در حيطة  "غلبه"با نهاد دولت و ارادة  "ضديت"است كه به سبب 

اما در شعر سـهراب، هماننـد آنچـه در    . در زمرة گرايش هاي آنارشيستي قرار مي گيرند
توصيف آلتوال از آنارشي سبز ذكر شد، صرفاً با رويكرد انتقادي نسبت بـه نهـاد دولـت    
مواجه مي شويم؛ آن هم فقط هنگامي كه دستور قطع درختي را صادر مي كند؛ دستوري 

ـ . »قتل يك بيد به دست دولت«: كه براي شاعر، معادل فرمان قتل است اور اما سهراب ب
ندارد كه وضعيت برآمده از نزاع هاي گوناگون بر سر قدرت را بشـود از طريـق درگيـر    

از اين رو، صرف نظر از ميزان امكان پذير بودنِ وجـود  . شدن در نزاع ديگري چاره كرد
جامعة انساني بدون تخاصم، شعر او كنش ريتـوريكي در جهـت كاسـتن از نـزاع ميـان      

./ من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن«: هان معاصر استهمنوعان، و نفي مركانتيليسم ج
رايگان   مي بخشد، نارون شاخة خـود  ./ من نديدم بيدي، سايه اش را بفروشد به زمين

  .»را به كالغ
سهراب براي رسيدن به مقصد خويش در كاستن از نزاع و تخاصم ميان انسان ها، . 2    

به نظر مي رسد، بر قطار شعرش در ميان دو كه در جهان امروز چونان امري تغييرناپذير 
  .زيبايي شناختي -مدارا، و تكثرگرايي ارزشي: محمولة هم جنس مي نشيند

. tolerationو  tolerance: در زبان التين دو واژه مشتق شده اسـت  tolerantiaاز واژة     
. خورد ميان صاحب نظران دربارة داللت معنايي اين دو واژه اختالف هايي به چشم مي

برخي اولي را دال بر نگرش يا رويكرد، و دومي را دال بر كنش مي دانند و برخـي نيـز   
امـا در شـعر   ). Şahin, 2010: 5 & Horton, 1985: 158(وارونة اين رأي را مي پذيرنـد  
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سهراب كه كنشي ريتوريك است و در حضور اجتماعي او به پشتوانة اين شعر، هـر دو  
  . فراهم آمده است "مدارا" وجه معناييِ ياد شده در

برنارد ويليامز در توضيحِ شكل گيري و رشد مفهوم مدارا و كردارهاي معطـوف بـه       
آن اظهار مي كند كه قطعاً شك گرايي پديد آمده در پايان جنگ هاي مذهبي اروپا عامل 

ا اما بـه بـاور او، مفهـوم مـدار    . مهمي در شكل گيري مدارا به منزلة كرداري سياسي بود
حامل چيزي بيش از اين، و به معناي پذيرش آدميان و رواداشتن اعمال آنان است حتـا  

اين برداشـت  ). Williams, 2005: 128(هنگامي كه قوياً آن اعمال را ناپسند مي شماريم 
آگنوستيسيسم نمي گنجد و آشكارا برداشتي متكـي بـر   / در شك گرايي و الادري گرايي

متضمن ايـن معناسـت كـه     "مفهوم مدارا"به بيان ديگر،  .است) moral(وجدان اخالقي 
آنچه موجب مدارا يا رواداري مي شود، نـه بـاور بـه نـاتواني در شـناخت حقيقـت يـا        
تشخيص درست از نادرست، بلكه فراتر از اين، اصلي اخالقي با مبناي خـاص فلسـفي   

مر اخالقـي و امـر   بنابراين، مفهوم مدارا و كردارهاي معطوف به آن، نقطة تالقي ا. است
. همين تالقي را در شعر سهراب و حضور اجتماعي او نيز مي شـود ديـد  . سياسي است

مدارا در شعر سهراب نه بر مبناي تعهد به قراردادي اجتماعي يا پـاي بنـدي بـه مرامـي     
وجدان اخالقـي  . سياسي، بلكه برخاسته از نوعي وجدان اخالقي و عقالنيت ژرف است

طح زندگي مبتني بر قواعد عرفي و اخالقي معين و روزمـره، يـا بـه    و عقالنيتي كه از س
من نمي خندم اگر بادكنـك  «: ، در جامعه اي خاص فراتر مي رودethicalityلفظ فرنگي 

در ايـن عبـارت، آن مفهـوم    . »و نمي خندم اگر فلسفه اي، ماه را نصـف كنـد  / مي تركد
 "فلسفه اي"زيرا مدارا با . ق يافته استپرمايه از مدارا كه ويليامز بدان اشاره داشت تحق

كه فلسفة شاعر نيست، نه به سبب شك گرايي يا هم ارز دانستنِ همة فلسفه هـا، بلكـه   
در حالي روي مي دهد كه شـاعر در عـين آگـاهي از وجـه خنـده دارِ آن بـه اصـطالح        

لسـفه،  نخنديدن بـه نـوعي ف  . ، آن را روا مي داند و به آن بي احترامي نمي كند"فلسفه"
اين نخنديدن به ويژه هنگامي كه در كـنش كالمـيِ   . صرفاً يك خودداري مؤدبانه نيست

جنبة . شعر ريتوريك نمايان مي شود، دربرگيرندة هر دو جنبة سلبي و ايجابيِ مداراست
كردنِ كاري است كه موجب فشار اجتمـاعي و روانـي بـر شـماري از      -سلبي، همان نا

بي آن نيز دعوت عام به رعايت حقِ دگرانديشي يا همـان  جنبة ايجا. شهروندان مي شود
اين نگاه به مدارا، به نظريـة پيتـر نيكلسـون نزديـك     . مدارا، در نفس سرايش شعر است

را ايدئال اخالقي مي داند و بر وحدت جنبه هاي سلبي و ايجابي يا  tolerationاست كه 
آشكار است كه ). Horton & Mendus, 1985: 158-159(مثبت و منفي آن تأكيد مي كند 
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     هر دو جنبة چنين مدارايي در حيطة امر سياسي و مؤثر بر جهـت گيـري هـا و فرهنـگ
  .سياسي است

در شعرهاي ابتدايي تر سهراب نيز نمونه هايي از انديشة مداراگر را به شكل تسـاهل     
رپوشـم  قرآن باالي سرم، بالش من انجيل، بستر مـن تـورات، و زب  «: ديني مي شود يافت

هرجـا گـل هـاي نيـايش رسـت، مـن       ./ بـودايي در نيلـوفرِ آب  : اوستا، مي بينم خواب
پژوهشگري اظهار داشته در برابـر آنـان كـه اخـتالف هـاي فرهنگـي، دينـي،        . »...چيدم

عقيدتي و قومي را تهديد مي انگارند، كساني مي خواهنـد بـراي نـزاع هـاي اجتمـاعي      
ينديشند و تنهـا راهكـاري كـه نظريـة سياسـي در      برخاسته از اين اختالف ها چاره اي ب

اما در اين سروده، شـاعر كـه قصـد نظريـه     ). Şahin, 2010: 1(است  "مدارا"چنته دارد 
پردازي سياسي نداشته، گامي از مداراي محض فراتر نهاده و آن گونـاگوني را كـه بسـا    

ش و رسيدن بـه  كسان تهديد مي انگارند و كساني ماية ستيز، عامل برآورندة خوابي خو
  . روشنايي دانسته است

يكي ديگر از عوامل برانگيزاننده، يا دست كم بهانه سازِ نزاع هاي سياسي در سطوح     
در جنايـت هـاي وحشـيانة    . اسـت  "اصـالت "ملـت و فراملـي، انـواع دعـويِ      -دولت

واره نژادپرستان آلمان هيتلري و كشتارهاي هولناك رواندا، كه در يادها مانده است و هم
ماية ننگ بشريت در عصر مدعي دانش و اطالعات خواهد بود، دعوي اصـالت تبـار را   

اينك در هنگامة انواع و اقسام دعوي اصالت، شاعري پيدا شده . نمي شود ناديده گرفت
به گياهي در هند، بـه سـفالينه   / نسبم شايد برسد/ اهل كاشانم«: است كه        مي گويد

چنـين سـروده   . »م شايد، به زني فاحشه در شهر بخارا برسدنسب./ "سيلك"اي از خاك 
اي نمونة مناسبي را براي دريافتن نسبت ميان سرايش شعر ريتوريك و امر سياسـي بـه   

آشكار است كه شاعر اين ابيات را در واكنش به محيط سياسي آكنده از . دست مي دهد
كنشي كالمي به منظور چنان دعاوي مرگباري سروده است؛ از سوي ديگر، اين واكنش، 

نفي دعوي هاي گوناگون اصالت، مانند ادعاي قوم برگزيده بودن، و دعوت به مـدارا و  
  .كاستن از نزاع هاي پوچ و تباه كنندة زندگي است

و نمادهـاي پذيرفتـه شـده،     "زيبايي"نفي مطلق باوري، تعصب و نگاه كليشه اي به     
تشكيل مي دهد و كوشـش او را بـراي    بخش ديگري از بن ماية فكري شعر سهراب را

صـداي  "در بخشـي از  . كاستن از نزاع هاي اجتماعي، پذيرفتني تر و كارآمدتر مي كنـد 
اسب حيوان نجيبي است، كبوتر : كه چرا مي گويند/ من نمي دانم«: آمده است "پاي آب
گل شـبدر چـه كـم از اللـة قرمـز      ./ و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست./ زيباست
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البته از منظر زيبايي شناسيِ انتقادي . »چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد./ دارد
مي شود به اين موضوع پرداخت كه با شستن چشم ها دامنة زيبايي تا چه حد گسترش 
پذير است؛ و با چنين بررسي نقادانه اي، دست كم بخشي از ديدگاه زيبايي شناختي اين 

اما آنچه به موضوع اين نوشته ربط پيدا . شيده خواهد شدعبارات نامتجانس به چالش ك
مي كند، پيام نهفتة اين عبارات در پيش كشيدنِ امكان تكثرگرايي زيبايي شناختي اسـت  

اگرچـه مقصـد سرراسـت تـرِ كـل ايـن       . كه تكثرگرايي ارزشي را نيز همراه خـود دارد 
در گسـترش يافتـه و   عبارات، دشتي است كه در آن، دامنة تعريف زيبـايي تـا گـل شـب    

معيارهاي متصلب شكسته شده، اما چشم اندازي كه پس از رسيدن به اين مقصد پديدار 
مي شود همانا شـهري اسـت كـه در آن، معيارهـا و تعـاريف متكثـر از هرگونـه ارزشِ        

هنگامي كه شاعر . ، به رسميت شناخته مي شود"ديگران"و چه از  "ما"مطلوب، چه از 
مي گويند كبـوتر زيباسـت، قصـد او زيـر     ] مردمان[نمي داند چرا   اظهار مي كند كه   

قصـد او زيـر سـؤال بـردن     . سؤال بردن زيبايي كبوتر و معيار پذيرفتـة همگـان نيسـت   
چشم هايي كه شسته مي شوند تا جور ديگر ببيننـد قـرار   . اين معيار است "محدوديت"

شاعر . به آدميان ببخشند نيست كركس را در جاي كبوتر بنشانند؛ قرار است وسعت نظر
در پي گسترش نوعي اخالق ژرف بين تر است از آن دسـت كـه فـرِد دالمـاير در نقـل      

مي نامد و آن را متضـمن  ) pluralist ethos(قولي از ويليام كانلي، خلق و خوي تكثرگرا 
نوعي حساسيت مي داند كه در عاليق، هويت ها و مناسـبات آدميـان تلقـيح مـي شـود      

)Dallmayr, 2010: 11.(   اين گونه تكثرگرايي و كوشش در جهت گسترش آن، در بطـن
  .امر سياسي جاي مي گيرد

آن بينش فلسفي كه زمينه ساز پديدار شدن مداراجويي و تكثرگرايي در شعر سهراب     
شده، تركيب ويژه اي از اصالت و حرمت زندگي بر روي زمين، تأكيد بـر پيونـد ريشـه    

. جودات، و باور به هماهنگيِ فراگير در كل طبيعت خالق استاي و ناگسستني همة مو
اما پرسشي كه نمي شود بر آن چشم پوشيد و در فهم نسبت كار سهراب با امر سياسـي  
اهميت بسيار دارد اين است كه آيا باور به نظم و هماهنگي فراگير جهان و مـداراجويي  

برآمده از اصـالت زنـدگي، بـه    و تكثرگرايي حاصل از آن، در پيوند با خشونت گريزي 
تأييد وضع موجود يا دست كم به پذيرش منفعالنة وضعيت بالفعل نمي انجامد؟ به بيان 
ديگر، در صورتي كه شاعري وجود همه چيز را بر پاية قانوني فراگير بپنـدارد و بگويـد   

 ، يا احساس خود را از بودن در جهاني با»و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد«
./ آسمان مال مـن اسـت  / هر كجا هستم باشم«مشخصه هاي كنوني چنين بازگو كند كه 
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قارچ / گاه اگر مي رويند/ چه اهميت دارد./ پنجره، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است
اگـر او نخواهـد   . ، آيا موضع او به مدارا با آنچه هست منتهـي نمـي شـود   »هاي غربت؟

ليدخواري و بيماري زايي، از طبيعت حذف شـود،  مگس، با همة ويژگي هايش اعم از پ
و در همان حال خواهان تغيير وضع كنـونيِ جهـان باشـد، آيـا دچـار تضـاد فكـري بـا         

  خويشتن نشده است؟ 
اگرچـه  . پاسخ را بايد در نگرش سهراب به نحوة حضور انسـان در طبيعـت جسـت       

انگـارد، حضـور انسـان را     سهراب انسان را تافتة جدابافته از طبيعت يا مركز جهان نمي
اگـر كـرم نبـود، زنـدگي چيـزي كـم       «به باور او، . انسان يكسان نمي داند -با بودنِ جز

؛ پس نفسِ بودنِ اين موجودات »پيش از مرجان، خلئي بود در انديشة درياها«و » داشت
مسلماً از نگاه شاعر، اين موجودات و ديگـر  . عين قانون و هماهنگي جهانِ هستي است

ده ها براي رعايت قانون جهان و حفظ هماهنگي زيباي طبيعت نيازي به سـرايش  هستن
آنها حتا با لحاظ همة ويژگي هايشـان، كـه ممكـن اسـت همچـون      . شعر خطابي ندارند

ناخوشايند باشد، نمـي تواننـد خدشـه اي در آن قـانون      "ما"ويژگي هاي مگس از نظر 
و شـاعر  » روي قانون چمن پا نگـذاريم «م و شاعر بايد مراقب باشي "ما"اما . وارد آورند

بنابراين، حضور انسان . »كه به قانون زمين بربخورد«به خود يادآور مي شود كاري نكند 
توأم با امكان هايي است كه خدشه دار شدن قانون و هماهنگي طبيعـت را ممكـن مـي    

ـ   -اگر اصالً بشود آن را به خـودي خـود پلشـتي خوانـد     -پلشتي مگس. كند وع بـراي ن
اما زشت كاري هاي بشر هم به . خودش خطري ندارد و براي طبيعت نيز سودمند است

پـس پـذيرش طبيعـت و    . خود او آسيب مي رساند و هم ويراني طبيعت را در پي دارد
شـاعر از يـاري    6.الزامات آن، برابر با پذيرش وضع موجـود در جامعـة انسـاني نيسـت    

خـواب كنـد و   » دور از شب اصطكاك فلزاتزير يك شاخه «ناشناخته مي خواهد او را 
چون بيدار شد برايش از بمب هايي حكايت كند كـه در هنگـام خـواب او افتـاده، و از     

را چه كسي  "افتاده"اين بمب هايي كه . گونه هايي كه در آن شبِ مهيب، تر شده است
دن انداخته است؟ شايد در ذهن شاعر ميان اين افكنندة مجهولِ بمب يـا مسـببِ تـر شـ    

گونه ها، و آن افكننـدة ناشـناسِ مـرد گـاريچي بـه گـردابِ حسـرت مـرگ، نسـبت و          
خـواب  "درخواست او از يار ناشـناخته بـراي ايـن كـه او را     . خويشاوندي برقرار باشد

، نشان مي دهد كه او نه تنها بيدار است بلكه زياده از حد بيدار مانده و به سـادگي  "كند
از اين منظر مي شود دريافت كه آن انس و الفت بـا  . ايدنمي تواند به خواب رود و بياس

طبيعت نيز عالوه بر ريشه هاي عميقي كه در انديشه و احساس شـاعر دارد، از وجهـي   
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. دفاعي و بازسازندة خويشتن در برابر خشونت جامعة سياسـيِ بيمـار برخـوردار اسـت    
ه گـرفتن يـا پـذيرش    انسان برابر با ناديـد  -آشتي جويي و مهرورزي شاعر با جهانِ جز
برعكس، صرف نظر از ارزيـابي مخاطبـان   . منفعالنة تباه كاري هاي جهانِ انساني نيست

. دربارة ميزان كارايي آن، داراي بعد پارادايمي براي اصالح زندگي انسان معاصـر اسـت  
سهراب باور دارد كه دگرگوني در نگاه انسان به طبيعت و جايگاه خـود در آن، و درك  

ت زندگي، به اصالح روند سياست ورزي و كاهش نزاع هاي قدرت در سطح بهترِ حرم
حضور اجتماعي و كنش كالمي او در قالب شعر ريتوريك مؤيد . فراملي خواهد انجاميد

و  "بكنـيم "آن بخش از سـخنان شـاعر كـه در قالـب نفـي و التـزام يـا        . اين نكته است
اين كه بگذاريم چيزها چنـان كـه    سروده شده اند، به نگرش هايدگري مبني بر "نكنيم"

اين نگرش حامل نوعي آزادي  7.، نزديك است)Gelassenheit /letting-be(هستند باشند 
هستي شناختي است كه مداخلة سلطه گرانه و سوژه محـور در جهـان، و منبـع انـرژي     
انگاشتنِ طبيعت را نكوهش مي كند، و به تعبيرِ پژوهشگري همان قدر سياسي است كه 

؛ اما به هيچ وجه برابر با اين حكم نيست كه بگذاريم وضع )Burns, 1997: 20(اخالقي 
در تأييـد ايـن نكتـه مـي     . رانه و خشونت آميز فعلي چنان كه هست باقي بماندسلطه گ

در حـالي كـه   : شود به روايتي اشاره كرد كه در آن، سهراب به منتقدي كـه گفتـه اسـت   
آمريكا در ويتنام ناپالم مي ريزد و آدم مي كشد تـو نگـران آب خـوردن يـك كبـوتري،      

ي آموزند كـه نگـران آب خـوردن كبـوتر     براي كساني كه از شعرها نم: پاسخ داده است
). 37: 1375عابـدي،  (باشند، آدم كشي در ويتنام يا هرجاي ديگر نيز ممكـن مـي شـود    

بنابراين آشكار است كه اين شاعر، باور دارد كه به شيوة خود در كوشـش بـراي بهبـود    
  .اوضاع سياسيِ جهان سهيم است

آن، از گاليه هاي مبهم و مد روز از  وجه انتقادي شعر سهراب، گذشته از كم و زياد    
جامعة سياسي در كتاب هاي نخسـتينِ وي، بـه انتقـاد شـفاف تـري از جامعـة جهـاني        

در "عبارات زير، بخشي از شـعر  . سياست زده، آكنده از خشونت و رنجور از فقر رسيد
 1330، نخستين مجموعه شعر شاعر است، كه در سال "مرگ رنگ"از كتاب  "قيرِ شب

تا كودتاي  1320ده شده است؛ در زماني ميان استعفاي اجباري رضاشاه در شهريور سرو
، كه نزد مورخان به منزلة يكي از دوره هاي نسبتاً باز و البته بسيار تنش آميز 1332مرداد 

در و : رخنه اي نيسـت در ايـن تـاريكي   «: و پر جنب و جوش سياسي شناخته مي شود
./ نقش وهمي اسـت ز بنـدي رسـته   / لغزد اگر روي زمينسايه اي / ديوار به هم پيوسته

هـر  / روزگاري اسـت در ايـن گوشـة پژمـرده هـوا     / سر بسر افسرده است/ نفس آدم ها
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رنگ خاموشي در طرح لـب  / ديرگاهي است كه چون من همه را/.../ نشاطي مرده است
 و در شـعر . »دست ها، پاها در قيـرِ شـب اسـت   / جنبشي نيست در اين خاموشي/ است

نيست در آن نه !/ آفتاب است و بيابان چه فراخ«: از همين مجموعه آمده است "سراب"
امـا در  . »بسته هر بانگي از ايـن وادي رخـت  / غير آواي غرابان، ديگر/ گياه و نه درخت

ايـن  "و  "اين گوشـه "منتشر شده است، به جاي  1346كه در سال  "حجم سبز"كتاب 
سخن مي گويـد و، چنـان    "سطح سيماني قرن"و  "ابعاد اين عصر خاموش"، از "وادي

كه پيش تر اشاره شد، روي شكايت و انتقادش به سوي بمـب هـايي اسـت كـه روز و     
شب در سطح زمين بر سر انسان ها افكنده مـي شـوند و زره پـوش هـايي كـه از روي      

را چونـان   "اين گوشـه "اينك او مشكل اجتماعي و سياسي . رؤياي كودكان مي گذرند
در ميان صداهاي مهيب آن همه بمب . تابعي از آن سطح سيماني تاريخي مي بيند تكه و

افكن و زره پوش، و زير فوران چركاواي هزاران بلندگوي نظام هاي سركوبگر و جنگ 
ساالر، شگفت آور نيست كه سهراب از خاموشيِ عصر سخن مي گويد؛ زيرا به خـوبي  

ابعاد اين خاموشي . ايد آواي زندگي استمي داند آنچه در اين غوغا به خاموشي مي گر
  . نيز همان ابعاد فراموشي اصالت و حرمت زندگي است

سهراب در هفتم فروردين ماه يكي از سال هاي دهة چهل در سفر به آبـادان مطلبـي      
از خود دفاع  "اهل تعهد"نوشته و آشكارا خواسته است در برابر حمله هاي به اصطالح 

دداشت مي تواند آنچه را از مضمون شعرهاي او دريافتيم روشن تـر  توجه به اين يا. كند
دنيا پر از بدي است و من شقايق تماشا مـي  «: در بخشي از اين نوشته آمده است. نمايد
ولـي وجـود گرسـنگي، شـقايق را     . كاش نبـود . روي زمين ميليون ها گرسنه است. كنم

يادم هست . چه قساوتي. مي گيردشديدتر  مي كند و تماشاي من ابعاد تازه اي به خود 
در بنارس ميان مرده ها و بيمارها و گداها، از تماشاي يك بناي قـديمي دچـار سـتايش    

: وقتي كه پـدرم مـرد نوشـتم   . پايم در فاجعه بود و سرم در استتيك. ارگانيك شده بودم
طرف فاجعه آن . حضور فاجعه آني دنيا را تلطيف كرده بود. پاسبان ها همه شاعر بودند

در تاريكي آن قدر . سكه بود وگرنه من مي دانستم و مي دانم كه پاسبان ها شاعر نيستند
دنيـا در مـا ذخيـره مـي     . چيزي در ما نفي نمي گردد. مانده ام كه از روشني حرف بزنم

وقتـي كـه   . شود و نگاه ما به فراخور اين ذخيره است و از همه جاي آن آب مي خـورد 
مي كنم، حتي آگاهي من از سيسـتم هيـدروليكي يـك هواپيمـا در     به اين كنار بلند نگاه 
دنيا در مـا  . ولي نخواهيد كه اين آگاهي خودش را عريان نشان دهد. نگاهم جريان دارد

من هزارها گرسنه در خاك هنـد ديـده ام و هـيچ وقـت از     .  دچار استحالة مداوم است



 87   پگاه مصلح

  

از گلي حـرف بـزنم دهـانم     اما هر وقت رفته ام. نه، هيچ وقت. گرسنگي حرف نزده ام
گرسنگي هندي سبك دهانم را عوض كرده است و من دين خـودم را  . گس شده است

  ).  123: 1377عابدي، (» ادا كرده ام
 "زمـين "و  "دنيـا "مالحظه مي شود كه مقياس وجه انتقادي اين عبـارات در سـطح       

پيكـان انتقـاد را   سخن از آكندگي جهان از شرور و به ويژه شرِ گرسـنگي، نـوك   . است
جنبة پارادايمي اين رويكرد، كه پيش تر بـه  . متوجه سياست ورزي كالن جهاني مي كند

آن اشاره شد، آن جا نمايان تر مي شود كه سهراب مي گويد هزاران گرسنه را ديده امـا  
بـه جـاي آن، او گذاشـته اسـت كـه      . آگاهانه هرگز از گرسـنگي سـخني نگفتـه اسـت    

تاريخي، چنان به طور طبيعي در شعرش و در بيانش از زيبـايي هـا    ناهنجاريِ اين زمينة
از . منعكس شود كه به دور از شايبة شعاري بودن، زشتي وضع موجـود را نشـان بدهـد   

سبك سـخنش را تغييـر داده اسـت و     "گرسنگي هندي"اين روست كه مي گويد درك 
موافق بـودن  . ش مي داندمهم تر اين كه اين تغييرِ سبك سخن را برابر با اداي دين خوي

يا موافق نبودن ما با اين رويكرد، و همچنين موفق بودن يا نبودن سـهراب در اظهـارِ آن   
در شعر خود، نافي اين واقعيت نيست كه چنين شيوه اي براي انتقاد به وضع موجـود و  
سياست ورزي كالن جهان، در ادبيات امروز و به ويـژه در ميـان باورمنـدان بـه نقـادي      

  .لمت آميز در سطح فراملي، از ظرفيت الگويي خاصي برخوردار استمسا
كه گفته بـود   "صداي پاي آب"در جاي ديگرِ اين يادداشت، از عبارت مشهورِ شعرِ     

. دفاع شده اسـت  -8در برابر برخي انتقادها -»پدرم وقتي مرد، پاسبانها همه شاعر بودند«
هر خوانندة بي غرضي بدون نياز به كمترين كوشش فكري درمي يابد كـه نـه سـرايندة    
اين شعر و نه هيچ شاعر ديگري هرگز دچار اين توهم نمي شـود كـه زمـاني بـوده يـا      

اما گويا سـهراب در پاسـخ   . خواهد بود كه پاسبان ها همگي و بدون استثنا شاعر باشند
ة منتقد وادار شده است تأكيد كند كه مي دانسـته و مـي دانـد كـه     نوع خاصي از خوانند
از قضا آنچه در اين عبارت بيـان شـده تقابـل پاسـبان و شـاعر      . پاسبان ها شاعر نيستند

است؛ تقابل نماد سلطة دولتي، خشونت و كنترل سلسله مراتبي در جامعـة سياسـي، بـا    
درك ژرف ترِ زندگي و نرمش و  شاعر بودن و شاعرانه زيستن كه به راي سهراب همانا

وضعيتي كه در آن پاسبان ها همه شاعر باشند وضعيتي پارادوكسـيكال اسـت   . مداراست
شاعري كه واقعيت را مي دانسته و  مـي  . كه در واقع نياز به پاسبان در آن نفي مي شود

از او . داند، نه دچار توهم است و نه در پي آرمانشهري كه از درون تنـاقض آميـز باشـد   
. »حضور فاجعه آني دنيا را تلطيف كرده بود«تجربه اي رواني سخن مي گويد كه در آن 
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جهاني تلطيف شده  "يك آن"او در حين تجربة وضعيت خاص عاطفي، دست كم براي 
را تصور مي كند و مي طلبد كه در آن، از نياز به كنترل خشونت آميز كاسته شـده و بـر   

اينك شاعر با بيـان ايـن تجربـه، تصـور و     . شده باشد گرايش به شاعرانه زيستن افزوده
خواست در قالب شعر و انتشار آن، از محدودة تجربة شخصي و انفرادي، به حيطة امـر  

است كه الگوي درست بازتاب بسـتر تـاريخي    "باور"شاعر بر اين . سياسي گام مي نهد
برگشـتي،  خاص در شعر، و بازگشت شعر به حيطة امر سياسي در يك حركت رفـت و  

او اگرچه از چند و چون زمانة خويش آگاه است، از مخاطب . همين جريان سيال است
گويا او . »خودش را عريان نشان دهد] تاريخي[اين آگاهي «خود مي خواهد كه نخواهد 

را منافي ادبي بودن يا مخالف گوهر شاعرانگي، و به نـوعي معـادل    "عريان نشان دادن"
د و همين نيـز واكنشـي بـه فضـاي سياسـت زده و ادبيـات       شعاري شدن شعر مي انگار
   9.شعارگونة پيرامون اوست

وجه پارادايميِ نسبت ميان زيبايي شناسي و امر سياسي را در اين بخش از يادداشت     
وجود گرسنگي، شقايق را شديدتر مي كنـد و تماشـاي مـن    «: سهراب نيز مي شود ديد

هي از وجود گرسنگي چه ابعاد تازه اي به تماشـاي  آگا. »ابعاد تازه اي به خود مي گيرد
 عددر تماشا مي شـود؟   "بي خيالي"شقايق مي تواند بدهد؟ آيا اين آگاهي سبب ايجاد ب
آنچه از سخن سـهراب مـي شـود    . پاسخ مثبت به اين پرسش، بخردانه به نظر نمي رسد

تدا ادراك حسيِ سادة دريافت اين است كه با آگاهي از گرسنگيِ بسياري از انسان ها، اب
از فرصت كميابِ بهره بردن از اين  "آگاهي"تماشاگر از زيبايي شقايق، به درك پيچيدة 

تـا  . زيبايي ارتقا مي يابد، در وضعيتي كه مي داند آن بسياران از اين فرصـت محرومنـد  
آگـاهي   -سپس با تجربه اي كه اين تركيبِ جامعه. شده است "شديدتر"اين جا شقايق 

يبايي شناسي در باطن تماشاگر ايجاد مي كند، به اين باور مي رسد كـه تسـرّي ايـن    و ز
تجربه به ديگران و كوشش براي ابالغ اين درك تازه مـي توانـد چونـان الگـويي بـراي      

تـازة   "ابعـاد ". كاستن از عوامل ايجادكنندة آن گرسنگي، و بدي هاي ديگر، به كار آيـد 
اجتمـاعي   -ز وجود گرسنگي، همين پيوند ابعاد سياسيتماشاي زيبايي در پرتوِ آگاهي ا

آذر نفيسي نيز دقيقاً با . در سطح كالن و انتقادي، با بعد زيبايي شناختيِ عمق يافته است
درست به خاطر وجود زشتي و ستم در جهان است كه «: توجه به همين ابعاد گفته است

 -از مؤثرترين و در عـين حـال  ، يكي ...انسان محتاج است به يادآوري زيبايي و شفقت،
ساده ترين نوع مبـارزه در مقابـل زور، سـتم و همچنـين مـرگ،       -شايد به همين خاطر

قدرداني از موهبات زندگي است، مانند يك زنداني كه هر روز با شـوق و ولـع آسـمان    
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: ؛ و بر همين مبنا نيـز چنـين نتيجـه گرفتـه اسـت     »آبي را از پشت ميله ها نظاره مي كند
او بـار التـزام   . هنرمند و شاعر در شمار متعهدترين هنرمنـدان معاصـر مـا بـود     سپهري«

چيزي را بر دوش گرفت كه به مراتب سخت تر از سياسي بودن به معنـاي مصـطلح آن   
  ).99-98: 1380مرادي كوچي، (» است

  
  گيري نتيجه. 3

واره در در جوامع سياسي امروز، سرايش شعر ريتوريك به منزلة كنش اجتماعي هم     
از اين رو، نسبت سنجي ميان سياست و امر سياسـي  . پيوند با امر سياسي معنا   مي يابد

امـر  "با فهم اين كه . در خوانش، فهم و ارزيابي چنين ادبياتي داراي اهميت بسيار است
نه اصطالحي متضاد با سياست يا معـادل و جانشـيني بـراي آن، بلكـه دال بـر       "سياسي

و فرارونده از آن است، وجـوه سياسـي ادبيـات ريتوريـك را، حتـا       حيطه اي فراگيرنده
-شـناخت چـه  . هنگامي كه وازنش سياست در آن مشهود است، بهتر مي شود دريافـت 

آثار ادبي، همچون اشعار سهراب سپهري، براي درك درست تر  "سياسي بودن"گونگي 
دة جامعـة سياسـي   ابعاد پارادايمي اين آثـار و جايگـاه آنهـا در وضـعيت كنـوني و آينـ      

  .  ضرورت دارد
           

  نوشت پي  
 

، )1394(گـادامر، هـانس  گيـورگ     ←در تفكـر هگـل    "امـر منطقـي  "براي مطالعه دربـاة    ١
انتشـارات  : مقاله هايي از مجموعة فلسفة نوين، ترجمة پگاه مصلح، تهـران : ديالكتيك هگل

  147-119علمي و فرهنگي، صص 
براي مطالعة رابطة سروده هاي سافو و شاعران غنايي يونـان باسـتان بـا زمينـة اجتمـاعي و        2

  ←سياسي آن روزگار 
Hutchinson, G. O (2001), Greek Lyric Poetry: A Commentary on Selected Larger 

Pieces, Oxford University Press 

براي پرهيز از تكرار بيش از حد ارجاع، الزم است ذكر شـود كـه همـة شـعرهاي سـهراب        3
  . سپهري در اين مقاله، برگرفته از همين منبع است 

كوشـيده ام بـا رويكـرد     "هيچ ماليم"و  "مسئول زيبا شدن پر شاپرك كيست"در دو مقالة   ٤
ماهنامـة   ←در انديشـه و شـعر سـهراب را نشـان دهـم       "زندگي"فلسفي اهميت بنيادين 

  104و  92اطالعات حكمت و معرفت، شماره هاي 
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مطرح  1973سال در  Arne Naessرا نخستين بار انديشمند نروژي  deep ecologyاصطالح   ٥
  .كرد

م،  2000/ خ1379در برابرِ اين ديدگاه، توجه به برخي انتقادها، همچون نوشته اي در سـال    6
در بخشي از اين نوشته براي تخطئة تفكر سهراب چنين . براي مقايسه خالي از فايده نيست

شـكالي  بر سر كـار آمـده اسـت ا    "هايدر"اين كه در اتريش نئوفاشيستي مانند «: آمده است
نباشد اروپا چيـزي كـم    "هايدر"اگر . اتحادية اروپا بيهوده اتريش را طرد كرده است. ندارد
» فكر مي كنم هيچ جهان بيني ديگري براي يك دالل اسلحه تا اين حـد مفيـد نباشـد   . دارد

  ). 117: 1380مرادي كوچي، (
مـدرن در بخـش سـومِ     براي بررسي اين مفهوم در تفكر هايدگر بنگريد به بحث تكنولوژي   7

  :از مجموعه آثار او 76جلد 
Heidegger, Martin (2009), Gesamtausgabe: Band 76, Frankfurt: Vittorio 

Klostermann 

8   براي نمونه در انتقاد عجوالنه و غيرمنصفانة رضا براهني در مقاله اي با عنوانِ دور از نزاكت
نيايي كـه هميشـه در تهديـد خودكامگـان قـرار      آيا در د«: آمده است "بچه بوداي اشرافي"

گرفته است، مي توان پاسبان ها را به هيئت شاعران ديـد؟ همـان طـور كـه سـپهري ديـده       
پاسبان هاي باتون به دسـت را  ...او از برج عاج زيباي خود...«: و  باز چند سطر بعد» است؟

  )80:  مرادي كوچي، همان(» به صورت شاعران قلم به دست مجسم مي كند
كه به گفتة خـود او يـك    "قصة سهراب و نوشدارو"شاهرخ مسكوب در مقاله اي با عنوان   9

از مشروطيت تا حال و هر «: روز پس از درگذشت سهراب نگاشته شده، چنين آورده است
اسير ضرورت عمل بوده ايـم و در  : دوره با خصوصيت و به شكلي دچار اين شتاب زدگي

وتاهي بيش تر شاعران و نويسندگان اجتماعي آن روزگـار  نتيجه امروز پس از زمان نسبتاً ك
در چنين حال و هواي اجتماعي و با اين شتاب زدگـي فكـري،   . چندان خواننده اي ندارند

ادبيات ناچار بي واسطه به سياست مي پردازد، از سطح فراتر نمي رود و بـه صـورت بيـان    
سال اخير در هفته نامه ها و ماه  نگاهي به شعرها و داستان هاي يك. نامة سياسي درمي آيد

نامه ها نشان مي دهد كه همچنان در به همين پاشنه مي چرخد و سياست، سرزمين ادب را 
نوعي روان شناسي اجتماعي مسري و همه گير، جز برداشت بـي واسـطه و   . تاراج مي كند

اهپوش، سـي (» مستقيم از زندگي اجتماعي را عقب مانده، بيهوده و از سرِ سـيري مـي دانـد   
او «: مسكوب دربارة جايگـاه سـهراب در چنـين وضـعيتي مـي گويـد      ). 289-291: 1389

، "روزگـار "منظـورم از  . هرچند از اجتماع فاصله گرفته بود، اما در دل روزگـار خـود بـود   
تاريخ و سير اجتماعي كه متعلق به آنيم و پيوند زنده و پيوستة آن با جامعـة بشـري و نيـز    

 ). همان(» طبيعت و با كل جهان است رابطة اين جامعه با
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