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 از سهراب سپهری« صدای دیدار»هرمنوتیکی شعر  تحلیل

  *همایون جمشیدیان
 دانشیار گروه زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه گلستان

 (39تا  17)از ص 
 15/12/1400مقاله: ، تاریخ پذیرش 22/7/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

   چکیده
 ااا  رااا رااا  پینااا  آ انااو ر درال تیااهنمااادی  ،رااا  ااه ت رواار ررت   ااار «ماای »نوشااییی یااا  آثااار ریاار   

ۀ شااارج ت ر ااا ،«صاااوا  دیاااوار»شااا ر  شاااود ر سااانخ ن مااات مم ااا  مااای اّرلّواااه گاااذر از دتلااات
 اااا  ر ت اااا ور   اااا زن مااات  ،در ایااا  شااا ررار    اسااات آثاااار چیاااو  در شااامار   ر شااانود  رار 

ر  احاااوا راااا  آراز اااوا  ر  اااا مواااو  از مواجناااه ر کیاااوشااانود   اااود را گااا ارش مااای ۀت ر ااا مااارن 
 ،رگو گفااتمماایقو  ر نواا  در  اام   صااور  رواار یااافی  ت ر ااه  ااه ا پایااا  اا  گویااورااا  آنااا  ماایکاای 

پرساا  اصاا ی مقالااه ایاا  اساات کااه   آررد ااه شاامار ماایمااانش شاانود رااا را  آ پااردازد کااه ماای مااای ی ااه م
افااآ  ااا ایاا  ماای  چااه از طریااآ آثااار راا  ر ؟ور یااا پینااا  شاا ر صااوا  دیااوار چومااتمااذک م یااا  رواار

 اااا  ر امیییررمیوتوااا  ر تل وااا   ویاااررش   اااا در ایااا  مقالاااه ؟شاااود  اااآ مااای یاااا مفاااارومی ررشااا 
ریاا  ایاا  شاا ر أ ااه ت ماای پااو  ۀمثا اا ه اا ،رااا  فرفااانیانویشااه ر دیگاار آثااار سااقنر ،  اارآ گواار  از   ناار 

 شااود تاار ماایرااا  رار  ررشاا ت ر ااه از طریااآ ایاا  آثااار م یااا  رم رااا  شاا ر ر د وشااماایپردا یااه 
 «فااال  میرماا »رماایی یااا  پینااا شااو   ااا ساانخ  رااا  چوااو موااو  در شاانود رار  درااونیاااین نشااا  ماای

مواجنااه  ااا شاانود ر مااانش  ،ط رااینگاارش  ااه ساانخ ر فایااو  نو ا مواجااه شااو  ر شااادما  قااا  آ ر می  ّ 
درااو م اشاافه مو ااوم  ااه زمااا  نشااا  ماایر دیگاار اشاا ار سااقنر  ایاا  شاا ر اساات   ایاا  ساانخ رماایی

  ست مّوفاو ای  یّ ؤمسقنر  نو   زیمیۀ ۀمییی از ت ر ی نومت  شوارو  رر ر م ا   اّص 
 

  ، صوا  دیوار سقنر سنراب  رم ، شنود، ررمیوتو ، میو  نوشییی،: یکلید های هواژ
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 مه مقّد  .1
ر  دیااااو   ااااار در شاااا    اّر  شاااا ر صااااوا  دیااااوار رراییاااای اساااات از ز ااااا  رار 

در  راااا  موجاااودر کااای  فراااارا    راااای  در جریاااا  زناااوگی فااااد  ر ررزماااّر  شااایوو 
تااوا  ماااوا  نااوارد ر نماای م یااا  ررشااییفمومااا   اّرلّوااهدر ساانخ دتلاات  ،شاا رایاا  

طاااور  اشاااوا ر  اااه  اااهشااانود   ۀت ر اااایااا  در گااا ارش   کااارد تااااّور ااارا  آ    اااارجی
ر  اارا   رمچااو  رریاساات کااه شااودداد  ماایرااایی نماارت کاای  ،راااموااو  مشااّ  

تااوا  ماای ،للااام مو ااو   ااه رر  آررد  ریاا أه ت اا  ایااو احیمااالی آ  راروااا ی  ااه م یااا 
  3 ؛  ملیاااوا  ت ر اااه2  ؛  آرااااز ت ر اااه1  ااا  را در ایااا  شااا ر مفااارر  گرفااات:  ساااه

  پایا  ت ر ه
راااایی ناااام مو  در راااا  شااانود ،  اااا ررایااات، گفیاااار ر کااای ت ر اااه   اااه  افاااو

 ۀمواجاااه رمااایو  کاااه درال نماااری آ  مو اااوم  اااه تنرواااآ ر مقایمااا اّرلّواااهسااانخ دتلااات 
 اااا فیاصااار م یاااادار یاااا حاااار  تو اااوخ ر ترواااو   اّرلّواااهفیاصااار فا اااو م یاااا در دتلااات 

ت  یاااه ر آ    دریاااو آ  را  اااه فیاصااار تشااا و  ،اسااات   ااارا  درال مفناااو  ایااا  شااا ر
  از ایااا  ت ر اااه حاصااا  تااااّورتااااویر ر  ،کیاااو  تاااا در ننایاااترریااا  را تل وااا  مااای

  شود 
ور یااا پینااا  شاا ر صااوا  مااذک م یااا  روااراصاا ی مقالااه ایاا  اساات کااه  پرساا 

افااآ »گو  موااا  ایاا  اثاار  ااا دیگاار آثااار سااقنر  ر آثااار  ااا ر از گفااتر  دیااوار چوماات
 کشف یا   آ کرد؟ توا  می   راا م انییا  چه م یامشیرال  ا ای  اثر « ذریی

  اااا رری ااارد ،ا  ر مقایماااه یتل و ااا -در پاساااخ  اااه ایااا  پرسااا   اااه ررش توصاااوفی
 ااا  صااوا  دیااوار شاا ر  شااودماای ررساای ایاا  شاا ر پردا یااه  ااه  ی ویااامییی ر ررمیااوتو 

از طریاااآ  دارد ر رااااییشااارارت (مااای  نثااار  از شاااافر) اتاااآبی  ااا ی از کیااااب راااای  ااا 
در ایااا   کاااه ،مقایماااه ر  ررسااای نگااارش ساااقنر   اااه رمااایی ر جایگاااا  انماااا  در آ 

رااا کااه تااوا  پرتااو   اار  ر اای ا نااا ماای ، ااه تفاااو   وشاایر  تاااویر شااو  اساات کیاااب
کاااه  میاااو  فرفاااانی ر قااا  ریمااا   از  اف یاااو شااانود  اسااات  ۀشااا ر ر ت ر ااا ۀتزمااا

اساایفاد   وارااو شااو تااا ماای   ااه  ااور   ویااامییی   ااه شااوو ،درح اا  میااا ش ف اار  شااافرنو
قاا  ری ااا  سااقنر تااوا  گفاات  می ،مییاایشااوارو  اارر ا نظاار  ااه  اا  درآیااورسااش  ااه گفیااار 

و  ر حااااف  ر نوااا   اااا آثاااار مولااااد ااای   کالمااای رحواااانی ر شاااار ارۀ مثا ااا  اااه مااا   
  (82 – 81 ص )سقنر ، آشیایی فموآ داشیه است

ناااو از: ا شاااو  اسااات کاااه فرار راااایی ان اااا  مو اااو  ایااا  تلقواااآ پااا رر   ااار در
ح ااا   (1348) اسااا آریش ی اااو یایااا   یا ااا اریصاااو ی فاااالر در کیااااب اسااامافو  ناااور 

  اا  در   را کااه شااام  شاا ر صااوا  دیااوار  ؛کیااوساار  را  ااه سااه   اا  تقمااو  ماای
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ا  ا نموناااهاّمااا ؛داناااومااای نماااادی ساااورریا  ر فا اااو ررگوناااه ارزش  ،شاااودنوااا  مااای
نوماات کااه  مشااّ  کیااو ر نواا     ااود ذکاار نماایفامااّو   ااار آررد ر تو ااولی در نماای

کاااوکیی  د وقاااا   اااه چاااه م یاسااات  شااافو ی« ساااورریا   فا اااو ررگوناااه ارزش سااامرولو »
صااارفا   اااا « ح ااا  سااار   در اااار»ا   اااا فیاااوا  در مقالاااه (1390)  اااآیغااا انی ی   ااا در 

گویاااو   نااارا  مقاااواد  در توصاااوفا  فااااطفی ر ارزشااای از شااا ر ساااقنر  سااا   مااای
ساااقنر  را رمچاااو  کاف اااا  (1375)  اااآنیت یاااآ  در کیااااب  «ساااقنر  ر کاف اااا» ۀمقالااا

داناااو  نویمااایو  مقااااود ر ت ریاااف  اااود را از  اااه حقوقااات ناکاااا  مااای دسااایوا یدر 
 ار، تااوا  اسااییراد کاارد کااه مقاااودا از فلااوا  کااال  ماایاّماا ؛کیااوحقوقاات  وااا  نماای
ااّ  مااادّ  ساانخ یااا   ااو رواار کااه از نظاار سااقنر  کااال  مقالااه ایاا  اساات    فااال  اساات  ل 

فا  شااوارو  مم   اساات  نویماایو  صاارنااارایاا  ر راار نااو  ارتراااطی  ااا آ   ،حقوقاات
زیاد  ااالم ایاا  رااا   مااوارمااّوفا  ارساات ر  ااه نمونااهو ّیااؤآررد کااه ماز کیاااب ماای

تااوا  چو رااایی دیااو ماای« رااا ناارگ گاا »مثاا  ایی ااه  ااا گاارفی   ؛کیااوا  نماایاشااار  اّدفااا
رسااوو   ااه  ۀتاااریخ،  ماای  کیاااب را تزماا یااا  ااه ،نومااترااا  دیگاار مم اا  کااه  ااه شااوو 

 توّجاااهداناااو  نویمااایو   اااه  ااارگ ر  مااا  موجاااود در اثااار م یقاااا  در ااات ر  اااوا مااای
 (1371) نیلاااوخ یواااآیو ن ااارد  اسااات  صاااالخ حماااویی در م موفاااه مقاااات  کیااااب 

ر  کنااا ت شااا ر راااا  م ی اااف شااا ر ساااقنر  را از  روااا  پوااارر  ار از سااایّ جیراااه
 ررسااای کااارد  اسااات  داریاااوش  اتاااآبی  ااا ر  هشاااتیم اااآرو  مو اااوفا  مشااایرال  ااا

خااا ی ی ااا آوتییو  یدر کیااااب « راااااد للظاااهسااانراب ساااقنر  صاااوّ » ۀآشاااور  در مقالااا
 اااه  کاااه ار اسااات ساااقنر   اااا رمااایی م یقاااو ۀدر مواجنااا (1380) سااای اریسااا ی  

گاااذارد تاااا  اااود را  ااار ار آشااا ار کیاااو  نگااارد  رمااایی را رامااایرمااایی فاشاااقانه مااای
 در   ااا  ساااقنر  (1394)   ااا أ اااو یناااویش یتااا ا   یتدر کیااااب ساااوارش ج فااار  

 یااو  ا یاااار  ااه جمااش گاارد آررد  ر در انینااا  ااه« نشااانی»ریاا  از شاا ر أچیااو نمونااه ت
 آرا پردا یااه اساات کاااه حااار  اسااایادرا  فاااطفی ر ارزشااای ر فمومااا  فا اااو ذکاار دلوااا 

شااانود، نمااااد ر شااا ر » ۀنااا اد در مقالاااسااات  ناصااار ف وااا اد  ر فراااا   اااا ر مّوفا ااار 
ت ر ت داشااای  احاااوا ، ذریّوااام قیوناااو ساااقنر   اااه فّ ااا (1389)« سااانراب ساااقنر 

رر  آررد  اساااات  ساااا وو  نمااااادی  ااااه ز ااااانی نامی ااااارم ر  ،رااااا  رریاااا دریافاااات
شیاسااای شیاساااانه ر زیرااااییشااانود زیراااایی» ۀه ممااا ود  در مقالااارناااو  ر مر اااوّ  زرااار 

راااا  زیراااایی را در شااا ر ج اااو  (1393)« اشااای سااانراب ساااقنر شااانود  در شااا ر ر نّق 
دریااو ر  ااه  ررساای  نماارت آ   ااا کشااف ر شاانود ریاار  ر اشاای سااقنر  نشااا  ماایر نّق 

 پردازنو  می ارشنود فرفانی در ش ر 
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تل وااا  شااا ر صاااوا  دیاااوار تیناااا در نوشااایه یافااات شاااو:   اااار ساااران ا  ایی اااه در
  سااااه ایاااا  شاااا ر را دارا( 1387) یواااا اای اااا آ  تقی رواااااثی در کیاااااب ملّمااااو

یاا  از ا نامااا   پااردازد ر رااو دانااو ر  ااه  ااازت ریف شاا ر  ااه نثاار ماایسااا یار ماای  اارد 
ایااا   (1385) نگاااآایناااآردر کیااااب نوااا  ا ونا ا رارو   اااّر ملّماااو گشاااایو شااا ر را نمااای

  از دیگااار آثاااار ساااقنر  ا در آ  ردّ اّمااا ؛کیاااوشااا ر را   اااا نگااارش فرفاااانی تل وااا  مااای
رااا  ااا راا  ر کااارکرد آیااا   رآناای ر  ارتراااد آ درااو ر  ااه رم رااا  شاا ر ر نشااا  نماای

 پردازد   ت ش ر فرفانی در تروو  رم را نمیسیّ 
 

   هرمنوتیک .2
 ۀدسااایار کیااو   وانااونی ر نوشااییی تقمااو  ماای ۀررت   ااار  آثااار اد اای را  ااه در دساای

تااا  نوارنااورجااو  مرنماای کااه نااو   وا  اارا تینااا  ونیمیاا ؛ وانااوررد  ماایرا فاارآ ن ماات
 وانیاااو   نوااااز  اشاااو یااای رمچاااو  نویمااایو  در نوشااای  اثااار  وّ آ   اااه  الّ   ااارا  حاااّ  

را اااخ اسااات  در مقا ااا ، در میاااو  نوشااایار   م یاااا کاااامال   کییاااو ، میف ااا  رماااارم
راااا  دارد ر سرشاااار از رم گاااا نوااااز نومااات  مااای   ااه فااارآرر  کییاااو   وانیااو  ماااارم

راااا ر در  ااااز  دا  مااارن  ر ناااام  ومی اسااات کاااه  وانیاااو   ایاااو ماااولولی  ااارای   وا اااو
و  در   ایاا  میاانااو وا  آرریاا ریاا  رر  ماایأ ااه ت ،ر ایاا  میااو داتنااه شاارکت کیااو  فّ  

    (17 -14 ص ،2 ) ار  آیواص  نوفی نوشی   ه شمار می
  تماااای   ایااا  واااا  اثااار ر مااای  ر کاااارکرد م ی اااف آ،  اااار  مت روااار  دیگااار در

  شود: می
 ااود را  ااوا   ،زد  ح قااه شااود ر اثاار  ااه گاارد مااولو ت ر ااه ماای ماای  در ارتراااد  ااا نشااانه یااا داّ  

 ی مااولو  اساات  تااوافی م ااانی، ور ر ت ویااآ نامییااارأ  نااا ر  اار تااماای  کیااومیلااار ماای
 ،ر ررااایی اناارم  نمااادی  اساات  اثاار ، میاارادم نااوفی آزاد رااا ر ارجافااا  میقا اا رم ااوار 

ا  نماادی  اسات  ریشاه مای   اه شا   ااّما ؛قا  تاا حاو  نماادی  اساتف ،ی در  نیری  مواردحیّ 
مو او  یاا شایر ماارفی  ،راسات  اثارراا، ارجافاا  ر پا راالتمامی مم رج از نقا   او  می   ه

از ، رااوم، تولوااو ر کیااو ر آ  را در  اارم  اااثاار را از  اارم مااارم  ااالی ماای ،اساات  ماای 
 ( 64 -60ص ، 1آررد ) ار ف الوت گرد می

ی میفاااار  کّ ااا  اااه سااار  نوشااایار مواجناااه  اااا ایااا  در گوناااه ،ایااا  رری ااارد  ااار  یاااا
اساات  در ماای  یااا در آثااار نوشااییی، مییقااو  ایااو ماای   اااموش را  ااه  ااور رسااش  ااه گفیااار 

 ماای  وانیااو   اارا  درال  ،ج  اشاایویااا ماااّر  مشااّ  رااا فا ااو مااولو  اگاار دا   واااررد 
« فااال  مقااا »ا  کااه  انااه در ملااورد رااا  وا ااو یااا  الّ  رااایی را  اارا  آ  ایااو مااولو 

کااه رریاااگونگی  اار  شاانود  را ۀمرییاای  اار ت ر اا آثااار درااو،  وافرییااو ماای  اجاااز  ماای
تاااوا  در شااامار مااای  یاااا مااای ،  نوارناااوراااا ماااولو  را اااخ ر م اااوّ آ  چورگااای دارد ر دا 
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، فا ااو م یااا اّرلّوااهدر ساانخ دتلاات میااو  ایاا  نااو  رااا در دا کاارد   ت ّقاایآثااار نوشااییی 
 دساایوا ی درال ر دریافاات ر  ا اا ار یااا شااوو ،  ررمیوتواا ررشاا  رمااییو یااا فا ااو م یااا 

گاااریر از ثّ أمیاار  ریاا   میااو   ر ااوردار از ا نااا   ااه م یاساات ر میااو ،  ااه را کااه  نا ودآ
د ر م یااا  پینااا  را  ااه  ااور آررریاا   ااه گفیااار درماایأاز را  ت ،انااوررشاا فا ااو م یااا  

  وکیکییو  آش ار میری أرسش ت
ی کااه ف  ااا اساایفاد  از مااواد  اّصااّلااؤشیاساای ر  ازساااز  م یااایی اساات کااه م اارررتا   ازریاا  أت

صااور  فاااف ی  وگانااه درآیااو ر از     ر شااو  نااا ر  ایااو  ااهدارا  رحااو  اساات توانماایه ت ّماا
 ریاا   ااازگرددأ  در مو ااو  تریاا   می ّمااأ ااه آ  انویشااه یااا ت ،طریقاای م  ااو   ااا فماا    ااآ

  (67ص )پالمر، 
کییاااو  م یاراااا  مااای  را کشاااف ریااا أ اااور کاااه ت رماااا  رری ااارد در چیاااو  

 شود کییو  می ری أشو  نگرش تی  نو  موج  آش ارم ،کیو می
رماو   رداشات ش اای جاوا  ،راا  ماا نوا  از  اانو   یواادی ریا أتاری  تتری  ر پوچواو پوشرفیه
راا انگاشاترماوار  از پاو  ،آییاو  کای  شایا ت یاا ادراالگما  فارار  مای ۀی یی  ر پای ؛نومییو

)احماو ،  کیاو مای مارتر  ،ایا تار دانمایهشود ر ما چو   تااز  را  اه چو راایی کاه پاو آراز می
  (8 ص

 درااو؛ وارااو  ااه ماای  نماارت چااه ماایر ررساا    ااه ایاا  م یااا نوماات کااه مفّماا ایاا 
 اشااو ر از  ممااییو اساایوت  ر ذکاار شااوارو  ایااو  ااا ،تااوجونی یاااریاا  أت ،مااّوفاراار زیاارا 

ف ااار  ر  ۀآثاااار  کاااه زمویااا دیگااار آثاااار نویمااایو ، م یاااایی  ر اااوردار  اشاااو انمااا ا  
گااا  یااا نا  ،وناادارفرریگاای مشااا نی  گااا  ودآ  ر یااویا  ااه ماای  مااورد نظاار را  ماای ،ودآ

تفماااور  ۀو اسااات کاااه ارایااایقاااریاااا  م   یومااایر در کشاااف م یاراااا  ملیمااا  رارگشاااا
ار آ  نویماایو  دیگاار آثاا مااورد نظاار را در موااا شااود کااه ماای  ر ماایموّماا نیاار در صااورتی 

مااای  ر م اااانی احیماااالی  ه اااتاااوا  مااایراااا  آ  ۀمقایمااا  اااا  (Vial, P.49) مالحظاااه کیاااو 
اشااموت  ن دیاا  شااو   ااه آ   کاا  دساات یافاات یااا دساات (1)«ننفیااه  نویماایو»مقاااود 

 کیو:چیو   وا  می ،که در چیو  تل و ی رارگشاییو را  آثار ۀمشّ ا
  ف یااا میااو  دیگاار  از رمااا  ماناار در رمااا  دررّلااؤتوانااو شااام  آثااار دیگاار آ  میر ماایایاا   ماا

 رمااا  مو ااو   اشااو    دیگاار  در ااارتوانااو شااام  میااوایاا   ماایر رمچیااو  ماای  زمااانی  اشااو
  (21 ص)اشموت، 

م یااادار  دساات  تااوا   ااه کااّ  ماای ،در ایاا  حااا   ااا تل واا  اجاا ا  میفاارد ماای 
اثاار تفمااور کاارد ر کاا  را در پرتااو  کااّ   ۀراساان یافاات ر تااااریر ر مفااارو  ج یاای را  ااه

شااود   ااه  وااا  ناموااو  ماای «درر ررمیااوتو ی» ،کااه در اصاانالج رمااا  ؛اجاا ا دریافاات
راااا  ننفیاااه اسااات ر از ایااا  ا ی  اااه انویشاااهروااااییاااو م  اااو  رآاشاااموت ررمیوتوااا  فر

 ر  گفااای  تفّ ااا ی یااای در سااا   ؛داناااوی  مااایگفااا نظااار آ  را در جنااات ف ااا  سااا  
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شاااود ر در ررمیوتوااا  از سااا   آشااا ار  ایاااو رارااای  اااه دررنااای ر پیناااا  آشااا ار مااای
 (  36 -34 رما ، ص)ر ناپووا ر پینا  یافت تف ّ 

کوشاااو  اااا و  اسااات ر ماااییی نوشااایه شاااایااا  مقالاااه  اااا رری ااارد ررمیوتوااا  سااایّ 
 ااه  «ننفیااه  نویماایو» نواا  ر «را  اای  نویماایو» شااو   ااه افااآ ف اار  ر فرریگاای   ن دیاا 

تاااا از طریاااآ پووناااو رم راااا ر تشااا و  ساااا یار   کشاااف رم راااا  شااا ر  قاااردازد
 اار  اّدفااا چیااو ل رمااا  رر ؛ ااو ااه م یااا یااا ی اای از م یارااا  ملیماا  اثاار را  یا ،میماا  

گاااا   اااه چیاااو   ،را  ااای  ایااا  نومااات  کاااه سااانراب ساااقنر  در جایگاااا  نویمااایو  ودآ
 داشیه است ر  ه آ  نظر  توّجهمفارومی 

 

 تحلیل هرمنوتیکی شعر صدای دیدار  .3
 

 صدای دیدارشعِر  .3-1
 ا سرو رفی   ه مووا  صرلگاری  ود 

  وانونورا آراز میموو 
  وانونورا در آفیاب آراز میموو 

 دیورا  واب سنوج جاردا  میرا زنوگی رر  کما  پوستدر طرآ
 رر موو  ررش   ود ۀرا در سایا نراب  اغ

 کردرا شیا میگا  م نولی موا  تا    ه
 داد  پارسایا  گمیرش میرر انار  رنگ  ود را تا زمو

 شنریا  افمو وی  رم 
   مماسی  ود را  ّ   ر ملو  ررنآ نارنن

 

 مادر  پرسوو: م   ه  انه  ازگشی                         
 موو  از مووا   ریو  رو ؟

 شو موا  ای  سرو جا داد؟ننایت را ک ا می یرا  موو -
 فی  از مووا    ر ی  م  انار  وبگ-
 امیلا  کرد  انار  را-

 انرماط  از کیار ای  سرو سر رفت
 چه شو آ ر  وراال  نر   ه  -
-    

 

 -369ص ، 2)ساااقنر  رفاااتدسااات زناااوگی مااایتاااا درر هتااااویر  ااا راااا نااار از آیویاااه
370)  

 

 تجربه آغاز .3-2
 فااااد زناااوگی در یااا  ررز  م ماااو جریاااا   تااااویر  ازایااا  شااا ر  اااا سااانر ن مااات 

  ساارو، موااوا ، صاارلگا  ر ف اا  نااوارد شااود ر  ااه  ااود   ااود رجااه شاا ر آراااز ماای
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رار  یاااا و  درمااای ،در  سااانر ازاسااات   فااااد زناااوگی  ی حااااکی ازرااااینشاااانه «رفااای »
اسااات  ااارا   ا نشاااانه سااارو ررد  اااه مواااوا  مااایدسااات   هسااارو ، اااه  ااااو  ریاااو

رمچاااو   ،شااانود  ۀت ر ااا صااااح    رار    ی یااای ؛تکااای  ش ااااوّ  تاویرسااااز  از
پااو  از در دیگاار آثااار سااقنر  نواا   ررد ماای ااه  اااو  ریااو  ااه  ااازار  مردمااا  دیگاار
  د:توا  مشارو  کرمیجریا  می ارم زنوگی را  ،شنود

ار سااارگر   ،اتاااا ، رار  را  اااه  اااود   واناااوپاااو  از ایی اااه  اتاااآبی  ااا  کیااااب در
  (21 ص ،1)ساااقنر   ااارد  اسااات  مااای ااااز   اااود  ر از ماااااحرت درسااایا  ر  ااااز  لاااّذ 

زنااااوگی در  فاااااد جریااااا  از  را تاااااویر رار ، در ا یااااوا  «نااااوا  آراااااز»در شاااا ر 
ر ر پررانااه ر ارا اار شااری از مااا   اارداد مااادرش ر میااوچن :درااواطاارام  ااود ارایااه ماای

شااایود ر در پااای کفااا  جاااایی ناااام  و  مااایار ناااام  را از  رناااو ا شااانر در  واب ۀرمااا
   (340-390 ص، 2رماااا )یدررنااای را آرااااز کیاااویر ر رتااای تاااا م اشااافه دررمااای اااود 

رنااو، تاااویر سااار ر پ ویااو کااه از کاااجی ماایرار  چیااو سااار را ماای« رموشااه»در شاا ر 
 ص، رماااا )« مااا  ری ااات ۀت اشااارا  رر  شاااانفّفااا: »ان اماااو اااه شااانود مااایدر ااات 

403)   
  کیاااورا مااایالط  مااای فااااد زناااوگی  ا  سااا و حادثاااه ،شاااو یادراااا  نموناااهدر 

 ،ر اسااتثّ ؤرایانااه کااه فاماا   وررناای در شاانود مااگرااا  شاانود    اارر  مااوار  ت ر ااه
در   صواساات ،زنیااو   اارر  فاماا  فمومااا  شااود  آراااز ماای فاااد  ااا یاا  اماار ساااد  ر 

 ،اساات  مااادّ رااا  سااود ر زیااا  ر  ناار  کااه ملااّ   ر موااوا  یااا  ااازارد رار شاا ر نواا  ایاا  
 شااود رر ماای هرر اا یااا ساانخ م یااو  رااا  ااا رجناای دیگاار از رمااییآراز موااو  شاایوو   ااا

 ؛شااایودمااایفقااا  رار  صاااوا را  ،شاااو تااار ذکررمچاااو  ماااوارد پاااو  ،در ایااا  شااا ر
 ،شااایوو  صاااوا  اااا رار  در دیگااار آثاااار ساااقنر  نوااا  ارسااات  ،تیناااا م اطااا  ، یاااا رای 

 اتااآبی  اا در شااود  آ  میااارم ماایکیااو یااا از یااا  ریااو را تاارال ماای  اااز ،  ااواب
نورریاای تاریاا  ماارا  ااه » :نورریاای ماارن  نواا  در ایاا  کااار د واا  اساات ،فااالر   اار صااوا

یی (21 ، ص1 سقنر )«  رداتا  آ ی می
ر  تااااّور  ا ااا  کاااهمرماااوز  صاااوا یاااا نوااارر  رار  در  را ااار آ  در تماااا  ماااوارد

  ، میف   استنومت پذیرتوصوف
 

 محتوای تجربه  .3-3
ی مر ااود  ااه تااوا  اسااییراد کاارد کااه حّمااشاانود را از فیااوا  شاا ر ماای ۀن ماایو  نشااان

 فرانهاشاااراااا  زدایااایدراااو ر ایااا  از سااار  آشااایاییشااایوایی را  اااه  ویاااایی نمااارت مااای
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اماااور مر اااود  اااه گاااا   راااا یاااا ریگاااا  گااا ارش از آ راااا  شااانود  نومااات  در ت ر اااه
 :  شونوحوا  مغشوش می

 ر در کوا  زمو   ود
 که رر  رو  نشمیو 

   (326 ، ص2سقنر ) ر در حرار  ی  سو  دست ر رر شمیو  
 

 ر یا 
 ر در تیف  تینایی

  (328 ص، رما را  ش ور مرا  ه ر    نوو )دریچه
 

 ر نو  
  (412 ص، رما ) را  جنا   ودرای  ر وج  ا  تما  پرنو در ریه

نااو ا شاانود  فرار  ۀایاا  ت ر اا  دریااو فیاصاار اصاا ی شاا   صدددای دیددداردر شاا ر 
زناااوگی در کماااا     5 ؛ ورشاااوو  4 ؛راااا  ااار طراااآمواااو   3 ؛آراز  2 ؛راااامواااو   1از: 

سااانوج جااااردا ،   8 ؛راااام ناااولی در تاااا    اااه  7 ؛ا ااانراب  ااااغ  6 ؛رااااپوسااات
  گمیرش انار  9 ؛زمو  پارسایا 

 

 ها میوه .3-1 -3
راااایی از امااور  وساای ر م یاااو  اساات ر راز   اااا حااار  رالااه ،مواااو  ر ندر شاا ر سااق

در   دارددشاااوار   ماااوار رمااارا   ، اااه آ  ناااامم   نراشاااو دسااایوا ی اااود دارد ر اگااار 
ا اییاا  اّماا ؛رااا راا  موااو  چوااو  اسااتتااری   اااغهیاادر ننف گویااوماای« ا  ن دیاا »شاا ر 

  اااشااود ر تاار ماایاش در شااا کااه در شاا  موااو اساات ن دی اای مواجااه شااو   ۀ ااا شااا 
ساااران ا  در آ اااری    شاااودنمااای مم ااا  دسااایوا ی رساااوو   اااه مواااو ، فنااا    رجاااود
« ن دیااا  ۀ ااا  شاااو شاااا »کیاااو کاااه:  اااه شاااا ه الیماااا  مااای یننااااتوااز سااار   ،سااانر

گوااارد کاااه در یااای جاااا  مااای ناگناااا  یاااا ایی اااه در رارااا  ؛(159 -158 ، صرماااا )
 ، صرمااا )  ااه  ااواب دیااو  اسااتتاار پااو تااوش را رنااگ راارا  اساات ر پر اش راا  موااو 

 در  وااات شاااگفت    (202 ، صرماااا )گویاااو ناپاااذیر  مواااو  ماااییاااا از دسااایر  ؛(181
 د:نمریی  ا  وا ر  واب دار موو دیگر  

  (275 ، صرما جویو  در  واب )کا   وا را آ  ررز می  موو
ر اا  اساات  ناپااذیر یااا ساا ت ااو ی جویااو ر ر اا  تااوا   ااهکااا  را نماای  موااو

گاااا  ر شااانودرار  در رریاااا یاااا ریگاااا  چورگااای    سااا ت از  اااوا تااااّور اااا  ،نا ودآ
از در اات ر موااو  ر نااام مو  تاااویر    نمایااوماایشااود کااه درکاا  دشااوار مواجااه ماای

رااا نااور در آ  داساایا  موااو   دیااونواا   «د ااو ی»تااوا  در داساایا  ماای ، ااا رازرا نماارت آ  
 کمی  ادر  ه دیون  نومت   اررآرر  دارنو که ج  شگفت
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وااا   وارنااو  ااود  ر آتاا   اارا  دفااو  اساات ر رمگااا  در شاامار از ت  ّ ا  یت ّ اا ،آ  نااور
)نوررزپااور ر  شااود ویشااییی حاصاا  مااینومااییو  ادراال ایاا  نااور پاا  از  اای شااوگا دفااو 

  (15 صجمشوویا ، 
 ۀ اااو  از دیگااار ماااوارد  اااه مو اااو  مواااو  ر را نااا ، ساااقنر شااا ر ماااورد  ررسااای در

تماااامی  یااا   ااااب سااا   گفیاااه اسااات ر  اااا تفااااو   وشااایر  در ارار   اااا آ  پردا یاااه 
 «مماااافر» ۀتاااوا  در میظومااامااایدر  اااافیی دیگااار  را در ایااا  شااا ر نمادراااا  موجاااود

 شو  است:  ری  ارایهاأو تیّ ؤ  مر ای  ش ر ر تا حّو که مفّم مشارو  کرد 
 ر فشآ تینا فشآ

 نو أکیو متو را  ه گرمی ی  سو  می
 فشآ تینا فشآ ر

  ردرا مرا  ه رس ت انور  زنوگی
 مرا رسانو  ه ام ا  ی  پرنو  شو 

 ر نوشوار  انور ؟
  (307 -306 ، صرما ) درو ای  نوشصوا   ال  اکمور می

 گرماای سااو  کااه؛ فشااآ اساات ،تینااا را  رسااوو   ااه سااو  گویااوماایشااو  شاا ر یاد
رد  تیناااا ا اااا آفیااااب تیاسااا  د ،کیاااوپ یگااای یاااا کماااا  ساااو  را تاااوافی مااای سااار ی،

 کااه در شاا ر   طااور رمااا  ؛را نمااودار کیااوتاار  از رماایی توانااو ساانخ رسااوشفشااآ ماای
جااه خ دیگاار  از حوااا  موانساا ااا  ،سااو  مواجنااه  ااا ۀراساان رار   ااه ، ررساای مااورد
  ااارای « رمشااانریا » ادراال ر  وااای  از سااانخرفی  شاااود ر ام اااا  پااارراز ر فراتااارمااای

اکمااور  اساات کااه چشااما  رار  را  ااه  ،د  ایاا  انااور   حاصاا  از فشااآشااوفاارار  ماای
را جایگاااا  اماااور « سااارو»در شااا ر  دیگااار  گشاااایو سااانخ دیگااار  از رمااایی مااای

 :  کرد  است ت ّقیم یو  
 ر  اررا دیو 

 که  ا چقور سرو
  (400 ، صرما ) را  چوو  ی   وشه  شار  رفت 

 

  آواز .3-3-2
راز فاااالر   ااار آراسااات   اااوانی مواااو آراز ،رار   اااا امااار شاااگفت ۀن مااایو  مواجنااا

ا  ااا رار  اساات تاا فرا ااوانی ر توّجااهج اا  در ح اا   ،کیااوماایتااوافی شاااد  را  ایی ااه
ا  از سااافر رار  ت ر اااه« تیناااا  ااااد»در شااا ر  د ناملماااو  رمااایی آشااایا شاااو   اااو

و کیااچیااو  توصااوف ماای ،شاانود   ااود را  ااه سااو   ااات ر  ااه ت رواار  شاار  فرفااانی
 اااا دنواااایی تینااااتر ر  ،کییاااو ر در رااار گاااا رفی  دفاااو  مااایکاااه ناااوارایی ار را  اااه فراتااار

  وانیو: را میکیو جیگ می تاّورتا آن ا که  ؛شودزیراتر مواجه می
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 ر نوا آمو:  اتتر  اتتر
  وانیورا میآراز  از ر  درر: جیگ 

   (251 ، صرما آییو )ر نوا آمو:   و  می
شااااارو  ، رآمااااو  از طرو اااات نماااارت سااااقنر  یااااا رار   ااااا ایاااا  آراز   ۀدر زمویاااا

ا  از ررزگاااار ساااقنر  در  ااااطر سااانراب   اااواررمییااای نوااا  در دسااات اسااات؛   ااارر 
 کیو:مشا نی نق  می ۀرا  ار کودکی 

کاارد  اّدفااا ،  رفیااه  ااودملّمااورااا  گاا  زرد کااه ن دیاا  در ااتیاا  ررز صاارخ  مااوار
 ، ص1ساااقنر ) شااایودا  م اوصااای دارناااو کاااه ار مااایراااا مو اااش شااا فی  صاااوریچاااه

27)   
شاایوو  چیااا  صااوا  مواجنااه  ااا ایاا  اماار رریاا  ر درااو نشااا  ماای ایاا  من اا 

 ار  ود  است   ۀرا  زیمیاز ت ر ه از ررزگار کودکی ناملمو 
تااوا  ماای ،کیااو کااه  ااا گااذر از صااور ررایاات شاانود  سااقنر  چیااو  القااا ماای

تااااریخ  کاااه مولاااو   اااه رماااا  ؛ اناااگ جماااادا  را شااایوو ر ایااا  از سااار  م ااااز نومااات
 کیو:می وا  

 سااااات ر ناااااا  ار جمااااااد     فاااااال  افمااااارد 
 

 د ا  ارسااااایادجاماااااو افمااااارد   اااااو   
 

       اااااش تااااا  ورشااااوو حشاااار آیااااو فوااااا 

 [   ] تاااا  رویااای جیااار  جمااا  جناااا  
 

 کیااااو        ساااایگ  ااااا احمااااو سااااالمی ماااای
 

 :کیاااااویلوااااای را پواااااامی مااااای کاااااو    
 

 مااااااا ساااااامو و  ر  اااااااوری  ر  وشااااااو        
 

  امشااااو  ااااا شااااما ناملرمااااا  مااااا  
 

      رریااااو  چااااو  شااااما سااااو  جماااااد  ماااای

 ملاااار  جااااا  جمااااادا  چااااو  شااااویو 
 

 راااااا رریاااااو           از جمااااااد  فاااااال  جاااااا 
 

 ر غاااااا  اجاااااا ا  فااااااال   شاااااایویو 
 

      فااااااااش تماااااااروخ جماااااااادا  آیاااااااو     

  ایاااااو راااااا نر  ریااااا أت   هرسوسااااا 
 

 (547-546، ص 1)مولو                               
فماااردگی در ایااا  نموناااه نوااا  ن مااات پیاااوار فماااو  ر رورشااانود  مریااای  ااار 

رمگااا  در واریااو  ،رسااوو  حشاار رمچااو   ورشااووشااود   ااا درجمااادا  طاارج ماای
کاااه در  چیاااا  ؛چیاااو  نراااود  اسااات ،پیواشاااییوافمااارد  مااای جمااااد   را آنچاااه کاااه یافااات

اساات کااه  گفییاایانااو  رااا داشاایه رمااو  دنوااا ساایگ  ااا احمااو ر کااو   ااا یلواای ساا  
اکیااو   رپااا  ا  در پایااا  جنااا  ماااد  نوماات ر راا را  ااه ،ت رواار   واماات ر حشاار  ااه

 گویو: شم  ترری   میشو  است  
شاااونو  گاااوی ، ح ماااا ایااا  را می ااار مااایسااا   گفااای  جماااادا  ر اف اااا  جماااادا  مااای

  (111 صترری  ،  ود را چه کی ؟ )شم   اکیو  ای  دیو
 گویو:  وامت می ۀا ام  ار ر در

کااه  یااا  ویاای آ  لنافاات را چا  تااو نماای  راا  ایی ااا حریاار پوشااوو لراساان  فونااا حریاار
  (189 ، صرما ) افت حریر رحووا  نرویو ر نوانو آ  لنا
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ساااقنر  از  ااارادر  د ااات پااار  ا  وااات ررانااای ر م یاااو  اسااات   ،اصاااوت  شااایوو 
دیااو  را  واموزنااو  کاارد  اساات تااا تااوا  درسااتکیااو کااه  ااه آنااا  توصااوه ماای ااود نقاا  ماای

ر جالااا  ایی اااه در  اسااات زناااوگی فااااد اماااور  ۀدر مقولااا ،آرردراااایی کاااه مااایر مثاااا 
  رد:مثا   ود از سو  ر آفیاب نو  نا  می

 اارد  از ررز  آفیااا ی، یاا  سااو  یااا   دیااو  ر لااّذ  داشاای ، درساات کوشااوو درسااتار ماای
  (111 ص، سقنر نانی داغ را  ه ما  واموزد )

 ویو:گرا میرا  دیگر فرریگای  نگرش فرفانی در آموز  در  اب سقنر 
زیاارا کااه  ؛ ااا ررا   ااود گااوش کاا رایاات گااوش م اا   انااو  ااا گااوشاش چویاای گفیااه ااه نّقاا

  (56 ص، 1سقنر چو  ) پذیرش رمه  آماد تومت ی  تنی اسیتایو ررا 
کیااو کااه  وشاایری   آدموااا  تااوا   اارآ  کااری  راا   ااه صااوارایی در فااال  اشااار  ماای

 شیووش را نوارنو: 
اااو     م  ل     

خ  ااار  م  تا ی   ِ ره   ْ ااا ااا   ش  ِ    م  اااون  ا ر  ااا   ف  م  ر    ر 
ان   ش  ر  ااار  ا   الما ار  ااام  اااه  الما خ  ل  ااار  م  ت 

ا ور  ف  ا ر  وم  ا   ح    ه  ک  نا  ِ ن     ول  ر 
م  و   ت  ن  ق  ف       ت  ت 

ل    (44)اتسرار،  ر 
 

 ها بر طبقمیوه. 3-3-3
 دررااا طرااآ ، ااه  افاات شاا ر توّجااه ااا  نااو رافیااهررااا  اارار گطرااآ اار  شااو    چوااو راااموااو 

 ری    ااه ؛اساات جااا ر  اای ، شاایر ااارر  ااا نظاار  ااهسااو   ررمااییو  موااوا  فااررش موااو 
کااه درااو ماای توّجااهدر جااایی دیگاار سااقنر   ارتراااط   ااا در اات  نااش شااو   اشااو کااه 

دیااو   دیااو  ر چگونااهچواا   آمو اات ر   ایااو نواا ساایگ  ی یاای ،تااری  جماااداز ساا ت
در ماااورد ا وااار نوااا   ایاااو  اااه  ااااو  ، یاااا رای  ؛(395 ، ص2ساااقنر ) تماااری  کاااردرا 

را  شااو  سااو  اگاار چوااو   پردا اات تأّماا  ااه در ایاا  مو ااو    دیااو آمااو ی  ر تمااری 
 ماار   و اار ساا ّ  را ا ماارد  تاااّور نواا  گاارفی   اار طرااآ رار ،کیااو  ت ّقااینشااانی از ماار  

 :گویو نرایو از مر  ترسووسقنر  می کیو می توافی
 ر نیرسو  از مر 

 روتر نومتمر  پایا  ک
    (296 ، صرما نگرد )است  ه ما می گا  در سایه نشمیه

 شود  را نمودار میموو  ۀدر سای ،را ر مر در ا نراب  اغ ،تر 
راااا  رر  موااا   اااا مااار  ر زناااوگی  اااا ر اااوج ارترااااد مواااو « مماااافر»در شااا ر 

  وشیر   وا  شو  است: 
 نو ر  ر رر  مو  روارو  چیو موو

  ه سمت مرن  ادراال مر  جار   ود
 ر  و   ارچه را  اد رر  فرش فرارت

  (304 ، صرما کرد )صام زنوگی می ۀنثار حاشو
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 شدددکیتگیکیاااو کاااه ر تااااریخ مااای تااااّورا  آدمااای را رمچاااو  ریچاااه« ر»در شااا ر 
پرساا  ایاا  آ  وارااو شااو ر در تروااو  ماار   ااه ماار  ملّقاا  ار نااه در ایی ااا کااه در دّر 

ناای،   ااو  »درااو پاسااخ ماای ،تینااایی رماارا  اساات ر تاااری ی ااا ر کااه آیااا ماار  مقااّو 
ناااه  ، اااو  اسااات پااا  ررشااایایی ر  ،مااار  اگااار تااااری ی نراشاااو ، یاااا رای  ؛«زیراااایی
 یااا  ویشاای  در مواجنااه  ااا زیرااایی ؛   ااو  حااار   ااار م یااایی مثراات اساات رتینااایی

« ر»در شااا ر  اسااات   اااا م شاااو تیناااا ود    کییاااو      اااو  تاااوافیشاااودحاصااا  مااای
آیااو، چااه  ااه تماشااا چااه کماای ماای»گااذارد: پاسااخ ماای اای کیااو رپرسشاای را طاارج ماای

  فااتیا صدددای دیددداردر شاا ر تااوا  ماایرا ایاا  پرساا  پاسااخ   « ویااو؟کماای مااا را ماای
آراز ر  ، یااا رای  ؛آیااوماای یااا تماشااا  ورشااوو  ااه دیااوار راااموااو  در ایاا  شاا ر  ااا ماار   

 جمااادا  جیاار ایاا  مو ااو   اساات   ااود  شاااد  آنااا   ااه ساار  مواجنااه  ااا  ورشااوو
  کیو  توافی می در ش ر مولو «  ورشوو حشر»در پرتو  را

 

 خورشید.3-3-4
در  «  اااو  زیراااایی»در آ  راااا مواااو کاااه    ورشاااوو ااارا  دریاااافی  م یاااا ر ماااولو  

ر ش ماااای  ر »در شاااا ر    از  ورشااااووتاااااّورتاااااویر ر  ، وانیااااوآراز ماااای  را اااارش
گویی فاشاااقانه ر در گفاااترار   ،  در ایااا  شااا ررارگشاااا  واراااو  اااود «دریاااو  ر فیااااد 

 ر ح ااور ر لر یااوش را  اار لاا  مااردابگویااو کااه ساا   ماای رجااود سااویه  ااا  ر یاا 
تااا   چویااو ویااو ر آ  را ماایماای اارد، در  اا   ااار  یااادش را  ویااو ر نماااز ماای اار ل اا  ماای

در تااه تاااری ی  ر سااران ا  ررددرد، در پاای رزشاای ماایماار   ااه سااوی  ماای تااا ،رااو 
شاااود  ررد ر رراااا مااایاز  اااود مااای اااا  اااورد  ار ، رساااومااای «ا   ورشاااووهتّ ااا» اااه 

 اااا  ر اااورد  رماااا   ورشاااوو  اسااات کاااه رار  ،حا ااار جاااا دلر اااا   در رماااه م شاااو   
را ا  ر سااوّ جااار    ورشااوو   رد ّ رسااو   ااه ررااایی ماای ، ااود تاارالدر تااه تاااری ی  ااا   ااه ار

در تاااری ی ر  شااود یااا اارد ر ننااا  ماایماای د آیااو،  رماایللظااه  ااه شاا  ی دگاار کااه رر
 توا  یافت:مینو  فرفانی در دیگر آثار  ،یا و  و  ح ور می

 

 گااا  شااو  ورشااوو انااور چااا  شااو     گااا  شااو  اای اای
 

 ال اااه شاااو خلدددوت ورشاااوو جاااا  فاشاااقا  در  
 

 اسااات اناااور شااا  نناااا  ترکااای مواااا  ریاااورا     ررز 
   

 رااا   اا  کااا  تاارال در  رگااا  شااوتاااز  شاا  تاارال 
 (274 ص، 1)مولااااااااااااو                                

 

 اااه خلدددوت نوااا   ورشاااوو در د  تااااری ی اسااات ر جاااا  فاشاااقا  در رااا   ایااا   در
اار  را  اای تلااّو  ا  اساات کااه پوااا للظااه ،تاریاا  ۀللظاا»رسااو  ماایرصااا  ار  م   در ش 

در  ترو ااای  (69 ص ، رااا)کمق« رساااومااایناااور فرا ۀتاااری  للظاااآماااو  اسااات  در تاریااا 
 گویو: اب ای  تاری ی ر ررشیی می
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 اااور  سااال    سااواری کااه در مراتاا  مشاااروا  ار اااب کشااف ر شاانود در دیااو
در  اار  ااور  ار  ، تااری یآیاو، ناور ذا  من اآ اسات کاه از رایات ن دی ایمی

حواااا  آب  ،پواااوا آماااو  ر در درر  آ  تااااری ی ناااور ذا  کاااه مقی ااای فیاسااات
  (84 ص)ترو ی،  پینا  است ،و  استه که موج  حوا  سرم ال ّ  قار

ر ایاا  فقواار : »کیااونقاا  ماای چیااو  در مواجنااه  ااا آ  نااور شااگفترا   ااود ۀت ر اار 
ایااا    )رمااا (« ر شاااو ،   ااو  ااه  اااود آمااو شاا ودر آ  نااور سااوا  فااانی من اااآ ر  اای

ا  از  ورشاااوو در تااااری ی هرار  شااا ر پااا  از  اااورد  تّ ااا ۀشاااروه ت ر ااات ر اااه 
ه  ورشااوو  دیااو ،  ااورد  ر ز  ااود رفاای  ر تااه تاااری ی تّ اا»گویااو: اساات کااه ماای

    (257 ص، 2 )سقنر  «ررا  ود 
 ورشاااوو  ناااور ار کاااه پرتاااو  از گفااای  از ماااا  ر سااا   مولاااو  در جاااایی دیگااار  اااا

گفاای    وانااو ر ساا  ماای ،  ااود را رااال   ماارکیااواشاایوا   ااود را رصااف ماای ،اساات
ررد کااه  ااا حواار  از رصااف مااا  تااا جااایی پااو  ماای  تا ااوچواا  جاا  ار را  رنماای از رااو 
ار را اماار  ااه  ،آیااو ر د نماایدرپرسااو ایاا  چگونااه ماااری اساات کااه  ااه رصااف د  ماای

گاااا  مولاااو   آ   وساااتت  اناااوازسااا   در ایااا   ااااب فراتااار از کیاااو کاااه سااا و  مااای
 رانو:اص  کال  را  ر ز ا  میتاریخ   هکیو ر در  می پرد 

 

     گفاای  ا  د  پااور  کاا  نااه کااه ایاا  رصااف  واساات  
 

 گفاات ایاا  رماات رلاای جااا  پااور رااو  مگااو  
 (806 ص، 2)مولااااااااااااو                                 

 

یا اااو: در ررجاااا مااای جاااا رمااات ر ح اااورش را در ساااقنر   اااوا رماااه تااااّوردر 
گااااری آبایااا  ن دی ااای، ت  شااا  ر از ایااا  ررسااات کاااه  ؛ وراااا، پاااا  کااااج، رر  آ

 ←)  وانااوگاا  ساارا نماااز ماای ۀرر  ااه  ر اادانااو کااه در دشاات  ااود را مماا مانی ماای
   (272 ص، 2 سقنر 

 کااه  ورشااوو اساات ا  رصااف شااو گونااه  وارنااو در موا اا ی  ااهدر  اارآ  کااری  
 د:شوتوافی می

ااه   اا ه ال ا اج  ج  ااْ ز  اج  ف  اار  ا  م 
اج  ال  اار  ا  ااا م  ون  امه ف  اا   ش  م 

ااور    ک  اا   ن  ث     م 
ر 
ان   ا   ر  ار  اام  ااور  الما ن 

ااا ااا ه ی    وا   
ر  ت  ر  وا ه ر  ااار    ااا ه ت  ش  ون  ی  ی  ااا ه ز  ک  ار  ر  مه م  ر  ااا   ااا   ش  اااو  م  و   ُ  ی  ر  ااا   د  ک  و  اااا ک  ن  نا أ  ااا   ک  اج  ج  اد  ال ُّ

ااو   ل  ااْر  ر  ااا ی    ن  ی  ی  ااه   ز  ب  ال ا اار  ی    ااار  ر  ش  اا   ی  ااور    م  ی  ااه  ل  ُ ال ا ااو  ن  ااوره ی  اای ن  ااور  ف    ااار  ن  ااه  ن  م  م  م  اا   ت  ل 
  ْ         ش 

ه  ال ا ا   ر   ل  یا
ا   ث  م 

و   ان    ( 35نور، ) ره ف   
 وارنااو ر  ااه ت رواار  نااور  ، اار راار جااا رر  آرریااوگویااو ر در جااایی دیگاار ماای 

ه  : جاست رما 
ه  ال ا ج  ث  ا ر  وا ف  لُّ و  ا ت  م  ی  أ ی  و    ف    

ش  ف  اس  ه  ر    ﴾115 ، قر ) ِ  ا ال ا
مواجناااه  اااا  تاااوا راااا را مااایشاااو  در ایااا  نمونااهتاویر  ورشاااوو  دیاااوار  اااا  ۀت ر اا
رار ر روااار   رورانماااا میشاااّ   صاااور  واااا  ار دانمااات کاااه  اااهیاااا ت  ّ   وارناااو

  نمودار شو  است    میشّ  
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 هادر کمال پوست زندگی  .3-3-5
تااوا   ااه مراحاا  زیاار ت  یااه رااا را ماای ارتراااد آ  ،رااا ر زنااوگیدر تروااو  نماارت موااو 

 کرد:
 ؛دیوزنوگی  واب سنوج جاردا  می  1
 ؛جریا  داشت رارر  کما  پوستای   واب   2
 است  را ش شو     رار گرفیه  ر طرآراموو   ردر مورد پوشو    3

 ؛دارد کارکردراااا  گونااااگونی شااا ر ساااقنر  اااواب در  ،در تو اااوخ ماااورد یااا 
 اااواب در    (275 ص، 2 )ساااقنر  جویاااورا   اااوا کاااا   مواااوتاااوا  در  اااواب مااای ،ماااثال  

 کیااوماای ر ماارن  تاز م ااانی شااگف ررااا را سرشااا ر آ  شااود اار ک مااا  نواا  گشااود  ماای
 :دیوتوا  می در  واب ،فا   وارو افیادآنچه اتّ   (456-455 ، صرما )

 در پینا  اری افیاد یپرتو
  (181 ، صرما ) دیو   ود آ  را  ه  وا ی ناشیا 

 انینااایااا  اای ساانوج جاااردا  ،شااو  رااا  چوااو ت موااو در ر اا وّ  ،زنااوگی ، یااا رای 
ی رریااایی کوتااا  کااه  ااه نظاار حّیاا»رریااا در ایاا  اساات کااه  تّوااارّم  و  ویااب ماایارا  ااه  ااو

 «داریاا نواااز  ااه مااا  گویااو کااه  ااه دانماای  آ  را تااالش دارد چواا    ،آیااوت ماایّوااارّم  اای
ت ر راااا نشاااا  ر ااا وّ راااا در رساااوو  اسااات، پوساااتکماااا  پوسااات   (57 صماااو ، را رت)

رااا  ااه کمااا   ااود در زنااوگی در یاای دساات سااو  ، یااا رای  ؛رااا رمااییوت موااو مو  ّواا
ی را نو ر حقوقیااشااوماای ااا ساانخ دیگاار  از رماایی مواجااه  ،در ایاا  حااا  رانااو یافیااه
آفیااااب رماااا   ،  یاااا رای ؛ناااودیواز ایااا  در زناااوگی در یااای نمااای  وییاااو کاااه پاااو مااای

در مواجنااه  ااا آ   ،ر نیو ااهد ؛اساات رااا  ااا آفیاااب تغوواار کاارد   آ ۀا نااو  را ناااّماا ،اساات
ماار ، ررشاایی یااا نااور  گااذر از ساانخ ر رسااوو   ااه پایااا  ر مواجنااه  ااا  وانیااو آراز ماای

 :توا  دیومیدر ش ر دیگر  نو  را 
 ر یی که در ت رمت

 پوواست که  ایو  ود
  ایو  ود

 ایت رارر ر ردّ 
 تا می  سقووش

  (419 ، ص2سقنر ) دنرا  کرد
ۀ ر رررد  اااه زناااوگی دیگااار ر در مواجنااا راااا  اااا مااار  یاااا گاااذر از یااا  مرح اااهمواااو 

رایشااا  تواا  شااو  ر  گااویی در ایاا  مرح ااه چشاا ؛  وانیااودیگاار   ااا آفیاااب آراز ماای
انااو  در نگااا  سااقنر  ماار  آراااز دیااو  اساات رر شااو  هرماایی رر اا ااا ساانخ دیگاار  از 
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ااری ی از  ایاا  آیااه دانماات: أتااوا  آ  را ت رواار یااا تفمااور ر تاایر ماا ف    ااْ ر   ف 
اات  ی  ااو  ک  ق    ه ل 

یو   و  و    ح  و  ك  ال  ر  ا  ر  ك  ف  ار  ن  ك  ر  ی  ا ف  ی  ف  ش  ا ف    ذ    ﴾22 : ) م    ر 
  ه م یا  آرزر  آ  را داشی  نو  رمت  « واب چو   را دیو »فرار  

 

 اضطراب باغ. 3-3-6
 ( 370، ص 2)سقنر   رر موو  ررش   ود ۀرا در سایا نراب  اغ

فافااا   ، یاااا رای  ؛ساااترا ااااغ از جاااوایی ا ااانراب ،رااااا ااانراب  ااااغمیظاااور از 
جااوایی  حاصاا رااا نو، ا اانراب موااو ا رااا م اانرباساات  موااو  میددوهجم ااه حقوقاای 

ا اانراب در مواجنااه  ااا آفیاااب ایاا  شااود  رااا نمااودار ماای آ  ۀدر سااای کااهاز  اااغ اساات 
 شود  ه سایه رانو  می ،ر آراز وانی در آفیاب

گاا  تر واو کیاو  از  او  نمایماا  ان اار مایرایی که در زنوگیری گی ررناو،    اه فقا   اه نا ودآ
 ص)را رتمااو ،  آییااویا یااو ر  ااه شاا   سااایه درماایت ماایشااونو ر در آن اساات کااه ش اااوّ ماای
116)  

ت ر اگاار  اااغ را  ااه م اااز در یااا   اااغ ه جاا ر اساا اا و  نماارت کاا نماارت  اااغ  ااه مواا
از  ،راااا  در طراااآمواااو   اسااات نمااارت ماااادر  اااه فرزناااورمچاااو   ،در نظااار  گواااری 

ماااادر ۀ مثا ااا ناااو ر رجاااه اشیراکشاااا  ا ااانراب جاااوایی از  ااااغ  اااها راااا  م ی ف  ااااغ
د  اکیااو  شااوچواار  ماای راااموااو جااوایی ر ماار   اار ا اانراب  ،پااو  از رسااوو اساات  
 ، وییاااو واناااو  ر  ااارار گااارفی  در شاااراینی کاااه  اااواب سااانوج جااااردا  مااای اااا آراز

 نمودار است   ا آن ۀا رمچیا  در سایامّ  شود، میا نراب از رجودشا  ملو 
 ی ی از ماادیآ شنود در ش ر سقنر  دیو  ج ر ر ادراال ک  است: 

 چوب  رویو  اری ۀدر حافظکه ر  ه آنا  گفی : رر
  ( 275، ص2 سقنر ) شور ا و   وارو مانوۀ صورت  در رزش  وش
موااو   ۀرااا را از سااای ا اانراب  اااغ ،یافیااه ااه شاانود دساات در ایاا  شاا ر نواا  رار   

انااو، رار  رااا گرچااه در م اار  آفیاااب  ااه رماایی جویااو  دساات یافیااهموااو    ویااوماای
 د  نگررا می صور  ا نراب در آ   هرا  زنوگی پوشو  را کما و  نشانه

 

 ها  مجهولی در تابش به .3-3-7
اا  ااا ساا  رااا موااو   ااار در گفیااار رااا در رجااه شااود  تااا    ااهتاار ماایج یاای هگفاای  از   

در در رااار دریاااو تاااا   آفیااااب را ان  اااا  مااای  2 ؛تا یاااوراااا  اااود مااای اااه  1 دارد:
آناااا   اااه ج یااای از رمااایی  ،در ماااورد ن مااات  نوی از  ورشاااووصاااور  رجاااه ناااازل

 رار  ر وردارناااو کاااهاز چیااا  لناااافیی آییاااه ،  شاااو  اسااات ر در ماااورد در مراااّو   ورشااوو
 دریو می  ازتابتا   آفیاب را 
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ا در مواجنااه  ااا اماار اّماا ؛شااودر ماایموّماافقاا   ۀراساان حاا  یااا درال اماار م نااو   ااه
 سااقنر  در شاا ر  دیگاار در مواجنااه  ااا گاا  ساارا شااونو زیرااا یااا فظااو  مماالور ماای

 دانو:شیارر  در افمو  گ  می ننو ر کار صواب رامیراچو  فق ی را چیور
 کار ما نومت شیاسایی راز گ  سرا

 کار ما شایو ای  است
   (298 ص، 2 سقنر ) که در افمو  گ  سرا شیارر  اشو  
  کیو:تروو  میشیارر  چیو   مقاودش را از در ادامه

 ی   ر   شویو  ر سر  وا   رری  ۀدست در جذ 
   (رما ) و  شوی آیو میولّ  یی  ورشوو درمیرا رصرخ

 ااار  سااا  اماار م نااولی در ه اا یااوا  افمااو  ر زیرااایی گاا  ساارا چواا   نوماات کااه 
تری    ر  در پاااا  کمواااابن  از نظااار ساااق   اااودیاااا احواناااا  در پااای حّ ااا سااا   گفااات آ 

  نومت:  ر افمونی ررا ج  مملور نارر  رر  زمو 
 گورد ی  ا ر دل  می  م   ه انواز

 –د یر  الغ رممایه  - وی  حور   ر یی از پی ر  می
 تری  نارر  رر  زمو   پا  کمواب

  (392 ، صرما )  وانو یفقه م
م نااو   ااه ساار  ناشاایا یگی  ااا تورگاای ارتراااد دارد ر مم اا  اساات تااوار  مفنااو  سااایه 

م نااو  را  ، یااا رای  ؛دارد ایه در  ااود ر  ااا  ااوداز ساا را چواا   ،نااورانی ر تا ااا   ااه     اشااو
 کرد   ت ّقیی  در سایه دتوا  رجه دیگر  از آ  ا نراب  نما می

 

 سطوح جاودان، زمین پارسایان. 3-3-8
  مشااامو  زماااا  ر فیاصااار ماااادّ زیااارا  ؛  راااو  چوااا  جااااردا  نوماااتدر فاااال  ماااادّ 

 سااانخ جااااردا  یاااا زماااو  ، یاااا رای  ؛اسااات ناااو ر گاااذر زماااا  موجااا  زرا ا م ا 
  اسااات کاااه در میاااو  فرفاااانی ر ا ، فاااال  میفاااا  یاااا ررا  ماااادّ فاااال  مثااا ،پارساااایا 

ر  واااا و  زماااو  م  اااوتی ر  » از آ   ماااوار سااا   گفیاااه شاااو  اسااات  فارفاااا  م اشااافا 
ا  ّواارااا  رفوااش ایاا  زمااو  اساات کااه ت  ّ هدر ماارز ر پایااا  زمااا  اساات   اار فااراز  ّ اا

ااا« دراااوالنااای رر  مااای  اااا لفااا  در جاااایی دیگااار ساااقنر  آ  را   «83 -82 صر  ، )ک 
ی یااای  ؛(448 ص، 2 )ساااقنر «  ااااغ فرارفیاااه تاااا راااو کوچاااه» واناااو  اسااات: « راااو »

  ت ااا ور دیگاار  ویااوماای  ااا   ااه فااال  ررا  مااادّ میّ  ار در شاانود  ااود  اااری کااهکوچااه
  نااااموجود، م اااانی آ ااااد، سااارزموفراااار  اسااات از ناک ا ،در توصاااوف ایااا  فاااال 

 ،راااا  جغرافواااایی موجاااود نوماااتساااو  کاااو   اااام کاااه در نقشاااه اسااارارآمو  در آ 
 م ااایّ   جایگااااری ،م اااا  کاااه جاااایی ناااواردم اااانی  وااارر  از م اااا ، م اااانی در ت

  تیناااا  اااا گممااای  ی راااار  از جناااا  اصااا ی اش  ااار  ویشااای   اااوی یررا  در ت ّ ااا
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  ماارر  گاااا   ااه چیاااو     ااه ایاا    مااارر را  یافاات  ساااال ی کااه تاااواجغرافوااایی ماای
 ۀکاااه گاااویی در  انااا چیاااا  ؛شاااودنناااو دچاااار شاااگفیی ر ا ااانراب ف ورااای مااای مااای

  یا و  در چیو  زمویی گمیرش میانار   (91 -90 ص)شایگا ،   وی  نومت
 

 گسترش انار .3-3-9
زماااو  پارساااایا ، سااانوج جااااردا  یاااا م اااا   اناااار رناااگ  اااود را تاااا ،در شااانود رار 

 ااه  و  اساات ااا  شاا ااود میّ  أ رواار   ااه اصاا  ر میشاا ااه تر فرا اارد   وساای یااا  نشاات 
ااا    رااا   نشاات اساات: رآناای انااار از موااو  ۀتاااریخ آیاا ما ر  اا   ر  ن    اا   ر  ن  اک  ااا ف  م  ون   ف 

ااادر فرفاااا  مماااولی داناااه  (68:  حم)الاااّر   ۀرد  آ  نشاااانراااا  اناااار نمااااد کماااا  ر گ 
رراااا رناااگ  اااود را تاااا انا اگااار  (251 -250ص ، 1 ج )شاااوالوه ر گر ااارا ، ت النااای اساااتا اااویّ 

-تااا اصاا   ااود امیااواد ماایزیرااایی ر رنااگ  ،رجااود آنااا ا ی یاای  اا ؛یااو نشاات امیااواد در

سااانوج  رساااوو   ااه گمااایرش رنااگ تاااا زمااو  پارساااایا  ت رواار دیگااار  اساات از  ویا اا
 جاردا   

رناااگ تاااوا  دیاااو: آراااازی  را در ایی اااا نوااا  مااای سااانررا آفیااااب   پیناااا    ح اااور  
  است:  را ناشی از تا    ورشووموو  ری   گرفی  اشوا ر  ه

 

 ماسااااات  از ر  پینااااا  کاااااه درر از حاااااّ  
 

 راسااااااتآفیاااااااب چاااااارا را  اااااا  را  
 

 آ  ررااااای کاااااه سااااارا ساااااازد ل ااااا  را    
 

 ر آ  ررااااای کاااااه  ااااار    شاااااو ن ااااا  را 
 

 آ  ررااااای کاااااه پ یاااااه ساااااازد مواااااو  را  
    

 ر آ  رراااااای کااااااه د  درااااااو کااااااالوو  را   
 (245ص  ،1ج ،1 )مولاااااااااااو                        

 

کاااه از آ  را  ویاااو کاااه اصااا   اااود رناااگ انارراااا را مااای ،ساااقنر  در ایااا  شااانود
ت روااار  از مفناااو   ؛کییاااور  اااه اصااا   اااود رجاااو  مااای جوییاااواناااو  اااازمیدررماناااو 

   (156 : قر  ) ا الوه راج و ه ر انّ ا ل ّ انّ  رآنی 
در مواجناااه  اااا ماااادر،  اااار  اسااات، یافیاااه رار  در   ااا  در  شااا ر کاااه شااانود پایاااا 

ی مای اااا  گویاااو ر ساااررفی  را کاااه ری گااادیاااوار  اااا اناااار سااا   مااای ۀدیگااار از ت ر ااا
نظاار  ااه  اااط  یااا  ااه ریگااا  گاا ارش از آنچااه در شاانود  ااا   ودراا ااه انااار اساایاد ماای ،اساات

رجااود گااویی در ساانخ  ؛ اشااو ر ساار  ااررد گااو مم اا  اساات انااار مااایش ،پویااوار شااو 
شاااا  ر حاتت تدر ترواااو  مو  ّوااا ،رر از ایااا  ؛م یاااا ناااوارد جاماااو ر ماااایشحقوقوشاااا  

فاااالمی اسااات کاااه   کییاااوتاااوافی ،نمایاااو  انرماااادمااای اسااایادرا شاااگفت ر نامی اااارم
 آررد:سنوج جاردا  را  ه یاد می ر وانو می «فال  میرم »مولو  آ  را 

 

 جااااورر رمااااه     میرماااا   ااااودی  ر یاااا 
 

اااسااار ر  ااای ااای   وی  آ  سااار رماااهپاااا   
 

 

     یاااا  گناااار  ااااودی  رمچااااو  آفیاااااب  

 گاااار   ااااودی  ر صااااافی رمچااااو آب اااای 
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 چااااو   ااااه صااااور  آمااااو آ  نااااور ساااار    
 

 رااااا  کیگاااار شااااو فااااود چااااو  سااااایه 
 

 کیگاااااار  ریاااااارا  کیوااااااو از می یوااااااآ  
    

 تاااااا ررد فااااار  از مواااااا  ایااااا  فریاااااآ    
 (45 ص، 2)مولااااااااااااو                               

 

گاااورر ر   یااا  اااه اصااا  آ توّجاااهراااا را  اااا مواااو گاااویی رار  در شااانود  اااود 
  رداشی  ر  ریو   رای  مم   نرود  است    ،رر از ای  ؛پا دیو  استسرر  ی

 

 پایان تجربه  .4
ایاا   در ایاا  شاا ر رااا  پایااا  ت ر ااهنشااانهپایااو  م مااوت  چیااوا  نماای شاانود  ۀت ر اا

از  ،ررچیاااو  اااه ز اااا  اسااای ار  ،رار شاااود ر از ا ناااا  م یاااا کاسااایه مااایاسااات کاااه 
ت طااور  اامیی  ااه فّ اا انااو ر  ااه ناار رااا  اایگویااو کااه از ایاا  دیااو دیگراناای ساا   ماای

 ااا مااادر  ااود  رار  اساات گو ر گفاات ،دیگاار ۀنشااانکیااو  گاای اشااار  ماای ناار ایاا   اای
ثور شاانود در أدر ایاا  گفیااار تاا هالرّیاا ؛ی اای از کمااانی کااه از آ  فااوال   ااه دررنااو ۀمثا اا  ااه

تو اااوخ داد   واراااو کاااه  چیاااا کماااا و  مااارن  رار  رمچیاااا  مشااانود اسااات    شاااوو
کیاااو ا  ر م اشااافا  اشااااراتی مااایدر  افااات گفیاااار م ماااو   اااه آ  ت ر ّوااارار   ،شاااو

شااود ر  ااه م یااا  د وااآ ک مااه  ر اارار نماای رگو گفااتکااه  اارا  مااادر نااامفنو  اساات ر 
 شود ناتما  ررا می

 کرد: مشارو تر در     ج یی درتوا  میپایا  ت ر ه را 
 

 هاورود به جهان نام. 4-1
 ااا  ، اارا  مثااا  ؛شاانود  را تاااویر کاارد  اساات ۀنواا  پایااا  ت ر اا اتااآبی  اا سااقنر  در 

از اتاااا  آ ااای  ،کیاااومااای تااااّوررفااای  چوااا   کاااه ح اااور ر رجاااودش را رمچاااو  ناااور 
 :پرد ورر  می

پریااو   واارر   از اتااا  ماای ، ااوردر یاای کااه ایاا  حالاات تاارد ر نااازال مثاا  یاا  چویاای تاارال ماای
  (22 ص، 1)سقنر  ر چو  اسمی داردجایی که ر ،دریو  موا  ش وری اش ا  می

  فااال  ملمااو  ر مااادّ  جنااانی کااه راار چواا  اساا  دارد، جنااا  شاا وغ از اشاا ا ،
گااااری داشااای  اشاااوا نشاااا  ح اااور  اسااات  اسااا    ر رر  ماااادّ آدمااای ر  نااار  ودآ

 گویو:مورتی در ای   ار  میکریشیا  حقوقت اشواست  شو پینا 
راا  اوب نظار کیاو   ریگاامی  ت آ تاوانو   اه را  ّوادیگار نمای ،گاذاری ر یی رر  اشوا اس  مای

افیاو  مرا راه مارز  او   او  شایر ر مشاارو  جاوایی ر افیارا  مای ،کیو گذار  میکه رر  اشوا نا 
گااا  کااه در  گوییااو آ کییااوگا  ماایمرا رااه ارد د ااو  انمااا  ر اشااوا را  رماای ر حااّو  انمااا  ر انمااا 

  اسات کاه در ات را کییاو  ایاا  احماا  نمایفاصا ه اشاوا او   اود ر  ،حالیی از مرا ره رمییو
کییاو کاه تاا راایی را در در ات مشاارو  مای وییاو  رناگکییاو  مای وار  ر د واآ  ا ی  ررشیایی

  (17 -14 ص)کریشیامورتی،  انوکیو  شارو نرود 
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 ا   اااود  ازگشااایه اسااات اسااات کاااه از سااافر م اشااافه را  رار مااااجشااا ر   یاااو در   
گوراااا ر از مواااا  گفترا آ  ثور أتااا ،گرچاااه شااانود پایاااا  یافیاااه اسااات ،در ایااا    ااا 

گونااه رصااف  رااا را رمااا  گونااه کااه در ساا   گفاای  از پویااواررا آ  ایاا  ؛تااوا  دیااو ماای
رفاای   سااررااا، موااو   ااود  ننایاات اای مااثال   ؛ ودنااو پویااوار شااو کیااو کااه در شاانود ماای

ااهامیااواد  اناررااا  میرماا  از کیااار ساارو ر رارد شاا وری  دساات زنااوگی تااا درر تاااویر   
 اش ا  شو  ت رور  است از پایا  یافی  شنود 

 

 دو دیدگاه ۀمواجه. 4-2
از کاااه  اساااتشااانود  رار   ۀپایاااا  ت ر ااا راااا از نشاااانه ،در سااانر پایاااانی  یاااو در 

 ااورد و ر افمااو  ماایگویاامردمااا  ساا   ماای  در ااار  ااارج شااو ،مو ااو  اصاا ی 
رماارا    وییااو  تو ااوخ  را نماای  اااررننفیااه در  پینااا  اماار   چیااا  ساارگر   اررنااو کااه کااه

 ۀت ر اا فقااوا ت فّ اا ،ت ااویخ  ااه ،دشااو ااا افموساای کااه از  واای  رمشاانریا  ارایااه ماای
 کیو: وا  میرا نو   شنود 

  وی  رمشنریا  افمو 
  ( 370، ص 2)سقنر   مماسی  ود را  ّ    ر ملو  ررنآ نارنن

را صاارم امااور   ااود   واای  یااا تااوا   ااالقّو ا مردمااا  اّماا ؛دیااو  اااطیی اساات ، واای 
رار  افماااو    «شااا وری اشااا ا » اااه ت روااار  رماااا   ؛کییاااونااااچو  ر ملموساااا  مااای

ملاااو  ررناااآ   ملاااورد مماسااای اسااات  ااار  اااورد کاااه  وااای  رمشااانریا   اااّ  مااای
 ااا    ایاا  اتااا ی نوارنااوتااوّجناتااا  آ اای نواا    ااه طااور کااه دیگاارا  رمااا  ؛رااانااارنن

  ااا ،، ریگااا   اااز   ااا درساایا فقاا   اارا  رار  پوواساات  ااود رااا  فرارا  اایری گاای
ر ار را  ااه زنااو  اااغ صااوای  ماای ،«مثاا  صااوا  آب کااه  ااواب شااما  شاایود»صااوایی 

مااا نوماات ر  اار مااا را ااش    ویااو   ااه ارادآنچااه در  ااواب ماایکیااو  اتااا  آ اای دفااو  ماای
 ود شمی

 ااارا   ریاااو  ر  از ررناااآ آ  تااااکیاااو راااا را  ررسااای ماای  واای  آناااا  ملاااو  ناااارنن
یاات آنچااه ؤر رااا رشاانود  رار   ااا موااو  ۀایاا  نگااا   ااا مواجناا   ااورد  اطمویااا  یا ااو

یاات ؤ ااه ت رواار  ر  در تقا اا  اساات ،نوماات یدیااون  ااوا  ااه چشاا   ااارر ر میف اات
 اارار  راااممااا   اار رر  نااارنن  ااّ   اار  اار ساانخ ر  ، ویشاای گذرنااو   ااا قا اا تفمااآ در 

 :شودچیو  رصف میدر اتا  آ ی   نگرش ی ا  دارد
ر یاا   ااغ کاودکی ما   اای  کا  در ف ارش نراود  پشات د اتا  آ ی  الی افیااد   اود  راو 

 ارد  گاا  مواا   ااز ، ا  را  م  پواوا  اود  نورریای تاریا  مارا  اه اتاا  آ ای مایامّ  ؛شو   ود
رفای  تاا مواا  اتاا  آ ای  ماان  ر شاو ، مایراا جاوا مای  ااز  را  زد  ازاتا  آ ی صوای  مای

شااو  مثاا  صااوا  آب کااه  ااواب شااما  شاایود  گااوش  ااور   چواا   در ماا  شاایوو  ماای



 از سهراب سپهری« صدای دیدار»تحلیل هرمنوتیکی شعر  /36

 ااورد  چشاام  چواا   گذشاات ر در ماا   ااه ماا  مااید  چو رااا از ماا  ماایجریااانی از سااقوو 
و  ر در  اود  رساودیاو   اه سار ی پار مایکارد ر چو راا مایدیو؛  الی دررن  نگاا  ماینمی

  (22 -21 ص، 1)سقنر  رفی ک   ات میک 
 اااا دسااات  ،شااانود  را پشااات سااار گذاشااایه اسااات ۀت ر ااا کاااه رار  ،در  یاااو ساااو 

کااه  ی اای از رمشاانریا  ۀمثا اا مااادر  ااه ااود را  ااا  ۀشاارج مواجناا ،پاار  ااالی ر جااا   
 ااا  احوانااا   مااادر کیااو تاااویر ماای ،راساات رننممااا   اار ملااو  ررنااآ نااا رااا آ   واای 

را  ااه پرساا   رزنااوشف ،تااو وخ   یااات ّ اااز ساار  ،نمایااو  کااه  ااالی مااییااو  ساارود
 ۀکااه رمچااو  ت ر اا درااوماای راااییپاسااخ  ااه ا ی ااا  احااوا   ااود پماارگواارد  ماای

در   اااه ا ی اااا  احاااوا   اااود ماااادررا   پرسااا  انگوااا  اسااات اش شاااگفتشااانود 
رار   راااا ، پاساااخر در مقا ااا  اساااترامگاااا   ر می اااارم  اموسااایسااانخ م یاااا  

 نام مو  است 
کاااه  مم ااا   اااود چیاااو   اشاااوماااثال   ،ن ریاااو  مواااو   اااار راااا  احیماااالی درپاساااخ

ننایاات  اارا  موااو  در ساانخ صاافت  اایا ّمااا ؛ ودنااو گاارا  یااا فاسااو ،کنیااه راااموااو 
سااانوج جااااردا  ر    م یاااا م ّمااا «تننایااا ااای»صااافت م یاسااات   ااای اّرلّواااهدتلااات 

ت اااد  راااملااورد  ااه ساانخ ررنااآ نااارننگماایرش تااا زمااو  پارسااایا  اساات ر  ااا دیااو 
اارار  چیااا تااوا  در  اارم ساارو جااا  داد نماای راننایاات  اای  موااو  دارد  و    راار  ش 

مااادر  آررد  اساات یرا  ااه چشاا  نماایشااا  ارکرد مادّ کااه کاارااا  ااود  ازلاای ر  اااطیی موااو 
  را تاتؤساا ،گاشاایه اسااتم یااا انینوافیااه ر پاسااخ ار را  ااچواا   از ساا   پماار در کااه
 ااود    ااوراال ااه رسااوو  ر  ااوش  ااود  انااار  ااوب  درااوادامااه ماایکوااو ر تااو وخ أت ااا 

مااادر  ااا اساات ر اصااوت  امیااواد انااار تااا زمااو  پارسااایا  حااار  م یااا ر ارزشاای نوماات  
در  «یاا  ماا » کیااو کوااو ماایأ اار    ااو فویاای ر م مااو  ت ،«یاا  ماا »ت ّوااذکاار کّم 
   را از نظر رار  است ود  موو  ننایتمقا    ی

شااود  ساانر ر نقاا  مااینگویااو کااه در در سااساا یی ماایرار  در پاسااخ  ااه مااادر 
پمااار میظاااورش از  گاااویی ؛م یاسااات  اااا اّرلّواااهدر سااانخ دتلااات  تیناااایی    اااهاّر 

ا سااانر اّمااا ،ت آ   اشاااومررو ّوااا ررسااای « رمشااانریا »رمچاااو   کااارد  اناااار امیلاااا 
پوشاااو  را در  ۀجم ااا ،«انرمااااط  از کیاااار ایااا  سااارو سااار رفااات»گویاااو:   اااو کاااه مااای

 کیو  م یا می ی اّرلّوهسنخ دتلت 
حاارف  را  اااز  ، ااه پاسااخ ار توّجااه اای ،پماار ساا یی نگفیااه  اشااوکااه  گااوییمااادر 

ااه»  کیااوت اارار ماای ااه»اینااا  ترااادر دارد  ااه  «    اار ایاا   ااود کااه تااوا  ماای اارف  ، یااا   «  
ااه کااه  ااوراال  ناار اساات چااه شااو؟ ر در ایاا  حااا   را کااه اداتاای  اارا   وااا  شااگفیی  َبدده  

را  ااا  ااار  َبددهسااقنر  در جااایی دیگاار نواا   کیااو  ااه ذراا  میرااادر ماای ،ر افیاارا  اساات
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اااه چاااه راااوایی »م یاااایی فااااطفی  اااه کاااار  ااارد  اسااات:    (412 ص، 2 )ساااقنر « داد زد :/   
پاا  از    ریااو  اسااتا پماار چواا   از موااوا  ناّماا ،ادر در انیظااار  ااوراال  ناار  ااود ماا

ز  اااا ،ر سااانر   اااو کاااه نو ااات پاساااخ رار  اسااات آیاااومااای  چاااونقناااه ،ایااا  سااا  
 ،یا ااوننایاات راا  ادامااه تااا  اای اگاارایاا  ساا     ااه ایاا  م یااا کااه ؛ونشااویماای چااو  نقنااه
  یافت  درن واریو را  دیگر  س  ی  از آ  در   وارو  ود ر رو  رمو 

 ال اااود را از  اااورا  ا رار   ناااراّمااا ، اااوراکی فااارار  نشاااو   ااارا  ماااادر ،در ننایااات
تااااویر  شاااود  اااوراال م یاااو  رار  در آ اااری  سااانر شااا ر تااااویر مااای   ااارد  اسااات

ااه  ،فرفااانی آییااه در میااو   اار آییااه افیاااد  ر تااا درردساات زنااوگی امیااواد یافیااه اساات    
  (5 ص، 2مولو  ←) نماد  مور  اط  است

ت روااار دیگااار  اسااات از سااانوج جااااردا  ر زماااو  پارساااایا   « درردسااات زناااوگی»
اا  کییااوایاا  ساانر تااوافی ااهکااه  اایمقا اا  راا  اساات  ۀه ر چیااو آییاا   را  ننایاات آییااه ر   

ه   ؛درونشا  می  د  است رار   ا ن ریو   ه دست آرر نناییی که ی   
اا رمااا  اساات کااه در ساانر ششاا  در حااا  تااا    ااود ر پاساا ی  در ایاا  ساانر ه  

اا  ورشااوو، گاارد ر زرد ه نواا  مانیااو اساات  ااه  ااوراال  ناار کااه مااادر در انیظااارش  ااود    
 نور است   یور تا 

 

 نتیجه .5
  ررز م ماااولی شااانود  رار  در یااا ۀرشااای اسااات از ت ر اااشااا ر صاااوا  دیاااوار گ ا

 ،اّرلّواااهراااا  می اااارم در سااانخ دتلااات شااا ر فاااالر   ااار ماااولو   اااازار  ایااا  ۀدر موانااا
نوااا  مفاااارو  ر فراااارا  در  اّرلّواااهدر سااانخ دتلااات   حاااار  م اااانی دیگااار  اسااات

 ااا ساارو  صاارلگا  ، اارا  مثااا  ؛م یااایی رمااییوم ی فاای از م یااادار  یااا  اای ساانوج
 ااه موااوا  رفاای  در مقا اا  سااررفی  موااو  از ساارو  م یااا  ساانخ در  یااا م یااا  حاصاا  

ساااا یار میمااا می از رراییااای مرییااای  ،ت ر ررمیوتوااا از طریاااآ  ویامییّوااا ،ریااا أاز ت
ۀ ت ر ااادراااو  نشاااا  مااای  را یاااا ررزماااّر  فااااد ت  ااار کشاااف ر شااانود در یااا  مو  ّوااا

از طریاااآ مفاااارو  مشااایرال ر مشاااا ه در دیگااار آثاااار  ،در ایااا  شااا رشااانود  ساااقنر  
 ش فرفاااانی مییااای ر  ااارآ  کاااری  ر دیگااار میااااشاااوارو  ااارر  ،میظاااو  ر میثاااور ساااقنر 

 ری  شو  أت
رفااای  از سااانخ ت ر اااه ر زیمااات  ر  ااار اثااار آ  فراتااارشااایوو  صاااوایی ناااام مو  

تینااا  جااا  نااه ااارر  اای  ااا ساانخ پینااا  رماایی کااه در آ  اشااوا   ااه ر مواجنااه م مااو 
از  ،شااااونومواجااااه ماااایرماااایی  أ ااااا مرااااونو کااااه شااااورمیوانه وار ر شاااا ورمیوجاناااا

 ااا ) ط راایفایااو  ،شاانودیااافی   رار   ااا پایااا رااا  شاا ر ساانراب سااقنر  اساات   موتوااف
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مواجناااه  اااا کاااارکرد ر  راااا( از آ  میاااو میظاااور  نااار   اااه اااه پویاااواررا نگریمااای  نگاااا  می اااارم 
در مواجناااه  اااا ی ااای از افاااراد  ،داناااو  ساااران ا می اااارم اشاااوا را از مواناااش شااانود مااای

 ،شااانود  پااا  از پایاااا  شااانود ۀدراااو صااااح  ت ر ااانشاااا  مااای ، نااار  از شااانود ااای
 نگرد    ود  ه رمیی می ۀر از ت ر ثّ أمیرمچیا  

آیااو کااه ماایچیااو   ر ،صدددای دیدددارمااورد  شاا ر  ۀسااقنر  ر در ایاا  منال ااشاا ر  از
دیااو  ر  تینااا تااوا  ر نوماات ی  اااّص رااایمو ااوم  ااه شاارای  ر م ااا  شاانود  ۀت ر اا

ز کاااودکی در ر  انساااق ،مییااای واراااو   ااار مریاااا  شاااوارو  ااارر مااای توّجاااهر  شااایوو 
 اساات شاایوو دیااو  ر ماایکاارد  ر چو رااایی را ماایماای تأّماا ملااو  اطاارام ر طرو اات 

رافوااا   ااود را  ااه اطانااو ر نواا   ناار   ااود مشاایغ   ااه ساانخ  ااارر از آ   اای کااه دیگاارا   
ر امثاااا  آ   راااا  طرو ااای چاااو   ورشاااوو ر ساااو در پویاااو  تأّمااا تماااری  دیاااو  ر 

در ایااا  شااا ر  اااا ی ااای از  تاااا درسااات دیاااو  را  واموزناااو  کااارد  اساااتدفاااو  مااای
     شوی  را  سقنر  مواجه می اور 
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ننفیاااه در مقا ااا  نویمااایو  را  ااای  ااارار دارد  نویمااایو  ننفیاااه ناااوفی  رساااا یه اسااات ر   نویمااایو  1

ا  از فواطاااف،  وااای ، دانااا  ر مرییااای اسااات  ااار  رداشااات ماااا از شااا ور پشااات ررایااات یاااا م موفاااه
کیاااو  تااااویر  اسااات از نویمااایو  کاااه در  اااال   واناااو  ررایااات در نظااار کاااه ررایااات را توجواااه مااای

  (414ر  161 ص)ا و ،  گوردذر  ش   می
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