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روانشناختشناسوشاعر
)ترامنچشمدرراهم:شبانگاهان،شناختگاهان(

دکترمحمدرضاشعیری
عضو هیات علمی گروه روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد

چکیده
دست آویز نوشتار کنونی، یادمان توحید یافته دو قایقران، در سالگرد تولد آن ها، در یک صد سالگی 
بوده است: دو قایقران؛ پاروزنان در دریای متالطم درون: یکی در شرق، یکی در غرب: آن ها یکدیگر 
را نیافتند، چه، هر دو با چالش هایی در گستره شرق یا غرب روبرو بوده اند: یکی با یکسو نگری سنتی 

و تالش برای طرحی نو، دیگری با دوگانه نگری و تالش برای وحدت درون- برون.
در س��الگرد تولدی دیگر، به س��احل بازگش��تم. دریای متالطم درون را به نظاره نشستم: قایقی، از 
طوفان ها بازگش��ته مرا به خود فرا می خواند: قایقی با دو قایقران و دو پارو - ش��ناخت و عاطفه- . 

نمی دانستم به درونم بازگردم یا به بی کران دریا. به ناچاره خود را به دریا فکندم. به قصد دیدارشان.

کلیدواژهها:پیاژه، نیما یوشیج، شعر، شناخت شناسی، شاعر، تحول. 
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)1(
در گ��رگ و میش تابس��تان و پاییز، به تص��ادف، پس از مدت ها، رخصتی دس��ت داد: 
رخصتی برای س��فر به س��بزه زاری دلربا و بیژه. آغاز سفر دش��وار نبود. راه یگانه بود و 
سرراست و تردید اندک. به گونه ای که هیچ اربه رانی در طی مسیر دچاره دودلی نمی شد. 
با پیش رفتن، یکس��ویگی در پشت سر قرار می گرفت و چشم انداز دو سویگی نمایان 
می شد: یکسو با دور دستی ناپیدا و گسترده، و چشم افکنی مبهم و غبارآلود. گویی همه 
چیز آشنا بود، فقط باید آنها را می دیدی و با پدیده های راه، روبرو می شدی. سویی دیگر، 
ب��ا خیزران��ی بلند و نزدیک، تا آنجا که نوک آن ها با رهگ��ذر تصادم می کرد و چهره را 
می خراشاند؛ نزدیکی تا بدان حد که احساس خفگی دست می داد. گویی آدمی  در داالنی 
تنگ گرفتار آمده اس��ت. انگار همه چیز به شکل قالبی، و پشت سر هم چیده شده بود، 
بی آنکه احس��اس درهم آمیختگی یا تعاملی بین پدیده ها نمایان باشد؛ گویی همه چیز با 

یکدیگر بیگانه بود جز آنکه همسایه هم بودند.
کمی دورتر، در میانه دو راه، راهی دیگر به چشم می خورد، نه با ابهامی غبارآلود، و نه با 
خیزرانی بلند و نزدیک و خراشنده. راهی که جای پای رهگذران پیدا بود و حوادث زمان کمتر 
توانسته بود رد پاها را ناپیدا کند. دور نمایی نه غبارآلود، با درختانی بلند، سبزه زاری نزدیک، 
تا آنجا که س��بزه ها در راه به آدمی می پیوس��تند و صورت را نوازش می کردند. بین سبزینه و 
آدمی نوعی وحدت احساس می شد، سبزه ها تن را نوازش می کردند: هم بویشان را استشمام 
می کردی و هم جسمشان را لمس و هم دوردست را بهتر می دیدی: چشم افکنی دلربا و بیژه.

پرنده تردیدم دچاره بیم و امید ش��ده بود: از یکسو حس می کردم، لمس می کردم و 
می شناختم، پس امیدوار می شدم، از سویی، دلهره ای شگفت در خویش حس می کردم، 
پس بیم داش��تم. با پیش تر رفتن، امیدوارتر می ش��دم. پیمودن گ��ذرگاه و گذران زمان، 
تابندگی فضا را به ارمغان می آورد. در درازنای راه، کلبه  ها پش��ت س��رم پنهان می شدند: 
کلبه های��ی گاه گلین و  گاه چوبین: نزدیک گذر یا دورترک. کلبه هایی قدیمی یا نو. گاه 
چند کلب��ه ای نزدیک، چونان دهکده ای، گه گاه تک کلبه ای در گوش��ه ای: کلبه هایی با 
تن پوش علم یا فلس��فه! گذرگاهی آساِن ناشدنی. نشس��ته بر ارابه زمان راه می پیمودم. 
س��بزه زارها دم به دم زیباتر می ش��د. بانگ خیزاب ها، نوازش نسیم، آوای پرندگان و ترنم 
باران، مرا به خود فرا می خواندند و در دورترک، رودخانه ای دیالتیک زیستن را می سرود.
به جایی رسیدم که یکسو، در باختر گذرگاه، کوه های زیبا و سبزه زار لطیف با کلبه ای، 
در س��وی دیگ��ر، در خاور، دریا بود و خیزاب های زیب��ا و کلبه ای. در پیش روی کلبه ها، 
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پیرمردهایی نشس��ته بودند، پیرمردهایی که به نظر هم س��ن و سال می آمدند: در کنار یک 
کلبه، دوچرخه ای با خورجینی از پوشه ها، در سوی دیگر، در کنار کلبه روبرو، پیرمردی در 
میانه کاغذ پاره هایی انبوه، که با نسیم تکان می خوردند، نشسته و اسبی بر زمین لمیده بود.
پیچک هایی بر هر دو کلبه دویده بودند: آدمی بین کلبه ها با سبزینه ها و طبیعت مرزی 
نمی دید، و همه این ها بی هیچ مرز مشخصی به دشت و دریا می پیوست. هر دو پیرمرد، به 
گونه ای در برابر پیشامدهای طبیعی زندگی خویش، به کار خود ادامه داده بودند و چیزی 
نتوانسته بود به طور مطلق آن ها را از تالش باز دارد: کاغذ پاره های انباشته و پوشه های 

انبوه، گواه این پویش بود.
هر دو بی نظم به نظر می آمدند: یکی با پوشه هایی انبوه، که نظم را در نوعی بی نظمی 
ظاهری می  یافت و دیگری، که هر تکه کاغذی به دس��تش می رسید، احساسش را بر آن 

جاری می ساخت و در گوشه ای رها می کرد.
هر دو در عین نیم نگاهی به پشت سر، با نقادی، رو به سوی گستره پیشاوری داشتند: 

یکی رو به انتهای سبزینه زار کالم و دل، دیگری رو به گردینه زار شناخت و مغز.
هر دو به پشت سر خود نقادانه می نگریستند: راه گذشته پای آنها را نبسته بود، اما هر 

دو با توشه گذشته، رو در روی آینده نشسته بودند.
در این س��و، پس��رک چوپانی نشس��ته بود و پیرمرد، لیوان چایی برایش ریخته بود. 
چوپانک به او گوش می داد: از پس��رک درباره سرنوش��ت قندی که در لیوان چای فرو 
می افتد، پرسید و شگفت زده دیدم که درباره حال و گذشته چوپانک چیزهایی گفت که او 
نیز تایید کرد. با خود گفتم مگر ساحر است. به پسرک گفت که او درباره چیزهای دیگر، 
در گذش��ته چگونه می اندیشیده و سال های بعد چه خواهد اندیشید. پسرک شگفت زده 

لیوان چایش را سر می کشید و گوش فرا می داد.
در آن س��و، دخترک چوپانی، کنار پیرمرد، رو به دریا نشس��ته بود، نی می زد. پیرمرد 

گوش می داد و ناگهان شروع به بیان احساس چوپانک کرد. راستی چگونه فهمید:

گفت با او »ای طفل محزون!
از چه از خانه خود جدایی؟

چنگ در زلف او زد چو شانه،
نرم و آهسته و دوستانه«

)نیما،1370،صص42-3(      



فصلنامه رویش روانشناسی 54

و گفت:
»یادم از روزی سیه آید و جای نموری

در میان جنگل بسیار دوری«
)نیما،1370،ص303(      

»مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل، 
سنگچینی از اجاقی خرد،

و اندر او خاکستری سردی.«
)نیما،1370،ص453(      

»بعد از آن، مرد چوپان پیری
اندر آن تنگنا جست خانه.

قصه ای گشت پیدا، که در آن
بود گم هر سراغ و نشانه«

)نیما،1370،ص45(      

)2(
م��ن کجا ب��ودم؟ این کلبه ها و این پیرمردها کیس��تند؟ این کاغذ پاره ها چیس��ت؟ این 
پوش��ه هایی که در س��ه رنگ روی هم چیده شده چیست؟ چرا شش ردیف اول سفید، 
پنج ردیف دوم سبز و دو ردیف آخر قرمز است؟ چاره¬ای نداشتم جز اینکه به نظاره 

کار دو پیرمرد بنشینم. 
هر دو به طبیعت و انس��ان به عنوان آبشخوری پایان ناپذیر روی آورده بودند: یکی 

دریا و درد انسان را نغمه می کرد:
 »شب به ساحل چو نشیند پی کین

همه چیز است به غم بنشسته«
)نیما،1370،ص336(      


و دیگری هشیاری و آگاهی آدمی را بر پایه روح و جسم اش و نیز تاریخ اش.

یکی از »س��اخته ش��دن« می گفت و دیگری »ساخته ش��ده ها« را رنگی تازه می زد. 
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یک��ی از »غ��م دل داش��ته ها« می گفت و دیگری از »غم دل س��اخته ش��دن ها«. هر دو 
مش��اهده می کردند، مش��اهده ای نقادانه؛ اما در مش��اهده نمی ماندند: در نگاه آنان شیء 
در دیالکتیک با انسان قرار داشت. در نگاه پیرمرد باختر راه، ساخت های ذهن، حاصل 
این دیالکتیک اند: س��اخت ها نه پیش��ینی اند و نه آن  گونه که ما آن را مش��اهده می کنیم 
در جهان بیرونی وجود دارند. اگر این س��اخت ها بنا می ش��وند و خود تاریخی دارند، 
در عین حال نقطه ش��روع ساخت های تازه اند. اگر ساخت، سازمان یافتن کنش هاست، 
تش��کیل کنش ها نیز معادل پدیدآیی است و این دو بی  هم بی معنا. محیط تابع ساخت 
درون��ی آدمی اس��ت و هر محرکی با س��اخت های درونی توحی��د می یابد و این یعنی 
درون سازی. و آنچه بر اثر شیء در دنیای بیرون تعیین می شود، برون سازی است و این 

دو بی یکدیگر بی معنا. و این فرآیند یعنی تعادل پویا بین دو قطب. 
پیرمرد خاور راه، به مشاهده اشیاء می نشست، سپس با چاقوی واژه ها آنها را پوست 

می کند و به دیگران نشان می داد:

»آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان«

)نیما،1370،ص301(.      


واژه ها نش��انه اشیاء هس��تند، اما از نظر سرشتی بدان وابس��ته نیستند. در حالی که 
رفتارهای چوپانک در برابر لیوان چای و حبه قند یک الزام تحول بود در حد سن وی.
مش��اهده پیرمرد ش��رق، یک فعالیت زیبایی شناختی بود نه شناخت تجربی. نوشتن 
نوعی ش��ناخت است به س��وی شیء، شیءی که س��عی ندارد خود را به دام شناخت 

بکشاند. اما پیرمرد اینگونه شیء گریزان را لگام می زند، سپس مهر درون را بر برون.
پیرمرد غرب، خود را تا حد ممکن از روابط اش��یاء و پدیده ها بیرون می کشید، چه 
آنچه می گفت نیازمند آمیختگی فاعل با پدیده ها نبود، بلکه یک واقعیت بود، و او تولید 

یک تجربه را ارائه می داد.
اما پیرمرد شرق، خود را حذف نمی کرد، بلکه در ارزش گذاری حفظ می کرد و او 

تولید یک حس زیبایی شناختی و عاطفی را نمایان بود
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»صبح چون کاروان دزد زده 
می نشیند فسرده؛

چشم بر دزد رفته می دوزد
خنده سرد را می آموزد«

)نیما،1370،ص288(.      

پیرمرد ش��رق به درون اش��یاء می رفت و می کوشید نگاهی تازه را خلق کند؛ انچه را 
که دیگران قادر به دیدن آن نیس��تند. با نگاه خود دراشیاء نفوذ می کرد و از همه دعوت 
می کرد که به درون اشیاء نفوذ کنند و بدین سان تجربه خود را به دیگران منتقل می کرد. 
اگر او میل شدید دانستن را نغمه می کرد، این نغمه بی در نظر گرفتن شناختی است که 
از پدیده حاصل می ش��د. لکن پیرمرد غرب دست ما را می گرفت و می خواست نه تنها 
چون او مش��اهده کنیم، بلکه به عمق این مشاهده برویم و معنای آن را دریابیم، معنایی 
که با دقت الزم، می شود در هر کجا دید. خورشید پیرمرد غرب در نگاه چوپانک همان 
بود که در نگاه همسطح چوپانک با ویژگی های خاص خود. ولی خورشید پیرمرد شرق، 
خورش��ید نبود. او به درون خورشید می رفت، س��پس دیگران را دعوت می کرد تا با او 

همسفر شوند، و جالب اینکه از آنجا  به درون خود بروند و هرگز به خورشید نرسند.
برای پیرمرد ش��رق، نگاه نمي باید لمس می کرد، چون اگر لمس می کرد و به ش��یء 
می رس��ید هم��ه چیز پایان می یافت، یعن��ی ما نباید به مفعول نگاهمان برس��یم. به قول 
داوینچی چون چش��م را می زن��د، نمی توان آن را گرفت، پس آدمی چش��م را می بندد. 
بدینسان تداوم شیء را خود ترسیم می کند. پس به جای گرفتن شیء، جذب آن می شود. 
این یک نگاه بیژه اس��ت. در برابر، پیرمرد غرب، چش��م را نمی بندد و در عین دقت در 
رفتار چوپانک، آن را ترسیم می کند. جذبه نگاه او را متوقف نمی کند، بلکه بارها و بارها 
می بیند تا باالخره بتواند خیره کنندگی را در هم شکند و به خود شیء تا آنجا که ممکن 

است نزدیک شود، هر چند غنای شیء، گستره ای محدود نیست. 
در یک س��و، پیرمرد می کوش��ید تا از ناشناخته ها، شناس��ایی ایجاد کند، واقعیت را 
بازس��ازی کند و با کوتاهترین واژه ها آن را بنمایاند و بیش��ترین حرف خود را به زبان 
خ��اص خویش بزند. او ب��ه واقعیت نزدیک تر بود چون می کوش��ید حالت یا وضعیت 
انجام یک کنش را آنگونه که هس��ت منتقل کند. در سوی دیگر، پیرمردی می کوشید به 
ش��کل ارادی واقعیت را دیگرگونه سازد و نگاه خود را به آنچه دیده شده، تغییر دهد و 
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یک شناسایی تازه انجام دهد. با این شناسایی که مهر درون فاعل را دارد همه چیز تمام 
می ش��ود و بار دیگر شناس��ایی تازه ای نیاز می افتد. در حالی که برای پیرمرد غرب هم، 

چنین بود، هم نبود. 
داوینچی گفته است نگاه نه تنها اصل و ریشه و اساس نوشتار و تصویر سازی است، 
بلکه هدف همه اینهاس��ت و پیرمرد شرق می کوشید با واژه ها اشیاء را به ما نشان دهد، 
همچنانک��ه یک نقاش با خطوط و نقش ه��ا و رنگ ها. او دنیا را با توجه به دنیای درون 
خود از نو می س��ازد. دنی��ا وجود دارد و او آنگونه که می خواه��د آن را، با روان بنه های 
عاطفی و احساسی خود می سازد. سپس دست ما را می گیرد و به این دنیا فرا می خواند. 

تولید نگاه می کند، البته نه تولیدی عقالنی، که انفعالی و زیبایی شناختی. 
اما پیرمرد غرب، می کوشید با روان بنه های عقالنی خود واقعیت ها را بنمایاند: واقعیت 
عقالنی را. البته ممکن است پرسیده شود، واقعی چیست؟ خیال چیست؟ »و مگر نه که 

شکسپیر گفته تخیل کار دیوانه، شاعر و عاشق است1«.
پیرمرد شرق، دنیای برون را به درون می برد، دوباره ان را می سازد و آنگونه می شناسد. 
سپس ما را به دیدن آن فرا می خواند: او مرا فرا خواند تا کلبه  ابری چوبینش را بر امواج 
س��رد رنگین ببینم. و پیرمرد غ��رب در عین وجود مبنای برونی مش��اهده، مرا به عمق 
دریافت فرا می خواند. هر دو مشاهده می کردند: مشاهده ای تاریخی و کنونی. اما هر دو 
از آن عبور می کردند: هیچ چیز آنها را وا نمی داشت تا در حصارهای گذشته بمانند. هر 
دو واقعیت کنونی را درون سازی می کردند: یکی آن را بر مبنای درون خود می ساخت 
و دیگری نیز برون را می دید، شیش��ه شیر کودک را در دست او یا رفتار چوپانک را در 
برابر گلوله خمیر برای درست کردن نان فرضی. اما در آن مشاهده ساده نمی ماند، بلکه 
از آن فراتر می رفت و ما را به یک واقعیت پنهان فرا می خواند. واقعیتی نزدیک و آسان 

اما ناشدنی. او هر بار چیز تازه ای از مشاهده اش می یافت و ترسیم می نمود. 
ه��ر دو غرق درختان، دریا، امواج، فضا و انس��ان بودند، اما ه��ر کدام با نگاه خود. 
یکی با امواج واژه ها، صدای رنگ ها و رنگ ضرب آهنگ ها، در جستجوی حقیقت بود 
و دیگری با ابزارها و ش��یوه خاص خود، در دنیای کودکی به جس��تجوی حقیقت بود: 

حقیقت ساخت ها و ساخته شدن ها.
در یک سو، آدمی بیشتر رنگی محلی و بومی می دید، و در سوی دیگر، رنگی عمومی 
و جهانی. یکی زبانی را می خواست که تا حد ممکن رام، و در چیرگی او باشد و دیگری 

1- ر.ک. دیچز، 1369، ص 30. و این سخن شفیعی کدکنی )1370( که »خیال« عنصر اصلی در جوهر شعرست
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زبانی را می خواست که بتواند بیشترین حرف خود را رقم زند. پس زبان یکی بیشتر ملی 
و زبان دیگری بیش��تر جهانی بود. یکی برای همه آدم ها می گفت، پس حرفی اجتماعی 

می زد، دیگری برای اهل فن و حرفی علمی. 
هر دو نگاهی سازنده داشتند و هر دو آفریننده بودند؛ هر کدام در دنیای ویژه خود. 
ه��ر دو عرصه بیان نو را رقم زدند؛ با روش های ویژه خود و فاصله گرفتن از گذش��ته. 
هر دو کشف واقعیت می کردند: یکی تلخیص واقعیت، و دیگری تشدید واقعیت. یکی 
می کوشید ما را به ژرفای پدیده ها، به اعتبار مفهوم ببرد تا سبب ها را دریابیم و اصول کلی 
را بدست آوریم. دیگری می کوشید یک عمق صرفاً بصری ارائه دهد تا صورت اشیاء را 

بینیم و عالم پیداها را مشاهده کنیم و مجذوب شویم.
هر دو از ابهام ها پرده می دریدند: یکی از ابهام های موجود و مشترک در شناخت های 
ما، دیگری از ابهام های موجود در احس��اس های ما. پس هر دو به جس��تجوی معرفت 
بودن��د: یکی معرفتی از نوع جزئی و خاص، و دیگری معرفتی از نوع کلی و عام، حتی 

عمومیتی در سطح تاریخ معرفت.
پیرمرد غرب بازی کودکانه چوپانک را ترس��یم و تبیین می کرد، پیرمرد شرق، نوعی 
بازی را هماره تکرار می کرد1.  من می توانستم سخن پیرمرد غرب را از راه مقید کردن آن 
با قواعد منطق و عقل دریابم اما سخن پیرمرد شرق را با سپردن خویش به نوعی مداخله 
غیر هوشیارانه می فهمیدم. هر دو از سرزمین سومی وامدار بودند: یکی از آزمایشگاه بینه 

و دیگری از شعر فرانسه، ولی هر دو حصارها را در هم شکستند و از آن عبور کردند.
احس��اس غریبی داشتم: نمی پنداش��تم که این دو تصویر از غنای واقعیت ها، در دو 
س��وی راه، در تناقض با یکدیگرند. تبیین هیچ کدام مانع از تفس��یر دیگری از واقعیت ها 
نب��ود: با دو چش��م افکن بیژه و تازه به پدیده ها روب��رو بودم و این خود بر عمق نگاهم 
می افزود. هم دیدن صورت پدیده ها و هم سبب های آن ها ضروری می نمود. پیرمردها به 
من می آموختند که آدمی توانایی نگاه های متفاوتی دارد و می باید از همه آنها سود جوید. 

کنار گذاردن یکی، آیا دلیل نفی یک توانایی و بستن یک پنجره، به سوی اشیاء نیست.

)3(
از خود پرسیدم که من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ اندکی جلوتر رفتم: آن سوتر کلبه ها، 

1- اشاره به نظر برخی که بازی و هنر را مشابه میدانند.)ر.ک. کاسیرر، 1360، ص231( 
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روی تخته سنگی، چیزی نوشته بود: نوشاتل1، و در شرق راه روی تکه چوبی نوشته بود: 
یوش. دریافتم که میانه یوش و نوشاتل، میانه شعر و شناخت شناسی، در سفرم. کمی با 
خود اندیشیدم این دو دهکده در شرق و غرب چقدر به هم نزدیکند. اگر شناخت شناس 
پیر نوشاتل از تحول عقالنی سخن گفته بود، تکه شعر شاعر پیر یوش که بر روی کاغذ 

پاره ای یادداشت کرده بود، گواه توجه به تحول ذهنی انسان بود:   

»گچبی دید عقاب خود سر
میبرد جوجکگان را یکسر

خواست این حادثه را چاره کند
ببرد راهش و آواره کند.
کرد اندیشه و کرد اندیشه

برگرفت از بر خود آن تیشه
رفت از ده پس آن شرزه عقاب
پل ده را سر ره کرد خراب« 

)نیما،1370،ص148(.      

هر دو، هم ش��اعر و هم شناخت ش��ناس از گذش��ته خ��ود فاصله گرفته ان��د: پیرمرد 
شناخت ش��ناس، از یک مشاهده س��اده کودکان، خالقانه به یک گستره عمومی و تازه قدم 
گذاشته، و طرحی تازه در افکنده، که هم در روش با گذشته فاصله دارد و هم در نتایج و 
هم در تبیین. شاعر پیر هم با گذشته فاصله گرفته، و در ساختار از گذشته دور شده است. 
او از مش��اهده برونی اش��یاء آغاز می-کند و مهر درون بر آن می نهد و ما را به تماشای آن 
می برد. بنابراین شاعر نیز چون شناخت-شناس، در آغازیدن از مشاهده بیرونی و آفرینندگی 

مشترک است.
با خود گفتم اگر شاعر پیر در غرب راه می بود، شاید شاعر نمی شد و شناخت شناس 
می شد و اگر هم شاعر می شد، به شکلی ویژه. و شناخت شناس پیر اگر در شرق راه بود، 

شاید شاعر می شد و اگر شناخت شناس هم می شد، شناخت شناس ویژه شرق می شد.
ب��رای یک��ی غرب راه کوچک ب��ود و برای دیگری ش��رق بزرگ. یک��ی در غرب 
نمی گنجید و دیگری در ش��رق به خوبی دیده نمی ش��د. پس شاعر شرق راه از پیشینیان 
1.  Neuchatel
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فاصله گرفته اس��ت و به طرحی نو، و نیز شباهت هایی به شناخت شناسی غرب نزدیک 
ش��ده بود و از سویی شناخت شناس غرب راه نیز از پیشینیان فاصله گرفته بود و برخی 
نکات مشترک با شرق را نمایانده بود: آیا می توانستم بگویم پیرمرد شرق راه، شاعِر عالم 
بود و پیرمرد غرب راه، عالِم ش��اعر؟ وجه مش��ترکی این دو را به هم نزدیک می کرد: در 
یکسو، پیرمردی که در تالش های دقیق اش، آفرینندگی هنرمندانه وار را نمایان ساخته و 
تا آخرین دقایق عمر، آفرینندگی را از دس��ت نداده اس��ت. در سوی دیگر، پیرمردی که 
در عین تالش های صورپردازی در ش��عرهای روستایی خود، به ترسیم واقعیت نزدیک 
ش��ده و آفرینندگی خود را تا پیری با خود همراه آورده اس��ت. آیا پیرمرد ش��رق، شاعٍر 
عالم نیست و پیرمرد غرب، عالِم شاعر؟ وجه مشترکی این دو را به هم نزدیک می کند: 
شاعر به غرب، شناخت شناس به شرق. بیهوده نیست اگر بگوییم، آنها می توانستند چون 

پنجره هایی به سوی واقعیت، سخن یکدیگر را، به تناسب شرایط خود، دریابند.
با خود اندیش��یدم که اگرش��اعر ش��رق، در کلبه غرب گذر می زیس��ت، بیشتر یک 
آفریننده علمی می شد، و شناخت شناس غرب، اگر در کلبه شرق گذر می زیست، بیشتر 
یک آفریننده هنری می ش��د و ش��اعری بزرگ. آدمی احساس می کند دو نیمه در یکصد 
س��ال قبل در دو سوی یک راه زیس��ته اند: یک نیمه در شرق: عاطفه برتر، یک نیمه در 

غرب: شناخت برتر.

)4(
اندکی پیش��تر، اندیشیدم که س��فرم را چه بنامم. تردید کردم. خواستم اسمش را بگذارم 
»نیما و پیاژه«، دیدم که یکی شناخت  شناس است و دیگری شاعر، و شاید شناخت مقدم 
بر احساس باشد. خواستم بگویم »پیاژه و نیما« دیدم که شاعر قلبی شکننده دارد و ممکن 

است برنجد.
خواستم بگویم »پیاژه در نیما« دیدم ممکن است غرور غرب جریحه دار شود. خواستم 
بگویم »نیما در پیاژه« دیدم ممکن است دلگیری شرق فزونی یابد. نه می خواستم غرب، 
خود را در شرق محدود یابد و نه می خواستم شرق در غرب دلگیر شود. خواستم بگویم 

»شناخت شناسی و شعر«، خواننده ممکن است بگوید انگار آسمان و ریسمان است.
راهی نیافتم. اندکی به عقب بازگشتم. دوباره به یوش. هنگامه ای از آدم ها بر پا بود: 
شناخته و ناشناخته. سراغ شاعر پیر را گرفتم. او را نیافتم. زمزمه ای بر پا بود. می خواستم 
از خودش بپرسم. دیدم به دریا پیوسته است. در میان کاغذ پاره هایش به جستجو نشستم: 
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بگویم »افسانه«، »قصه رنگ پریده«، »خاطره مبهم«، »ناقوس« و ...، نتوانستم نامی در خور 
دو سوی راه بیابم. ردای برخی از زمزمه کنندگان را گرفتم. از آنها یاری طلبیدم. سودی 
نداش��ت. غوغایی بود. همه جمع بودند. دیدم که در این هیاهوی آدم ها ش��اعر در کلبه 

خویش، چقدر تنهاست.
به آن سوی راه دویدم. به کلبه پیرمرد نوشاتل. سراغ او را گرفتم. نیافتمش. به هشیاری 
طبیعت پیوسته بود. کلبه عجیب شلوغ بود. به کنج کلبه دویدم. به میان کتاب های پیرمرد. 
با خود گفتم بد نیست نام یکی از کتاب ها را بر دارم و بر سفرم بگذارم: زیست شناسی 
و ش��ناخت، پس بگویم زیست شناسی و »دریا«. دیدم نمی شود. به سوی اینهلدر1 رفتم. 
عجیب س��رش شلوغ بود. دامن گارس��یا  را گرفتم. گروبر  را یافتم، ولی آن چه را باید، 

نیافتم ... و دیدم که در هیاهوی آدم ها، اندیشمند در کلبه خویش چقدر تنهاست.
نمیدانستم چه کنم! تردید عجیبی داشتم. وحدت دو سویه راه مرا در خود غرقه کرده 
بود. باالخره قلم را برداشتم و بر تکه کاغذی خطاب به پدیدآیی عنوانی »نانوشته و ناپیدا 

شده«، نوشتم: 

»در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند،
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم« 
)نیما،1370،ص517(      

ترا من چشم در راهم:
»شبانگاهان«

»شناخت گاهان«

1.  Inhelder, B.
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