
و جبران خليل جبرانگرايي در انديشهبررسي تطبيقي طبيعت  هاي سهراب سپهري

 ابراهيمي دكتر عزّت ملّا

 دانشيار دانشگاه تهران

1خديجه رشيدي

و ادبيات عربي ارشدسكارشنا  در رشتة زبان

سنبي  سبلي بي راحيل

و ادبيات عربيدانشجوي  دورة دكتري در رشتة زبان
)213 -236 (

 08/12/1391:، تاريخ پذيرش02/12/1390: يخ دريافتتار

 چكيده

و نويسندسهراب سپهري، شاعر معاصر ايران آثارةمقايس ،معاصر عربةو جبران خليل جبران، شاعر

و جبران ميان زيرا،گنجدمي ات تطبيقي مكتب آمريكاادبية در حوز وتأسپهري .ري نبوده استتأثّ ثير

ةان به مثابگرايي است كه در آثارش هاي اين دو هنرمند، طبيعت وجوه مشترك ميان نوشته يكي از

و دوري از در اين آرماناين دو اديب.شهر قرار گرفته است آرمان شهر براي رسيدن به ملكوت، وحدت

وترت نزديكسپهري به طبيع،اين مياندر. هستنددر تكاپو،يآراسته به ظواهر صنعتشهر  پيوسته است

و زبان به ثناي پديده مي هاي نيك و بد طبيعت خود ديدگاهي متضاد نسبت به طبيعتةدر انديش گشايد

و ميسرانجام در آرم ندارد به اسرار عناصر طبيعت اين وجودبا رسد،ان شهر خود به آرامش روحي

مي به ذم پديده،ظاهردر گاهي،اش ستاييرغم طبيعتاما جبران علي.يازد دست نمي پردازد هاي طبيعت

ميق ساختن آرمان شهرخود را نسبت به محقّ،اسرار طبيعتةمكاشفباو . بيند دردل طبيعت عاجز
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 مقدمه

و جبران خليل گرايي در آثار سهراب سپهري طبيعتحاضر، بررسي تطبيقيةمقال

وجبران بر اساس مكتب و متفاوت طبيعت آمريكايي است و گرايي به وجوه مشترك

و انگيزه مي بررسي علل .پردازد هاي آن

و دست در دست ... زماني كه شرايط گوناگون فردي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي

مي هاي مختلف ملّت مياندر،يكديگر داده آنشوند كه انديشهافرادي ديده ها به هاي

و جبران از اين اصل مستثني. انديكديگر نزديك و داراي نبوده در اين ميان، سپهري

هاي در يافتن جنبه،كه هدف از اين مقاله اندگراييطبيعتةديدگاهي مشترك در زمين

و متفاوت طبيعت آنمشترك و علّت پرداختن امگرايي ميها به اين .گرددر خالصه

و جبران طبيعتةمقايسةدر زمين ،هايي صورت گرفته است پژوهش،گرايي سپهري

:جمله از

ب- وةدربار( اغ همسفرانبه چ مشهد،، دانشگاه فردوسيديحسين سي) سپهري جبران

هـ 1384،لاو..

وةمقايس- هنگسرايرف مهدي رامشيني، جبران خليل جبران، تطبيقي سهراب سپهري

.هـ 1385 اول،چ مير دشتي،

و گرايي عارفانه در انديشه بررسي تطبيقي طبيعت((- كامران،))جبران هاي سپهري

و قدوسي، .5ةشمار-1387بهار ادبيات تطبيقي،،ادبيات زبان

ان ضـمن اشـاره بـه مضـامين مشـترك بـه بيـ،فوقةمقالتنها،بع موجودامندر ميان

هـا بـه بـر ذكـر شـباهت پژوهش افزون ايندر.ستا گرايي پرداخته طبيعتيها تفاوت

و تفاوت شـ. استشده اشارهنيز راييگطبيعتهاي انگيزه ها هد در ايـناآنچه به عنوان

همگـان است كـه گرايي بيعتطةگلچيني از آثار اين دو هنرمند در زمينمقاله آمده، تنها 

سحج"در دفتررا آن آ"و"بزم و"بِصداي پاي ،"Þ°©0Á"،"¹.﹆Ã]W .>Þ°©0Á<."سـپهري

مي،جبراني"\﹝︺1hF?6 ² ¹﹝¹"و"مواكبال" . دانند عنصري غالب
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و  جبران نگاهي به زندگي سپهري

و نقّ،سهراب سپهري  منداي هنر در خانواده)ش.هـ( 1307مهر15در،اش معاصرشاعر

و خطّآغازز همانا. را در كاشان گذراند دوران كودكي. به دنيا آمدفرهيختهو

.كردآغاز دبيرستانةدوراز،يرا به طور جدشعر سرودناام.ي نيكو داشتا اشينقّ

در،تحصيلاز پايان پس شدونمناصب شغلي گوناگچندي ساا ام،به كار مشغول لدر

1340 كو دولتي كنارهرسمي مشاغلةاز كلي تا 1340ايهو در خالل سالردگيري

بهاوقا بيشتر 1344 و هنري از جمله؛ياكارهانجامت خود را در ادبي شركت

و خارج اختصاص نمايشگاه ص1385،قائمي(ددا هاي داخل ،13(.

آ و پژوهش،هنريةثار برجست سپهري براي آشنايي با هاي هنري خود تكميل نقّاشي

و فل يو. رفت ايتالياو به پاريس، لندن هاي ديگر زمينسرةسفو شناخت فرهنگ

امنظورهبهمچنين و فلسفهتحقيق در مباني وي به توكيو، هندوستانهاي شرق ديان

و غربو سير.ردكتفراسمافغانستان براي او ارزشمندي دستاوردهاي،سفر به شرق

آ فر به ارمغان فرورد كه چون چراغي ، 1385،يرامشين( اش قرار گرفت زندگيويراوزان

.)23ص

آب"دفتر 1344او در سال در"صداي پاي حقيقت آغاز شاهكار اوست را كه

ـةـ كه بهترين مجموعرا"حجم سبز"دفتر 1346و در سال.سرود به شعري اوست

باةمضمون اين دو مجموع.ردسپ دست چاپ و طبيعت شعري، تقارن معنويت

از پهريسهاي شعري مجموعهديگر. استيكديگر  ها زندگي خواب: عبارتند

ما)ش1345(، مسافر)ش1340(آفتاب، آوار)ش1329(مرگ رنگ،)ش1322( و

د كه هيچ.)ش1356(هيچ، ما نگاه و حجمةو مجموعكدام همسنگ صداي پاي آب

.)176- 172، صص 17،1382، ترابي(دنيستن سبز

به سرعت به سوي مرگن خونبه دليل بيماري سرطا 1355از سال پس سهراب

گل1359ارديبهشتلو در او.شتابد مي روحش،كه عاشقشان بودها در اوج شكوفايي

بيآجانب به  صهمان(دكشميها پر انتن وسعت ،9(.
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خ ژانويه6در مشهور عرباشو نقّ نوپردازةشاعر، نويسند،ليل جبرانجبران

شداي مسيحي متولّ خانودهدر) شمال لبنان("شريب"م در روستاي1883 به دليلاو.د

وبربنتوانست از تحصيالت رسمي بهره خانوادهو تنگدستي فقر  ،از آموزش كشيشاند

و فرا گرفتن اخالق،ةدر زمينتنها ، 1981، جبر(ت استفاده كرد مبادي مسيحي انجيل

خودةخانوادبا هدف دستيابي به زندگي بهتربادوازده ساله بود كه جبران.)18-17صص

كشفسوي. مهاجرت كردبه آمريكا  وي از جملهاي اروپايوررهايي به ه يونان، ايتاليا

دراو.اشي اقامت گزيدنقّةدر زميندر پاريس به قصد تحصيل چنديو اسپانيا داشت

مزندگي طول پيچوشكالت متعددي با ان، ظلم درپي عزيزن پدري الابالي، مرگ

بيغي، كارگزاران حكومت و تنهايي روبه ربت، درا ام.شتگرو نوايي نه تنها عزم وي

مادري تربيتو ذهبيمهاي آموزهبه بركت برابر اين مشكالت به سستي نگراييد، بلكه 

مزندگيةچرخفروشي كوش كه با دستسخت سر،گذرانديرا اآيكي از دبيات مدان

هاي كتابجبران از.)120-90صص،À،1982حاو(تشگ نثر شعريانگذارهو پاي مهجر

و از متعددي به زبان عربي ،)م1906(الموسيقي:انگليسي برجاي مانده است كه عبارتند

²)م1912(¸ 0¹V°O ah﹊F¬©0¢،)1910(العواصف،)م1906( المروجعرائس ¹︺﹞\
6¹﹞1hF? )1914م1918(، المجنون)م1919(المواكب،)م(ابق، الس)و)م1920 ، البدائع

و زبد)م1923(Þ°©0>Á،)م1923(ئف الطرا اإل)م1926(، رمل ،)م1928(نسان، يسوع بن

¹¼©2 ¢0r`،¹و التائه﹆Ã]W Þ°©0>Á)1931كتاب در ميان آثار جبران.)م"Þ°©0>Á"

كهآيميشمار به شاهكار ادبي وي ترين برجسته دنياةتاكنون به بيست زبان زندد

Ã]W Þ°©0>Á"،"²﹆¹"هاي با كتابو.)127-81صص، 1983،جبر( ترجمه شده است ¹︺﹞\
¹﹞1hF?0"گرايي در ذيل يك مجموعهعتطبي از جهت"المواكب"شعريةمجموعو 

كهجبران.دگير قرار مي انجامش در اوجسرو تنگدستي ابتدايش در اوج پس از حياتي

سا،شهرت بود درم به بيماري سرطان كبد مبتال 1928لبه و م در 1931 وريلآ10شد

ياسالگي در نيويو48سن نمازخانه(يسكرمارسةدر صومعيوپيكر.فترك وفات

شد)ريكوچك بش ص1981،جبر( به خاك سپرده ،263 (.
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و جبرانة ارزيابي تطبيقي انديش  سپهري

رغم عليو نثر شعرگونه است غالبا،در مقايسه با آثار سپهريآثار جبران با آنكه

دو در انديشه توانميوجود داردر افكارشاندكه هايي تفاوت مضامين به هاي آن

و، اصول رمانتيسم، انديشهگرايي گرايي، انسان شرق: چون مشتركي هاي سياسي

و طبيعت اجتماعي، جهان .)242- 226صص، 1384،ديسي( دست يافت گرايي بيني مرگ

و شباهتةآنچه سبب مقايس در،ان شده استجبران در آثارش هاي فكري سپهري

اد از مكاتبيكي( مكتب ادبيات تطبيقي آمريكاةحيط بيات تطبيقي در كنار بنيادين

مي مكتب آمريكا از ديدگاهي فراخ به ادبي.گيردمي قرار)مكتب فرانسه نگرد ّات تطبيقي

و جغرافيايي فراتر مي در اين مكتب،. رودو از مرزهاي ساختگي سياسي، ملّي، زباني

ا و فرهنگ است نه صرفاًّ نتخاب، مليمعيار وةو با پذيرش عرص.زبانت ارتباطات

هاي مهم پژوهشي اين رشته، راه را براي مطالعات تأثيرات ادبي به عنوان يكي از حوزه

و بن مايه،ها، انواع ادبي نهضتةتطبيقي در زمين گشايدمي ...و هاي ادبي مضامين

ص1386،يوست( ،62(.

د طبيعت و جبرانةر انديشگرايي  سپهري

و جبران و داراي وحدت،جهان مطلوب سپهري و قائم به ذات طبيعتي است زنده

رؤ وجودي كه خداوند آآن را مظهر و .استاو قرار دادهةرزوهاي نهفت ياهاي انسان

ت به فعاليطبيعتي به عنوان موجودي بيگانه با هستةواند در پهنت پس انسان نمي

 اوستكه ملجأ سعادت به طبيعت،غباروه بايد با چشماني پاك از گردبلك«.بپردازد

و است، هاي خوشبختي را كه در اطرافش به دست قادر متعال كاشته شدهگل بنگرد

ص1380،يمراد كوچ(»بچيند ،159(.

آلّك تأماندبا و جبرانثاري در دمي،سپهري آكيافترتوان ثارشان شرح دلدادگيه

خمعشوهستند كه در مقابلاي همچون دلدادهآنهاو.عت استبه طبي ) طبيعت(ودق

و عالق به، آميخته با ذهنييانهاگر هاي طبيعت به صورت پيامراخودةزانو زده ات فلسفي

و تفاوت اين عالقه از شباهتهر چند. كنند مخاطبانشان منتقل مي ي برخورداريها ها
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اين دو هنرمند معاصرةناپذير از انديش جزئي جداييي،گراي هاي طبيعت نبهجا ام،است

.است

و انگيزه و جبران هاي طبيعت علل  گرايي سپهري

 مكتب رمانتيك-1

به.استييستاعتيطببارز مكتب رمانتيكةنكت طبيعت در آثار پيروان اين مكتب

ميصورت معبد متجس و پيالهم ي ذات اي براي ديدن عكس رخ يار، يعني تجلّ شود

رو،گرددمي جان جهانةذر خداوندي در ذره شاعران رمانتيك به دليل هماهنگي از اين

و رو آو وحدت اجزاء طبيعت، به ترك شهرها ميروي  دادند دن به طبيعت اشتياق نشان

صص1371،حسيني( ،11-12(.

رهاي اشعار بيشترين واژه كه سپهري پيرو مكتب رمانتيك است، آنجا از ازش ا

م طبيعت وام گرفته است ةز طبيعت به جايي برسد كه سرچشما كوشديو پيوسته

و نور است روشنا ص1377،طالقانيعباسي(يي ،10(

مي،گراستشاعري طبيعت،هايشنگاشته بيشترجبران در توانو كمتر اثري از او را

و وحدت تهي باشدةيافت كه از مقول ادباي عرب، جبرانربيشتاز اين روي«. طبيعت

ص1959،عباس(»دانندرا بنيانگذار مكتب رمانتيسم در شعر عربي مي ،51(.

 عرفان شرق دور-2

و عرفان شرقي وت جايگاه مهمطبيع،در فلسفه آني دارد . استيمدارعتيطباساس

و مكات وسپهري اطالعات وسيعي از اديان و عرفاني مشرق زمين داشت ب فلسفي

آبديهي اس و مؤلّ،شناييت از رهگذر اين هاي متعددي در ذهن او شكلفهاصول

كه.دريگب ، عرفان آريايي بودايي است وي بيشتريكي از مكاتب عرفان شرقي اشعار

و نمادهاي آيين بودايي است الهام گرفته از اسطوره و واژگان اقاقيا،:مانند.ها  ... اشراق

ص1383،زاده صفي(.استكه فراوان در اشعارش نمود يافته يك.)6، جبران نيز همچون

مي هندو به دستگاه آفرينش مي بيند، جهان پيرامون نگرد، همه چيز را سر جاي خود



و جبران خليل جبرانگرايي در انديشهبررسي تطبيقي طبيعت  219/ هاي سهراب سپهري

و كما مل خود را تمام تأ،كه اين امر نيز ابدييدر ،فروتن(ثيرات مكتب بودايي است از

ص1380 ،360(.

و صوفيانه-3  تفكر عرفاني

و عارف نيست،اصر، متصوشاعر رمانتيك مع تأصوفيةفلسفةبلكه خوانندف و ثيره

و افكار صوفيانه است و متصو. پذيرفته از رموز فه به آن از جمله رمزهايي كه عرفا

مي. عنايت خاصي دارند، رمز طبيعت است هم آنان به مخلوقات با اين ديد ةنگرند كه

حق اي از جلوه ها جلوهنآ طاند هاي زيباي و عت اولين پناهگاهبيو آنان در دنيا

صهمان(رزوهايشان در آخرت استآ ،41(.

و سپهري نيز تفكّةدر انديش را.ر صوفيانه وجود داردجبران زيرا صوفيان طبيعت

ميهاآنپس. دانند جدا از ملكوت نمي مي به سوي طبيعت و به تماشاي آن نشينند روند

اي«.تا به ملكوت بپيوندند شردر و تصو،قين ميان سپهري از عرفان ف بيش از عرفان

ص1383، جاللي(»ثير پذيرفته استاسالمي تأ با"V©0﹊¬¹"ةجبران نيز در مدرسو.)6،

وةر صوفيانتفكّ هم... فيلسوفاني چون ابن عربي، فارابي درةآشنا شد كه اين تعليمات

و جنكينز( شعرش بازتاب دارد ص1386،بوشروي ،98(.

 اوضاع جامعه-4

و سپهري توأم با خفقان است كه بر فضاي جوامع مشرق زمين حاكميت عصر جبران

مس. دارد و ايران از لحاظ سياسي و دولتتقّدو كشور لبنان ةهاي دست نشاندل نبودند

آناستعم مي،ارگران بر ام نوجواني سپهري مصادف با خلع رضاشاه اي.كردند حكمراني

پسرسيدو به قدرت  ص1385،رامشيني( ها بودسيرش توسط انگلين او هر چند از.)56،

وا در دل روزگار خوداجتماع فاصله گرفته بود ام به حضور داشت به طور غير مستقيم

و مبارزه با ظلم، مي«؛استبداد حاكم پرداخت فساد وةتوان گفت او از پهن در واقع جمال

مي) ان اجتماعيانس(از گذرگاه طبيعت به زندگي اجتماعي  از اين رو بيان. كند نظر

و:دارد مي ميي،دشمنبا اكنون كه انسان بر زمين ايستاده بي آن را ويران زمين كند، انسان

خودةكند ريشمي انساني كه طبيعت را ويران.ندارد شدنجايي براي ماندن يا حتي آواره
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صص1380،مراد كوچي(»را بركنده است اوضاع سياسي سببجبران به هر چند.)412-413،

ميرا به پناه بردن به دامان افراد،نابهنجار كشورش ا در مبارزاتي، امدخوانَ طبيعت فرا

و مي رهايي از استعمار عثماني كه با هدف كسب استقالل گرفت شركت ها صورت

و به شد مي راكند ص1385، رامشيني(انگيزد دولت عثماني برمي عليهت هموطنانش ،46(.

 ثير محيط زندگي دوران كودكيتأ-5

را سپهري و درخت بود گذراند در باغ بزرگ اجدادي كه پر از گل،كودكي خود . گياه

اش نقش بست كودكانهدر ذهن برگ با تنِيي از بازي نور تصاوير زيبا،در اين دوران

و به مدد آن بن زشتدر ميان هياهوي تمدبتواندها تا به موقع جان،زرگروي شهرهاي

و خسته و طراوت رهنمون كنددالن را به دني لطيف خويش را نجات دهد  ايي از زيبايي

ص1385، قائمي( ،13(.

آ و در وغ جبران از خردسالي طبيعت لبنان را دوست داشت وش گرم طبيعت باليد

و آبشار هاي سر به فلك كشيده، جنگل زيبايي كوه پرورش يافت؛ وهاهاي انبوه، رودها

ايهدر محلّمهاجرت كرد هنگامي كه وي به آمريكا. چشمش را خيره ساخته بود...

و طراوت سحرانگيز وطنش خبري.دفقيرنشين سكني گزي در آنجا ديگر از سرسبزي

صص1359،شفيعي( نبود زندگي كرده،مسلماً كسي كه در دامن طبيعتي زيبا.)57-58،

و تهي هاي صنعتيآلودگياز كه مملوشهري را شرايط جديد زندگي تواندينمباشد، 

ميةاز اين رو شاعر در ذهن خود دلداد. پرندگان است، بپذيردةاز نغم كه طبيعتي شود

. كند صداي جويبارش گوش را نوازش مي

 اشيمكاتب نقّ-6

تأ شكبيدستي توانا داشت، نيزاشي از آنجا كه سپهري در نقّ اشي ثير مكاتب نقّتحت

و امپرسيونيسم قرار گرفته بودنظير مك ناتوراليسم پيروي از سبك. تب ناتوراليسم

و  و قدرت محض است كه هرگز چيزي را در نظم، زيبايي، هدفمندي، انسجام طبيعت

هاي طبيعت به وصف زيبايي تنها،اين مكتب. شناسد مندي، باالتر از طبيعت نمي بهره

و زشتي مي مي پردازد ازام. گيرد ها را ناديده نمايش:ا مكتب امپرسيونيسم عبارت است
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يعني نقاش همانطور كه طبيعت را مرور. هاي مختلف رنگةبوسيل،حاالت گوناگون

مي مي و رنگ كند، تصوير را مي كشد .)742ص،2ج،1385، ضرابيها(كند آميزي

ور جبران كهد به پاريس مجذوب گروهي از نقّوبعد از ج اشان شد وان اين هنرمندان

امدنباله و جنكينز(پرسيونيستها بودند رو سبك ص1386، بوشروي ،136(.

و با وجود انگيزه ،جبران وجود دارد هاي مشتركي كه در طبيعت گرايي سپهري

د مير علل طبيعتتفاوتي نيز سپهري با شعر چيني آشنايي.شود گرايي آن دو ديده

و دريافته بود كه زبان چيني نه تنها را داشت به خود جذب كرده، جوهر شعري طبيعت

اين توفيق را داشته تا خصلت شعري خود را حفظ،اش كيفيت تصويريةبلكه به واسط

ذ"حجم سبز"هاي موجود در كتاب از اين رو استعاره. كند پيوند،ات طبيعتبا

ميدناپذيري دار گسست آنو به تعبيري ب توان با ، اد كوچيمر(ه ناديده رسيد ها از ديده

ص1380 ،45(.

و فيلسوف آمريكايي"امرسون"جبران با آثار نويسندگاني چون -1803(، نويسنده

با مهاجرانةنگرشي نوين به رابط،امرسون"يعتطب"كتاب. آشنايي داشت،)م1882

از. دنياي پيرامون خود دارد با توجه به نگرش امرسون، سرزمين همانند جسم بشر

و زنان وظيفه دارندروحي زنده بر تا پيش از مبارزه با اين خوردار است، مردان

با،سرزمين اين. شناسايي كنند شانسرزميندنياي طبيعت روابط زيستي عميقشان را

تأنگرش جبران  و افكار او را تحت .ثير خود قرار دادرا برانگيخت

مورد مطالعه قرار"¬V©0¹﹊"ةديگري كه جبران آثار پر شور او را در مدرسةنويسند

و روزنامه"اديب اسحاق"داد،  .بود)1856ـ 1884( نگار مسيحي عرب نويسنده، شاعر

نوع،ويةبه عقيد در برقراري اصالحات، مفهوم طبيعت بود، اساس كار اديب اسحاق

و سنّ  هايو به اصل دوري گزيده، فعلي حاكم بر جامعهيهاتبشر كه از رسومات

و تمد:ت فرهنگيهوي(خود سر) خويشنزبان روي آورده است در كمال مطلوب به

و مقاوم است برده، و جنكينز( آزاد ص1386، بوشروي ،98(.
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و جبران گرايي مشترك طبيعتمضامين  در آثار سپهري

ي خداوند در طبيعتتجلّ-1

و نور الوهي،هاي عالم در منظر سپهري تمام پديده هـّسرشار از خدا و لحظهت او ستند

آن است كه با يگانه شدن شاعر درصدد.كنند به لحظه او را در مسير تكامل هدايت مي

تا،با طبيعت و ادراك معنوي خويش را زه كند، رشد دهد تا به نگاه ناب دنياي روحي

:و هم صدا با سعدي شيرازي بگويد.دست يابد

خ  رم از آنم كه جهان خرم از اوست به جهان

عا عاشقم بر تم از اوسلم كه همه عالهمه

: گويد سپهري در اين زمينه مي

 زير بيدي بودم«

:باالي سرم چيدم، گفتمةبرگي از شاخ

ص1371،سپهري(»خواهيد چشم را باز كنيد، آيتي بهتر از اين مي ،375(.

ميميوي،شاعر رسالت پيامبرگونه داردگويا !كنيد؟ گويد چرا نور حقيقت را انكار

مي چرا بشارت د تا نور خدا را دريابيد، قلبهايتان را صيقل دهي!گيريد؟ هاي مرا نشنيده

وج يتان را شستها چشم يعني از طبيعت.را در همين برگ ببينيد خدادووشو دهيد تا

و از اين نگاه  آبه نگاه سرشار از عشق ،2ج،1384ضرابيها،(رسيدمي معرفتو گاهي به

.)1322ص

ميايدهسرودر مژ ديگر سپهري از خدايي سخن چشم به انسانةگويد كه از

مي.نزديكتر است پ،توان با او سخن گفت خدايي كه هر لحظه يوسته با موجوداتو

مي طبيعت همگام .گرددو حضور او در هر جايي احساس

و خدايي كه در اين نزديكي است«

، پاي آن كاج بلندبوها الي اين شب

آب روي  آگاهي

ص1371، سپهري(»روي قانون گياه ،272(.



و جبران خليل جبرانگرايي در انديشهبررسي تطبيقي طبيعت  223/ هاي سهراب سپهري

و حضور مهرجويانه جبران، به و خدا و هر كس، صادقانه ايمان دارد اش در هر چيز

بهوك پيوسته مي و دست يافتن ي بزرگ كه همان زيباي شد تا براي انسان از طريق عشق

دنيز طرح نو جبران.اندازدخداست، طرحي نو در طبيافتن خدا فراموش شده يعتر دل

مي جبران به انساني.در ذهن انسان است ،ند تا خدا را بيابدز كه هزاران كتاب را ورق

��«:دهد چنين هشدار مي ����	
���� ������� ���� �� ����������	�� ���� ! " �# $%�!&�.�(� 
�� � )�!&��*��+*,� ���-.���! �� �� "-,���/0#��� � 12�� 3�2�4����� ��� �5�6���7���8�9:��;.0��<0.=� ���
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���<0.LNJ&� =� ��� ���5 B���4�	?P�����Q&� "L��� RS 1�5 B�������>�8�5 �-6T��UL(�/�V�5+D,� W�I X� K�YL�Z«
ص 1981، جبران( ،91.(

و جبران تجلّ فراوانهاي با وجود نمونه ي خدا در دل طبيعت كه در آثار سپهري

در را براي شناسايي خداوند ترين راه اين دو هنرمند آسان:توان گفتمي،نهفته است

يهابتيمصوها در عصري مملو از بدبختي، انساني كه اند قرار داده بل انسانمقا

مي گوناگون اآن جنگ رينِكه كمتييهابتيمص؛ كند زندگي .است نسان ديگرانساني با

تأگارشان را ها پرورد پس اگر انسان و حلّمبدون را؛سندبشنا چيستانل يعني طبيعت

خ را.كردنخواهد شكايت كسي از تنهايي،ود با خداوند برگزينندراه ارتباطي و خود

كرسعادتمندتري ا.خواهد دانست خاكيةن بشر در روي  شود مجبور نميرونياز

ب سنگيني طنابِ خدار را .ل كندودكشي بر گردنش تحمراي

 گرايي در طبيعت وحدت-2

ةدر پيكر.استبهترين نظام در سيستم فكري وحدت گراي سپهري، نظام آفرينش

و در نسبت با ديگر اجزا موزون آن هر جزء بر. استو زيبء مفيددر جايگاه خويش

و هم جزاءاةمبناي چنين نگرشي، در نظام هستي هيچ چيز در جهت زيانكاري نيست

و زيباي در راستاي نظامي واحد كه جز وپس. اندروان،عملكردي ندارنديخير شر

 
او در آن هنگام؛ شايسته است به پيرامونتان بنگريد. نپردازيد معماها به حلَ را بشناسيد، گاراگر بخواهيد پرورد.1

را.را همبازي كودكانتان خواهيد يافت آسمان را بنگريد، او را در ميان ابرها خواهيد يافت در حالي كه دست خود
و با باران بر زمين فرود مي در يد،به زمين بنگر.آيددر آذرخش گشوده است ميشكوفه لبخند او را سپس. بينيدها

كه مي .هاي درختان دست تكان ميدهد شاخهاز بااليو خيزدميبربينيد



 1392و تابستان، بهار5، سال1ادب عربي، شمارة/ 224

ال ازةمزبدي و و هستي بوده ي امكان پذير هستة ادامهاآن حضور تكامل حيات

ص1380،مراد كوچي( گردد مي ميسپهري در اين زمين.)276، :گويده

 ...علف سبز نوازش خواهم ريخت،، گاوانپيش اسبان. خواهم آمد«

زد خر فرتوتي در راه، من مگس  هايش را خواهم

»هر كالغي را كاجي خواهم داد

و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت«

ص1371، سپهري(»درخت خورد به قانونمي نبود، لطمهنجخُو اگر ،340(.

وجةبر پاينگاه شاعر خود اجزاي عالم در جايةهم؛استاستوار ودي وحدت

دو اندداراي ارزش خاص بيهيچ چيز و كه سپهري چرا؛ارزش نيستر اين عالم بيهوده

ميمورد عالقهةهدي،به هر حيوان مي. بخشداش را  دهد تا بتواندبه كالغ كاجي را هديه

مي. بر روي آن النه بسازد و گاو علف ارزاني ةماي،چرا كه آن علف،داردبه اسب

ميو مگس. حيات آنهاست راسازد تا ها را از خر دور كه. ندهندآزار آن در صورتي

ك.ها از منزلتي برخوردار نيستندانسان بيشتراين حيوانات در ديدگاه  كهبويژه افراد رم

طب آن را سبب و به شيوهنابودي .انداستههاي گوناگون با آن به مبارزه برخ يعت دانسته

ك در صورتي بدين. رم را سبب نابودي درخت دانسته استكه سپهري عدم وجود

مي،به زندگي،ترتيب، شاعر با چنين نگرشي و شادكامي .بخشدصلح، اعتماد

وةهم،جبران ميهستي را در سازش دربرو نگرد توازني معنوي و جدايي را تري

ا هيچ و هيچ،وي در آفرينش. دهد جزاي آن راه نمييك از يا هيچ چيز كس را بهتر

مي بدتر از ديگري نمي و تمامي آفريدگان را يك سره تقديس جبران در كتاب. كند داند

"¹﹆Ã]W ©0Þ°>Á"مي را اينگرايي وحدت >�«:كند چنين بيان �-.���<\� 3�2 V*I]̂0_/�6	̀,� 1
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درمي"مواكبال"ةگرايي جبران را در قصيد اوج وحدت  اين قصيده توان يافت كه

مي از مكاني"آواي جوان" هم سخن و تناقضات دوگانگيةگويد كه از آن رخت ها

ميمظهري از مظاهر طبيعتكهاست بيشه مكانآن.بندند برمي جبران. آيد به شمار

:دگوي چنين مي
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ص1981جبران،( ،30(

را،هستي به زيبايي نگريدر دعوت نمرازي نهفته است كه همگان آن .ابندييدر

كه جاودانه آرامشراز، آن مي زحمتبياي است اي نسان به گونها.يدآو هزينه بدست

ج در پديده ميهاي هستي وها جدا شدن از پديدهرشود كه حتي تفكّ ذب ،زيباي زشت

مي او اي از كلّچرا كه جهان جزئ.آزارد را و نساني كه به گزينش ذات اليزال الهي است

و خوب دست بزند بار ديگر از پروردگارش دور ازمي بد و اين خود سبب يكي گردد

 
آن.1 و، هنگامدر  توت انجيري درختبر روي ديد كه را گياهاني مأنوس، شاگرد كنجكاو، به پيرامونش نگريست

و به آن و گفتقرار داشته مياز.هستند انگلهاآن! استاد: چسبيده بودند هاي گوييد؟ دزداني با پلكانگلها چه
و خسته كه نور را از فرزندان ثابت قدم خورشيد مي و برگدر شاخهة موجودشيربه مكيدن ربايند هاآنهاي ها

مي)استاد(مصطفي. كنندمباهات مي كه: گويددر پاسخ مياين گياهاني ، شيره زمينكنندبر روي درخت زندگي
ميرا در سكون شيرين و زمين شب رنيز، نوشند ميؤدر و خورشيد ياي آرام خود، از پستان خورشيد نوشد
و  و من مي با پايگاهي يكسان، در مهماني ديگر موجوداتهمچون تو و نشيند كه درِ شهرياري آن همواره باز است

من! مأنوس. اش گسترده سفره ومي ديگربه موجود، وابسته موجوديهر!دوست ايمان پناهدر موجوداتةهمزيد؛
مي رحمتبيكران به  .دنكنقادر متعال زندگي

و نه بنده در بيشه.٢ بي عظمت. اي نكوهيده ها نه آزادي هست و چون حباب روي آبندها آنگاه كه بادام. ارزش
ميشكوفه و خاشاك ناش را بر روي خس بيمياندازد، منگويد كه آن و .امسروري بخشنده ارزش است



 1392و تابستان، بهار5، سال1ادب عربي، شمارة/ 226

ص1383، جاللي(هاست مصيبت سپ.)380، وبه همين سبب دعوت به وحدتنجبرا هري

.كار خويش قرار دادندةگرايي را سر لوح

 شهرگريزي-3

مي سهراب به طبيعت ديوانه طالبتّ،ورزيد وار عشق بيعتي كه دست تطاول احدي برايه

ب آراستن  خودةاز طبيعت ساد نسان عصر حاضرا،استاو معتقد.داشآن دراز نشده

بيدور اف و روز به روز ميشتر تاده بدبختي از ديدگاه سپهري«. گيرد از طبيعت كناره

ا.و سادگي زندگي طبيعي است بريدن از طبيعت،انسان ان شهرنشين جنگنسچون

و و كه درختان، در صورتي.قابل اعتماد نيست دارد، رياكار است  ها هيچآب گياهان

، هيچ حاضر انسان عصر ولي. گيرند گر را نمييديكجاي گاه با هم سر جنگ ندارند،

مي،بخشد چيز خود را به ديگري نمي ص1380،مراد كوچي(»فروشد بلكه به همين.)16،

بهدريگميكنند، موضعميدر برابر كساني كه طبيعت را نابود شاعر جهت آنو هان رمي

بوي معتقد است كه طبيعت تنها متعلّ. داردمي بازررا از اين كا از اين،ه انسان نيستق

ع از گونه دست القمند است كه طبيعت بدون هيچرو خوردگي باقي بماند تا به درستي

برةآن بهر مي.ندكامل :گويد سپهري در اين زمينه

 هايي كه تاريك هستند در اين كوچه«

و كبريت مي  ترسم من از حاصل ضرب ترديد

مينمن از سطح سيما  ترسمي قرن

سيبيا تا نترسم من از شهرها ، 1371،سپهري(»استليجرثقشان چراگاهياي كه خاك

.)396ص

عي قرن، چهرهنسطح سيما.ا از قرن بيستم استتصويري زيب،اين ابيات صر اي از

و در واقع آسفالتي است كه روي خاك، خاكي كه دور خاك سياه. صنعت است از سبزه

چهاز مظاهر تمد،پس اين. كشند مي و هر اج بيشتريرو مظاهر اينن جديد است

و زندگي يابند، اصالت مي ميو هاي صميمي هاي انساني ،عماد(روند عاطفي رو به افول

ص1378 ،450(.
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ميزجبران نيز از غوغاي شهر گري و ترجيح ران آرام دميد در مرغزاهد ان است

مي از اينكهشاعر.برآسايد طبيعتي كه ملجأ-زند انسان شهرنشين توازن طبيعت را برهم

آا.نالدمي-حقيقي انسان است >���6-���«: داردمي گونه بيانخود را اين سايشو ����/P 
-#,�	̀��� �I�X�%�PvV�-;�>�*��LM�J�\( 0>,�� +c,� ��<�4Lw.�<��	�D�v�5�f( ��6 ���X�n�(�� L���,�.�� �TV���9

�� $6I�Vx�G ���X�4,�Lj�f�� -6,� ��/����Z«)ص1988،جبران ،153(«.

كه انسان شهرنشينت ماهي خواهد جبران آنگاه كه مي زدن حال برهم دائماً در را

پ : گويدمي به تصوير كشد، اك استطبيعت

»�V�( ����*�/�orH1�G�����g,�O�Y�V��-j�5�*�U� -;,�1h6#��K�	,\P-� :�,�� �2���U�* {5 �5,� �oO�Y�V��0j��,��_��p
���%\�<& 1]�x�G �� ��;,� =� E��O�H*5V� �!�/�5 0����	�f��0��P<�� ��5 ��P��/�	 ��( $*̀IL�� -#,������H�

�5�P�V�	���, �����L �9L<�JK.-;�/���U�< :�I ��X-ki75� ����L4���<LQ�� ���f-� � E�J-k �J�o�_pE�J...
-�-6���g+D,����s���X��?@�J ,�O�Y�4L �� �+��%�g�J�̂ �� &���LJ�Y - /,�;\( -2��rH/̀4.0j\G �< ���2 :
�,�5 �2���Vo�t0��P<�� 0H�/4RF,� K/*4� ��p�«)68:1988، جبران(.

و جبران از شهر گريزان و سپهري پيوسته افراد را به پناه بردن در دل طبيعت فرا اند

مي.نندخوا مي :گويد سپهري در اين زمينه

هم« شديكاشان هوا ابردر بيابان يك بار

و باران تندي گرفت

يو سردم شد، آن  سنگ،كوقت در پشت

ص1371، سپهري(»اجاق شقايق مرا گرم كرد ،396(.

و مرا با برگ.1 و زنبق كفن كنيداين قماش كتاني را از تنم بركنيد پيكرم را از تابوت عاج بيرون آوريد. هاي ياس
برو  .بگسترانيدو ليمو هاي پرتقالبستري از شكوفهآن را
ميآنگاه شنيدم كه رود همچون مادر داغديده.٢ ر: كند، از او پرسيدماي زاري مي! ود گوارااي گريي؟ چرا چنين

مي. از آن روي كه ناخواسته به سوي شهر در حركتم: پاسخ داد و بازمانده انگور جايي كه انسان مرا خوار شمارد
و مرا حمل فشرده را در من فرو مي ميكنندة زبالهريزد و چگونه نگريم كه بزودي پاكيزگي. پنداردهايش ام، آلودگي

و بر شاخسار درختان تاجي زرخ... شود؟ پليدي مي نهورشيد از آن سوي كوه شكفت ميين و از خود كه اد پرسيدم
!سازد؟چرا انسان ساخته طبيعت را ويران مي
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وو سپهري هاي طبيعت است شقايق، تعبيري براي گل طبيعت را بهترين گرمابخش

ميدلگر ب مي براي خويش و ميهمگان را به طبيع دين ترتيب،داند ، عماد(خواندت فرا

ص1378 ،449(.

و بارها در كتاب نيز جبران بهرا حبوب خودم"\﹝︺1hF?0² ¹﹝¹"بارها به پناه بردن

ميطبيعت دامان مي. خواند فرا 065��«:گويد وي در اين باره $�̀�J ��< yf/��>�	L����I&����D �
�<��	6��+P,��@�� �< ���TG�V�A( �*/GJ�Cr�X�-f,�Tz*̀,��I�L���*� 1���U�� ���X�I��L +*,�LJ�o �< ��P���8�����P��-d
-bL�5V v9��,�Z«)ص1988، جبران ،13(.

و جبران طبيعت تفاوتوجوه  گرايي سپهري

و ما مضامين مشترك طبيعت گرايي در انديشه هاي سپهري مت جبران فاوت را از وجوه

دوديشه هاي متفاوتان.سازدينمغافلهاآنديدگاه هاي  متمايز يكديگرازراي كه آن

:استذيل به شرح سازديم

 نزديكي بيشتر با طبيعت-1

شد همان و جبران به طبيعت عالقمند،گونه كه بيان وا در اين ميان شدام،ندسپهري ت

آناساحسا حدت كالم سپهري در برخورد با طبيعت از احساس.ا متفاوت استهت

وبيشتري برخو به عنوان.ي با طبيعت دارداحساس نزديكي بيشتر سپهري ردار است

:كند نمونه سپهري بيان مي

مي« را »شنوم من صداي نفس باغچه

گل« مي نبض را ص1371،سپهري(»گيرم ها ،286(.

آنكهستي، انسانيةهاي اولي يعني مانند انسان و راز و رمز راه با طبيعت يگانه بود

و حيات پنهان آن را درك،فهميد مي رومي به بطن طبيعت نزديك هستم و ند رشد كنم

ميو زندگي آن : توان گفت به تعبير ديگر مي.)852ص،2ج،1385ضرابيها،( فهمم ها را

و گرفتن نبض گل بلكه تنها نيست،ها براي هر انساني ميسر شنيدن صداي نفس باغچه

 
و بستة كاهي نرم را بالش خود معشوقم، بيا تا سبزه.١ و آسمان را لحاف خود قرار دهيم ها را فرش خود سازيم

و از خستگي كار روزانه و به افسانة شب جويبار روان در دره گوش فرا دهيم برگزينيم .برآساييم
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جزتواند به چنين نعمت زيبايي انساني مي ازييي جدائدست يابد كه طبيعت را ناپذير

و آنچنان به طبيعت نزديك گردد كه جدايي از آن را سبب پايان  زندگي خود دانسته

.زندگي خود بداند

ميبن و ابراين سپهري پيوسته طبيعت را نسبتر اشعار خود ديدگاهي متضادد ستايد

عن،به طبيعت ندارد وچرا كه او معتقد است تمامي م اصر زيبا و زشت يا به تعبيري فيد

وميمضر در كنار يكديگر تكامل  مي يابند ميآن.گردند سبب سعادت انسان :گويد جا كه

زد«  ....چشمان را با خورشيد،من گره خواهم

ص1371، سپهري(»را با بادها شاخه را با آب،هاهيسا ،339(.

ميوسپهري چند كار مهم را براي برقراري صلح ابتدا ميان چشم. دهد آشتي انجام

ميدوستي برقرةخورشيد رابطو به،كند ار ،ت نور خورشيدشد سببچرا كه چشم

آبسايه مظهر تاريكي.توانايي برقراري ارتباط با آن را ندارد يو پاكمظهر زالليو

بيدر نتيجه سپهري اين،بين اين دو تضاد وجود دارد،تاس ميارتباط خشن را از بردن

ميآو ص1378،عماد(.خواندن دو را به دوستي فرا كه باد سبب جنبش از آنجاو.)338،

مي شاخه و ها درهاآن شود شاعر اين حالت را سبب رنجش،آوردميرا از حالت سكون

مي شاخه و ها مي داند و سعي آشتي برقرار كند ميان تمامي عناصر متضاد حالت صلح

و مهاآن كند ه،زند انند دو سرِ نخ به هم گره را ن گاه به ذمچيو .پردازدعنصر ناسازگار

ازو ورزديمجبران به طبيعت عشق هرچند طبيعت در در آثار خود وصفي نيكو

0²¢"اي كه در داستان به گونه،دهد اختيار خواننده قرار مي وزش حتَي«"?°¼01`﹝¨¹

اس تندباد را كه سبب و نشان دادن قدرت ت، دليل بر عظمت ويراني بناها طبيعت

ص1988، جبران(»شماردطبيعت به انسان مي خود را بر اين امر استوارةو انديش.)47،

اصالت خود را از دست داده است،كرده است كه هرگاه انسان از طبيعت دوري گزيند

ميو ريشه دساش را نابود ي تناقض شده است چار نوعازد، اما در ديدگاه خود به ظاهر

مي"تاءالشِّ"جبران در داستان. پردازدو به مذمت عناصر طبيعت مي ���kL	��«: گويد چنين
-#5�� �5-H�!1��/��	�k�� ��T*$...TV�!L( �/}020�� 1Lj�/�%&� ����v�< ���� �V-k�4T�,� B{�\�� �X�� �	LU�5 L��V�< �
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��,����*�V�� � L���(&�L��� �����+*,��_-����-� 1��%���K,�OL���A�C,� T��Y �5Lc��$P�>�< 0�Z...«)جبران ،

9:1988(.

و شيونةشك خسته شدن گوش از شنيدن صداي زوزبي و عناصر طبيعت باد

و عناصر آن نيست،خشمگين فضايآزرده شدن روح از ديدن ،دليل بر مذمت طبيعت

دةه به قرينبلكه با توج و شيون طبيعتة، زوزمĤتي األجيال،ر كالم فوقموجود باد

كه زيرا همان؛حاكم بر جامعه دارد نابهنجارِـ اجتماعي حكايت از شرايط سياسي  گونه

براي رهايي كشورش از استعمار به عنوان يك فرد انقالبي جبران،قبال اشاره شد

درو از سوي.انگيزدهموطنانش را بر ضد اين دولت برمي،عثماني آثار بيشترديگر،

و بي و مسايل آن چون ظلم عدالتي، آزادي، جهل خود در كنار مضامين ديگر به اجتماع

وةانسان نسبت به جامع .پرداخته است ...خويش، فقر

، رمانتيك صرف نيست بلكه در كنار آن به جبرانآثار مضامين: توان گفتميبنابراين

و واقعيت اجتماع نيز پر بان كنايي را برگزيدهز، گاهي براي بيان حقايق تلخداخته است

ذم طبيعت حتّي،در حاليكه در اشعار سپهري،استپرداخته عناصر طبيعتو به مذمت

.گرددمشاهده نميدر ظاهر نيز 

 هاي طبيعت راز پديدهةمكاشف-2

ودر وراي ذهن سپهري در اين اثنا،پي بردن به راز طبيعت وجود داردجبران سپهري

وييابد ام اشفه دست نميمكبه اسرار اين  در براي دستيابي به اين مكاشفها تالش

مي چنين شعرش ميشودظاهر :گويد، آنجا كه

ما«  نيست شناسايي راز گل سرخ كار

 كار ما شايد اين است

ص1371، سپهري(»كه در افسون گل سرخ شناور باشيم ،298(.

آي.1 ي بادها با من از سرگذشت نسلها سخن بگوي كه گوشهايم از شنيدن زوزه... اي شريك زندگيم به نزد من
و پنجرهو بانگ بازياشيون عناصر طبيعتو و ديدن فضاي خشمگين بسته شدن درها روحم را ها خسته است
.آزارديم ...  
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وشنةلمسأجا شاعر در اين مي معرفت اخت كه.ندك هستي را مطرح ،گل سرخچرا

و در فرهنگ نمادي از كلّ،دنيويةپديد به عنوان يك هاي مختلف هستي بوده

به عنوان نمونه در فرهنگ اسالمي، گل سرخ خون. استمفاهيم متعددةدربردارند

نگ يهودي، در فرهنگ مسيحيت گل سرخ مظهر نور الهي عالم، در فره)ص( رسول اهللا

و گلبرگ بيگل سرخ يعني خورشيد و هايش، و در عين حال هماهنگي كرانگي

و گوناگوني ـ رومي، گل سرخ نماد كاميابي در عشق، در فرهنگهاي طبيعت يوناني

و هوس است .شادي، زيبايي

ميآ،حال بايد از خود پرسيد ميتوانيم بگوييم كه گل سرخ يا خواهيم را شناختيم يا

سر كار ما شناسايي شناسيم؟ب ي به از آنجا كه ما همواره به طور جزئ.خ نيستراز گل

وهر امري را با تعصو نگريستهامور وبا تصوو هاي خود داوري پيش بات  رات شفاهي

آ و چرا،ها دست يابيم به ذات پديده وانيمت نمي،نگريممي،داريمن رواني كه از  كه عقل

ادةاحساس پنجگان ميما مالذا.كنند راك محدودي به ما عرضه  شناخت تحليلي، كار

و كه،يا عقلي راز گل سرخ نيست تجربي ي راز گل در جادو بلكه كار ما اين است

ت گل سرخ را در كليو،ن بسپاريمآزيبايي ور باشيم، خودمان را به دست سرخ غوطه

وةلحظ .)978-974صص،2ج،1384، ضرابيها(يممحو وجود او باش حال دريابيم

مياسرايو ژرفانهايت جبران به عمقا در ام او،يابدر طبيعت دست در چنانكه

مي"Àيوم مولد"داستان -RS«: گويد چنين�<0.����T�\	L( E������@�J ,�O��*5V�H1-��4,� )J\�̀5-HL(0#� ��
�� �o/��X,�O�YLj�� +�,�L7/�+P,� � 1�*/#�H,�O���	-#�6���H� 1{	,�Lj�6 �HfG�4,�� 1�&��59��H,�O���*���>�A�H� 1
&���LJ�Y +/��*̀,��H� 1�I&�L��D ,�O���	��5-6�H�Q&� � 1LJ�� ,�O�����F���d��<&�LJ�o ,�O���	��T<���H��&� �LJ�/ 
,�O���CT��9�d- RS0.<������ =�?@�J �4,��5�̀�H�4,� )J\� 1����0#(� ��I " ��k���� K�X�C,��x��L7��,� ��x�YL7�...

\� �+�0 L(�YL8/� ��&� B_�?@�/ �� X�Lj� �(m6LJ� ���<-_� �...�5 ��.��o �� � ��/; W0#( $F/�� B�>� ��
-; K*6I �-_+Jrd�dVo*� X� ���>i ������LY���� "?@� �I&� RWQLM��v̀V��G 1��,�06T�v̀V( 1,�O���9�VZ«

.)129:1988، جبران(

و نگرمي به آن سوي شهر ژرف.1 با خشكيم و بلندهايو تپه آرامش سخنگويو آورشگفت هايزيبايي همهرا
و پرندگان هاي خوشبوو شكوفهخوابيده هايو علفو درختان سركشيده هاي پست دره و رودهاي آوازخوان
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 رسيدن به جهان مطلوب-3

ميسرانجام در سرزمين آرماني خويش،"حجم سبز"دفتر سپهري در در.گيرد جاي

م و تاب،لكآن و آرامش را پس از تب ازياه فراغت و جا در كنجنآبسيار يافته

و زيبا،يي خويش در سكونتنها سخيِيآرامش ميطبيعت با ديگران دروي. گويدن

آ و طبيعي با هم بهشت زميني مزةراميدن در كنار و با چشيدن زيبايةچيزهاي خوب

مي،حاد با طبيعتاتّ و خرسندي و با خودرس به ژرفاي سرخوشي و جهان در حالتد

خوب،تنها از آن جهت كه هست،همه چيز در حالت آشتيِ با هستي،. شتي استآ

و خوب انگاشته مي ميشود و زيبايي يكي و آنجا كه خوبي جنگ نيك شوند، يعني زيبا

ص1387، عماد( خيزدو بد از ميان برمي ميوي.)311، :دارد در شعرش چنين بيان

تب«  من با تاب، من با

ام اي در طرف ديگر شب ساخته خانه

 من در اين خانه به گمنامي غمناك علف نزديكم

ميمن صداي نف ص1371،پهريس(»شنومس باغچه را ،286(.

ميو از اجتماع فاصله گرفته بودسپهري چرا كه مردم،دش روز به روز از آن دورتر

و زندگي را جد عاشقانه به زمين نمي درمان درد خود را در دوراو. گيرندي نمينگرند

بي شدن از انسان و پناه بردن به طبيعت مي ها و در اين تنهايي به ساختن آزار، شهر يابد

ميؤر شب شهري.پردازد يايي خود و به طبيعت نزديك كه در طرف ديگر ساخته شده

.است

و در آن به آرامش رسيد چنين نيزآيا جبران.سپهري شهر آرماني خود را يافت

و در آن جهان، آزادي،  است؟ جهان مطلوب جبران فارغ از هر گونه تناقض است

و  فضايل ديگري كه انسان با فاصله گرفتن از حيات برابري، عدالت، نيكي، سعادت

و زندگي در جوامع شهريِ ميهاآن،فاسد طبيعت جبران. شود را از دست داده، يافت

 
و چهچه ميخشكي به آن سوي سپسنگرممي... زن بادنظر و دريا را ميشگفتي همةوزم به ...رمنگهاي ژرفش

ميپنجرهةچيزها از شيشة اينهم و ام هم ....انديشممينگرم و بر من آشكار پيرامونم پنهانو پيدااسرارةهستي
بيآه كودكي كه در مانند مي شود .لرزدميي جاودانهايو بلندكران ژرفايي



و جبران خليل جبرانگرايي در انديشهبررسي تطبيقي طبيعت  233/ هاي سهراب سپهري

رج،انسان را به بازگشت به سوي سادگياز همين خاستگاه، نيز و عت به پاكي طبيعت

مزندگي نياكان نخستين  عدر عين حالا ام. خوانديفرا و ناتواني انسان از جز خود به

ميحقّم  اين"مواكبال"ةگونه كه در قصيد همان.كندق ساختن چنين جهاني اعتراف

:وردآ گونه مي

#,X�V̀,� ��O$O� ��$OP>< �J K,]�
, �?Of	6OL�O59� G�O�O4� �� :�CT/���O�

-�0#OR6�5 �t�Ok E�O(�b �g��J �O����O	�_O�J
��I " �̂ �*̀,��YLc�I ���X-k���V-k �������Z

ص1985ل جبران، خلي( ،40(

خواقعيت اينجاست كه شعور جبران از اين مسافت دراز ميان و پرده برمياليو  دارد

ميرا از تبديلاوسِيأ تا.سازد اين خيال به يك واقعيت نمايان همين امر موجب شده

قدشدن وي مردم را به تسليم  و زيرا از نظر او هيچ راهي،ر فرا بخوانددر برابر قضا

.ساختن احكام روزگار وجود ندارد براي دگرگون

 نتيجه

وگرايي ميان آثار ادبي طبيعتةشباهت انديش و ناشي از روح جبران سپهري يات

و نيز معلول شباهت برخي عوامل تأثيرگذار محيطي مانند،يسانان مشترك سرشت

و دور، انديشه مكتب رمانتيسم، عرفان شرق هاي صوفيانه، شرايط نابسامان سياسي

و مكاتب اجتماعي،  كه.است نقاشيهنر تأثير محيط زندگي دوران كودكي از آنجا

و تأثّ شمردهييهاي تطبيقي در مكتب آمريكار، شرط اساسي ورود به پژوهشاصل تأثير

و همچنين اين مكتبنمي و فرهنگشود ميرا بر مرزهاي زبا، مليت  دهد، ني ترجيح

مياين دو اديةشباهت انديش .گيردب در مكتب تطبيقي آمريكا قرار

و جبران اي وجوه مشتركي دارگرايي در زمينة طبيعت هاي خوددر انديشه سپهري

ازاين وجوه مشترك.هستند را:عبارتند هر خدا و در اي ذات ،دنديپديده

پيي است كه هرگاه در ضمير من به روزگار نياز.1 به باشم) شهرهمان آرمان طبيعت،(بيشه در
آنبراي تقديرها راه.خيزدخواهي برميپوزش و مردم در ناتواني را دگرگون نميهاهايي است كه كند

.ورزندخويش از رسيدن به مقصودشان كوتاهي مي
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و وحدت به.گريزيشهر گرايي كهميدر ها بنگريم اين جنبه اگر نيك ييهدف نهايابيم

از آن آييستاعتيطبها آ،رامشي جاودانه است رسيدن به به در عصري كه و پوالد هن

و همگان به بهره معراج مي مي امونوري بيشتر از محيط پير روند ةبا مقايس.برند هجوم

مأيافت كه سپهري با طبيميدرخواهگرايي اين دو شاعر طبيعت ونوسعت  تر است

ا در ام.ديدگاهي متضاد نسبت به عناصر طبيعت ندارد حتَي در ظاهر نيزخالف جبران بر

ب ونهايت جبران ميه عمق و جبران.يابد ژرفاي اسرار طبيعت دست در سپهري

در؛قرار داردتكاپوي يافتن آرمان شهري هستند كه در دل طبيعت  در اين ميان سپهري

مآرمان شهر خو عاجز يابد كه جبران از رسيدن به آن آرامشييش به آرامشي دست

مياست،از اين و رو به عجزش اعتراف و در مقابل قضا . آوردمي قدر سر تسليم فرو كند
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