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چکیده
بینی و سبک شعري سپهري، شعر او را به اصول بان، نوع نگرش، جهانز

همانندي و مناسبات گسترده . و مبانی مکتب رمانتیسم نزدیک کرده است
میان دید، اندیشه و احساس سهراب با مبانی اندیشه مکتب رمانتیسم قابل 

اي هبر این مبنا و با توجه به روح عرفانی حاکم بر درونمایه.بررسی است
ایم اي تحلیل کردهشعر سهراب،  ساختار الگویی شعر او را از همان زاویه

که منتقدان بر اساس آن به تحلیل الگویی زیباشناسی و نگرش رمانتیک 
در این جستار، شعر سهراب با محوریت الگوي سفر در دو . انددست زده

-شعر«و طولی ) »صداي پاي آب«با تمرکز بر شعر شاخص (محور عرضی 
ۀ او، ضمن تحلیل مناسبات و نظام تکرار این الگو در مجموع»زندگی

نتایج به دست آمده نشان داد که بخشی .اشعارش، تبیین و تحلیل شده است
- مانند بازگشت به طبیعت و بدويهاهاي جهان اندیشه رمانتیستمؤلّفهاز 

،طلبیمداري و انزوامن،غلیان احساسات، غلبۀ تخیل، خردستیزي، گرایی
، فردیت و ال و سفر به سوي جامعۀ آرمانیگریز از ح،ستایش کودکی

اند و که در اصول هنري این مکتب، خاصیت الگویی یافتهرسیدن به آزادي
داري زبانی و ساختار آثار رمانتیک با نظم معنیدر نظام بصري، فکري، 

هاي ستگاهاز نمودهاي اصلی تبلور غلبۀ ناخودآگاه بر خااند،تکرار شده
-روانی خالقیت در این مکتب و وجه اشتراك زیباشناسی این مرام هنري

در مسیر تکرار الگوهاي ازلی مؤلفگرایی ناخودآگاه فلسفی و غایت
. بنیادین چون فردیت و تشرّف است
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Pattern Analysis of  Romanticism in Sepehri's
Poetry with a Focus on the Poem « Water Foot

Sound (Seday -e Pay-e Ab)"
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Abstract
Sepehri's language, attitude, ideology and  poetic

style make his poetry close to the principles of
Romanticism. We can discover a great deal of
similarity between the viewpoint, thought and
feelings of Sohrab and the principles of
Romanticism. This paper shows that some of the
components of Romanticism have become patterns
in the artistic principles of this school and are
meaningfully repeated in the visual, intellectual
and linguistic system and structure of romantic
works Among these components are: return to
nature and primitivism, flow of emotions,
imagination domination, anti-intellectualism, ego-
centrism, isolationism, admiring childhood, escape
from now and journey to the utopia, individuality
and freedom. In this essay, Sohrab’s poems will be
explained and analyzed by focus on journey
pattern in the two transverse axes, focusing on the
poem "Footsteps of Water" and long, "life poem".
We also analyze the relationships and repetition
system of this pattern in the collection of poems.
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مقدمه
شناختی تحقیقمقدمۀ جریانپیشینه و 

رمانتیسم نهضتی فرهنگی، فکري و اجتماعی است که آثار و 
، که آن را دورة 1790ا حدود ت1740هاي هاي آن در سالنشانه

» عصر احساس«یا ) 72: 1378جعفري، (»رمانتیسمپیش«
ر قرن ، ظاهر شد و در اواخ)44: 1375فورست، (اندنامیده

هجدهم، انگلستان و آلمان و در قرن نوزدهم، فرانسه، ایتالیا، 
سیدحسینی، (اسپانیا و کشورهاي اسکاندیناوي را دربرگرفت 

1376 :1 /161.(
انقالببرابردرواکنشیراجنبشمحقّقان اینازبسیاري

وآزاديانقالب وعدةاینآورند؛ زیراحساب میبهفرانسه
- جوییانتقاموهاخشونتامابود،دادهرااموراصالحوبرابري

رووزیروساالريدیوانهايخودکامگیانقالب،هاي دوران
درفراوانهايها نابسامانیسنّتوهنجارهاازشدن بسیاري

نخستینشوقوشورجايو بدگمانی،سرخوردگیوآوردپی
).6-175: 1386مرتضویان،(گرفت را

مظاهرهمۀکهنهضتگستردة اینامنۀدوعظیموسعت
را...وسیاستتفکر،مذهب،وبینینجهافلسفه،هنر،

واژهایندرنهفتهگوناگونومتضادمعانیواستدربرگرفته
دشواري تعریف این مرام هنري انجامیدهبهطرف دیگر،از

بازگشتطبیعت،بایگانگیودلیاما اشتراکاتی چون هماست،
مظاهرنفیوروستاییکودکی،ومعصومیتبدويراندوبه

عقل،برتخیلو قوةاحساسترجیحفردیت،جدید،تمدن
ناامیدي، عشق،رؤیا،گذشته،ایامبرحسرتونوستالژي

وحشت،سراپاوآلودمهفضاهايتوصیفاندیشی،مرگ
که از ناسیونالیسم،وآلود، شیطانیهگنامضامینکابوس،
است، آثار رمانتیک را به هم رمانتیسمجنبشهايهمشخّص

).291-294: 1382رضایی، (کندمتّصل می
رمانتیسم ایرانی، بعد از انقالب مشروطیت در ایران نضج 

هاي بزرگی نیما بالید و با آثار رمانتیک» افسانۀ«گرفت و با 
چون تولّلی و نادرپور به اوج خود رسید و سرانجام از اواسط 

به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی . ل به بعد رو به افول نهاددهۀ چه

انزواطلبی و سرخوردگی «بعضی از وجوه رمانتیسم غرب چون 
در » هاي اجتماعی و پناه بردن به طبیعت در تنهاییاز تالش

که تقریباً مانیفست شعراي رمانتیک این دوره ،»افسانه«شعر
).54: 1359شفیعی کدکنی، (شوداست، دیده می

پیش از این، برخی پژوهشگران به ارتباط شعر سهراب 
سپهري با مکتب رمانتیسیسم و بررسی نمودهاي این مکتب در 

ند عرفان و رمانتیسم پیو«اند؛ از آن جمله، مقالۀ شعر او پرداخته
و مقالۀ ) 294-273: 1389(از حسین میکائیلی»در شعر سپهري

، »ابوماضیو ایلیا يسپهرمثبت در آثار سهراب رمانتیسمةجلو«
.توان برشمردرا می) 150- 135: 1386(فکرروشنکبرياز

در این جستار ابتدا نمودهاي شاعرانۀ این الگو با روش 
با هدف توصیف - تحلیل الگویی در مجموعۀ اشعار سهراب

بررسی -پیوند میان اندیشه و زبان در قالب الگوهاي شعري
نمودهاي محتوایی » صداي پاي آب«شود و سپس، در شعرمی

کند، در بستر این مکتب، که در الگوي سفر تبلور نهایی پیدا می
.زبانی و ساختار این شعر تحلیل خواهد شد

رمانتیسم سهراب و روش تحلیل الگویی رمانتیسم- 1
هاي مهم دهۀ سی و شعر رمانتیسم، به عنوان یکی از جریان

رمانتیسم «چهل در ادب فارسی، به دو شاخه و جریان مستقل 
در شعر شاعرانی چون تولّلی، نادرپور، » عاشقانه و فردي

مشیري، سهیلی و رمانتیسم اجتماعی و انقالبی در اشعار کسانی 
حسین (چون ابتهاج، کارو، رحمانی و پرهام قابل تقسیم است

این جریان با تحوالت اجتماعی و ). 163: 1384پورچافی، 
کم جاي خود را به سیاسی و ادبی در ایران و جهان کم

اگرچه ). 59: 1359شفیعی کدکنی، (داد» گراسمبولیسم اجتماع«
اي مختص به یک دوران نیست، مفهوم کلّی رمانتیسم پدیده

شودهاي مختلف به اشکال گوناگون ظاهر میبلکه در زمان
).71: 1375فورست، (

انگیز دربارة یکی از نکات قابل اعتنا و تا حدي اعجاب
هاي گوناگون و تا حدي متناقض سپهري، دیدگاهسهراب 

گاهی . دربارة سبک شعري و گرایش وي به مکاتب ادبی است
-رو صائب و بیدل دانستهو دنباله» هندي نو«سبک شعري او را 
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بینی او را متأثّر و گاه جهان) 21- 20: 1385شفیعی کدکنی، (اند
). 278: 1377عباسی، .ك .ر(انداز فلسفۀ چین باستان برشمرده

به مکاتب اروپایی چون گروهی او را متعلّق یا متمایل 
پوش، سیاه(اگزیستانسیالیسم، )1371:274حقوقی،(سوررئالیسم

شفیعی (، سمبولیسم )340همان،(، ناتورالیسم)142- 143: 1376
، سانتیمانتالیسم غیررئالیستی و فانتزي )101: 1378کدکنی، 

استقالل وي در شعر و اي بردانند و عدهمی) 560: یوسفی(
: 1370شکیبا، (اي نوشاعري و نیز بنیانگذاري سبک وشیوه

.اندتأکید کرده) 23: 1377عباسی، (تر از سبک نیماو تازه) 390
سپهري تمام عمرش بیش از «شفیعی کدکنی معتقد است که 

که صرف شعر گفتن شود، صرف کوشش در راه رسیدن به آن
و شاید راز این ) 1384:21شفیعی کدکنی،(»سبک شعري شد

در هر شکل . ها نیز در همین نکته نهفته باشدگونی دیدگاهگونه
، گاهی بر گرایش هاي متفاوتاز رهگذر این عقاید و دیدگاه

: 1373یوسفی،(زنندسهراب به سبک رمانتیسم مهر تأیید می
و زمانی این نظریه را رد کرده و او را در کنار شاعرانی ) 560

ما، فروغ، اخوان و شاملو از جمله شاعران جریان چون نی
: 1378شفیعی کدکنی، (کنندسمبولیسم اجتماعی معرّفی می

101.(
ها و مفاهیم برخی اعتقاد دارند که سپهري شاعري را با مایه

رمانتیک آغاز کرد و در نهایت به سرودن اشعاري نثرگونه با 
ین پورچافی، حس(تصاویري انتزاعی و سوررئالیستی روي آورد

و در مقابل، گروه دیگري معتقدند سپهري ) 282-283: 1384
اش تحت تأثیر نیما، کم و بیش شاعري در شعرهاي اولیه

سمبولیست است و سپس به عنوان شاعري صاحب سبک و 
داراي نگاه ویژه و شاعري تأثیرگذار و شاخص جایگاه واقعی 

، »مسافر«، »صداي پاي آب«خود را در شعر فارسی با شعرهاي 
به دست آورد و برعکس نیما و » ما هیچ ما نگاه«، »حجم سبز«

فروغ از سمبولیسم نیمایی به رمانتیسم اوایل قرن نوزدهم اروپا 
نشینی کرد و با درآمیختن نوعی نگاه شرقی به آن شعري عقب

.آفرید که در ادبیات فارسی وجود نداشت
گرفتنقدرت، باجدا از تأثیر مستقیم رمانتیسم بر پیروانش

هاي عاطفی در مناسبات و رشد حساسیتومتوسططبقۀ

- زندگی اجتماعی بشر جدید، حضور این مرام هنري در سده

اي براي تبلور احساس هنري هاي اخیر بسترهاي شکلی تازه
بخش عظیمی ). 200- 188/ 3: 1362هاوزر،(انسان فراهم کرد

فارسی نیز مرهون از تأثیر این مرام بر هنر ایرانی و شعر
گرایانۀ این مکتب است که به ویژه دربارة خاستگاه احساس

هاي نزدیکی به چنین گرایی چون سپهري، زمینهشاعر احساس
هاي تبلور رمانتیسم بنابراین زمینه. شودمرامی بیشتر فراهم می

-که نیازمند جستجوي جریانبیش از آن-در شعر سپهري 

باید از طزیق تحلیل - ین مکتب باشدشناسی تأثیرپذیري او از ا
در جستجوي نمودهاي شکلی این مرام در زبان الگویی متن 

سرودن وي و متمرکز بر کشف ساختارهایی در شعر وي باشد 
که با وحدت زبان، ایدئولوژي و تطابق ساختار با احساس در 

. خوانی دارداین مکتب هم

تحلیل الگویی متن
کوشد ، منتقد میمتن1یل الگوییتحلدر رویکرد پسامدرن

هاي پنهان اساطیري زبان را با روش تحلیل الگویی ظرفیت
هاي ذهنی اجزاي ها، پیوندها، ترکیببررسی کند و تداعی

گیري و انسجام تصاویر زبانی و نقش این اجزا را در شکل
چه در دین و آیین و فرهنگ و چه در رؤیا و هنر و -الگویی

دقیق حقایق فیتوص.وصیف و تحلیل کندت- خالّقیت فردي
متن ۀبه معناي نهفترامنتقدموجود در پیکره و ساختار متن،

علیل پدیدارشناختی شبکۀ واقعیات متن و و تسازدمیرهنمون 
رویکردي که - هاي الگویی و تکرارشوندة آنمایهجستجوي بن

با -هاي اصلی آن استغلبۀ توصیف بر ارزشیابی از ویژگی
کوشد قواعد، ها، در مرحلۀ تحلیل میفاده از این توصیفاست

الگویی متن را ساخت کهنها و الگوهاي مستقلی که ژرفنظام
. دهند، تشریح کندانسجام می

توان به در این رویکرد، با تمرکز بر ناخودآگاه زبانی، می
تشخیص روابط معنایی و بیان الگوهایی در زنجیرة پیوندها و 

ها را در مسیر تحلیلی بانی پرداخت و این تحلیلهاي زتداعی

1 . Pattern analysis
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بخشید؛ گرایی محور همتر و یا به سوي تأویلی متنکلّی
: رك(یافتنی نبوداي که در نقد کالسیک تقریباَ دستویژگی

211- 198: 1998کاسمنت، 6-225و 3-32: 1986ساموئلز، 
و 1در تطبیق ساختاري). 74-58و 45-38: 2004باوملین، 

تواند تبدیل به می"الگو"هاي متنی، این یسۀ ساختمقا
: 1990نیمن، (هاي نمادین و همچنین تصاویر شودساخت

195 .(
تواند به تشریح بدین ترتیب توصیف ساختار یک متن می

و ) تحلیل الگویی متن(روابط الگویی میان اجزاي ساختی متن
عت متن هایی براي شناخت طبی2هاي الگویی یا مدلارائۀ طرح

.الگویی آن منجر شودساخت و طرح ژرف
روایت در بستر رمانتیک آن، مسیري است که با سایۀ 

آلود و سنگین نوستالژي میل بازگشت به گذشته و نگاه بغض
معترض به حال و بدبین اما امیدوار به آینده، مسیري را فراروي 

گشاید که بهشخصیت در بافت روایی تکوین او در جهان می
بنابراین . دهدجاي تصویر ایستا، تصویري پویا از انسان ارائه می

تکوین هنري شخصیت در ادبیات رمانتیسم، بیشتر پویاست و 
دینامیسم شخصیت در بافت روایت و ساختار زبانی تصویر 
هنرمند از زندگی انسان به ترسیم مسیري از تجربۀ او با موانع 

انسان با طبیعت و ها و زشت و زیباي مواجهۀ و خشونت
انجامد که تحلیل الگویی در شمار الگوهاي روایی اجتماع می

الگویی نیز دارند، از آن با جهانشمول ادبی که پیشینگی کهن
. کندیاد می» سفر«عنوان الگوي 

رمانتیسم که در اصول هنري مکتبهاي بخشی از ویژگی
مختلف یعنی در آثار- انداین مکتب، خاصیت الگویی یافته

زبانی و یا هنري مربوط به این مرام در نظام بصري، فکري و 
-شده»تکرار«داري در حقیقت در ساختار این آثار با نظم معنی

:هستندبنديدر عناوین زیر قابل طبقه- اند
بازگشت به طبیعت و بدوي گرایی-
غلیان احساسات -
غلبۀ تخیل و خردستیزي-

1 . Structural Matching
2 . model

ستایش کودکی -
واطلبیمداري و انز»من«-
: یوتوپیا/ »جامعۀ آرمانی«و سفر به سوي » از حال«گریز -

فردیت
رسیدن به آزادي-

گراییبازگشت به طبیعت و بدوي
غلیان احساسات و غلبۀ تخیل و خردستیزي-
ستایش کودکی  -

هاي طلبی، در عین حال که از ویژگیمداري و انزوا»من«
صلی تبلور غلبۀ اصلی مکتب رمانتیسم است، از نمودهاي ا

هاي روانی خالقیت در این مکتب و دو ناخودآگاه بر خاستگاه
گریز از حال و سفربه سوي جامعۀ ؛خصیصۀ اصلی دیگر

، نمادهایی از مسیر رسیدن به آزاديفردیت و : یوتوپیا/ آرمانی
در قالب جستجوي ناکجاآباد (ناخودآگاه در روند کسب فردیت 

رسیدن به (الی غایی این فرایند و ترسیم تع) یا شهر فرامن
؛پوشانی هشیار فردي و ناهشیار جمعیدر قالب هم؛فردیت

، وجه اشتراك زیباشناسی این مرام )رسیدن به تعالی و آزادي
گرایی ناخودآگاه مؤلّف در مسیر تکرار فلسفی و غایت- هنري

: رك(الگوهاي ازلی بنیادین چون فردیت و تشرّف است
: 1995، 5، اکیف97- 70: 2009، 4، کوهن53- 38: 2010، 3هاول

بر این مبنا و با توجه به روح عرفانی حاکم بر ). 69-104
توان ساختار الگویی شعر او را هاي شعر سهراب، میدرونمایه

الگویی براساس آن اي تحلیل کرد که منتقدان نقد از همان زاویه
.اندبه تحلیل الگویی زیباشناسی ونگرش رمانتیک دست زده

الگوي سفر و نمودهاي زیباشناختی آن در رمانتیسم سپهري-2
است از خودآگاه به ناخودآگاه؛ ، سفري6ايسفر اسطوره

ست که در مقصد این سفر اتّحاد خودآگاه و ناخودآگاه ا
آنچه . مسیرسفر، انسان را به فردیت و کمال خواهد رساند

3 . Haule
4 . Kuhn
5 . O'Keefe
6.Legendary
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نوستالژي و کند، حس انسان را به سوي این سفر رهنمون می
.دلتنگی از یادآوري دوران وحدت آغازین است

اند؛ این اي بسیار گستردهنمادهاي مربوط به سفر اسطوره
. کندسفر هم به صورت درونی و هم بیرونی نمود پیدا می

شده و یا آرامش و وجوي یک شهر گممسافر، گاه در جست
را به ست تا او زندگی بهتر و یا  مالقات با شخصی معنوي ا

سفر همیشه براي انسان، رازآلود . زندگی بهتري رهنمون کند
شده غبارآلود که انسان را به سرزمینی گمهاییجاده. بوده است

هاي سفر را هاي تحول و سختیاگر انسان سختی. رسانندمی
به جان بخرد و به ندایی که از اعماق روانش او را به 

دهد، گام در راه سفر خواند پاسخ مثبتمیخودشناسی فرا
.خواهد نهاد

در اساطیر مربوط به سفر و تشرّف، شخصی که به سفر 
رود، گاه عارف است و گاه یک قهرمان و پهلوان که براي می

. گرددنجات مردمش عازم این سفر می
هاي زیادي از انواع ادبی، با بررسی نمونه1نورتروپ فراي

هاي فرود و یهمانمودهاي سفر را به دو بخش درون
در فرود، روح در هزار تو . کندهاي صعود تقسیم میمایهدرون

ماند و در صعود، آزادي روح و بازیافت یا زندان گرفتار می
)147: 1384فراي، ( . افتداش اتفاق میهویت اصلی

اش با شنیده شدن نداي دعوت ايسفر در شکل اسطوره
اي دوقطبی با ها به گونهبه اعتقاد یونگ انسان. گرددآغاز می

یابند کنند؛ یا آن را بسیار مهمل و بیهوده میاین ندا برخورد می
). 85: 1368یونگ، (دانند و یا آن را نداي سروشی الهی می

هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، روح نیروي آن را 
)40:1389کمپبل، (. ل نازل کنددارد که به یارانش برکت و فض

تحلیل الگویی باید یک الگو را در محوریت خوانش در 
براي این منظور سفر را، که الگوهاي . منتقد از متن قرار داد

الگوي «به عنوانبنیادین و از ارکان مکتب رمانتیسم است،
انتخاب ) مکتب رمانتیسم: در اینجا(پدیدار مورد بررسی»معیار

را درشعر سپهري، هاي بارز این الگو کنیم و در ادامه نمونهمی
.با روش تحلیل الگویی رمانتیسم بررسی خواهیم کرد

1.  Northrop Frye

در اشعار ) رمانتیسمالگوي معیار (الگویی سفر تحلیل 
سپهري

الگویی در هشت کتاب هاي مایهترین بنسفر از گسترده
الگوي سفر همچون محوري عمودي، . سهراب سپهري است

به عبارت دیگر عبور از . سازدالگوها را به هم مربوط میدیگر 
سایه، مواجهه با آنیما، مالقات با پیر خردمند، دیدار با مادر 
مثالی و مرگ و تولّد دوباره، تنها از گذر سفري درونی محقّق 

او قهرمان این . سپهري در تمام عمرش در سفر است. گرددمی
اش شدهاي است؛ سفري که او را به  شهرگمسفر اسطوره

سپهري با . اآرامش را به آرامش خواهد رساندرسانده و روح ن
سرودن اولین مصراع هشت کتاب، پاي در جادة سفر نهاد؛ 

شود و با  ما هیچ، اي که با مرگ رنگ شروع میسفري اسطوره
به تولّدي » هیچستان«کران ما نگاه شاعر را در سرزمین بی

و هابازگشت به خاستگاه«2به اعتقاد مورنو . رسانددوباره می
»ویژگی اصلی هرگونه اسطوره استآغازین، عالم

دغدغۀ اصلی سپهري نیز بازگشت به اصل ) 203: 1388مورنو،(
.اش استشدهو شهر گم

نخستین مرحلۀ این سفر، احساس درونی سالک و میل او به 
همواره نور از تاریکی مطلق سر بر . این سیر و سلوك است

. آوردمی
رو بهري با فضایی مرده و تاریک رودر نخستین دفتر سپه

غلظت تاریکی، میل به رسیدن نور و روشنایی را در . شویممی
کند؛ همچون کودکی که در تاریکی زهدان مادرش او بیدار می

در این . کندها را تحمل میبه امید رسیدن به روشنایی، سختی
خواند، در تاریکی مطلق ندایی شاعر را به سوي خود می

:اش استکه شاعر اسیر تاریکی سایهحالی
لیک پاهایم در قیر شب / خواندبانگی از دور مرا می

).18: مرگ رنگ(است
رنگ و مرده را سپهري در دفتر مرگ رنگ، فضایی بی

در این فضا هیچ ندایی او را به سوي خود . کندترسیم می

2. Moreno
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/ هادور ماندند ز من آدم/ کنم تنها از جاده عبورمی: خواندنمی
مرگ (ها غمی افزود مرا بر غم/ اي از سر دیوار گذشتسایه
). 37: رنگ

-وپایان، در جستهاي بیشاعر گیج و سرگردان، در دره
به چشم گم شده / غروب پر زده از کوه: جوي راهی است

به صخره سار / غمی بزرگ پر از وهم/ تصویر راه و راه گذر
بند گسسته است سکوت / درون دره تاریک/ نشسته است

).49: همان(
نشیند و به امواج امیدانه بر ساحل دریا میسرانجام شاعر نا

نگرد؛ امواجی که موجی از امید را در دل خروشان دریا می
که امواج دریا روزي او را آورد؛ امید به اینشاعر به وجود می

:به سرزمینی در آن سوي افق برساند
پیکرش را ز / ته شب بر سر اوقایقی ریخ/ مانده بر ساحل

هیچ کس نیست که / برده در تلخی ادراك فرو/ رهی ناروشن
).71: همان(و به آب افکندش/ آید از راه
شناسی، آب و دریا نماد گذار و عبور از اسطورهدر

فرو رفتن در آب نیز در . اي به مرحلۀ باالتر هستندمرحله
هاي مناسک ره و از نشانهاساطیر ملل گوناگون، نماد تولّد دوبا

).195: 1379کوپر، (گذار است
قایق سپهري در گل شب فرو رفته است و او عازم سفر شده 

به اعتقاد . انداست، اما امدادهاي غیبی هنوز به یاري او نیامده
تواند اولین معموالً پاسخ مثبت به نداي دعوت، خود می1کمپبل

اشد که آموزگار نشانۀ نزدیک شدن کاهن و راهنمایی ب
). 82: 1389کمپبل، (هاي تشرّف و راز آشنایی است آیین

بازد و دنیاي سیاه شاعر در دفتر مرگ رنگ، کم کم رنگ می
گراید و ها به کبودي میرنگ سیاه، با شروع دفتر زندگی خواب

:شودهایی از امید نمایان میرگه
اي چشم هگل/ گریدابري در اتاقم می/ خواندمرغ مهتاب می

/ لولدام پیکر مشرق میدر تابوت پنجره/ شکفدپشیمانی می
در مرداب /گیاه نارنجی خورشید/میردمی/ کندمغرب جان می

).83- 84: هازندگی خواب(کم روید کماتاقم می

1. Campbell

است و روند فردیت، روندي همراه با سختی و پیچیدگی
ی است که براي پیمودن آن، مسافر نیازمند به منجی و راهنمای

کمپبل در تبیین الگوهاي اساطیري خود آن را امداد غیبی 
سپهري ها، زندگی خوابدر دفتر ). 82: 1389کمپبل، (نامدمی
:سرایدبارة ناتوانی در استجابت دعوت این گونه میدر

در بستر پر -جاکاش این/فانوس از کنار ساحل به راه افتاد
چگونه / گریزدز من میفانوس ا/ نچکیده بودم-علف تاریکی

و دور از من / امها چسبیدهبه استخوان سرد علف/ برخیزم 
زندگی (کند شو میودرگهوارة خروشان دریا شست/ فانوس
). 88: هاخواب

مسیر سفر و تشرّف در دفاتر مرگ رنگ و آوار آفتاب روشن 
نیست؛ گویی شاعر هنوز نتوانسته است در مسیر درستی گام 

ها، سپهري در پایان دفتر زندگی خواب» سفر«شعر در . بگذارد
وزد؛ شود و نسیم سبزي بر او میدر رؤیاهایش راهی سفري می

: گرددنسیمی که راهنماي او در این سفر رؤیایی می
ام برگی بر درخت خاکستري پنجره/ هاي درازپس از لحظه

هنوز من / ونسیم سبزي تار و پود خستۀ مرا لرزاند/ رویید
که به راه / هاي رؤیاها فرو نبرده بودمهاي تنم را در شنریشه

). 130-131: همان(افتادم 
شود به روشنی بیانگر کلماتی که در این بند مشاهده می

کلماتی . طلوع و رویش مرحلۀ جدیدي در زندگی شاعر است
همچون درخت، پنجره و نسیم، آب را از اعماق خاك به 

و درخت، نقش محور دنیا را رساندملکوت و جاودانگی می
کند؛ درخت همیشه سبز، سمبل جاودانگی است و از بازي می

سوي دیگر درختان میوه اغلب درختان زندگی شناخته 
ها را ها و بیشههاي رازآشنایی، جنگلشوند، در آیینمی

دانند، جایی که اتفاقات مهم و هایی جادویی میمکان
سپهري ). 48: 1388ورد،ف(دهدکننده در آن رخ میتعیین

هایی را که از اعماق ناخودآگاهش سر خواهد تا ریشهمی
هاي جادة رؤیاها هاي درخت در شناند، همچون ریشهبرآورده

در بخش . فرو کند تا به ملکوت و جاودانگی دست پیدا کند
:سرایدسپهري می» سفر«دیگري از شعر 
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و / افتادسایۀ دستی روي وجودم / هاي درازپس از لحظه
/ پرتو تنهاي خودم را/ و هنوز من/ لرزش انگشتانش بیدارم کرد

زندگی (در ورطۀ تاریک درونم نیفکنده بودم که به راه افتادم 
). 131: هاخواب

اند، در در دیدگاه کمپبل آنان که به دعوت پاسخ مثبت داده
شوندرو میگر روبهاولین مرحلۀ سفر با موجودي حمایت

در شعر ذکر شده نیز، سایۀ دست راهنمایی بر . )75: 1389(
افتد و لرزش انگشتانش او را از رؤیا بیدار روي وجود شاعر می

کند و او را به شخصی که شاعر را از رؤیا بیدار می. کندمی
خواند با الگوي روح یا پیر خردمند در سفر و بیداري فرا می

، سپهري در قسمت پایانی شعر. خوانی داردآثار یونگ هم
:سرایدمی

برگی از درخت / یک لحظه گذشت/ هاي دراز پس از لحظه
و / اش را از روي وجودم برچیددستی سایه/ ام فرو افتادپنجره

و هنوز من چشمانم را / لنگري در مرداب ساعت یخ بست
: هازندگی خواب(نگشوده بودم که در خوابی دیگر لغزیدم

نبات و درخت است و از در این شعر پیر در حکم روح). 133
طرفی دیگر پیوندش با مرداب، رابطۀ او را با ضمیر ناخودآگاه 

دهد؛ زیرا ضمیر ناخودآگاه غالباً به واسطۀ به خوبی نشان می
پیر پس ). 1368:119یونگ،( .شودتمثیل جنگل و آب بیان می

کند، به طور که به سپهري در پیدا کردن راه کمک میاز آن
کند؛ اما چرا؟ به اعتقاد یونگ در مواقعی را ترك میناگهانی او 

شود، گاهی به صورت ظاهر می» مهربان«و » ساده«که پیر 
که ریزد، تنها به منظور آناي ناگوار طرح میخودآگاهانه حادثه

پیر، ). 123: 1368یونگ، (فرد را به پیمودن راه درست وادارد
مسیرش را به گوید تا او را کمک کند کهشاعر را ترك می

گوید که پیر ترکش میسپهري پس از آن. درستی انتخاب کند
: سرایدناامیدانه می

همیشه خودم را در پس یک / من در پس در تنها مانده بودم
ام گویی وجودم در پاي این در جا مانده بود در در تنها دیده

پاسخ ام صدایی بیآیا زندگی/ گنگی آن ریشه داشت
). 134: هاابزندگی خو(نبود

سپهري در پس در تنها مانده است، اما هیچ ندایی او را به 
خواند و پیر خردمند و امدادهاي غیبی نیز او را درون فرا نمی

گویی نگاهبانان آستانه مانع ورود او به جادة . اندتنها گذشته
در طی این سفر . شونداي میسرنوشت و شروع سفر اسطوره

ز ناکامی از طی طریق و پس از اینکه پیر پرآسیب، مسافر پس ا
او را به حال خود رها کرده، به تنهایی دوباره قدم بر جاده 

. نهدمی
سپهري تنها راه آغاز سفر را پیروي از طبیعت و رجعت به 

داند و سالکان را از ترس در پیمودن گذشتۀ نیاکان اساطیري می
ري که از سف. داردمسیر پر پیچ و خم این سفر بر حذر می

شود و ما را به عمق سطح خودآگاه به منزلۀ حال شروع می
با پیوند زدن حال و . ناخودآگاه در حکم گذشته خواهد رساند

اي روشن تواند آیندهگذشته و ایجاد توازن بین آن دو مسافر می
پیمودن مسیر همیشه به معنی . را به مردمانش نوید بدهد

سیدن به فردیت نیست و دگرگونی نیست؛ گاهی هدف مسافر ر
اي است در این هنگام او همچون برده. یا هدف واالیی ندارد
:سپرد و نه او جاده راکه جاده او را پی می

/ انجامها رفتی بردة گام، رهگذر راهی از من تا بیراههبی
). 181: آوار آفتاب(مسافر میان سنگینی پلک و جوي سحر
ا و بارها مسیر را اشتباه در این سفر ممکن است سالک باره

گاهی . راهه برودطی کند و از راه راست منحرف شود و به بی
نیز تنها بودن او در مسیر، این شک را در دل او به وجود 

کند و نه سایر مردم که اسیر آورد که شاید او اشتباه میمی
: روزمرگی هستند
/ زنددردي از شب هستی سر میایم و ستارة همما جدا افتاده

ما / ها خواهد گذشترویم و آیا در پی ما یادي از درما می
/ ها خواهد نشستگذریم و آیا غمی بر جاي ما  در سایهمی

برویم از سایۀ نی شاید جایی ساقۀ آخرین گل برتر را در سبد 
). 208: همان(ما افکند 

گوید که از تمامی مردم جدا افتاده است، همچون شاعر می
ردم به او ایمان ندارند و او مسیر زیادي را به پیامبري که م

هایی را که در راه آیا کسی او و سختی. تنهایی پیموده است
گذار تحمل کرده است، به یاد خواهد آورد؟
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گیرد که فارغ از تمام این افکار در نهایت شاعر تصمیم می
به مسیرش ادامه دهد به امیدي که روزي به آن گل برتر، که 

.دستیابی به فردیت و کمال است، برسدنمودي از
سپهري بارها در اشعار خود مواجهه با کل و دستیابی به 

او مسیر . فردیت را در قالب عناصر طبیعت بیان کرده است
اي را همچون سفر یک دانه براي تبدیل شدن به سفر اسطوره

: کندیک گل بیان می
سفر ماه / انهسفر پیچک این خانه به آن خ/ سفر دانه به گل

).288: صداي پاي آب(به حوض 
فردیت یک دانه در تبدیل شدن او به یک گل است و 
فردیت ماه، سفري است که او از شکل هالل به شکل قرص 

انعکاس نور ماه در حوض به تأثیر نیروهاي . کندکامل طی می
بدین مفهوم .  ها و جذر و مد آن اشاره داردکیهانی ماه بر آب

عکاس نور ماه در حوض، در حکم انوار هدایت پیري که ان
خردمند است که تصویر مانداالگونِ قرص ماه را در حوض که 

1به اعتقاد دوبوکور. دهدنمودي از زهدان است، انعکاس می

گیرد از هالل تا هاي مختلفی که ماه به خود میارتباط شکل
ه است و در تولّد دوبارو الگوي مرگ دایرة کامل، یادآور کهن

است، منتهی اي کامل که نمودي از فردیتنهایت هالل به دایره
از سوي دیگر سپهري با ذکر سفر دانه و سفر ماه در . گرددمی

کنار یکدیگر به باور اساطیري دیگري نیز اشاره دارد؛ تأثیر انوار 
ماه بر جذر و مد آب و همچنین میزان بارندگی و رویندگی در 

پیدایش مناسک خاصی در میان اقوام بدوي زمین منجر به
افشانند و با کشاورزان با مشاهدة ماه نو تخم می. گشته است

مشاهدة هالل ماه، که به شکل داس است، گیاهان را هرس 
همچنین این باور وجود ). 52ـ 53: 1387دوبوکور، (کنندمی

کند و گاه در مطالعات دارد که ماه، رشد گیاهان را تسریع می
وجود داشت که ماه خود گیاه استگري این عقیدهیمیاک
). 126: 1390یونگ، (

چون پیري خردمند، گیاهان را براي نور خورشید هم
سپهري عشق را . کندیشان یاري میرسیدن به فردیت وجود

داند، چرا که ترین نیرو براي طی کردن این مسیر دشوار میمهم

1. Dobokor

گردد و به او در طی مسیر یاري کیهان نیز با مسافر همراه می
: رساندمی

ها و او و ثانیه/ هاستدست عاشق در دست ترد ثانیهو 
خوابند ها روي نور میو او و ثانیه/ روند آن طرف روزمی

شاعر . وسایل سفر فراهم است و مسیر آشکار). 315: مسافر(
کنم احساس می. من نیز از قهرمانان دیگر جدا نیستم: گویدمی

هاي دوردست قرار دارد؛ قایقی که در انتظار قایقی در آب
مرا سفر . پردیس برساندصورت نوعی قهرمان است تا او را به

و بند کفش / کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند/ بردبه کجا می
). 317: مسافر(گشوده خواهد شد / هاي نرم فراغتبه انگشت

به اعتقاد . دجوي مقصد، راهی شوومسافر نباید در جست
کمپبل مسافر اگر نگران نتیجۀ اعمالش باشد، مرکزیتش را در 

: 1389کمپبل، (رسیدن به اصل جاودانگی از دست خواهد داد
.او باید به رهایی کامل برسد؛ حتی به رهایی از مقصد). 245

/ آیممن از مجاورت یک درخت می/ کجاست سنگ رنوس
به «: اثر گذاشته بود/ هاي سادة غربتکه روي پوست آن دست

).320- 321: همان(» یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی
کند و حس شاعر بار دیگر به منشأ گیاهی بشر اشاره می

از (او نسبت به بهشتی که از آن تبعید گشته است »نوستالژي«
:گردد، در او زنده می)ارکان رمانتیسم او

ستادم تا دلم قرار و ای/ ام بردسفر مرا به در باغ چندسالگی
من از هجوم / و در که باز شد/ صداي پرپري آمد/ بگیرد

). 321ـ 322: همان(حقیقت به خاك افتادم 
شاعر با عبور از دنیاي مدرن و صنعتی به پردیس وارد 

: شودمی
» بانیان«و زیر سایۀ آن / هاي استوایی بردسفر مرا به زمین

تی که به ییالق ذهن عبار/ چه خوب یادم هست/ سبز تنومند
: همان(وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت : وارد شد

325 .(
توان تباري و اعتقاد به تولّد گیاهی در اساطیر کهن را میگیاه
ترین رابطۀ نمادین میان انسان و درخت و نشانۀ تقدس قطعی

باورمندي را در هاي مختلف ایننمونه. درختان دانست
و اسطورة ) ریواس(ث، مهلی و مهلیانه، هاي کیومراسطوره
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پورخالقی چترودي، (بینیمآفرینش زردشت از آب و گیاه می
1387 :48 .(

اي ترین مراحل در یک سفر اسطورهیکی از محبوب
. بازگشت قهرمان از سفر و ارشاد و راهنمایی مردم است

: سرایدمی» در راهپیامی«سپهري در دفتر حجم سبز و شعر 
ها نور در رگ/ خواهم آمد و پیامی خواهم آوردروزي 

هاتان پر و صدا  خواهم در دارد  اي سبد/ خواهم ریخت
- 345: حجم سبز(سیب آوردم سیب سرخ خورشید/ خواب

344.(
اي، جدایی، تشرّف و ترین ارکان یک سفر اسطورهمهم

که از زندگی به اعتقاد کمپبل، قهرمان پس از آن. بازگشت است
نهد و در آستانۀ کشد و پاي در جادة سفر میدست میروزمره

شود رو میبهالطبیعه با نیروهاي شگفت روعبور به جهان ماوراء
و پس از غلبه بر آنان به پیروزي نهایی دست خواهد یافت و 

بینی و نیرویی که به دست آورده در بازگشت از سفر با روشن
انتظار او هستند است، توان آن را دارد تا به مردمی که در

سپهري نیز مردمان را ). 40: 1389کمپبل،(برکت و فضل بخشد
دهد که باالخره روزي از این سفر پرمخاطره بازخواهد نوید می

رشید گشت و همچون پیري خردمند براي آنان سیب سرخ خو
اي بهشتی از سوي دیگر سیب میوه. را به ارمغان خواهد آورد

: همان(ی قهرمان به مرکز استیابدهندة دستاست و نشان
41  .(

خورشید نیز در اساطیر نمود روشنگري و هدایت و 
قهرمان با بازگشت ).  41: همان(نمونۀ پیر خردمند استکهن

از پردیس، که نمودي از تجلّی فردیت در او است، شایستگی و 
آل ریزي الگوي جهانی ایدهتوانایی آن را خواهد یافت تا به پی

:بپردازد
زن زیباي جذامی / خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد

کور را خواهم گفت چه / را، گوشواري دیگر خواهم بخشید
- ها را خواهمگردي خواهم شد، کوچهدوره/ تماشا دارد باغ

: حجم سبز(آي شبنم، شبنم، شبنم: جار خواهم زد/ گشت
به قهرمان در مرحلۀ بازگشت از سفر، اکسیر حیات را). 345

دست آورده است و اینک آن را به مردمانی که پشت در  در 
). 184: 1389کمپبل، (بخشدانتظار بازگشت او هستند، می

در دل من چیزي است، مثل یک بیشۀ نور، مثل خواب دم 
بدوم تا ته دشت، / خواهدتابم، که دلم میو چنان بی/ صبح

حجم (اند خودورها آوایی است، که مرا می/ بروم تا سر کوه
). 356-357: سبز

رسد، ندایی که او را از اسارت در ندایی به گوش شاعر می
به اعتقاد کمپبل مهم نیست که . داردابتذال زندگی بر حذر می

ایم و بزرگی و کوچکی اي از زندگی قرار گرفتهدر چه مرحله
که با به گوش رسیدن این هم مهم نیست؛ آنچه مهم است این

روند و راز یک دگرگونی بر ها به کنار میو حجابهاندا پرده
دیگر زندگی حقیر و الگوهاي زندگی . شودقهرمان آشکار می

کنند و درست در همین زمان قهرمان در گذشته او را اقناع نمی
: 1389کمپیل، (باید براي عبور از آستان، خود را آماده کند 

61.(
: گویدشاعر میدر منظومۀ حجم سبز» پشت دریاها«در شعر 

دور خواهم / خواهم انداخت به آب/ قایقی خواهم ساخت
کسی نیست که در بیشۀ که در آن هیچ/ شد از این خاك غریب

).368-369: حجم سبز(قهرمانان را بیدار کند/ عشق
را پیش از این رسد آنچهجذبۀ ندایی که از دور به گوش می

. کنداهمیت میبیمعنا وقهرمان جریان داشت، بیدر زندگی 
زیسته گویی پیش از این، شاعر در وطنی غریب و ناآشنا می

گیرد که راهی سفر شود، چرا که پی برده او تصمیم می. است
.  است که زمان زیادي را در خواب غفلت سپري کرده است

همچنان خواهم / و دل از آرزوي مروارید/ قایق از تور تهی
نه به دریا پریانی که سر از / م بستها دل خواهنه به آبی/ راند

فشانند می/ گیرانو در آن تابش تنهایی ماهی/ آرندآب به در می
).369: حجم سبز(هاشان فسون از سر گیسو

شود؛ سفري، نه براي صید شاعر راهی سفري دریایی می
ماهی و مروارید، بلکه سفري به سوي صید خویشتن از دریاي 

ن دریایی که نمودي از آنیماي اغواگر متالطم ناخودآگاه، پریا
. توانند او را از ادامۀ سفر بازدارندهستند، نیز نمی
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دور باید شد، / همچنان خواهم خواند/ همچنان خواهم راند
زن آن شهر به سرشاري یک / مرد آن شهر اساطیر نداشت/ دور

).369: حجم سبز(خوشۀ انگور نبود 
گشته است، براي عرضه شاعر که اینک در نقش راهنما باز

کردن برکتی که در طول سفر به دست آورده است، به دیگران 
برگ به . دهدها نشان میکند و به آنبرگی را از شاخه جدا می

تولّد دوباره است و و عنوان جزئی از درخت، نمودي از مرگ 
از سوي دیگر شکوفایی گیاه به اعتقاد کمپبل، نمادي از 

). 196: 1389کمپیل، (بازگشت به ریشه است
برکتی که . به اعتقاد وي، آخرین کنش قهرمان بازگشت است

چون اکسیر حیات، جهان را جانی آورد؛ همقهرمان با خود می
بازگشت قهرمان، همیشه انکار ). 252: همان(بخشددوباره می

هاي ها قهرمان، آرماندر افسانه. و مقاومت مردم را در پی دارد
کند حقیقت و صداقت را به مردمان عرضه میچونانسانی هم

اي برخوردار است و خدایان العادهو از شجاعت و قدرت فوق
خواندها را به خودشناسی فرااند تا انساناو را به زمین فرستاده

). 67: 1387دانسی، (
باران : رسددر درفتر ماهیچ، ما نگاه، شاعر به مقصد می

هاي مرطوب عزیمت ا شنمن ب/ شستاضالع فراغت را می
من قاتی / دیدمهاي منقّش میو خواب سفر/ کردمبازي می

). 424: ماهیچ، ما نگاه(ها بودم آزادي شن
شسته شدن اضالع فراغت توسط باران، نمودي از محو 

اي که نمود دستیابی به شدن جسمانیات و ظهور مانداال، دایره
اد و رها گشته و در مسافر از عزیمت آز. باشدفردیت است، می

1هایی که نمودي از محو ایگوکران فردیت با شنکنار دریاي بی

.کندباشد، بازي میمی2و انحالل آن در خویشتن
/ در امتداد وقت قدم زد/ باید بلند شد/ باید کتاب را بست

سپهري ). 434: ماهیچ، ما نگاه(ابهام را شنید / گل را نگاه کرد
. جا نشستن مسیر فردیت را کشف کردیکتوان بانمی: گویدمی

: باید بلند شد و به مکاشفه و سیر در آفاق و انفس پرداخت
هاي تدریجی باغ با سفر/ یک نفر باید از این حضور شکیبا

1 Ego
2 Self

دست او را / یک نفر باید این حجم کم را بفهمد/ چیزي بگوید
اي وقت روي این قطره/ کندهاي اطراف معنی براي تپش
/ ي محض رایک نفر باید این نقطه/ مخاطب بپاشدصورت بی

یک نفر باید از پشت درهاي / در مدار شعور عناصر بگرداند
/ دود روي پلک حوادثگوش کن، یک نفر می/ روشن بیاید

). 447: همان(آیدکودکی رو به این سمت می
اکنون چرخۀ سفر کامل گردیده است و قهرمان به میان مردم 

او به برکت . جویش پایان یافته استوستبازگشته است و ج
دست یافته است و با اکسیر سخنان حکیمانۀ خود به میان 

تواند به تولّد جایی که این برکت می. ها بازگشته استانسان
).  203: 1389کمپبل، (دوبارة جامعۀ بشري کمک کند

از / یک دهان مشجر/ در کجاهاي پاییزهایی که خواهند آمد
در ). 455: ماهیچ،مانگاه(حرف خواهد زد؟ / خوبهاي سفر

آن زمان که جامعه دوباره دچار رکود : گویدپایان شاعر می
پاییزي شود؛ آیا قهرمان دیگري رستاخیز خواهد کرد تا به 
مردمان از تجاربش در سفر بگوید و آنان را هدایت کند؟ به 

که گاه نباید از برکت وجود قهرمانی عبارت دیگر جامعه هیچ
در حکم قطب، مانداالي فردیت را در کیهان به چرخش در 

اي است که تا ابد تکرار آورد، خالی باشد و این چرخهمی
.خواهد شد

رمانتیسیسمهاي تکرارشوندة الگویی و ویژگینمودهاي- 3
»صداي پاي آب«در شعر

، دورة دوم، »آرش«در مجلّۀ 1344این شعر که در سال 
هاي بلند و شعري است موزون با پارهچاپ شد؛  3شمارة 

این سروده، . کوتاه نیمایی با زبانی ساده و آشنا، در بحر رمل
شعر بلند یا کتاب کوچکی است که به تنهایی یکی از مجلّدات 

این ). 383: 1375نوروزي ،(هشت کتاب را شامل شده است
هاي ها و دیدگاهها، تجربهشعر در حقیقت شرح زندگی، دیده

ي است که در آستانۀ سی و هفت سالگی ایستاده و سیزده شاعر
: 1375ترابی، (سال تجربۀ شعري را پشت سر گذاشته است

سهراب با سرودن این شعر به سبک شعري موفّقی رسید). 121
صداي «بسیاري بر این باورند که ). 21: 1384شفیعی کدکنی، (
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ۀ ترین تجارب شعري سهراب و نقطیکی از موفّق» پاي آب
شروع تکامل و حرکت رو به جلو او در عرصۀ شاعري و 

نمودهاي.یابی او به سبکی خاص و منحصر به فرد استدست
در این رمانتیسمهاي تکرارشوندة مکتب الگویی و ویژگی

در عناوین ذیل قابل بررسی ) 1مطابق تعریف بخش (شعر
:است

گراییبازگشت به طبیعت و بدوي.1
طبیعت و حیات ابتدایی و غیرمتمدن، شاید توسعۀ عالقه به 

نخستین ویژگی رمانتیسم است که هدف از بازگشت به آن 
ها رمانتیک). 71-72: 1385ثروت،(بازیافت اصالت انسانی بود

با گرایش به طبیعت از عقالنیت دکارتی و فیزیک نیوتنی که 
رمز ورازتوصیف طبیعت وجهان را به گونۀ مکانیکی وبی

)1378:86جعفري، (گردان شدندرويکرد،میوتبیین 
، پدر نظریۀ ادبی رمانتیک، طبیعت را مادر »وردزورث«

و معتقد است شعر ) 1/196: 1376سید حسینی،(نامدتسلّاها می
).2: 1373رضایی،(ریا باشدباید همان زبان سادة زارعان بی

کندرمانتیسم را بازگشت به طبیعت معرفی می» روسو«
شاعر رمانتیک فرانسوي، » المارتین« و) 1378،21ي، جعفر(

- آهنگترین چیزهاي طبیعت با خوششعر را درآمیختن مجلّل

).118: 1385نوري،( داندترین صداها می
سهراب سپهري را از لحاظ قرار گرفتن در متن طبیعت و 
یگانه شدن با شور و مستی اجزاي آن، با شاعران رمانتیک 

).195: 1376عابدي، (اندانستهغربی  قابل قیاس د
سپهري در این شعر . شعر طبیعت است» صداي پاي آب«
خواهد با طبیعت یا هر چه در طبیعت است، پیوند داشته می

باشد و زندگی و زیبایی را در همه چیز و همه کس و همه جا 
او شعر خود ). 383: 1375نوروزي،(ببیند و مبلّغ محبت باشد

ی درخت، آب،گیاه، گل، چشمه، دشت، ماه، را با عناصر طبیع
درآمیخته .... سنگ، علف، باران، سیب، بابونه، ریواس، نارون و

است و در همان سطرهاي آغازین؛ انگیزة خود از این شیفتگی 
: کندهاي خلقت را تبیین میبه پدیده

پاي / بوهاالي این شب/ و خدایی که در این نزدیکی است
در ].272[روي قانون گیاه گاهی آب روي آ/ آن کاج بلند

:حقیقت نیایش او با معبود دمسازي با طبیعت است
مهرم / جانمازم چشمه/ ام یک گل سرخقبله/ من مسلمانم

] 272[دشت سجادة من/ نور
ها نسبت به طبیعت نیز اغلب فلسفی و رویکرد رمانتیک

که اي بود که از خالل آن، قدرتی راطبیعت آینه. اخالقی بود
هاآن. کردندبر سازندة آدمی و جهان طبیعت است، مشاهده می

. دانستندطبیعت را افشاگر دست خالق و معناي وجود می
سراشیبی، «: گویدهاي رمانتیک، می، یکی از چهره1گريتامس

آکنده هیأتیابی که از شعر و الاي را نمیسیالب و صخره
ها از طیبعت تا تیکتلّقی رمان). 22: 1388هیث،(»نگشته باشد

حدودي نشان دهندة تلقّی شهودي و وحدت وجودي نسبت 
یافته استعنوان بخشی از کیهان یگانه و وحدتبه طبیعت به

). 87: 1378جعفري، (
صداي پاي «از مجموعۀ » مهمانی باغ عرفان«سهراب نیز در

هاآنشود و خود را با در مظاهر صنع الهی غرق می» آب
: بیندنه میپیوسته و یگا

روي پاي / از تابستان/ از پشه/ از چنار/ نام را بازستانیم از ابر
] 298[تر باران به بلندي محبت برویم 

ها روي دیگري نیز اما بازگشت به طبیعت از نظر رمانتیک
دارد و آن اعتراض هنرمند به ماشینی کردن زندگی و تخریب 

) 73: 1385ت، ثرو(هاي انسانی ومسخ شدن آدمی استارزش
رویش هندسی سیمان آهن و « و سهراب نیز دل آزرده از

در شهرهاي عاري از عشق و معنویت ناگریز به طبیعت » سنگ
هاي آن، از دیدن پدیده»سرخ و سبز«آورد تا غرق درروي می

: طبیعی به وجد آید
برداشتن «با ]  288[شکفد هر کجا برگی هست شور من می

واین همه او را بسنده » کنداحساس میریگی وزن بودن را
:است و بدان خشنود

]289[و به بوییدن یک بوتۀ بابونه/ من به سیبی خشنودم

1. Thomas Gary
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ها همچون ارگانیسمی زنده و در طبیعت در نظر رمانتیک
در 1»تشخیص«کند؛ از این جهت کاربرد حال تحول عمل می

). 87: 1378جعفري،(ها از بسامد باالیی برخوردار استآثار آن
چنان » صداي پاي آب«در شعر » تشخیص«حضور آرایۀ 

» جشنوارة تشخیص«پررنگ و گویا است که این شعر را 
:اندنامیده) 1377:19عباسی، (

فکر بازي / انداختدست در گردن حس می/ شوق می آمد
] 286[شنوم میمن صداي نفس باغچه را]/ 276و275[کرد می
]287[گیرم ها را مینبض گل/ 

توصیف بیرونی طبیعت جاي خود را هارمانتیکدر اشعار 
دهد و به طور دلی با آن میگرایانۀ طبیعت و همبه درك درون

اي حاالت و خصوصیات طبیعت در پیوند با احساسات فزاینده
. شودانسان در نظر گرفته می

شان به ها را در دلبستگیگرایی نزد رمانتیکطبیعت
و در اشعار ) 1378:89جعفري،(توان دیدمیحیوانات نیز

:سهراب هم
و ] / 291[و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست 

ونخواهیم پلنگ از / نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد
و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزي کم / در خلقت برود بیرون

]294[خورد  به قانون درختو اگر خنج نبود لطمه می/ داشت

غلیان احساسات، غلبه تخیل، خردستیزي.2
در نظریۀ ادبی کالسیک جاي چندانی براي تخیل و خلّاقیت 

مفهوم جدید تخیل و . فردي به مفهوم جدید آن وجود نداشت
-توان هستۀ اصلی نظریۀ ادبی و جمالخالقیت فردي را می

تخیل ). 308: 1378جعفري، (شناسی رمانتیک به حساب آورد
د وجستجوي روابط متعارف اشیا و مفاهیم به وجهی آزا

هاي آشکار شعر پردازي از مشخّصهشاعرانه و آمیخته با خیال
او با عواطفی لطیف و ). 136: 1375یاحقی، (سپهري است

بیند و چون از تخیالتی ظریف همه چیز را زنده و با روح می
یک کشف نگرد، مفهومی تازه براي هر ها میدیدي  دیگر به آن

: گویدکند؛ از این رو میمی

1 persoinfication

یوسفی، (»جور دیگر باید دید/ چشمها را باید شست«
1373 :559 .(

روح شاعرانۀ سپهري که براي همه چیز معنی و مفهومی 
شناسد و تخیل تیزپوي وي که در همۀ اشیا باریک خاص می

دهد، ها تصویري زنده و حساس به دست میشود و از آنمی
هاي فکري و عاطفی او را به صورتی دلپذیر ا و تجربههاندیشه

): 563همان، (در آورده است
- هاي باران را، درز آجرها را میقطره/ روح من بیکار است 

/ من در این خانه به گمراهی نمناك علف نزدیکم]/ 288[شمارد
و صداي ظلمت را وقتی از / شنوممن صداي نفس باغچه را می

عطسۀ / اي سرفه روشنی از پشت درختو صد/ ریزدبرگی می
و صداي پاك پوست انداختن مبهم / آب از هر رخنۀ سنگ

و ترك خوردن / متراکم شدن ذوق پریدن در بال/ عشق
]. 286[شنوممن صداي قدم خواهش را می/ خودداري روح

داندوردزورث، شعر را جوشش سرریز عواطف قدرتمند می
اي تفکّر محض سات گونهدر نزد وي احسا). 56: 1388هیث، (

و مسیري امن به سوي حیات چیزها و راهی پر صالبت به 
سهراب نیز ما را ). 80همان،( سوي وجه ناپیداي وجود است

: خواندبه پرواز هیجان و ادراکی تازه از مفهوم هستی فرا می
روي ادراك فضا، رنگ، پنجره،گل / ها را پرواز دهیمهیجان
] 298[نم بزنیم 

ها، که همه چیز را بر عقل و خرد و خالف نئوکالسیسمبر 
ها در ، رمانتیک)294: 1384رضایی،(کردند منطق استوار می

حقیقت با ستایش احساسات و شیفتگی، به شورش علیه 
ها عقل و به عقیدة آن). 80: 1385ثروت، (خردگرایی پرداختند

» صداي پاي آب«سهراب  نیز در . منطق در هنر جایی ندارد
:   خواهان عبور از منطق وخرد و دانایی است

]298[پشت دانایی اردو بزنیم
:    و رها شدن از دانش هاي سطحی و ظاهري

]298[بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم 
در حقیقت در شعر سهراب، عاطفه با گرایشی خاص از 

رد او د. اندیشدسپهري به ابدیت می. عرفان گره خورده است
درد جاودانگی است و این اندیشۀ دردمندانه است که گاهی به 
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): 64: 1376عابدي، (انجامدهیجان و احساسی پر شور می
ریه را از ابدیت پر و / آسمان را بنشانیم میان دو هجاي هستی

]. 298[ خالی بکنیم

ستایش کودکی.3
پاکیگرایی و جستجوي سادگی وکودك و کودکی در بدوي

در ادبیات رمانتیسم، هم کودك . ها جایگاه خاصی داردرمانتیک
دارند و هم خاطرات و یادهاي هاي او را عزیز میو پاکیزگی

. شوددوران کودکی دائماً براي شاعران و نویسندگان تداعی می
هاي کودکی از یک سو یادآور پاکی و صفا و این یادمان

ر معصومیتی زوال صمیمیت است و از سوي دیگر چون بیانگ
سهراب در . شودیافته و بهشتی گمشده است، موجب اندوه می

» شهر خیاالت سبک«دوران کودکی خود را » صداي پاي آب«
ناپذیر چون تابلویی زیبا و خیال نامد و آن را با لذّتی وصفمی

: کشدانگیز در پیش چشمان ما به تصویر می
- آب بی/ خوابجویدم در میوة کال خدا را آن روز می

- تا اناري ترکی برمی/چیدمدانش میتوت بی/خوردمفلسفه می

خواند سینه تا چلویی می/ شدداشت دست فوارة خواهش می
گاه تنهایی صورتش را به پس / سوختاز ذوق شنیدن می

- آمد دست در گردن حس میشوق می/چسبانیدپنجره می

بارش عید، زندگی چیزي بود مثل / کردفکر بازي می/ انداخت
زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک / یک چنار پر سار

زندگی در آن وقت حوض موسیقی / یک بغل آزادي بود/ بود
].286-285[بود 

نشین خاطرات کاربرد واژگانی که در ذهن و خاطر ما هم
دوران درس و مدرسه است، رویکرد دیگر سهراب در زنده 

: کردن آن روزهاي شیرین است
/ ابدیت» توان«زندگی گل به / آینه است» مجذور«ندگی ز

ساده و » هندسۀ«زندگی/ زمین در ضربان دل ما» ضرب«زندگی 
زد پسري سنگ به دیوار دبستان می]/ 291[هاستیکسان نفس

]281[خوردنقشه جغرافی، آب می» خزر«و بزي از ]/ 280[
کودکی در دورة هاآنهایی که مدلول همین استفاده از واژه

ها قابل توجه و برجسته بوده و این عامل افراد است براي آن

پسندي به عالوة چندعامل دیگر به شعر سپهري لحن کودك
این امر به دو دلیل در ). 1377:330عباسی،: به نقل از(دهدمی

شعر او را : افتد؛ اوالًمقبولیت عمومی و ماندنی شعر او مؤثر می
ی جوان و حتّی نوجوان گیرا و آشنا براي خوانندگان گروه سن

کودك درون را در افراد بزرگسال به خود : دهد؛ ثانیاًجلوه می
هایی از شخصیت با پارههاآنشود که کند و باعث میجلب می

خود که هنوز کودك مانده است، با شعر ارتباط برقرار کنند؛ به 
انس کنند هم این طریق هم عواطف رمانتیک خود را اشباع می

هاي معنوي مقدماتی با شعر را که شرط الزم براي ورود به الیه
).  330همان،(کنندنهفته و اصلی شعر است، کسب می

نیز در » صداي پاي آب«اي درکاربرد واژگان محاوره
آدمی » بعد کودکانۀ«راستاي همین نگرش رمانتیک سهراب به 

:   قابل توجیه است
سر / خرده هوشی/ انی دارمتکه ن/ روزگارم بد نیست

ها نان و صبح/ ]275[دل خوش سیري چند]/ 272[سوزن ذوقی
]293[پنیرك بخوریم

مداري و انزواطلبی»من «.3
ها در قالب  شعر یا یکی از مشخّصات بارز آثار رمانتیک

است که با کاربرد » خود«و » من«رمان، استفادة مکرّر از کلمات 
ا با عشق و عالقه، درد و دلتنگی، آن شاعر رمانتیک خواننده ر

کند و اضطراب و به طور کلّی احساسات درونی خود آشنا می
اوضاع و احوال روحی خود را مانند درد دلی براي خواننده 

.شودکند و سبب برانگیختن احساسات او میخود بیان می

هنرمند رمانتیک به دنبال آزادي از قید قواعد کالسیک، 
سازد و به وسیلۀ هنر، را در هنر مستقر می» من«فرمانروایی 

اگر . داردهاي روح خود را بیان میهاي دل ورنجخواهش
قهرمانی را از میان » انسان کلّی«هنرمند کالسیک براي توصیف 

گزید، هنرمند رمانتیک خویشتن را به ها و اساطیر برمیافسانه
خویشتن نوعانگذارد و نمونۀ هماي میجاي این قهرمان افسانه

). 180: 1376سیدحسینی ،(دهدقرار می
توان نوعی سرنوشت به این ترتیب آثار این مکتب را می

ناگفته پیداست که . نویسندگان وشاعران آن به حساب آورد
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اي روشن و آشکار از این ویژگی مورد نمونه» صداي پاي آب«
نامۀ این شعر نوعی زندگی. اشاره در مکتب رمانتیسم است

توان با زوایاي زندگی سهراب م است که از خالل آن میمنظو
:از زبان او آشنا شد

روزگارم : اونوع زندگی؛ با ]271[اهل کاشانم: اوخاستگاهبا 
] 272[من مسلمانم : اومذهب؛ با ] 272[بد نیست 

پیشه و هنر پدر؛  با ]273[ام نقاشی است پیشه: اوحرفهبا 
خط خوبی هم / ساختهم میتار/ کردپدرم نقاشی می: او

باغ ما در طرف سایۀ دانایی : اومحیط زندگی؛ با ]275[داشت 
: او در دوران کودکیهايها وسرگرمیسرخوشی؛ و ]275[بود 

]/ 275[شدداشت، دست فوارة خواهش میتا اناري ترکی برمی
عبور ؛ و]276[زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود 

کم از طفل پاورچین پاورچین دور شد کم: یاو از دوران کودک
ورود او به دنیاي عرفان، دانش، ؛ و ]276[ها کوچۀ سنجاقک

من / من به دشت اندوه/ من به مهمانی دنیا رفتم: مذهب وعشق
رفتم از پلّۀ / من به ایوان چراغانی دانش رفتم/ به باغ عرفان

]277-276[مذهب باال
طرز تلقّی و ه دنیا و در این شعر با نوع نگاه سهراب ب

از مفاهیمی چون مرگ، عشق، جنگ، سیاست و بینی اوجهان
بین او به اشیا و شویم؛ با نگاه حساس و باریکطبیعت آشنا می

:هاپدیده
دهم مثل یک گلدان می/ دانمبال حشره وزن سحر را می

مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن / گوش به موسیقی روییدن
]288[دارم 

فکر / زیر باران باید رفت: طبیعتبا آنچه دوست دارد؛ از 
با همه مردم : اجتماع؛ از ]292[را خاطره را زیر باران باید برد

دوست را زیر باران : مردم؛ از ]292[شهر زیر باران باید رفت
ساده باشیم، ساده باشیم چه در : سادگی؛ از ]292[باید دید 

بوي : تنهایی؛ از]299-298[باجۀ بانک چه در زیر درخت
؛ وآنچه دوست ندارد؛ از جنگ ]282[تنهایی در کوچۀ فصل 

حملۀ لشکر ]/ 283[ها با ساقۀ ناز جنگ نازي: وحمله وقتل
من ندیدم دو : دشمنی؛ از ]283["دفع آفات"پروانه به برنامۀ 

روي : تعهدياعتنایی وبیبی؛ از ]288[صنوبر را با هم دشمن 

بد نگوییم به :  فرافکنی؛ و از ] 292[ریم قانون چمن پا نگذا
؛ در این شعر با نوع نگرش و ]295[مهتاب اگر تب داریم 

: شویمدیدگاه او از زندگی آشنا می
زندگی بال وپري دارد با / زندگی رسم خوشایندي است

]290-289[پرشی دارد اندازه عشق / وسعت مرگ
مرگ در ذهن /مرگ پایان کبوتر نیست: و با نگاه او به مرگ

مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن / اقاقی جاري است
]296[گویدمرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می/ دارد

اما اهمیت یافتن فردیت در مکتب رمانتیسم که به انسان 
فرصت داد تا خویشتن را از کلیت انسانی نجات دهد و در 

- وي را به درونخود فرو برد وخویشتن را کشف کند، چنان

نگري سوق داد که آرام آرام هستی خود را در بیگانگی از 
سازي و نتیجۀ محتوم درونی) 84: 1385ثروت، ( اجتماع یافت

آمال رمانتیک خودمداري شد؛ مفهومی که قائم به ذاتی را تنها 
). 83: 1388هیث، (دانستپذیر واقعیت میبخش قطعی و اثبات

ها را به تدریج با ق وجود رمانتیکاین تأمل عاطفی در اعما
گرایی و اندوه و افسردگی مطبوع خو داد و روحیۀ بدوي

انزواطلبی و میل به گریز از شهر و تمدن این گرایش را تشدید 
).84: 1378جعفري، (کرد

شاعري انزواطلب است که » صداي پاي آب«سهراب در 
که عادي و اي را لمس کرده هاي درد و اندوه شاعرانهلحظه

هایی است از تأثیر عوالمی باالتر و عوامانه نیست، بلکه نشانه
. ك.ر.حمیدي(هاي عادي حیاتتر از لحظهصمیمانه

):59: 1376سیاهپوش،
رسد دست به می/ آید پایینام گاهی در تب ماه میدیده

هاي زمین زیر و بم/ امگاه زخمی که به پا داشته/ سقف ملکوت
گاه در بستر بیماري من، حجم گل / ه است را به من آموخت

].296[ چند برابر شده است
که بعضی بر او خرده گرفته و حتّی مرفّه و اگر سهراب چنان

اند در الك تنهایی خود خزیده و ظاهراً از دردش خواندهبی
پذیري زمانۀ مردم بریده، بدان جهت بوده که تلون و رنگ تعلّق

به باور ). 61:همان(پسندیده استنمیتابیده و خود را بر نمی
ها او دنیامداري با غباري به دیرینگی تاریخ بر روح انسان
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ها احساسی در برابر زیباییاو از این همه بی. کندسنگینی می
ترین دلگیر است و رنج افزون خود از این درد کهنه را با ساده

:ردگذاترین تصاویر و واژگان با ما در میان میو بدیهی
/ خواندپشت سر مرغ نمی/ پشت سر نیست فضایی زنده

/ پشت سر پنجرة سبز صنوبر بسته است/ آیدپشت سر باد نمی
پشت سر / ها خاك نشسته استپشت سر روي همه فرفره

].295[ خستگی تاریخ است
:    رنج سپهري رنجی فردي و درونی است

ابدي هاي بلندمثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش
گاهی مطمئن است تا خود را به آرامشی او به دنبال تکیه] 289[

تا بخواهی خورشید، تا بخواهی پیوند، تا : درونی برساند
].289[ بخواهی تکثیر

و براي رسیدن به این آرمان و رهایی از اقیانوس پر تالطم و 
پرتشویش دنیاي مدرن، مسیري روشن دارد؛ راهی که در 

ترسیم کرده و آن را فراروي دیگران نیز اش خلوت شاعرانه
: نوایی با خود فراخوانده استسویی و همها را به همنهاده و آن

کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز 
]. 299-298[ حقیقت بدویم

گریز و سفر. 4
ها از محیط و زمان، که پیش از این پیامد آزردگی رمانتیک

هاي دیگر و دعوت ها به سوي فضاها یا زمانفرار آنگفته شد، 
هاي خیال به سفر تاریخی، جغرافیایی، واقعی یا بر روي بال

ها باید از ناکامی، از نظر رمانتیک). 1385:88ثروت،(بود
ها فرار کرد، فرار به رویا، فرار به دلتنگی، اندوه وسرخوردگی

هنرمند ؛تخیالتهاي دیگر، فرار بهگذشته، فرار به سرزمین
-رمانتیک پرندة فکر را به سوي کشورهاي دوردست پرواز می

هاي دوردست در دهد و پیوسته نوعی میل گریز به سرزمین
گردش در ). 1/181: 1376،1سید حسینی ،(آثارش پیداست

هیث، (هاي شاعران رمانتیک بوده استاروپا که از ویژگی
. هاستو طرز تلقّی آن، برخاسته از این دیدگاه )22،1388:22

ها، ژان ژاك روسو، تنها و نشین رمانتیکپیماي گوشهشاعر راه
).22:همان(پیاده آلپ را طی طریق کرده است 

سفرهاي سهراب به غرب و شرق عالم ودیدار از رم، 
پاریس، قاهره، تاج محل، آگره و توکیو نیز براي او بیشتر 

آمد تا حساب میسلوك روحی و معنوي  و سیر در انفس به
). 136: 1375یاحقی،(گشت وگذار و جهان دیدگی و سیر آفاق

:گویداز این سفرها سخن می» صداي پاي  آب«او در شعر 
/ خواندجغد در باغ معلّق می/ رفتنظم در کوچه یونان می

روي / رانداي ازخس تاریخ به خاور میباد در گردنۀ خیبر بافه
در بنارس سر هر کوچه / بردل میدریاچه آرام نگین قایقی گ

]284،285[چراغی ابدي روشن بود 
اما سهراب شاعر زمان خودش نیست؛ او از شهر و زمان و 

- کند؛ او از انسان و زندگی حرف میمردم خاصی صحبت نمی

ها از این روست که گاه زمان). 281: 1377عباسی، .ك.ر(.زند
:گذاردها راکنار میرا درنوردیده، فاصله

ها مرده پدرم پشت زمان]/ 287[من به آغاز زمین نزدیکم 
و نپرسم پدرهاي پدرها چه نسیمی، چه شبی ]/ 274[است 
].294[اندداشته

شکند و خود را از قید و بند گاه ابعاد مکان را در هم می
:سازدوابسته بودن به فضا ومکانی خاص رها می

من گمشده شهر/ اهل کاشانم اما شهر من کاشان نیست
خانه اي در طرف دیگر شب / من با تاب من با تاب/ است

].285،286[ساخته ام 
-سهراب در این شعر از سفرهاي معنوي خود نیز سخن می

من به باغ / من به دشت اندوه/ من به مهمانی دنیا رفتم:گوید
].276[من به ایوان چراغانی دانش رفتم / عرفان

: آودهاي خود از این سفرها و ره ها، رهیافتواز دیده
/ کردکودکی دیدم ماه را بو می/ چیزها دیدم در روي زمین

نردبانی که از / زدقفسی بی در دیدم که در آن  روشنی پرپر می
من زنی را دیدم نور در هاون / رفت به بام ملکوتآن عشق می

ظهر در سفره آنان نان بود، سبزي بود، دوري شبنم / کوبیدمی
].277[ۀ داغ محبت بودبود، کاس

» صداي پاي آب«یایی سهراب به متن طبیعت در وسفرهاي ر
این شعر . گشایدرو به تماشاي مخاطب میاي تازهپنجره
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هایی است که جستجوي جادهدرجوالنگاه خیال تیزپاي شاعر
:توان پیمودنگر او نمیژرفاندیش وجزبا نگاه باریک

سفر ماه / این خانه به آن خانهسفر پیچک / سفر دانه  به گل
بارش شبنم روي پل / فوران گل حسرت ازخاك/ به حوض

گذر حادثه از پشت کالم / پرش شادي از خندق مرگ/ خواب
]282[.

آزادي . 5
از شعارهاي . خواهی در هنر استرمانتیسم، مکتب آزادي

به عقیدة . پیروان این مکتب آزادي اندیشه و آزادي بیان است
ها قوانین دست و پاگیر و خشک کالسیک را باید از کرمانتی

ادبیات نباید براي احساسات و عشق و عالقۀ نویسنده . بین برد
که او بتواند بی قید و بند و با آزادي حد و مرز قائل شود تا این

.تمام سخن بگوید
جعفري، (داندمی» آزادي شکل ظهور«شکسپیر، زیبایی را 

که سال انقالب ،1830در سال » گوویکتورهو«؛ )134: 1378
معرفی » مکتب آزادي و هنر«ادبی است، رمانتیسم را به عنوان 

-هنرمند رمانتیک اعتقاد دارد آنچه به هنرمند الهام می. کندمی

» عشق و عالقه«شود بخشد و معنی و مفهوم زندگی شمرده می
ثروت،(و این عالقه باید آزاد باشد) 116: 1385نوري، ( است
صداي «؛ این مفاهیم جوهرة کالم سهراب درشعر )87: 1385

:  است» پاي آب
/ بگذاریم که احساس هوایی بخورد/ پرده را برداریم

بگذاریم / خواهد بیتوته کندبگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می
ها را بکند و به دنبال فصول از سر کفش/ غریزه پی بازي برود

]. 297[ها بپردگل
ها و احتیاجات روح خود مانتیک براي خواهشهنرمند ر

: سهراب نیزو) 87: 1385ثروت، (اهمیت قائل است
سال روح من کم/ روح من در جهت تازة اشیا جاري است

روح من / گیرداش میروح من گاهی از شوق سرفه/ است
].288و287[گاهی مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد 

هاي رمانتیک، موضوع هرهکانت، یکی از تاثیرگذارترین چ
وي معتقد است تخیل . کندرا مطرح می» فعالیت آزاد تخیل«

). 133: 1378جعفري، (تواند رها از قید مفهوم عمل کندمی
حضور مفاهیم ذهنی و انتزاعی در اشعار سهراب که گاه معنا و 

کشد و در فراسوي مفهوم را در ذهن مخاطب به چالش می
:اندز این مقولهنشیند، ادرك او می

من االغی دیدم یونجه را / خورداي را دیدم بادبادك میبره
]. 278[در چراگاه نصحیت گاوي دیدم سیر/ فهمیدمی

گویند اگر هنرمند به علت فشار جامعه و ها میرمانتیک
قوانین اخالق و یا بر اثر موهومات عقب رانده شود و نیروهاي 

رد که درباره جامعه و قوانین او پنهان و مکتوم بماند، حق دا
). 1385:87ثروت، (اخالقی آن داوري کند و حکم بدهد

» برج عاج نشین«سهراب را، اگرچه بسیاري غیر متعهد و 
یابیم که با بیان و ، شاعري می)1371:283براهنی، (انددانسته

هاي خود را از محیط اطراف زبانی که خاص اوست؛ دغدغه
آورد او از دوران یک بغل آزادي، که رهکند و با منعکس می

محصورش » سیمان، آهن، سنگ«کودکی است، از شهري که 
هاي شهري که دور از آواز دل آویز کرده و از سقف اتوبوس

: نالداند، میکبوتران، در آن گل را به حراج گذاشته
سقف / رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ/ شهر پیدا بود

کرد هایش را میگل فروشی گل/کفتر صدها اتوبوسبی
].280[حراج

هایی که دور از سبزه بنا بر مساجدي که دور از آب و موزه
:گیرداند، خرده میشده

]278[مسجدي دور از آب/ موزه اي دیدم دور از سبز
- کفایتی سیاستمداران عصر خویش را به رخ آنان میبی

: کشاند
- خالی میبرد و چه من قطاري دیدم که سیاست می

]279[رفت
» الکل«هاي دنیاي مدرن و فضاي آمیخته به آوردو دست

گیرد و با بازتاب آن را به سخره می» شهرت طلبی«و» فساد«و
در شعر خود، گویی حضور نابهنجار آن را درجامعه گوشزد 

:کندمی
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هایی که به سردابۀ پله/ رفتهایی که به گلخانۀ شهوت میپله
- 279[ایی که به قانون فساد گل سرخ هپله/ رفتالکل می

280[.

گیري نتیجه
مضامین و مفاهیم برجستۀ مکتب رمانتیک  که در شعر 

اي است که حتی اگر او را سپهري بازتاب یافته است،  به گونه
هاي شاعر رمانتیک ننامیم، تأثیرپذیري وي از مفاهیم و ویژگی

. وان انکار کردتاین مکتب را در ساخت و محتواي شعر او نمی
توجه به طبیعت، جوشش سرشار احساسات و عواطف در 
قالب تخیالت و ایماژهاي شاعرانه، خرد ستیزي، من مداري، 

بینی خود از دنیا و مظاهر و مفاهیم احساس و نگرش و جهان
آن، پرداختن به دوران کودکی و برانگیختن حس نوستالوژیک،  

شاعر از محیط زندگی و بیان آزادانۀ احساسات و حتّی تلقّی
روزگار، اشاره به سفرهاي واقعی، خیالی و معنوي شاعر و بیان 

آوردهاي او از این سفرها از جمله عواملی است مشاهدات و ره
جدا از تأثیر . که به شعر سهراب فضایی رمانتیک بخشیده است

الگویی موجود در و تأثرات مستقیم مکتب بر شاعر، ساختار 
در این جستار به عنوان نمونه بر مبناي الگوي این مکتب که 

ساخت شعري سفر بررسی شد، نیز از خصوصیات ژرف
سهراب و برآمده از نگاه او به طبیعت، زندگی، روح، خدا و 

در محور طولی (انسان است که هم در مسیر بلوغ شاعرانۀ او
و هم در تحلیل الگویی ) منظر فرامتن: شعر وي-زندگی

: شعر وي-محور عرضی زندگی(هاي شعرش ایهمتصاویر و بن
.قابل مشاهده است) منظر متن

فهرست منابع
- امیر: تهران،چاپ اول،ادبیات نوین ایران،)1363.(آژند، یعقوب

.کبیر
: تهران،چاپ اول،جلد اول،طال در مس،)1371.(براهنی، رضا

.سخن

و نشانه فرهنگ مصور نمادها ،)1388(، بروس میت فورد، میراندا
: تهران،ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل پور و زهرا تاران،ها در جهان

.کلهر
ارزشهاي (درخت شاهنامه، )1387.(دختپورخالقی چترودي، مه

.به نشر: مشهد، چاپ دوم،)فرهنگی و نماذین درخت در شاهنامه
دنیاي : تهران،چاپ اول،سهرابی دیگر،)1375(،ترابی، ضیاءالدین

. نو
: تهران،چاپ اول،آشنایی با مکتبهاي ادبی،)1385(،منصورثروت،

.سخن
،چاپ اول،سیر رمانتیسم در اروپا،)1375(،جعفري، مسعود

.نشر مرکز: تهران
، جریانهاي شعري معاصر فارسی، )1384(،پور چافی، علیحسین
.امیرکبیر: تهران، چاپ اول

چاپ ، )سهراب سپهري(شعر زمان ما،)1371(، حقوقی، محمد
.نگاه: تهران، اول

ترجمۀ گودرز ، هانشانه شناسی رسانه،)1387(، دانسی، مارسل
.نشر چاپار: تهران،میرانی و بهزاد داوران
ترجمۀ جالل ، هاي زنده جانرمز، )1387(،دوبوکور، مونیک

.مرکز: تهران، چاپ سوم،ستّاري
چاپ ،جلد دوم،تاریخ ادبیات جهان،)1373(،رضایی،عربعلی

.فروزان: تهران،اول
تهران . چاپ اول. واژگان توصیفی ادبیات). 1382.(_________

.فرهنگ معاصر: 
مثبت در آثار رمانتیسمجلوه "،)1386بهار (، کبري،روشن فکر

ادبیات فصلنامۀ تخصصی "ابوماضیو ایلیا سپهريسهراب 
.150-135صص ، 13ة شمار) دانشگاه آزاد مشهد(فارسی

: تهران،چاپ دوم،هشت کتاب). 1379(، ابسهرسپهري ،
.طهوري

.نگاه: ، تهرانچاپ ششم،باغ تنهایی). 1376(، سیاهپوش، حمید
چاپ ،جلد اول،هاي ادبیمکتب،)1376(، سید حسینی، رضا

.نگاه: تهران،یازدهم
ادبیات فارسی از عصر جامی تا ، )1378(،محمدرضاکدکنی،شفیعی
. نشر نی: نتهرا،چاپ اول، روزگار ما

ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا ،)1359. (__________
.طوس: تهران،چاپ اول، سقوط سلطنت
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: تهرانچاپ هشتم،، موسیقی شعر،)1384. (__________
.نگاه

،چاپ اول، شعر فارسی از آغاز تا امروز، )1370(،شکیبا، پروین
.هیرمند: تهران

: تهران،چاپ چهارم،هرينگاهی به سپ،)1372(، شمیسا، سیروس
.مروارید

: تهران،چاپ سوم، از مصاحبت آفتاب،)1376(، عابدي، کامیار
.ثالث

،چاپ اول،مهمانی در گلستانه،)1377(،عباسی طالقانی، نظام
.دریچه: تهران

هوشنگ ترجمه،هاي زمینیصحیفه). 1384(، نوتروپ،فراي
.هرمس: تهران، رهنما

چاپ ،ترجمه مسعود جعفري، رمانتیسم، )1375(، فورست، لیلیان
.مرکز: تهران،اول

ترجمه شادي ،قهرمان هزار چهره،)1389(،کمپبل، جوزف
.گل آفتاب: مشهد،چاپ چهارم،خسروپناه

ترجمۀ ،ي سنّتیفرهنگ مصور نمادها، )1379(، سیکوپر، جی
.فرشاد: تهران،ملیحه کرباسیان

،ارغنون،»سیاسیاندیشۀدرسمرمانتی«،)1386(، علیمرتضویا،ن
188- 175صص ،اسالمیارشادووزارت فرهنگ:تهران

ترجمۀ داریوش ،خدایان و انسان مدرن،)1388(،مورنو، آنتونیو
.نشر مرکز: تهران،چاپ پنجم،مهرجویی

ند عرفان و رمانتیسم در شعر پیو«، )1389(،حسینمیکائیلی،
.294- 273صص.11شماره ، عرفانیمطالعات ، »سپهري

ادبیات معاصر از مشروطیت تا ، )1375(، نوروزي، جهانبخش
. راهگشا:شیراز،امروز

هاي ادبی ها وجنبشسبک، هامکتب، )1385(، الدیننوري، نظام
.زهره:تهران، چاپ چهارم، وهنري جهان تا پایان قرن بیستم

عقاید چینیان در باب : راز گل زرین،)1390(، ویلهلم،ریچارد
معاونت آستان : مشهد،چاپ دوم، ترجمۀ پروین فرامرزي، گیزند

.قدس رضوي
،مویدامینترجمۀ، هناجتماعیتاریخ،)1361(، آرنولدهاوزر،

.دنیاي نو:تهران

چاپ ،ترجمه کامران سپهران،رمانتیسم، )1388(، هیث، دانکن
.نشروپژوهش شیرازه کتاب: تهران،اول

. چاپ دومن سبوي تشنه، ، چو)1375(، یاحقی، محمدجعفر
. جامی: تهران

: تهران، چاپ پنجم، چشمۀ روشن،)1373(، یوسفی، غالمحسین
.علمی

پروین فرامرزي و ترجمۀ، پیوندراز،)1390(،یونگ، کارل گوستاو
.نشربه: مشهد،فریدون فرامرزي
پروین ترجمۀ ،چهار صورت مثالی،)1368.(ـــــــــــــ

.ان قدس رضويآست: مشهد،فرامرزي
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