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چکيده
سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب ،به عنوان دو شاعر نوپرداز و رمانتیست ،در عرصة ادبیّةات فارسةی و عربةی
دارای اعتبار و جایگاه خاصّی هستند .یکی از وجوه اشتراک این دو شاعر ،طبیعتگرایی و اهتمام به طبیعةت در
اشعارشان است .هر یک از این شاعران به فراخور محیط زندگی ،موقعیّت اجتماعی و سیاسی سةرزمین خةود ،از
طبیعت بهره گرفتهاند .سهراب شاعری درونگراست؛ بنابراین اشعار او دربارة طبیعت بیشتر حال و هوای عرفانی
دارند و به تبع آن از عناصر طبیعت پویا و شاد که متناسب با روحیةات خةا ّ او هسةتند بهةره مةیگیةرد .سةیاب
شاعری است که از تنهایی و ناامیدی به طبیعت پناه برده است؛ زیرا در اوان زنةدگی بةا نامالیمةات و مشةکالتی
همراه بوده ،بدین جهت برخالف سپهری از عناصر طبیعت بةرای ترسةی اواةان نامناسةب اجتمةاعی و سیاسةی،
انعکاس غربت و بیماری خویش نیز استفاده کرده است .در این مقاله پس از تقسی طبیعت به طبیعةت جانةدار و
بیجان ،تالش شده است تا از طریق تطبیق شعر دو شاعر به شیوة توصیفی  -تحلیلی ،نقاط اخةتالف و اشةتراک
آنان به دست آید.
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 .1پيشگفتار
شعر ،فرزند طبیعت است و در آغوش طبیعت رشد و پرورش یافته است .طبیعةت از دیربةاز الهةامبخةش
شاعران بوده و توانسته است جایگاه ویژهای را در سرودههای شاعران به خود اختصا

دهد؛ به طةوری

که کمتر دیوان شاعری را میتوان یافت که سخنی از طبیعت درآن نباشد« .یکی از مضامین اصةلی ادب
غنایی ،توصیف طبیعت است که همواره کنار مضمون اصلی شعر غنایی دیةده مةیشةود؛ بةه نحةوی کةه
شعر غنةایی را مةیتةوان شةعر توصةیفی هة خوانةد» (شمیسةا .)143 :1383 ،پةس از ظهةور مکتةبهةای
رمانتیس  ،سمبلیس ( )1و ناتورالیس ( ،)2طبیعت بیش از گذشةته وارد حةوزة ادبیّةات شةد .از ایةن رهگةذر،
ادبیّات فارسی و عربی نیز از چنین تأثیراتی بیبهره نبوده و ردّ پای ایةن تأثیرپةذیری را در آثةار شةاعران
معاصر فارسی و عربی مشاهده میکنی  .از جمله شاعران معاصر ایرانی که بةه طبیعةت ارن نهةاده وآن را
جلوهگاه سرشت و عاطفه خویش قرار دادهاند ،سهراب سپهری است .از میان شاعران معاصةر عةرب نیةز
بدر شاکر السّیاب به عنوان شاعری نوگرا از طبیعت بهره گرفته است .گفته میشود که تنهایی و بیمةاری
برای نخستین بار به شعر او بارقهای از تأمّل درونی و جذب روحانی بخشیده است .یکی از مشترکات این
دو شاعر ،نزدیک کردن زبان شعر به طبیعت گفتار است تا شعر پیوند گستردهتری با مردم بیابد؛ هرچنةد
با مقایس عناوین و پیشدرآمد اشعار ،به نظر میرسد سپهری بیشتر از سةیاب از عناصةر طبیعةت اسةتفاده
کرده است .طبیعتی که سپهری در اشعار خود ازآن یاد میکند ،تةا حةدودی بةا طبیعةت سةیاب متفةاوت
است .سپهری به اعتقاد برخی از ادبا ،شاعر برن عاجی است؛ بنابراین رویکرد او به طبیعت بنابر عاطفةه و
احساسش خا

میباشد .او طبیعت را از الی درختها و شببوها و نیلوفرها میجوید؛ به جهت همةین

احساس و عاطف خا  ،از عناصر زنده ،پویا و شاد بسیار بهره گرفته است؛ امّا سیاب بةه عنةوان شةاعری
دردآشنا ،از دردهای مردم و مشکالت سیاسی موجود در جامعه سخن میگوید؛ به همین جهت شةعر او
تحتالشّعان اواان سیاسی و اجتماعی کشورش و به تبةع آن اسةتفاده از عناصةر طبیعةت در ایةةن راسةتا
میباشد .به نظر میرسدکه هر دو شاعر در استفاده از عناصر طبیعت ،به طبیعت صامت (بیجان) بةیش از
طبیعت ناطق (جاندار) توجّه کردهاند .شاید بتوان دلیل انتخاب این دو شاعر را نزدیکی برخی دیدگاههةا
و احساسات و عواطف انسانی عنوان کرد؛ چراکةه هةر دو شةاعر در اشةعارخود از طبیعةت بهةرة فةراوان
بردهاند .پرسشهایی که این پژوهش در صدد پاسخ به آنهاست ،از این قرارند:
 -آیا سپهری و سیاب به یک میزان ،از عناصر طبیعت در شعرشان بهره بردهاند؟
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 کدام یک از ایةن دو شةاعر بیشةتر از عناصةر طبیعةت در جهةت انعکةاس اواةان سیاسةی و اجتمةاعیکشورش استفاده کرده است؟
کدام یک از انوان طبیعت ،اع از جاندار و بیجان ،مورد توجّه این دو شاعر بوده است؟ .2پيشينة تحقيق
دربارة سهراب سپهری و بدر شاکر السّیاب و مواةوعات مةرتبط بةا ایةن دو شةاعرِ تأثیرگةذار ،مقةاالت
متعدّدی نوشته شده است؛ ولی ما به برخی از مقالهها اشاره میکنی که دربارة طبیعةت بةودهانةد .در ایةن
رابطه میتوان به مقالههای «بررسی تطبیقی طبیعتگرایی در اندیشههای سهراب سپهری و جبةران خلیةل
جبران» اثرخان دکتر عزّت مالّابراهیمةی و همکةاران ،منتشةره در دو فصةلنام ادب عربةی ،سةال پةن

،

شمارة  ،1سال  ،1331صص 236-213و «طبیعتگرایی در جهانبینی سهراب سپهری» نوشةت ابوالفضةل
رحیمی ،منتشره در ماهنام آزما ،شمارة  ،6سةال  ،1388صةص  38-36اشةاره کةرد .مقالة اوّل از زاویة
عرفان و به صورت کلّی ،طبیعتگرایی سهراب و جبران را مورد بررسةی قةرار مةیدهةد .در مقالة دوّم،
نویسنده به دنبال علل توجّه سهراب به طبیعت و مظاهر آن و دیدگاه او در این باره است .دربةارة سةیاب
میتوان به مقالههای «رمانتیس در شعر بدر شاکر السّیاب» اثر حسن دادخواه منتشةره در م لّة دانشةکدة
ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شةهید بةاهنر کرمةان ،شةمارة  ،13سةال  ،1382صةص  128-113و مقالة
«بررسی سمبلهای سیب ،کبوتر ،گل سرخ و نیلوفر در اشةعار سةپهری» نوشةت دکتةر مهةدی شةریفیان و
یوسف داربیدی منتشر شده در نشری ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شمارة  ،12سةال
 ،86صص  84-23اشاره کرد که نویسندگان به بیان سمبلهای مذکور و پیوندآن با جهانبینی عةرفةةانی
سپهری میپردازند .این پژوهش با بررسی موردی طبیعت بیجان و جانةدار در شةعر سةهراب سةپهری و
بدر شاکر السّیاب وآوردن نمونههایی از شعر آنها ،به بررسی مواون میپردازد؛ امری که پژوهشهای
دیگر بدین صورت به آن نپرداختهاند.
 .9پردازش تحليلی موضوع
()1

 .1-9طبيعتگرایی سپهری( )9و سياب

طبیعت از ابتدا تا امروز ،همواره یکی از خاستگاهها و سرچشمههای هنر بوده است .از دیرباز در ادبیّةات
تمام ملل (ایران و عرب) ،وصف طبیعت جایگاه ویژهای داشته است و ادیبان و شاعران درآثار خود «بةه
وصف زیباییهای طبیعت پرداختهانةد :از بهةار و خةةزان ،از دیةةدن آفتةاب و فةروافتةةادن پةردة شةب و
جلوهگری ستارگان ،از نقش و نگار بهار یا رنگآمیةزی خةزان ،توصةیفهةای بةدیع گسةتردهانةد و بةه
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نحةةوی مشةةاعر و انفعةةاالت روح خةةود را بیةةرون ریختةةه و یةةا از تخةیّالت وآرزوهةةای خةةود دم زدهانةةد»
(ابراهیمیکاوری و چوالنیان« .)12 :1381 ،گرایش به طبیعةت در سةرودة هةر شةاعری ولةو بةه صةورت
ناخواسته نمایان میشود و این بدان سبب است ،که ذهن و اندیشه دربةارة طبیعةت ،در حقیقةت بةه خةود
اندیشیدن است» (همان.)12 :
سیطرة مکتبهای رمانتیس و سمبلیس بر افکار و ادبیّات سپهری و سیاب را بواوح مةیتةوان از ردّ
پای طبیعت در آثةار آنهةا مشةاهده کةرد؛ «چراکةه انةس و الفةت گةرفتن بةةا طبیعةت و الهةام از آن ،از
ویژگیهای این مکتب میباشد و شاعر رمانتیس از خةالل نفةس وجةودی و احسةاس خةویش آن را بةه
تصویةر میکشةد» (جحةا .) 34 :1333 ،سپةةهری در میةةان شةعرای معةةاصر ،یةک شةاعر طبیعةتگةرا و
طبیعتستاست؛ تا جاییکه بخش عمدة شهرت خود را مرهون این خصوصیت میداند« .سةپهری اصةوالً
شاعری رمانتیست است .طبیعت در آثةار رمانتیستهةا بةه صورت معبةةدی تصةویر مةیشةود و پیةةالهای
میشود برای دیدن عکس رخ یار؛ یعنی ت لّی ذات خداوندی در ذرّهذرّة جان جهةان» (حسةینی:1311 ،
« .)10شعر سپهری شعری است کامالً تصویری و او نیز مانند هر شاعر اصیل و صاحبسبکی تحت تأثیر
محیط پیرامون خود است .اشیاء و پدیدهها در شةعر سةپهری حةالتی آنیمیسة دارنةد (جاندارپنةداری) و
دارای شخصیّت ،شاعر با آنها یکی میشود و بسیاری از آنها را در شعر خود به نمةاد تبةدیل مةیکنةد.
انار ،اقاقیا ،سرو ،بید و غیره از اشیاء و پدیدههایی هستند که در شةعر سةپهری تبةدیل بةه نمةاد شةدهانةد»
(دستغیب .)1 :1382 ،سهراب با طبیعت برخوردی فلسفی میکند و به سادگی از کنار اشیاء نمةیگةذرد؛
ه چنان که در روستاها با مةردم زادگةاه خةویش برخةوردی صةمیمانه دارد و از درد آنةان آگةاه اسةت.
«طبیعتگرایی سهراب بیش از هر چیزی از سادگی روح و صفای بةاطن او ناشةی مةیشةود .سةپهری در
طول حیات ،انسان وارستهای بوده و صفای روستا را به تمدّن شهری آمیخته بةا درو و ریةا تةرجید داده
است» (رحیمیراد .) 32 :1388 ،سیاب نیز به عنوان یکی از شاعران رمانتیس عرب ،در جای جای اشعار
خود به وفور از طبیعت سخن میگوید« .سیاب در شعر خود از تنهةایی و ناامیةدی بةه طبیعةت پنةاه بةرده
است؛ زیرا مادر خود را زودهنگام از دست داده و از پةدر نیةز جةدا شةد .م موعة ایةن حةواد سةبب
گشت تا او در سرودههایش برای گریز از این تنهایی و ناامیدی ،نام روستای محلّ تولّد خةود «جیکةور»
را به عنوان سمبل برای بهشت گمشةده یةا جهةانی یةاد کنةد کةه بةا وجةود رنة هةا در انتظةار روشةنی و
سرسبزی است» (دادخواه .)120 :1382 ،با توجّه به اینکه محلّ زندگی شةاعر در روسةتا بةوده ،تصةاویر
زیبای روستای «جیکور» با نخلهای زیبا و بلندش جلوهگر میشود؛ به صورت رمز و نماد درمةیآینةد و
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سمبل بسیاری از معانی و مفاهیمی میشوند که سیاب در سراسر اشعارش میخواهد به شنونده القا کنةد.
یکی از وجوه اشتراک این دو شاعر ،وصف طبیعت زادگاه خةود اسةت .طبیعةتگرایةی یکةی از وجةوه
اشتراک سیاب و سپهری است .هر دو به صورتی هنرمندانه و دلنشین از طبیعت به عنوان ابةزاری مناسةب
نه فقط برای تصویرپردازی؛ بلکه برای بیان نمادین احوال روزگار و نیز نون انسان بهره بردهاند.
در این پژوهش ،طبیعت بیجان با عناصری مانند باران ،شب ،فصلهةا ،آب و بةاد مةورد اشةاره قةرار
گرفته است و در بخش طبیعت جاندار به حیوانات و پرندگانی مانند گن شک ،اسةب ،پروانةه ،کةال و
مار اشاره شده است.
 .2-9طبيعت بیجان در شعر سپهری و سياب

این بخش که مه ترین قسمت و مواون اصلی در پژوهش حاار است ،بةه مقایسة تطبیقةی پةارهای از
عناصر طبیعت در اشعار این دو شاعر میپردازد .این مواون در دو قسمت طبیعت صةامت (بةیجةان) و
طبیعت ناطق (جاندار) بررسی شده است.
منظور از طبیعت بیجان بوستانها،گلها ،درختها ،فصلهةای چهارگانةه و دیگةر اغةراط طبیعةت
است که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره میکنی :
 .1-2-9باران
از جمله عناصر طبیعت بیجان که در شعر سیاب به وفور یافت میشود باران اسةت ... :مطر  :مطر  /يف کر
ٍ
والع اة /وک قط ةٍ ت ا ُق من دم العبيد /فهي إبتسرام
قط ةٍ من املط  /مح اءُ أو صف اءُ من أجنَّة َّ
الزه  /وک دمعة من اجلياع ُ
يف إنتظار ٍ
مبسم جديرد (السّیاب :2000 ،ن  :)413 :2در هر قطرهای از بةاران ،در هةر شةکوف سةرخ و زرد و هةر
قطره اشکِ گرسنگان و برهنگان و هر قطره از خون بردگان که میریزد ،تبسّمی به انتظار لبخندی دیگر است.

شاعر در این قصیده با تکرار لفظ «مطر» ،زیبایی خاصّی به کالم داده اسةت .او بةا بةه کةارگیری ایةن
تکنیک عالوه بر زیبایی لفظی توانسته است داللتهای بسیاری را به صورت زیبا به دیگران انتقال دهةد.
تکرار این واژه آهنگ و هارمونی خاصّی به متن میدهد که شنونده یةةا خواننةدة متةةن از آن بةةه وجةد
میآید و گاه تکیهگاهی است برای تأکید آنچه در نظر او اهمّیّت دارد« .سیاب ،بةاران را سةمبل مفةاهی
مختلفی قرار داده .باران در شعر سیاب از یک عنصر طبیعی به لفظی سرشار از مفاهی ژرف و سةنگین و
ترنّمی سحرآمیز تبدیل شده که فیضانی روحبخش به قصیده میبخشد و داللتهةای بةیشةماری در آن
انشاد میکند» (رجائی81 :1381 ،؛ علی )124-123 :1384 ،باران در ایةن شةعر ،رمةز انقةالب و قیةام در
برابر حکومت ظال و ستمگر است.
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در شعر سپهری واژة باران بسامد باال و مصداقی متفاوت دارد :زیر باران باید رفةت /فکةر را ،خةاطره
را ،زیر بةاران بایةد بةرد /بةا همةه مةردم شةهر ،زیةر بةاران بایةد رفةت /دوسةت را ،زیةر بةاران بایةد دیةد
(سپهری.)231 :1330،
سپهری در این ابیات از باران به عنوان رمز پاکی و تطهیر یاد میکند؛ چراکه او بر این عقیةده اسةت،
باران باعث شسته شدن زنگارهای مادّی و معنوی انسان میشود .نکت قابل مالحظهای که در ایةن ابیةات
مشاهده میشود ،تکرار واژة باران است.کثرت استعمال این واژه در اشعارش ،او را به عنوان شاعر بةاران
و آب معرّفی کرده است؛ به ویژه او در این ابیات عناصر مادّی و معنوی را به شةکلی زیبةا در کنةار هة
قرار داده و عبارات و اصطالحاتی را ابدان کرده که برای خواننده تازگی دارد .مسأل دیگر کةه در ایةن
شعر و اشعار سپهری مشاهده میشود ،اصالت دادن به طبیعةت در مقابةل انسةان اسةت؛ چراکةه در ورای
عناصر طبیعت که ارائه میدهد هیچ نماد و رمزی نیست و طبیعت برای طبیعت ارائه میشود ،مانند مثةال
ارائه شده .هم تصویرهای بارانی سهراب ،زالل و روشنند .او با مهارتی شگفتانگیز این پدیدههةا را بةه
ه پیوند میزند( .دانشور کیان و امامی)122 :1382 ،
 .2-2-9شب

این واژه (شب) از جمله واژگانی است که سپهری در آثار خود به وفةور از آن اسةتفاده کةرده اسةت... :
روشنی را بچشی  /شب یک دهکده را وزن کنی ؛ خواب یک آهو را /گرمةی النة لةک لةک را درک
کنی  /روی قانون چمن پا نگذاری  ... /و دهان را بگشایی اگر ماه درآمد /و نگویی که شب چیةز بةدی
است (همان)232 :
شاعر در این ابیات از شب به عنوان مظهر سکوت وآرامش یاد میکنةد؛ بةرخالف تصةوّراتی کةه از
این واژه در اذهان وجود دارد .این واژه در شعر سهراب غالباً رنگی رمانتیک دارد؛ به همین سبب او این
واژه را در مفهوم عاطفی و رمانتیک خود به کار برده است .شب در نگاه او همدم تنهاییها و پناهگةاهی
دوست داشتنی برای احساسات و عواطف خود است .او در این شعر برای شب کیفیّتةی قائةل شةده و بةه
شیوة استعارة مکنیه از آن بهره جسته است؛ ولی به شکلی زیبا با آوردن ایةن اسةتعاره ،تةأثیری عمیةق بةر
خاصةی بةه شةعر
ّ
مخاطب میگذارد .عالوه بر این ،سپهری با کنار ه قرار دادن عناصةر متضةاد ،زیبةاییِ
داده است؛ مانند روشنی ،شب .از دیگر ویژگیهای سپهری ،باژگونهبینی طبیعت اسةت؛ یعنةی معکةوس
کردن طبیعت که در این ا در واژة شب و روشنی دیده میشود؛ یا در این مثال :باید امشةب چمةدانی را/
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که به اندازة پیراهن تنهایی مةن جةا دارد ،بةردارم /و بةه سةمتی بةروم /کةه درختةان حماسةی پیداسةت...
(سپهری )333-332 :1330 ،در این ا طبیعت حماسی میشود و حالتی آنیمیسمی پیدا میکند.
از دیدگاه سیاب ،این واژه دارای رویکردی متفةاوت بةا شةعر سةپهری اسةت ... :وعر ر أمرااِ اليري حسر ُ
ال و ُق/سرراا العر اق بررالنمام وارار/کا ررا هتررم بالور وق فيسررُ ُ اليير عييهررا مررن ٍ
الس ةیاب :2000 ،ن :1
دم د ررار ( ّ
ُ
ر
 :)411از طریق اموان خلی  ،دست آذرخش ،سواحل عراق را با ستاره و صةدف لمةس مةیکنةد .گةویی خیةال
درخشیدن دارد؛ امّا شب جامهای از خون بر رویش میکشد.

سیاب اگرچه شاعری رمانتیست است؛ امّا شعر او به دلیل قرار گرفتن در موقعیّت اجتماعی و سیاسةی
دستخوش تغییراتی میشود؛ بنابراین زبان شعری او دگرگون میشةود .شةاعر در ایةن شةعر از واژة شةب
برای پنهان کردن واقعیّت استفاده کرده است .او شب را به انسانی تشبیه کرده که پنهانکةاری مةیکنةد.
بیان این مواون به شیوة استعارة مکنیه ،خود داللتی است بر اون ظل وخشونتی که بر تمامی سرزمینش
عراق پهنه افکنده است؛ بنابراین وااد اسةت کةه او ایةن واژه را بةرای بیةان آالم و دردهةایش از واةع
موجود استفةاده کرده است« :از سیةاق بةرخی اشعارش که بةةه طبیعةت پرداختةه ،پیداسةت کةه نتوانسةته
دلنگرانیها وآشفتگیهای درونی خود را پنهان سازد؛ به ویژه بةا آوردن واژههةایی از طبیعةت بةیجةان
که به نوعی منعکسکنندة حاالت درونی اوست» (عباس.)101 :1332 ،
 .9-2-9فصلها

از جلوههای عناصر طبیعت که در شعرهای سپهری یافت میشوند ،اشارات او بةه فصةلهةای چهارگانةه
است :من کتابی دیدم واژههایش همه از جنس بلور /کاغذی دیدم از جنس بهار ... /دست تابستان یةک
بادبزن پیدا بود (سپهری )224 :1330 ،صبد اسةت /گن شةک محةض مةیخوانةد /پةاییز ،روی وحةدت
دیوار ،اوراق میشود (همان.)331 :
محوریت مواوعی برخی اشعار سپهری طبیعت است؛ طوریکه به نظةر مةیرسةد شةاعر از سةرودن
شعر هدفی جز ارائ تصویرهایی از طبیعت ندارد .از میان فصلهایی که شاعر در اشةعارش بةه کةار بةرده
تابستان و بهار بسامد باالیی نسبت به دیگر فصول دارند .شاعر در مصران فوق تابستان را بةه شةکلی زیبةا
ترسی کرده و از صنعت تشخیص استفاده کرده است .او تابستان را بسان انسانی در نظر گرفته که دارای
دست است به شکل استعارة مکنیه و از این استعاره و تشخیص برای ترسةی ایةن تصةویر هنةری اسةتفاده
کرده است؛ چراکه از طریق تصویرپردازی و شخصیّت بخشی به اشیاء ،پیوند عمیقةی بةا طبیعةت برقةرار
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میکند .او با استفاده از تخیّل قوی و پر احساس ،که باعث میشود همواره تمامی اشیاء را زنده ببینةد ،بةا
آنها زندگی میکند و مسلّماً میتواند تأثیر عمیقی بر مخاطب بگذارد.

به همینترترتیب سیاب ه از فصول مختلف در اشعار خود اسةتفاده کةرده اسةت ... :يرا ر ُ إ َّ وردتررک
ض ٍ
رباٍ مرن
بيع الطير ُ يف نيسران //ولّر صرباها فهر ت فرا الوهالرةر ( ّ
السةیاب :2000 ،ن  )112 :2وترغ قرا يف ُ
هالة وال َّ ُ

أس ً شفيا /کالبُ س َّح اليدين فاقر /املسراءُ /دفء الورتاء فير /وارتعاشرةُ ال يرا /واملرا واملريدد والضردم والضرياء
(همان :)414 :ای رود! گةل تةو «هةالةه» است و بهةار آزاد که در مةاه اردیبةهشت اسةت ،جةوانیش را از دسةت

داده و پیری را میلرزاند .در غبار مهی از اندوه شفّاف فرومیروند ،ه چون دریةا ،آنگاه کةه شةب بةر آن بةال
میگسترد ،گرمی مطبون زمستان و رعش پاییز ومرگ و تولّد و تاریکی و نور در آن است.

بیشترین فصلی که در شعر سةیاب بةه کةار رفتةه بهةار اسةت .ایةن فصةل در شةعرهای سةیاب ،دوران
کودکی و طبیعت زادگاهش را تداعی میکند .اصوالً سیاب با دو رویکرد به عناصر طبیعتِ بةیجةان در
شعرش نظاره میکند :اوّلی با رویکرد توصیفی محض و دوّمی با رویکرد رمزی و برای همةین ،بهةار در
برخی از شعرهای سیاب داللت رمزی دارد؛ رمةز زنةدگی و حیةات .دوّمةین فصةلی کةه در شةعر سةیاب
بسامد باالیی دارد زمستان است .زمستان در شعر او نماد اواان نامناسب کشورش و یا هة چنةان کةه در
ابیات فوق آمده است ،بیان غربت شاعر است .فصل پاییز ه داللت رمزی دارد؛ رمز اندوه و رن شاعر.
عالوه بر این ،سیاب با آوردن عناصر متضادّ طبیعت در بیت آخر (تاریکی و روشنی) که از ویژگیهةای
شعری اوست ،بر مخاطب خود تأثیر بسزایی میگذارد؛ چراکه تأثیرش از تصویر مسةتقی بیشةتر اسةت و
باعث میشود از مفهوم متضاد ،عمق احساس و ت رب شاعر درک شود.
 .1-2-9آب

یکی از مواوعات بسیار ساده ،که در جای جای شعرهای سپهری یافت میشود و حتّی او را به ایةن نةام
میشناسند ،آب است :آب را گل نکنی  /در فرودست انگار کفتری مةیخةورد آب /یةا کةه در بیشةهای
دور سیرهای پَر میشوید /یا در آبادی کوزهای پر میگردد (سپهری .)210 :1330 ،سپهری در این زمینه
تا جایی پیش میرود که یک قطعه را به نام آب نامگذاری مةیکنةد« :صةدای پةای آب» و یةا در قطعة
«ح

سبز» شعری به نام «آب» دارد.
«اندیش اصلی در این شعر همان جمل نخستین است« :آب را گل نکنی » مظهری از تفکّر کسةی کةه

جهان را زیبا میخواهد؛ عاری از آلودگیها» (ساور سفلی .)103 :1381 ،شةاعر در ایةن ابیةات افکةار و
اندیشههای خود را به زبانی ساده با واژگانی سهل بیان میکند؛ بنابراین برداشتهای متفاوتی میتةوان از
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آن کرد؛ اینکه انسان با طبیعت ه دل و دوست باشد« .در جغرافیای مثالی سةپهری بایةد بةین دو عنصةر
تمایز قائل شد :یکی عنصر مادّی و دیگری عنصر انتزاعی .عنصر مادّی آب است که خمیر شعر سةپهری
را میسازد و این عنصر با رنگ سبز همراه است» (حقوقی .)280 :1311 ،نکت قابل تةوجّهی کةه در ایةن
شعر و در سایر اشعار او جلب توجّه میکند ،تکرار واژهای خا

است.

رغار يف قُر ا /
سیاب ه به تناوب از این واژه در اشعار خود استفاده کرده است ... :نر ی الع ا رق
ُ
يسال ّ
الص ُ

ما القم ُ ؟ ما الثّم ُ ؟ /ما املاءُ ؟ ما اإلل/؟ ما البور ُ ؟ (السّیاب :2000 ،ن  :)483 :2عراق را میبین کةه کودکةانش
در روستاهایش میپرسند :گندم چیست؟ میوه چیست؟ آب چیست؟ خدا کیست؟ بشر چیست؟

شاعر در این ابیات آب را نماد حیات و حاصلخیزی معرّفی میکند .او با طرح سؤاالت سةاده ،ذهةن
خواننده را به چالش میکشد .سیاب مانند انسان ناامید و مصیبتزده ،با ایةن سةؤاالت مةیخواهةد عمةق
فاجعهای را که کشورش بدان دچارشده بیان کند .اشعار سیاب هرچند درآغاز رنگ رمانتیک داشتهاند؛
امّا پس از دورهای از این حالت خارن میشوند و تبةدیل بةه نمةادی بةرای بیةان زمانة اسةتبدادزده و پةر
آشوب میگردند و به شدّت رنگ سیاسی و اجتماعی به خود میگیرند که به تبع آن عناصر طبیعةت در
شعرش نیز متحوّل میشوند.
 .5-2-9باد

رویکرد هر یک از این دو شاعر در استفاده از طبیعت بیجان متفاوت است .سپهری در م موعةه اشةعار
خود از عناصری استفاده کرده که سیاب کمتر به آن پرداخته است؛ مانند سیب ،نیلوفر ،با  ،تابسةتان و...
 .در مقابل ،عناصر دیگری در اشعار سیاب آمده که سپهری کمتر آنها را به کار برده است؛ ماننةد بةاد،
نخل ،زمستان ،صبد ،غروب و ...امّا وجه اشتراک هر دو شاعر در استفاده از طبیعت بةیجةان ایةن اسةت
که سپهری و سیاب از طبیعت بیجان بیش از طبیعت جاندار در اشعار خود استفاده کردهاند:

سا النَّخي  /والط وه ترناي إذ فاجل اح (همةان )420 :خ ائر ُ فرانزع
ياح /يف ٍ
بعدما أنزلاين رَس ُ
عت ال ّ ر
نااح طاي ٍ تر ُ
راال قررد تصررک ال ر ي نافر ًة فتو ر عها ال ر الصررب  /تط ر عييررک منهررا ع ر ير ٍ
رااٍ عنهررا تغر ُد أطد /خر ٍ
رام دائ ر النَّرراح
ُ
ّ
األبر ر
ُ
ُ ُ
(همان :)211 :بعد از آنکه مرا پایین آوردند ،صدای بادهایی را شنیدم که بةا نةالههةةای طةةوالنی بةةر نخلسةتان

میوزیدند و گامها که دور میشدند پس مانند زخ بودند .خانههای خرابی کةه اگةر درهةای آنةةان را بةرداری
ه چون ویرانههایی میشوند؛ خانههای خالی که بةاد بةه پن رههای آنهةا میوزد و تةا صةبد ،بةةاز نگةاه داشةته
میشوند و از آن پن رهها ،چشمانی که پیوسته در گریه و زاری هستند ،به تو نگاه میکند.
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از جمله عناصر طبیعت که در اشعار سیاب بسامد نسةبتاً بةاالیی دارد «بةاد» اسةت .سةیاب از واژة بةاد،
طوفان و گردباد به عنوان طالیهداران و پیشاهنگان انقالب (باران) یاد میکنةد .شةاعر در ابیةات آغةازین
اشاره میکند ،باد بر نخلستان که نماد کشورش است میوزد؛ بنابراین او بةه طةور اةمنی در ایةن ابیةات
دوران کودکی خود را بیان میکند و اینکه عراق از همان زمانیکه به یاد دارد دچار آشوب و بال بةوده
است .در نمون بعدی باز ه این واژه داللت رمزی خود را نمایان میکند .ما این ویژگی را در چیةدمان
اجزای شعر میبینی  :خرابه ،ویرانه و پن رههای باز .این اواان نابسامان سیاسةی و اجتمةاعی و زمانة پةر
ااطراب شاعر است که او را به استفاده از زبان رمةز سةوق مةیدهةد؛ هة چنةین او بةا اسةتفاده از آرایة
تشخیص ،پیوند عمیقی با طبیعت برقرار میکند و خواننده از این نزدیکی و ارتباط ،بسیار لذّت مةیبةرد.
در پایان این بخش الزم به ذکر است ،طبیعت بیجان در شعر سیاب بازتاب دهندة واعیّت غ بةار او در
بره خاصّی از زنةدگی ،احساس غةربت ،عشق به زادگةاه ،بازسازی صحنههای کودکی و به طور کلّةی
ت ارب شخصی شاعر در دوران زندگی است؛ به طوریکه حزن و اندوه شةاعر ،حةزن و انةدوه طبیعةت
است و شادی آن سرورش.
سپهری با رویکردی متفاوت به این واژه مینگرد :پشت تبةریزیهةا /غفلةت پةاکی بةود کةه صةدای
میزد /پای نیزار ماندم؛ باد میآمد گوش دادم /:چه کسی با من حرف میزد؟ (سةپهری.)213 :1330 ،
باد یکی از عناصر چهارگانه (آب ،باران ،نور ،باد) در شعر سپهری است و جزو مظةاهر پةاکی و تقةدّس
به شمار میرود :من نمازم را وقتی میخوان  /که اذانش را باد ،گفتةه باشةد سةر گلدسةت سةرو( .همةان:
)213
با بررسی موردی عناصر طبیعت بیجان در شعر سپهری میتوان گفةت ،طبیعةتگرایةی وی بةیش از
هر چیز از سادگی روح و صفای باطنیش ناشی میشود؛ تا جاییکةه او هةر آنچةه از طبیعةت بةیجةان را
میبیند ،به شکلی هنرمندانه و زیبا توصیف میکند .اغراق نکةردهایة اگةر بگةویی در منظةر او طبیعةت،
چیزی به جز زیبایی و ت لّةی ذات پروردگةار نیسةت .شاعةةر نةةه تنهةةا در ایةن ابیةةات ،بلکةه در تمةامی
قصیدههایش تا بدان حد غرق در مظاهر طبیعت است که از عمق وجود به آنان عشق میورزد .به چیزی
جز زیبایی که یکی از مظاهر آن طبیعت است نمیاندیشد .گویی در جهانبینی سپهری جةز طبیعةت؛ آن
ه طبیعتی که هم آن سرشار از زیباییست ،چیزی دیگر جای ندارد .در شعر سةپهری ،طبیعةت بةیجةان
بیشتر از طبیعت جاندار جلوهگری کرده است.
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 .9-9طبيعت جاندار در شعر سپهری وسياب

مقصود از طبیعت ناطق (جاندار) ،حیوانات متحرّکی مانند پرندگان ،حشرات و حیوانات اهلی و وحشةی
هستند .به عنوان نمونه ،به برخی از این طبیعت جاندار در شعر سپهری و سیاب اشاره میکنی .
 .1-9-9گنجشک

طبیعت جاندار در آثار سپهری جایگاه ویژهای دارد؛ مانند ... :عکس غوکی در حةوط /و عبةور مگةس
از کوچ تنهایی /خواهش روشن یک گن شک؛ وقتی از روی چناری به زمین میآید (همةان... )223 :
ابرها رفتند /یک هوای صاف ،یک گن شک ،یک پرواز /دشمنان من ک ا هستند؟ (همان)238 :
هنر سپهری این است که با استفاده از واژههای ساده ،عبارات تأمّلآمیز ابدان کند .این عبارات غالبةاً
همراه با آرایههای ادبی نظیر تشبیه ،استعاره ،تشخیص و غیره بیان میشوند؛ مانند ایةن عبةارت «خةواهش
روشن یک گن شک» .شاعر با استعارة هنرمندان خویش ،گن شک را بسان انسانی در نظر گرفته اسةت
که خواستههایی قابل درک دارد .از ویژگیهای این نون اسةتعاره (مکنیةه) ایةن اسةت کةه ایسةتا و آرام
است و حرکت و پویایی آن کمتر از تشبیه است.
رال يف عر ائا الور وم/
سیاب در اشعار خود به وفور ازطبیعةت جانةدار سةخن مةیگویةد ... :وک کر األطف ُ
السةةةةیاب :2000 ،ن  ... )412 :1وکانر ررت إذ يُط ر ر
رمت العصر ررافل عي ر ر الور ررم  /أنور ررادةُ املط ر ر ( ّ
ودغر رردغت صر ر ر

الفم ُ /تاتيک العصافلُ /تساقط کالثّمارعي القبرار (همان :)131 :گویی کودکان در میان شاخههای دره پیچیدة
تاکها قهقه میزنند و سرود بةاران ،سکوت گن شکهةا را روی درختان قلقلک میدهد .وقتی سپیده مةیزنةد

گن شکها به سوی تو میآیند و ه چون میوههایی که بر قبرها میریزند فرود میآیند.

در شعر سیاب ،به عنوان شةاعری کةه زبةانش رمزگونةه اسةت ،تعبیةرات رمةزی متةداول اسةت .ایةن
تعبیرات اگر عادّی انگاشته شوند رمز نیستند؛ ولی اگر عمیقاً مورد بررسی قةرار گیرنةد ،بةه عنةوان تعبیةر
رمزی تلقّی میشوند .او در این بیت ،از گن شک به عنوان رمز بشارت وآزادگی یاد مةیکنةد .در بیةت
بعد ،طلون صبد را مصادف با آمدن گن شکها به تصویر کشیده است و در ادامةه ،فةرود آمةدن آنهةا
به سان ریخته شدن میوهها بر روی قبرها تشبیه شده است .شاعر با تصویرپردازی زیبا ،صحن این خانههةا
را که پةیش از آن قبرسةتان بةودهانةد ،بةه زیبةایی بةا هة مطابقةت مةیدهةد .سةیاب از پرنةدگانی دیگةر
مانندکبوتر ،بلبل و مرغابی (الربط) نیز بهره میگیرد؛ مثالً گن شک در شعر او ،سمبل بشارت بةه نیکةی و
باران است .ققنوس (العنقاء) رمز میرا  ،سنّت و خرافات است و خفّاش رمز کوری و بیراهه رفتن است.
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 .2-9-9اسب

از جمله حیواناتی که در م موعههای شعری سپهری ک و بیش یافت میشود اسب است ... :چرخ یک
گاری در حسرت واماندن اسب /اسب در حسرت خوابیدن گاریچی /مرد گةاریچی در حسةرت مةرگ
(سپهری.)224 :1330 ،
شاعر در این شعر با زبان طنز ،قصد بیان مقصود خةود را دارد .ایةةن طةرز بیةةان آمیختةه بةةه جةد ،از
مه ترین خصوصیات هنر سپهری است و در این بین او اسب را به شکلی سةاده و بةه دور از آرایةههةای
لفظی ،مواون طنز خود قرار داده است .خیالی که شاعر در این ابیات به کار برده ،تصاویری ناب بةرای
خواننده ترسی میکند و لحظهای خاطر هر مخاطبی را به این مواون ساده که کمتر کسی بةه آن توجّةه
میکند مشغول میسازد.
رال
در اشعار سیاب نیز به تناوب از اسب یاد شده است ... :و يبوي طفيُها الوب ُ  /هتدهد وتُنور ُد :يرا خي ر
ح (السّیاب :2000 ،ن  :)218 :1کودکی کةه هة چةون شةبد
املا يف الاا  //تعايل وامحييين ه الصُ اءُ فر ُ
گشته است ،از بیماری میگرید؛ او را نوازش میکند و میسراید :ای اسبهای مرگ! بیایید و مرا با خود ببرید؛
از این صحرایی که هیچ خوشی در آن نیست.

شاعر در این ابیات با استفاده از طبیعت وهمی و خیالی ،تصویری زیبةا بةرای خواننةده ترسةی کةرده
است .این تصویر (ای اسبهای مرگ) گویای واع اسفناک جامع آن روز عراق اسةت کةه بةه شةکل
تشبیه بلیغ زیبایی بیان شده است و باعث جذّابیت و تأثیرگةذاری کةالم مةیشةود؛ زیةرا ازعوامةل ای ةاد
پویایی و حیات تصاویر شعری ،ترسی مظاهر و جلوههای مختلف طبیعت با اسةتفاده از تشةبیه و اسةتعاره
است تا خواننده از آن به وجد آید.
 .9-9-1پروانه

دیوان سپهری سرشار از عناصر طبیعت است .گویی هر قطعه شعر آن تصویری از طبیعت و حیات است:
یاد من باشد فردا لب سلخ ،طرحی از بزها بردارم /طرحی از جاروها ،سایههاشان در آب /یاد مةن باشةد،
هر چه پروانه که میافتد در آب ،زود از آب درآرم (سپهری)216 :1330 ،
این شیوة توصیف طبیعت ،سبک خا ّ سپهری است .شعر او تصویر گویایی از طبیعت است .او هةر
آنچه را میبیند وصف میکند؛ بنابراین میبینی در برخی از اشعارش قطعةاتی آمةده اسةت کةه وحةدت
مواوعی ندارند .شاعر در این ابیات ،با استفاده از یکی از عناصر طبیعةت؛ یعنةی «پروانةه» ،قصةد القةای
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اندیشهای را دارد و آن این است که انسان با طبیعت دوست و همراز شود؛ حتّی مفهومی عامتر :ایةنکةه
انسان به هر موجودی مهربانی کند.

ک أنَّر /أمر  /مثر
رام بر ر جراا ي أمر  /مل أدر قبير ر
سیاب نیز در عشق و امید از طبیعت الهةام مةیگیةرد :يرا ن ُ

حيبسها /ردوح ب ائ طيّ /رخض ُ (السّیاب :2000 ،ن  :)8 :2ای خواب! در درون آرزویةی اسةت کةه
الف اشة با
ُ
پیش از تو ،ندانست آن آرزوست؛ مانند پروانه که شاخهای که زلفش با شبن تر شده است او را در برگرفته.

شاعر در عشق و امید از پروانه الهام میگیرد و برای تأثیرگذاری از تشبیهی استفاده کةرده اسةت کةه
برای خواننده قابل فه باشد؛ چراکه تشبیه تصویری نزدیکتر به طبیعت و مسةتقی تةر از اسةتعاره اسةت.
حرکت و پویایی تصاویر یکی از مه ترین ویژگیهةای تصةویرگری اسةت کةه بیةانگر میةزان صةدق و
عاطف شاعر است و «شاعری که تصاویر خود را از جوانب مختلةف حیةات و احةوال گونةاگون طبیعةت
میگیرد ،شعرش از پویایی بیشتری برخةوردار اسةت؛ زیةرا بةا حرکةت و جنةبش طبیعةت همةراه اسةت»
(شفیعیکدکنی.)223 :1383 ،
پروانه در مرحل اوّلیّ شعری سیاب کةه مرحلة رمانتیةک بةود نمةود بیشةتری دارد و همةراه زنةدگی
روستا و رؤیا از مه ترین مؤلّفههای رمانتیک مرحل اوّلیّ شعری سیاب محسوب میشدند.
 .1-9-9کالغ

از دیگر عناصر طبیعت جاندار که در شعر سهراب ک و بیش یافت میشود کةال اسةت ... :مةن ندیةدم
دو صنوبر را با ه دشمن /من ندیدم بیدی سایهاش را بفروشد به زمین /رایگان میبخشةد ،نةارون شةاخ
خود را به کال  /هر ک ا هست ،شور من میشکفد( .سپهری)223 :1330 ،
سپهری نگاهی مثبت به طبیعت دارد .او در ال به الی اشعار خود پیامهةای ارزشةمندی بةرای بشةریت
دارد .مدین فااله یا آرمانشهرسپهری طبیعت است؛ ه چنانکه شاعر در این ابیةات بةه زیبةایی بةه ایةن
مسأله اذعان میکند :در طبیعت جایی برای دشمنی نیست .به همین سبب است که عناصر طبیعتی کةه در
شعرش تبدیل به نماد شدهاند ،تماماً نمادهای مثبت و پویا هستند.
ردل فير /ماس ررم
سیاب ه از این پرنده در شعر خةود اسةتفاده کةرده اسةت ... :ويف العر اق جراع /و ينثر ُ الغ ُ
ربع الغ ب ررا ُ واجلر ر اد /وتطُ ر ررن َّ
السةةةیاب :2000 ،ن :)418 :2
ردور يف احلق ررال ( ّ
احلصرراد /لتُو ر ر
الو رراا ُ واحلمر ر ُ  /ر ر ر ً ترر ُ
گرسنگی بر عراق حاک است؛ حال آنکه هنگام درو ،محصول و غلّه فراوان است؛ تا آنجا که کال ها و ملخها
سیر میخورند و آسیابیکه کاه و سنگ را آرد میکند ،در مزارن میگردد.
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شاعر در این ابیات ،بار دیگر با زبان رمز و استفاده از حیواناتی نظیر کةال و ملةخ مقصةود خةود را بیةان
میکند .او در این شعر کال را رمز انسانهای پست و فرصتطلب معرّفی میکند .ایةن صةدای انسةانی
است که از عمق وجود از فسادی که بر کشورش چنبره زده فریاد میزند؛ با هر واژهای با هةر جملةهای.
برایش تفاوتی ندارد از طبیعت بیجان استفاده کند یا جانةدار .بةه راسةتی بهةرهگیةری او از حیوانةات در
قالب رمز درخور توجّه است؛ به عنوان نمونه در همین ابیات از کال و ملخ نام مةیبةرد .ایةن دو حیةوان
یکی به فرصتطلبی و دیگری به استفاده از دسترن دیگران و اینکه آیندهنگر نیست معروفند و سةیاب
به زیبایی چهرة افرادِ مورد نظر خود را به وسیل این حیوانات ترسی کرده است .کال و جغةد در اشةعار
سیاب ،نماد اشغالگران ،سیاستمداران ،تیولداران ،تاجران و جاسوسان است.
 .5-9-9مار

استفاده از عناصر طبیعت جاندار در دیوان این دو شاعر یکسان نیست .سیاب به جهت روحی خاصّش از
عناصری متفاوت با سهراب بهره گرفته است .او در اشعار خود از حیواناتی نظیةر مةار ،گةرگ ،تمسةاح،
ٍ
خوک و ...استفاده میکند که غالباً شامل اشةارات رمةزی هسةتند؛ ماننةد /... :ويف العر اق أل ُ
را أفعري تور ُ
ٍ
الصدی /ي يف اليي  :مط  ...مطر ( ...همان :)481 :در عراق هزاران
وأَسع َّ
ال ي ر  /من زه ة ي ُّبا الف ا ُ بالنَّدیُ /
افعی از شکوفههایی که فرات به بار آورده ،عسل مینوشند ومن پژواک صدای را میشنوم که در خلةی طنةین
میافکند :باران باران.

سیاب به جهت اینکه در شعرهای خود از واعیّت جامعه انتقاد میکرد و این انتقةاد تلخةش متوجّةه
دولتمردان نیز میشد ،زبانی آکنده از رمز و ابهام داشت« .شاعر از مار به عنةوان رمةز طغیةان و سرکشةی
یاد میکند( ».حالوی )26 :1334 ،او در این شعر از افرادی خا

تعبیر به مار مةیکنةد کةه مةردم را بةه

استثمار میکشند؛ امّا با بیانی هنرمندانه این واقعیّت را ترسی میکند .اسةتفادة او از ایةن حیةوان ،گویةای
این واقعیّت است که مخاطبانش افرادی بد ذات و پست هستند که از هیچ سةتمی دریةغ نمةیکننةد .ایةن
تشبیه هنرمندانه ،بسیار گویاتر و تأثیرگذارتر از هر شعار و اعالمیّهای است.
سیاب از واژههای «األفعاا األفع

ٍ
رفاهها دم
احليرة و رقطراء» استفاده کةرده اسةت :وفم ُرع النسراء يف امر أة ش ُ

الس ةیاب :2000 ،ن  .)261 :2ایةةن
عيررج جييررد /وجسررمها املخاتر ُ البييررد /أفعررج إذا موررت وسررادة عيررج الفر ا ّ ( ...
کلمه با واژههای متعدّدش داللت بر معنای مکةر وخباثةت و دسةتدرازی دارد و بیشةتر لفةظ مؤنّةث آن
یعنی «األفعر » را به کار میبرد؛ چراکه معتقد است این عمل نوعی فعل زنانه اسةت و اگةر از جانةب مةرد
صورت گیرد عملی زنانه به شمار میرود.
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سپهری از نگاهی متفاوت به این حیوان نظر میکند :خواه آمد سةر هةر دیةواری ،میخکةی خةواه
کاشت /پای هر پن رهای ،شعری خواه خواند /هر کالغی را ،کاجی خواه داد /مار را خواه گفةت:
چه شکوهی دارد غوک! (سپهری.)261 :1330 ،
در اندیش سپهری ،هیچ جاندار بد ذاتی جای ندارد او به نحو زیبایی بةا طبیعةت تعامةل دارد .در ایةن
شعر با ارائ تصویری آرمانگرایانه تالش دارد بذر کینةه و دشةمنی را از دلهةا برکنةد .در ایةن میةان بةه
سرا طبیعت میرود و با استفاده از این دو حیوان که قرابتی ه با ه ندارند و به نوعی دشمن یکةدیگر
هستند ،قصد تعمی این فکر را با بیانی این چنین نمادین به مخاطب دارد.
نتيجه
از مقایس تطبیقی عناصر طبیعت در اشعار سهراب وسیاب این نتای حاصل شد
 از م مون  132عنوان شعر سپهری 43 ،شعر او دارای عناوینی بودند که به نوعی بر طبیعت و عناصر آن داللتداشتند .ه چنین با بررسی پیشدرآمد اشعار سپهری (استهالل) 83 ،قطعه شعر او بر طبیعت داللةت دارد .دربةارة
اشعار سیاب ،از م مون  220عنةوان شعر او  86شعرش دارای عنةاوینی مرتبةةط بةةا طبیعةت و  64شةعر او دارای
پیشدرآمدی هستند که بر طبیعت داللت دارد.
 سپهری در عناوین و پیشدرآمد (استهالل) اشعار خود بیشتر از سیاب از طبیعت وعناصر آن بهره گرفته است. سپهری در استفاده از عناصر طبیعت ،به طبیعت بیجان بیشتر از جاندار توجّه کرده و از این عناصر در راسةتایاحساسات و عواطف خود که همان عشق به طبیعت و توجّه به ذات خداوند است استفاده کرده است.
صةش ،از عناصةر طبیعةت در جهةت ناخرسةندی خةود از
 سیاب در رویکرد خود به طبیعت به سبب روحی خا ّواع موجود ،انعکاس غربتش ،تداعی کردن دوران کودکی و زادگةاهش و بیةان ت ةارب شخصةی خةود بهةره
گرفته است .او نیز مانند سپهری در بهرهگیری از عناصر طبیعت به طبیعت بیجان بیش از طبیعةت جانةدار توجّةه
کرده است.
 رابط آنها با طبیعت متفاوت است .رابط سپهری احساسی است؛ ولی رابط سیاب بر مبنای تفکّر است. شعر طبیعت سپهری ،خالی از درد و رن است و سراسر شادی و نیکی و مهربانی و نور است .سةپهری انسةانیسیاسی نیست و گرایشات اجتماعی در شعرش یافت نمیشود .به قول خودش :مةن قطةاری دیةدم /کةه سیاسةت
میبرد /و چه خالی میرفت .با عرفان دغدغ اصلی سپهری است و در قفسی که سپهری بةه تصةویر مةیکشةد
بیدردی وجود دارد و روشنی پرپر میزند .در طبیعتِ تصویری سپهری ،هیچکدام از عناصر طبیعت بر دیگةری
برتر ی ندارند و به همین جهت با تع ّب سؤال میکند :و چةرا در قفةس هةیچکسةی کةرکس نیسةت؟ از دیگةر
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ویژگیهای سپهری اصالت دادن به طبیعت برای طبیعت است .به نظر وی تع ّب از سیب قشنگ ،برتر از فقةر و
محرومیّت مردمش است.
 در شعر سیاب ،طبیعت به خاطر انسان است که ارزش مییابد .شعر سیاب شعر جاودانگی ،درد و رن  ،خنده وتبسّ و به عبارتی دیدن مسائل اجتماعی از ال به الی طبیعةت اسةت .در شةعر وی از طبیعةت بةرای طبیعةت بهةره
گرفته نشده است؛ بلکه برای بیان درد ،رن  ،ظل  ،فقر و محرومیّت مردمش اسةت .در واقةةع سةیاب مةیخواهةد
همزاد مردمش باشد و با آنها دمخور؛ نه مانند سپهری که فریةاد برمةیآورد ،وسةیع بةاش و تنهةا .سةیاب همةراه
مردمش است .طبیعت برای سیاب تنها از آن جهت ارزش و تقدّس دارد که در خدمت مردم و برای مردم باشد.

پینوشتها
( )1سمبلیس (نمادپردازی /نمادگرایی) :استفاده از این واژه به عنوان نهضت هنری از قرن نةوزده شةرون شةد و «عبةارت
است از هنر بیان افکار و عواطف از طریق اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهای بیتواید برای ای ةاد عواطةف و
افکار در ذهن خواننده» (کندری.)220 :1383 ،
(« )2ناتورالیس یا طبیعتگرایی یا طبیعتباوری ،در اصل اصطالحی است که از فلسفه به ادبیّات راه یافته اسةت .در فلسةفه
براساس این اعتقاد تمام پدیدههای هستی ،در طبیعت و در محدودة دانش عملی و ت ربی جای دارند و هةیچچیةز در ورای
آن وجود ندارد؛ امّا از نظر ادبی ،ناتورالیس به معنای تواةید و تشةرید اواةان کلّةی انسةان ،در بسةتر شةرایط جبةر زمةان
(محیط) و بر پای وراثت است» (ثروت)111 :1386 ،
(« )3بدر شاکر السّیاب در سال  1326در عراق در روستای کوچکی به نام جیکور به دنیا آمد .روستایی ساده با خانةههةایی
که از خشت خام و تن نخل ساخته شده بود .و پیرامون این روستا را نخلستانها و جةوی آب دربةر گرفتةه بةود( ».بیضةون،
 )14 :1331تحصیالت خود را تا پایان متوسّطه در بصره ادامه داد« .او برای ادامه تحصیل زادگاه خةود را تةرک کةرد و بةه
بغداد رفت و وارد دانشسرای عالی شد و به تحصیل در رشت ادبیّات عرب روی آورد .وی پس از آشنایی با ادبیّات غةرب،
رشت خود را به زبان انگلیسةی تغییةر داد» (بالطةه .)43 :2001 ،او سةپس بةه حةزب کمونیسةت عةراق پیوسةت کةه بةرایش
مشکالتی را به وجود آورد« .در سال  1364پس از تحمّل یک دوره رن از بیماری خود درگذشت .از آثةار و تألیفةات او

میتوان به  :أزهار ذابية ،مصر ( ،)1346أساطل ،عراق ( ،)1320منزل األقنا  )1363( ،و أنورادة املطر  ،بیروت (( »)1360کامبل
الیسوعی ،1431 ،ن .)124 :2
( )4سهراب سپهری در سال  1301در کاشان متولّد شد و پس از اتمام دورة دبیرستان راهی تهران شد «.وی در سةال 1328
وارد دانشکدة هنرهای زیبایی دانشگاه تهران شةد و در رشةت نقّاشةی از ایةن دانشةگاه فةار التّحصةیل شةد .در سةال 1320
نخستین م موع شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ انتشار داد( ».صوفی ،بیتا .) 338 :سةهراب در آغةاز کةار شةاعری،
تحت تأثیر شعرهای نیما بود و این تأثیر در مةرگ رنگ به خةوبی مشهود است .در آثةار بعةدی او کة کة کةارش شةکل
میگیرد« .شعرش با دیگر شاعران هة دورة خویش متمایةز میگردد .از جمله م موعه شعرهةةای دیگةر سةهراب سةپهری
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میتوان به این عنوانها اشاره نمود  :آواز آفتاب ( ،)1340شرق اندوه ( ،)1340ح

سبز ( )1346و هشت کتةاب (.)1328

سهراب سپهری در اردیبهشت سال  1328به علّت مبتال بودن به بیماری سرطان درگذشت( ».حقیقت)268 :1368 ،
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السياٍ دراسة
الطبيعة يف شع سه اٍ سبه ي وبدر شاک ّ

مقارنة1

صدحالدين

عبدي2

أستاذ مساعد ،جامعة بوعلي سينا مهدان

ممد امحدی ازندريان
ّ

3

متخرج املاجستري يف اودب العريب جبامعة بوعلي سينا

املي ّخص

السياب کالشاعرين احلداثيني والرومانسيني يف جما اودب الفارسي واودب العريب ،هلما مکانة
يعترب سهراب سبهري وبدر شاکر ّ
خاصة يف هذين البلدين .تُ ُّ
عد إحدی ميزاهتما ،اجتاههما الی الطبيعة و اهتمامهها هبا يف اشعارمها .وقد استخدم ک واحد منهما،
الطبيعة وفقا لبيئتهما املعيشية وموقفهما االجتماعي والسياسي لبلدهم.کان سهراب شاعرا منطويا علی نفسه ،وانطالقا علی هذا
السياب کشاعر جلأ الی الطبيعة
اصطبغ معظم شعره بصبغة عرفانية ،فتمتع بالعناصر الطبيعة احلية والباهرة مالئمة ملناخ نفسه .إن ّ
للخالص من العزلة و اليأس؛ إذ إنه عاين يف بداية حياته ،املشاک َ و هلذا علی نقيضة سبهري استفاد من عناصار الطبيعاة ليصاف
ظروفه غري مالئمة اجتماعياا وسياسايا وليع ّارب عان صادی اغواباه و مرضاه.حاولنا يف هاذااملقا بعاد أن مت تقسايم الطبيعاة الای احلياة
وغري احلية أن حنص علی اجلوانب املشوکة واملغايرة عن خال مقارنة اشعارمها بأسلوب الوصفي -التحليلي.
السياب
الويما ال ّدليييّة :الطبيعة ،احلية وغري احلية ،اودب املقارن ،سبهريّ ،
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