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   پيشگفتار. 1

بخةش مبةاز الهةاطبیعةت از دیر .است پرورش یافته رشد ور آغوش طبیعت فرزند طبیعت است و د ،شعر

به طةوری  ؛اختصا  دهد های شاعران به خوددهای را در سروجایگاه ویژهتوانسته است  شاعران بوده و

ادب  یکی از مضامین اصةلی» .ن نباشدکه سخنی از طبیعت درآتوان یافت میکه کمتر دیوان شاعری را 

بةه نحةوی کةه  ؛شةودمةیدیةده توصیف طبیعت است که همواره کنار مضمون اصلی شعر غنایی  غنایی،

 هةایس از ظهةور مکتةبپة .(143: 1383 ،شمیسةا) «تةوان شةعر توصةیفی هة  خوانةدمةی شعر غنةایی را

 ،. از ایةن رهگةذرشةد ادبیّةات از گذشةته وارد حةوزةطبیعت بیش  ،(2)لیس ناتورا و (1)لیس ، سمبمانتیس ر

ثةار شةاعران آ پةذیری را درتأثیرپای ایةن  ردّ و بهره نبودهعربی نیز از چنین تأثیراتی بی فارسی و ادبیّات

ن را وآ هعران معاصر ایرانی که بةه طبیعةت ارن نهةاد. از جمله شاکنی میمشاهده عربی  معاصر فارسی و

نیةز عران معاصةر عةرب از میان شا .سهراب سپهری است ،اندهعاطفه خویش قرار داد گاه سرشت وجلوه

بیمةاری  شود که تنهایی ومیگفته  .نوگرا از طبیعت بهره گرفته است به عنوان شاعری السّیاببدر شاکر 

. یکی از مشترکات این روحانی بخشیده است جذب  درونی ول مّای از تأارقهبرای نخستین بار به شعر او ب

 هرچنةد ؛تری با مردم بیابددهتا شعر پیوند گستر کردن زبان شعر به طبیعت گفتار استنزدیک  ،دو شاعر

بیشتر از سةیاب از عناصةر طبیعةت اسةتفاده سپهری رسد میبه نظر  درآمد اشعار،پیش عناوین و با مقایس 

تةا حةدودی بةا طبیعةت سةیاب متفةاوت  ،کندمین یاد در اشعار خود ازآ سپهری که یطبیعت ده است.کر

 رویکرد او به طبیعت بنابر عاطفةه و بنابراین ؛شاعر برن عاجی است ،به اعتقاد برخی از ادبا سپهری .است

به جهت همةین  ؛جویدمیها رنیلوف بوها وها و شبطبیعت را از الی درخت او .باشدمیاحساسش خا  

عنةوان شةاعری ا سیاب بةه امّ ؛شاد بسیار بهره گرفته است از عناصر زنده، پویا و ،خا  عاطف  و احساس

به همین جهت شةعر او  ؛گویدمیسخن  اسی موجود در جامعهسی مشکالت های مردم ودرد از ،شنادردآ

ن راسةتا ةاصةر طبیعةت در ایةبه تبةع آن اسةتفاده از عن اجتماعی کشورش و عان اواان سیاسی والشّتحت

 بةیش از جان()بی به طبیعت صامت طبیعت، عناصر استفاده از رد شاعر دو رسدکه هرمیبه نظر  .باشدمی

هةا ن دو شاعر را نزدیکی برخی دیدگاهشاید بتوان دلیل انتخاب ای اند.ردهک توجّه )جاندار( طبیعت ناطق

فةراوان  ةز طبیعةت بهةرا در اشةعارخود ر دو شةاعرکةه هةچرا ؛عواطف انسانی عنوان کرد احساسات و و

 :از این قرارند ،ستهاآناین پژوهش در صدد پاسخ به هایی که پرسش .اندبرده

 اند؟بهره بردهدر شعرشان  عناصر طبیعت از ،سیاب به یک میزان و سپهری آیا -
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اجتمةاعی  سةی ویعةت در جهةت انعکةاس اواةان سیابعناصةر ط بیشةتر از یک از ایةن دو شةاعرکدام  -

 ؟کشورش استفاده کرده است

 این دو شاعر بوده است؟ توجّهمورد  ،جانبی و جانداراع  از ، طبیعتکدام یک از انوان -

 تحقيق پيشينة .2

مقةاالت  ،گةذارتأثیر و مواةوعات مةرتبط بةا ایةن دو شةاعرِ السّیاببدر شاکر  سهراب سپهری و دربارة

در ایةن  انةد.دربارة طبیعةت بةوده که کنی میها اشاره مقالهبرخی از ولی ما به  ؛دی نوشته شده استمتعدّ

جبةران خلیةل  راب سپهری وسه هایاندیشهگرایی در بررسی تطبیقی طبیعت»های به مقاله توانمیرابطه 

ادب عربةی، سةال پةن  ،  منتشةره در دو فصةلنام  همکةاران، ابراهیمةی وت مالّخان  دکتر عزّاثر «جبران

ابوالفضةل  نوشةت  «ینی سهراب سپهریبگرایی در جهانطبیعت» و 236-213صص ،1331ال س ،1 شمارة

 ز زاویة ل ااوّ مقالة  اشةاره کةرد. 38-36 ، صةص1388، سةال 6 ةشمار ،آزما منتشره در ماهنام ، رحیمی

 ،مدوّ در مقالة  دهةد.مةیمورد بررسةی قةرار  جبران را سهراب و گراییطبیعت ،یبه صورت کلّ عرفان و

سةیاب  دربةارة است. در این باره دیدگاه او و مظاهر آن سهراب به طبیعت و توجّهدنبال علل ه سنده بیون

دانشةکدة   در م لّة منتشةره حسن دادخواه اثر «السّیابس  در شعر بدر شاکر رمانتی»های توان به مقالهمی

 مقالة  و 128-113صةص  ،1382سةال  ،13 ةدانشگاه شةهید بةاهنر کرمةان، شةمار و علوم انسانی ادبیّات

 دکتةر مهةدی شةریفیان و نوشةت « اشةعار سةپهری نیلوفر در های سیب، کبوتر، گل سرخ وبررسی سمبل»

 سةال ،12 مارةو علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ش ادبیّات یوسف داربیدی منتشر شده در نشری 

انی ةرفةةبینی عور و پیوندآن با جهانهای مذککه نویسندگان به بیان سمبلاشاره کرد  84-23 ، صص86

 در شةعر سةهراب سةپهری و جان و جانةداربیاین پژوهش با بررسی موردی طبیعت  .پردازندمیسپهری 

های که پژوهشامری  ؛پردازدمیبه بررسی مواون  ها،شعر آنهایی از وآوردن نمونه السّیاببدر شاکر 

   اند.آن نپرداختهدیگر بدین صورت به 

 ازش تحليلی موضوعپرد .9

   (1)سياب و (9)سپهریگرایی طبيعت .9-1

 ادبیّةاتباز در از دیرهای هنر بوده است. ها و سرچشمههمواره یکی از خاستگاه ،تا امروز طبیعت از ابتدا

بةه »شاعران درآثار خود  ادیبان و ای داشته است و، وصف طبیعت جایگاه ویژهعرب( ایران و) تمام ملل

 شةب و فةروافتةةادن پةردة دن آفتةاب وةزان، از دیةةخة انةد: از بهةار وهای طبیعت پرداختهوصف زیبایی

بةه  انةد وهةای بةدیع گسةتردهآمیةزی خةزان، توصةیفنگار بهار یا رنگ گری ستارگان، از نقش وجلوه
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 «انةةدت وآرزوهةةای خةةود دم زدهالیةةا از تخةةیّ انفعةةاالت روح خةةود را بیةةرون ریختةةه و نحةةوی مشةةاعر و

هةر شةاعری ولةو بةه صةورت  گرایش به طبیعةت در سةرودة» (.12: 1381، کاوری و چوالنیانمیاهی)ابر

طبیعةت، در حقیقةت بةه خةود  که ذهن و اندیشه دربةارة ،این بدان سبب است شود ومیناخواسته نمایان 

 (.12همان: ) «اندیشیدن است

 تةوان از ردّمةیاوح وب سیاب را و سپهری ادبیّات بر افکار و سمبلیس  های رمانتیس  وسیطرة مکتب 

از  ،نالهةام از آ ا طبیعةت وةت گةرفتن بةالفة کةه انةس وچرا» ؛مشةاهده کةرد هةاآنپای طبیعت در آثةار 

ن را بةه احسةاس خةویش آ ی واز خةالل نفةس وجةودشاعر رمانتیس   باشد ومیهای این مکتب ویژگی

 و گةراطبیعةتیةک شةاعر  ،اصرةمعة ان شةعرایةهری در میةةسپة .( 34: 1333 ،)جحةا «کشةدمیر ةتصوی

 سةپهری اصةوالً» .داندمیمرهون این خصوصیت  را شهرت خود که بخش عمدةیتا جای ؛ستستاطبیعت

ای الهةپیة و شةودمةیدی تصةویر ةه صورت معبةةب اةهمانتیسترار ةطبیعت در آث .شاعری رمانتیست است

: 1311 ،)حسةینی «جان جهةان ةذرّهذرّ ی ذات خداوندی دریعنی ت لّ ؛شود برای دیدن عکس رخ یارمی

 تأثیرتحت  سبکیصاحب او نیز مانند هر شاعر اصیل و سپهری شعری است کامالً تصویری و شعر» .(10

 و پنةداری(جاندارحةالتی آنیمیسة  دارنةد )ها در شةعر سةپهری پدیده . اشیاء ومحیط پیرامون خود است

. کنةدمةیرا در شعر خود به نمةاد تبةدیل  هاآنیاری از بس شود ومییکی  هاآن، شاعر با شخصیّتدارای 

 «انةدتبةدیل بةه نمةاد شةده هایی هستند که در شةعر سةپهریپدیده از اشیاء و غیره و ، سرو، بیدانار، اقاقیا

 ؛گةذردمةین به سادگی از کنار اشیاء کند ومیسهراب با طبیعت برخوردی فلسفی  .(1: 1382 ،دستغیب)

 .آگةاه اسةتان از درد آنة و برخةوردی صةمیمانه دارد ها با مةردم زادگةاه خةویشکه در روستا چنانه 

در سةپهری  .شةودمةیصفای بةاطن او ناشةی  ی روح وگرایی سهراب بیش از هر چیزی از سادگطبیعت»

ریةا تةرجید داده  میخته بةا درو  ون شهری آصفای روستا را به تمدّ وه ای بودانسان وارسته ،طول حیات

در جای جای اشعار  ،یکی از شاعران رمانتیس  عرب عنوان سیاب نیز به .( 32: 1388 ،رادمیرحی) «است

امیةدی بةه طبیعةت پنةاه بةرده نا سیاب در شعر خود از تنهةایی و» .گویدمیود به وفور از طبیعت سخن خ

ن حةواد  سةبب ایة م موعة  .نیةز جةدا شةد از پةدر نگام از دست داده وزوده خود رازیرا مادر  ؛است

« جیکةور»د خةود تولّ نام روستای محلّ ،ناامیدی از این تنهایی وگریز  هایش برایگشت تا او در سروده

 وشةنی وهةا در انتظةار رکةه بةا وجةود رنة بهشت گمشةده یةا جهةانی یةاد کنةد را به عنوان سمبل برای 

، تصةاویر بةوده زندگی شةاعر در روسةتا محلّ کهاینبه  توجّهبا  .(120: 1382 ،دادخواه) «سبزی استسر

 د ونةیآمةینماد در به صورت رمز و ؛شودمیگر بلندش جلوه های زیبا وبا نخل« کورجی»زیبای روستای 
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 .خواهد به شنونده القا کنةدمید که سیاب در سراسر اشعارش نشومیمفاهیمی  معانی و سمبل بسیاری از

ز وجةوه گرایةی یکةی اطبیعةت .وصف طبیعت زادگاه خةود اسةت ،یکی از وجوه اشتراک این دو شاعر

مناسةب  دلنشین از طبیعت به عنوان ابةزاری مندانه و. هر دو به صورتی هنراست سپهری اشتراک سیاب و

  .اندنیز نون انسان بهره برده احوال روزگار وبلکه برای بیان نمادین  ؛پردازینه فقط برای تصویر

قةرار اشةاره  مةورد هةا، آب و بةادفصل شب، باران، عناصری مانند جان باطبیعت بی ،این پژوهش در 

پرندگانی مانند گن شک، اسةب، پروانةه، کةال  و  طبیعت جاندار به حیوانات وبخش در  و گرفته است

 مار اشاره شده است.

 سياب و سپهریدر شعر  جانبیطبيعت . 9-2

 ای ازپةارهتطبیقةی  بةه مقایسة  ،اصلی در پژوهش حاار استمواون  ترین قسمت واین بخش که مه 

 و جةان()بةی قسمت طبیعت صةامت این مواون در دو پردازد.میدر اشعار این دو شاعر  عناصر طبیعت

 بررسی شده است. دار()جان طبیعت ناطق

دیگةر اغةراط طبیعةت  هةای چهارگانةه وفصل ها،درخت ،هاها،گلبوستان جانمنظور از طبیعت بی 

   :کنی میاشاره  هاآنکه به عنوان نمونه به برخی از  است

 باران .9-2-1

 يف کر    /مطر    :مطر    ... شود باران اسةت:میسیاب به وفور یافت  رکه در شعجان بیاز جمله عناصر طبیعت 
سرام  فهي إبت قط ٍة ت اُق من دم   العبيد/ وک     اة/ن اجلياع  والعُ دمعٍة م   ک   و  مح اُء أو صف اُء من أجنَّة  الزَّه / /ن املط   قط ٍة م  

هةر  زرد و سةرخ و در هةر شةکوف  ،ای از بةاراندر هر قطره :(413 :2 ن :2000 ،السّیاب) يف إنتظار مبسٍم جديرد

 .دیگر است یمی به انتظار لبخندتبسّ ،ریزدمیر قطره از خون بردگان که ه برهنگان و گرسنگان و قطره اشکِ

کةارگیری ایةن ه او بةا بة کالم داده اسةت. ی بهزیبایی خاصّ ،«مطر»شاعر در این قصیده با تکرار لفظ  

 های بسیاری را به صورت زیبا به دیگران انتقال دهةد.داللتتکنیک عالوه بر زیبایی لفظی توانسته است 

ه وجةد ةن از آن بةةمتة که شنونده یةةا خواننةدة دهدمیی به متن هارمونی خاصّ تکرار این واژه آهنگ و

ل مفةاهی  ا سةمببةاران ر ،سیاب» دارد. اهمّیّتچه در نظر او کید آنگاهی است برای تأگاه تکیه و آیدمی

 سةنگین و مفاهی  ژرف وی سرشار از باران در شعر سیاب از یک عنصر طبیعی به لفظ .مختلفی قرار داده

شةماری در آن هةای بةیداللت بخشد ومیبخش به قصیده که فیضانی روح آمیز تبدیل شدهمی سحرنّتر

قیةام در  رمةز انقةالب و ،باران در ایةن شةعر (124-123: 1384 علی، ؛81: 1381 ،ائی)رج «کندمیانشاد 

 ستمگر است. برابر حکومت ظال  و
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خةاطره  فکةر را، زیر باران باید رفةت/ متفاوت دارد: یمصداق و باال باران بسامد واژة سپهریدر شعر  

 زیةر بةاران بایةد دیةد ،دوسةت را زیةر بةاران بایةد رفةت/ بةا همةه مةردم شةهر، زیر بةاران بایةد بةرد/ را،

 .(231: 1330،)سپهری

که او بر این عقیةده اسةت، چرا؛ کندمیتطهیر یاد  در این ابیات از باران به عنوان رمز پاکی و سپهری 

ای که در ایةن ابیةات نکت  قابل مالحظه .شودمیمعنوی انسان  ی وهای مادّباعث شسته شدن زنگار باران

به عنوان شاعر بةاران  او را ،رشاشعا.کثرت استعمال این واژه در باران است واژةتکرار  ،شودمیمشاهده 

زیبةا در کنةار هة  معنوی را به شةکلی  ی وویژه او در این ابیات عناصر مادّه ب ؛فی کرده استآب معرّ و

ایةن  دیگر کةه در ل مسأ را ابدان کرده که برای خواننده تازگی دارد. یاتاصطالح ت واعبار داده و قرار

ی راچراکةه در و ؛اصالت دادن به طبیعةت در مقابةل انسةان اسةت ،شودمیاشعار سپهری مشاهده  شعر و

مثةال مانند  ،شودمیطبیعت برای طبیعت ارائه  دهد هیچ نماد و رمزی نیست ومیه عناصر طبیعت که ارائ

هةا را بةه انگیز این پدیدهاو با مهارتی شگفت ل و روشنند.هم  تصویرهای بارانی سهراب، زال .ارائه شده

 (122: 1382و امامی،  دانشور کیان) .زندمیه  پیوند 

 شب .9-2-2

...  :در آثار خود به وفةور از آن اسةتفاده کةرده اسةت سپهریاژگانی است که واز جمله  (شب) این واژه

لةک لةک را درک  گرمةی النة  خواب یک آهو را/ ؛شب یک دهکده را وزن کنی  روشنی را بچشی /

نگویی  که شب چیةز بةدی  و بگشایی  اگر ماه درآمد/ دهان را و ... روی قانون چمن پا نگذاری / کنی /

 (232: است )همان

راتی کةه از بةرخالف تصةوّ؛ کنةدمیوان مظهر سکوت وآرامش یاد شاعر در این ابیات از شب به عن 

به همین سبب او این  ؛رمانتیک دارد یرنگ این واژه در شعر سهراب غالباً .این واژه در اذهان وجود دارد

پناهگةاهی  ها وشب در نگاه او همدم تنهایی کار برده است.ه رمانتیک خود ب واژه را در مفهوم عاطفی و

بةه  تةی قائةل شةده وکیفیّ شعر برای شب او در این عواطف خود است. دوست داشتنی برای احساسات و

عمیةق بةر  یتةأثیر ،به شکلی زیبا با آوردن ایةن اسةتعاره ولی ؛است از آن بهره جسته مکنیه شیوة استعارة

بةه شةعر  یخاصةّ  یِزیبةای ،با کنار ه  قرار دادن عناصةر متضةاد سپهری ،عالوه بر این گذارد.میمخاطب 

یعنةی معکةوس  ؛بینی طبیعت اسةت، باژگونههای سپهریاز دیگر ویژگی شب. مانند روشنی، ؛داده است

 این مثال: باید امشةب چمةدانی را/ یا درشود؛ دیده میروشنی  شب و اژةدر و کردن طبیعت که در این ا



 101/ سهراب سپهری و بدر شاکر السّیابطبیعت در شعر  بررسی تطبیقی
 

 / کةه درختةان حماسةی پیداسةت...جةا دارد، بةردارم/ و بةه سةمتی بةرومکه به اندازة پیراهن تنهایی مةن 

 کند.میحالتی آنیمیسمی پیدا  شود ومی( در این ا طبیعت حماسی 333-332: 1330 ،)سپهری

ِ  اليري   حسرُ   وعر ر  ... اسةت: سةپهریشةعر  اژه دارای رویکردی متفةاوت بةااین و ،از دیدگاه سیاب أمراا
ررن دٍم د ررارفهتررم  بالورر وق   بررالنمام  وارار /کا ررا العرر اق   /سرراا  ر ال وقُ  یاب) يسررُُ  الييررُ  عييهررا م  : 1 ن: 2000 ،السةةّ

گةویی خیةال  .کنةدمةیلمةس  صةدف راق را با ستاره وسواحل ع ،دست آذرخش ،اموان خلی  از طریق :(411

 .کشدمیای از خون بر رویش ا شب جامهامّ ؛خشیدن داردرد

اسةی سی اجتماعی و موقعیّتا شعر او به دلیل قرار گرفتن در امّ ؛چه شاعری رمانتیست استسیاب اگر 

شةب  از واژةشةاعر در ایةن شةعر  شةود.میزبان شعری او دگرگون  ؛ بنابراینشودمیخوش تغییراتی دست

 .کنةدمةیکةاری ده که پنهانانسانی تشبیه کر او شب را به .استفاده کرده است واقعیّتای پنهان کردن بر

ر تمامی سرزمینش ی که بخود داللتی است بر اون ظل  وخشونت ،مکنیه بیان این مواون به شیوة استعارة

هةایش از واةع درد و اد اسةت کةه او ایةن واژه را بةرای بیةان آالمابنابراین و؛ پهنه افکنده استعراق 

پیداسةت کةه نتوانسةته ه طبیعةت پرداختةه، ةی اشعارش که بةرخةاق بةاز سی» :اده کرده استةموجود استف

جةان از طبیعةت بةی هةاییواژهویژه بةا آوردن ه ب ؛های درونی خود را پنهان سازدها وآشفتگینگرانیدل

 .(101: 1332 ،)عباس «حاالت درونی اوست کنندةکه به نوعی منعکس

 هافصل .9-2-9

گانةه هةای چهاراشارات او بةه فصةل، دنشومییافت  سپهریشعرهای  عناصر طبیعت که درهای جلوهاز 

دست تابستان یةک  ... /کاغذی دیدم از جنس بهار هایش همه از جنس بلور/تابی دیدم واژهمن ک است:

روی وحةدت  ییز،پةا خوانةد/مةیض گن شةک محة صبد اسةت/ (224: 1330 ،)سپهری بزن پیدا بودباد

 .(331 )همان: شودمیاوراق  دیوار،

شةاعر از سةرودن  رسةدمةیکه به نظةر طوری ؛محوریت مواوعی برخی اشعار سپهری طبیعت است 

رش بةه کةار بةرده اشةعاهایی که شاعر در از میان فصل هایی از طبیعت ندارد.شعر هدفی جز ارائ  تصویر

را بةه شةکلی زیبةا  تابستانشاعر در مصران فوق  .دنر فصول داربهار بسامد باالیی نسبت به دیگ تابستان و

که دارای  او تابستان را بسان انسانی در نظر گرفته .از صنعت تشخیص استفاده کرده است ترسی  کرده و

تشخیص برای ترسةی  ایةن تصةویر هنةری اسةتفاده  از این استعاره و مکنیه و دست است به شکل استعارة

پیوند عمیقةی بةا طبیعةت برقةرار  ،بخشی به اشیاء شخصیّت پردازی وتصویرطریق از که چرا ؛کرده است
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بةا  بینةد،زنده ب همواره تمامی اشیاء راشود باعث میکه  ،پر احساس ل قوی وا استفاده از تخیّاو ب کند.می

 عمیقی بر مخاطب بگذارد.  تأثیرتواند می ماًمسلّ و کندمیزندگی  هاآن

ک يرا  رُ  إ َّ وردترر ... ه  از فصول مختلف در اشعار خود اسةتفاده کةرده اسةت: سیاب به همینترترتیب 
یاب) ها فهر  ت فرا الوهالرةر ولّر  صربا يف نيسران// بيُع الطير ُ ل َّ وا هالة   ٍٍ مرن  غ قرا   وتر  (112: 2 ن: 2000 ،السةّ يف ُضربا

/ دفء الورتاء فير/ وارتعاشرةُ  /فاقر/ املسراءُ  کالبُ  س َّح اليدين   أسً  شفيا/  والضرياء والضردم  ملريدد واملرا  وا ال يرا 
جةوانیش را از دسةت  ،هشت اسةتةاه اردیبةار آزاد که در مةبه است و «هةالةه»و ةل تةگ ای رود! (:414: )همان

کةه شةب بةر آن بةال  گاهآنا، ةدری چونه روند، فرومی افشفّ در غبار مهی از اندوه لرزاند.میپیری را  و داده

 .در آن است نور تاریکی و د وتولّ ومرگ و پاییز رعش  می مطبون زمستان وگر گسترد،می

دوران  ،ایةن فصةل در شةعرهای سةیاب .بیشترین فصلی که در شعر سةیاب بةه کةار رفتةه بهةار اسةت 

 جةان دربا دو رویکرد به عناصر طبیعتِ بةی سیاب اصوالًکند. را تداعی میزادگاهش طبیعت  کودکی و

بهةار در  ن،یمةبرای ه و می با رویکرد رمزیدوّ و لی با رویکرد توصیفی محضاوّ :کندمیشعرش نظاره 

مةین فصةلی کةه در شةعر سةیاب دوّ .حیةات ی ورمةز زنةدگ ؛برخی از شعرهای سیاب داللت رمزی دارد

کةه در  چنةانهة یا  زمستان در شعر او نماد اواان نامناسب کشورش و .بسامد باالیی دارد زمستان است

 .رن  شاعر رمز اندوه و؛ فصل پاییز ه  داللت رمزی دارد بیان غربت شاعر است. ،آمده استابیات فوق 

هةای که از ویژگی (روشنی تاریکی وطبیعت در بیت آخر ) متضادّ عناصرسیاب با آوردن  ،عالوه بر این

 وسةت اش از تصویر مسةتقی  بیشةتر تأثیرکه چرا ؛گذاردمیبسزایی  تأثیربر مخاطب خود  ،شعری اوست

   شاعر درک شود. ت رب  احساس و عمق شود از مفهوم متضاد،میباعث 

 آب .9-2-1

ی او را به ایةن نةام حتّ و شودمیهای سپهری یافت جای شعر که در جای، یکی از مواوعات بسیار ساده

ای یةا کةه در بیشةه خةورد آب/مةیدر فرودست انگار کفتری  آب را گل نکنی / آب است: شناسند،می

سپهری در این زمینه  .(210: 1330 ،)سپهری گرددمیای پر یا در آبادی کوزه شوید/میر ای پَسیرهدور 

یةا در قطعة   و« صةدای پةای آب» :کنةدمةی گذارینامرود که یک قطعه را به نام آب میتا جایی پیش 

 دارد.« آب»شعری به نام « ح   سبز»

ر کسةی کةه مظهری از تفکّ «آب را گل نکنی » :تنخستین اس در این شعر همان جمل اصلی  اندیش » 

 شةاعر در ایةن ابیةات افکةار و (.103: 1381 ،)ساور سفلی «هاعاری از آلودگی ؛خواهدمیجهان را زیبا 

 ازتةوان میهای متفاوتی برداشت ؛ بنابراینکندمیهای خود را به زبانی ساده با واژگانی سهل بیان اندیشه



 103/ سهراب سپهری و بدر شاکر السّیابطبیعت در شعر  بررسی تطبیقی
 

در جغرافیای مثالی سةپهری بایةد بةین دو عنصةر » دوست باشد. دل وطبیعت ه  انسان با کهاین ؛آن کرد

است که خمیر شعر سةپهری ی آب عنصر مادّ .دیگری عنصر انتزاعی ی وی عنصر مادّیک :ز قائل شدتمای

ی کةه در ایةن تةوجّهقابل  نکت  .(280: 1311 ،)حقوقی «این عنصر با رنگ سبز همراه است سازد ومیرا 

 ای خا  است.واژه تکرار ،کندمی توجّهجلب  سایر اشعار او در وشعر 

رغاُر يف قُر ا  يسالُ  نر ی الع اقر  ... از این واژه در اشعار خود استفاده کرده است: به تناوب سیاب ه    /الصّ 
ه کودکةانش بین  کةمیعراق را  :(483: 2 ن :2000 ،السّیاب) ؟؟ ما اإلل/؟ ما البور ُ  ما القمُ ؟ ما الّثمُ  ؟/ ما املاءُ 

 گندم چیست؟ میوه چیست؟ آب چیست؟ خدا کیست؟ بشر چیست؟ :پرسندمیدر روستاهایش 

ذهةن  ،هاالت سةاداو با طرح سؤ .کندمیفی خیزی معرّحاصل در این ابیات آب را نماد حیات و شاعر 

عمةق خواهةد مةیاالت با ایةن سةؤ ،زدهامید و مصیبتسیاب مانند انسان نا .کشدمیخواننده را به چالش 

 اند؛آغاز رنگ رمانتیک داشتهچند درر سیاب هراشعا .بیان کند شدهکه کشورش بدان دچاررا ای فاجعه

پةر  زده وان زمانة  اسةتبدادتبةدیل بةه نمةادی بةرای بیة و دنشومیای از این حالت خارن س از دورها پامّ

بع آن عناصر طبیعةت در که به ت دنگیرمیاجتماعی به خود  ت رنگ سیاسی وبه شدّ و دگردنمیآشوب 

   .دنشومیل متحوّش نیز شعر

 باد .9-2-5

در م موعةه اشةعار  سپهری .جان متفاوت استفاده از طبیعت بییک از این دو شاعر در استرویکرد هر 

و... تابسةتان  با ، نیلوفر، مانند سیب،است؛ خود از عناصری استفاده کرده که سیاب کمتر به آن پرداخته 

 بةاد، ماننةد ؛را به کار برده است هاآنکمتر  سپهریمقابل، عناصر دیگری در اشعار سیاب آمده که در  .

جةان ایةن اسةت استفاده از طبیعت بةیدو شاعر در  ا وجه اشتراک هرامّ و... غروب صبد، زمستان، ،نخل

  اند:جان بیش از طبیعت جاندار در اشعار خود استفاده کردهسیاب از طبیعت بی و سپهریکه 

عُت الّ ياحر بعد خ ائرُ  فرانزع   (420: )همةانإذ  فاجل اح   ه  ترنايوالط  و  /يف نااٍح طايٍ  ترُسا  النَّخي / ما أنزلاين َسر
ٍر عنهررا تغررُد أطد /خرراالٍ    يرراٍم دائرر   النَّرراحُتطررُ  عييررک منهررا عرر ُ  الرر  الصررب / فتورر عها قررد تّصررک  الرر يُ  نافرر ةً  األبرراا

ر نخلسةتان ةوالنی بةةای طةةهةدای بادهایی را شنیدم که بةا نةالهپایین آوردند، ص که مراعد از آنب (:211: )همان

بةرداری ان را ةهای خرابی کةه اگةر درهةای آنةخانه .پس مانند زخ  بودند شدندمیها که دور گام وزیدند ومی

ه داشةته ااز نگةةبة ،ا صةبدةت وزد ومی اةهآنهای ه پن رهةاد بةهای خالی که بخانه ؛دنشومیهایی ویرانه چونه 

 .کندمیبه تو نگاه ، هستندچشمانی که پیوسته در گریه و زاری  ،هااز آن پن ره د ونشومی
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، بةاد سةیاب از واژة .اسةت «بةاد»بةاالیی دارد  بسامد نسةبتاً عناصر طبیعت که در اشعار سیاباز جمله  

آغةازین  ابیةاتشةاعر در  .کنةدمییاد  گان انقالب )باران(اهنپیش داران ودباد به عنوان طالیهگر طوفان و

بنابراین او بةه طةور اةمنی در ایةن ابیةات  ؛وزدمیباد بر نخلستان که نماد کشورش است  ،کندمیاشاره 

بال بةوده  که به یاد دارد دچار آشوب وعراق از همان زمانی کهاین کند ومیدوران کودکی خود را بیان 

در چیةدمان را  ویژگیما این  .کندمیبعدی باز ه  این واژه داللت رمزی خود را نمایان  در نمون  است.

پةر  زمانة  اجتمةاعی و سامان سیاسةی واین اواان ناب های باز.پن ره و ویرانه ،خرابه :بینی اجزای شعر می

  اده از آرایةاو بةا اسةتف چنةینهة  ؛دهةدمةیااطراب شاعر است که او را به استفاده از زبان رمةز سةوق 

 .بةردمةیت بسیار لذّ ،ارتباط این نزدیکی و خواننده از کند ومیپیوند عمیقی با طبیعت برقرار  ،تشخیص

در  بةار اوغ  واعیّت ةبازتاب دهند در شعر سیاب جانبی طبیعت ،در پایان این بخش الزم به ذکر است

ی به طور کلّة کی وهای کودزی صحنهساباز ،اهةعشق به زادگ ،ربتةغاحساس  دگی،ةی از زنخاصّ بره 

انةدوه طبیعةت  حةزن و ،اندوه شةاعر که حزن وبه طوری ؛ستدر دوران زندگی ا شاعرت ارب شخصی 

 شادی آن سرورش. است و

کةه صةدای   هةا/ غفلةت پةاکی بةودریزیةپشت تب نگرد:میاین واژه  با رویکردی متفاوت به سپهری 

 (.213: 1330 ،)سةپهری زد؟میگوش دادم:/ چه کسی با من حرف  آمدمیباد  ؛زار ماندمپای نی زد/می

س مظةاهر پةاکی و تقةدّ جزو)آب، باران، نور، باد( در شعر سپهری است و  باد یکی از عناصر چهارگانه

)همةان:  سةرو. ذانش را باد، گفتةه باشةد سةر گلدسةت خوان / که امیرا وقتی  م: من نمازدرومیشمار ه ب

213 ) 

بةیش از  ویگرایةی طبیعةت ،توان گفةتمی سپهریجان در شعر ردی عناصر طبیعت بیبا بررسی مو 

جةان را کةه او هةر آنچةه از طبیعةت بةییتا جای ؛شودمیش ناشی صفای باطنی هر چیز از سادگی روح و

ر او طبیعةت، ایة  اگةر بگةویی  در منظةاغراق نکةرده کند.میتوصیف  زیبا مندانه وبه شکلی هنربیند، می

بلکةه در تمةامی  ،اتةا در ایةن ابیةةه تنهةةر نةةشاعة ی ذات پروردگةار نیسةت.ت لّة به جز زیبایی و چیزی

ورزد. به چیزی میهایش تا بدان حد غرق در مظاهر طبیعت است که از عمق وجود به آنان عشق قصیده

آن  ؛عةتجةز طبی سپهریبینی جهان گویی در اندیشد.میجز زیبایی که یکی از مظاهر آن طبیعت است ن

جةان طبیعةت بةی ،در شعر سةپهری دیگر جای ندارد. یچیز ،آن سرشار از زیباییست  ه  طبیعتی که هم

 گری کرده است.بیشتر از طبیعت جاندار جلوه
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 وسياب سپهریدر شعر  جاندارطبيعت . 9-9

وحشةی  اهلی وحیوانات  و حشرات پرندگان، کی مانندحیوانات متحرّ ،(دارجان) ناطق طبیعتمقصود از 

   کنی .میسیاب اشاره  و سپهریدر شعر  جانداربه برخی از این طبیعت  ،به عنوان نمونههستند. 
 گنجشک .9-9-1

عبةور مگةس  و عکس غوکی در حةوط/ ... :مانند ؛ای داردجایگاه ویژهسپهری  در آثار جاندارطبیعت 

 ... (223 :)همةان آیدمیوقتی از روی چناری به زمین  ؛گن شکخواهش روشن یک  تنهایی/ از کوچ 

 (238 )همان: دشمنان من ک ا هستند؟ یک پرواز/ یک گن شک، یک هوای صاف، ابرها رفتند/

 این عبارات غالبةاً .ابدان کند آمیزلمّعبارات تأ ،های سادهکه با استفاده از واژههری این است هنر سپ 

اهش خةو» مانند ایةن عبةارت ؛شوندمیه بیان غیر و تشخیص استعاره، ،های ادبی نظیر تشبیههمراه با آرایه

 گن شک را بسان انسانی در نظر گرفته اسةت ،خویش  مندانهنر ةشاعر با استعار «.روشن یک گن شک

آرام  ایسةتا و ایةن اسةت کةه )مکنیةه( های این نون اسةتعارهاز ویژگی .هایی قابل درک داردکه خواسته

 .پویایی آن کمتر از تشبیه است حرکت و است و

 /وک کر  األطفراُل يف عر ائا  الور وم   ... گویةد:مةیسةخن  جانةدارسیاب در اشعار خود به وفور ازطبیعةت  
یاب) املطرررر    أنوررررادةُ  /الوررررم   العصررررافل  عيرررر   ودغرررردغت صررررمتر  إذ يُط رررر    وکانررررت  ... (412 :1 ن :2000 ،السةةةةّ

های دره  پیچیدة گویی کودکان در میان شاخه :(131 )همان: کالثّ مار عي  القبرار تساقط  الفمُ /تاتيک العصافُل/

 زنةدمةیسپیده  وقتی .دهدمیقلقلک ا را روی درختان ةهکسکوت گن ش ،ارانةسرود ب و زنندمیها قهقه تاک

 آیند.میریزند فرود میبر قبرها  هایی کهمیوه چونه  و آیندمیبه سوی تو  هاگن شک

ایةن  .تعبیةرات رمةزی متةداول اسةت ،گونةه اسةترمز شکةه زبةان به عنوان شةاعری ،سیابدر شعر  

بةه عنةوان تعبیةر  ،مورد بررسی قةرار گیرنةد ولی اگر عمیقاً ؛ی انگاشته شوند رمز نیستندتعبیرات اگر عادّ

در بیةت  کنةد.مةیوآزادگی یاد از گن شک به عنوان رمز بشارت  ،او در این بیت شوند.میی رمزی تلقّ

 هةاآنفةرود آمةدن  ،در ادامةه واست  به تصویر کشیدهها مدن گن شکطلون صبد را مصادف با آبعد، 

هةا شاعر با تصویرپردازی زیبا، صحن  این خانه .ها بر روی قبرها تشبیه شده استهسان ریخته شدن میوه ب

از پرنةدگانی دیگةر ب سةیا .دهةدمةیهة  مطابقةت  زیبةایی بةا بةه ،انةدسةتان بةودهرا که پةیش از آن قبر

 ، سمبل بشارت بةه نیکةی ودر شعر او گن شکگیرد؛ مثالً نیز بهره می( الربط) مرغابی لبل وبمانندکبوتر، 

 بیراهه رفتن است. اش رمز کوری وخفّ وخرافات است  ت وسنّ ،رمز میرا  (العنقاء) ققنوس .باران است
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 اسب .9-9-2

چرخ یک  ... است:شود اسب میبیش یافت  ک  و سپهریهای شعری عهاز جمله حیواناتی که در م مو

 مرد گةاریچی در حسةرت مةرگ اسب در حسرت خوابیدن گاریچی/ گاری در حسرت واماندن اسب/

 .(224: 1330 ،)سپهری

از  ،ه جةدةان آمیختةه بةةن طةرز بیةةایة .مقصود خةود را دارد بیان قصد ،شاعر در این شعر با زبان طنز 

هةای به شکلی سةاده و بةه دور از آرایةها در این بین او اسب ر ترین خصوصیات هنر سپهری است ومه 

بةرای تصاویری ناب  ،کار بردهه که شاعر در این ابیات ب خیالی .مواون طنز خود قرار داده استلفظی، 

 توجّةهرا به این مواون ساده که کمتر کسی بةه آن  ای خاطر هر مخاطبیلحظه و کندمیخواننده ترسی  

 سازد.میمشغول کند می

يرا خيرالر  هتدهد  وتُنورُد: ها الوبُ /و   يبوي طفيُ  ... تناوب از اسب یاد شده است: نیز به در اشعار سیاب 
شةبد  چةونهة کودکی کةه  :(218 :1 ن :2000 ،السّیاب) فر حُ    ه   الصُ اءُ  تعايل وامحييين  املا   يف الاا //

 ؛مرا با خود ببرید بیایید و !های مرگای اسب سراید:می کند ومیاو را نوازش  ؛گریدمیاز بیماری  ،گشته است

 .ن صحرایی که هیچ خوشی در آن نیستاز ای

یبةا بةرای خواننةده ترسةی  کةرده تصویری ز ،خیالی شاعر در این ابیات با استفاده از طبیعت وهمی و 

آن روز عراق اسةت کةه بةه شةکل  های مرگ( گویای واع اسفناک جامع )ای اسب این تصویر .است

زیةرا ازعوامةل ای ةاد  ؛شةودمةیگةذاری کةالم تأثیر ابیت وباعث جذّ و زیبایی بیان شده استتشبیه بلیغ 

تشةبیه و اسةتعاره  از های مختلف طبیعت با اسةتفادهجلوه ترسی  مظاهر و ،حیات تصاویر شعری پویایی و

 تا خواننده از آن به وجد آید. است

 پروانه .1-9-9

 حیات است: آن تصویری از طبیعت وگویی هر قطعه شعر  .سرشار از عناصر طبیعت است سپهریدیوان 

 ،هاشان در آب/ یاد مةن باشةدسایه طرحی از جاروها، طرحی از بزها بردارم/ یاد من باشد فردا لب سلخ،

 (216: 1330 ،)سپهری زود از آب درآرم ،افتد در آبمیهر چه پروانه که 

او هةر  .و تصویر گویایی از طبیعت استشعر ا سپهری است. سبک خا ّ ،توصیف طبیعت این شیوة 

ی آمةده اسةت کةه وحةدت بینی  در برخی از اشعارش قطعةاتمی بنابراین ؛کندمیبیند وصف میچه را آن

قصةد القةای  ،«پروانةه» ؛ یعنةیه از یکی از عناصر طبیعةتبا استفاد ،شاعر در این ابیات د.نمواوعی ندار
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 کةهایةن :تری مفهومی عامحتّ ؛با طبیعت دوست و همراز شودانسان  که آن این است ای را دارد واندیشه

 انسان به هر موجودی مهربانی کند.

مثر   /أنَّر/ أمر     / مل أدر قبيرکر بر ر جراا ي أمر   يرا نراُم   گیةرد:مةیسیاب نیز در عشق و امید از طبیعت الهةام  
کةه  سةتا ییةدر درون  آرزو ای خواب! :(8 :2 ن :2000 ،السّیاب) طيّ / خرض ُ  دروح  ب ائ    /الف اشة  با  حيبُسها

 .برگرفتهاو را در  که زلفش با شبن  تر شده است ایکه شاخه مانند پروانه ؛ندانست  آن آرزوست ،پیش از تو

گذاری از تشبیهی استفاده کةرده اسةت کةه تأثیربرای  گیرد ومیپروانه الهام  از شاعر در عشق و امید 

اسةتعاره اسةت. تةر از مسةتقی  تر به طبیعت وچراکه تشبیه تصویری نزدیک؛ قابل فه  باشدبرای خواننده 

 گری اسةت کةه بیةانگر میةزان صةدق وهةای تصةویرترین ویژگیپویایی تصاویر یکی از مه  حرکت و

شاعری که تصاویر خود را از جوانب مختلةف حیةات و احةوال گونةاگون طبیعةت » شاعر است و عاطف 

 «جنةبش طبیعةت همةراه اسةت زیةرا بةا حرکةت و ؛بیشتری برخةوردار اسةتش از پویایی شعر ،گیردمی

 (.223: 1383 ،کدکنی)شفیعی

همةراه زنةدگی  بةود نمةود بیشةتری دارد و رمانتیةک  شعری سیاب کةه مرحلة  لیّاوّ در مرحل ه پروان 

 شدند.می  شعری سیاب محسوب لیّمرحل  اوّ رمانتیکهای فهترین مؤلّرؤیا از مه  روستا و

 کالغ .9-9-1

مةن ندیةدم  ... شود کةال  اسةت:میبیش یافت  که در شعر سهراب ک  و جانداراز دیگر عناصر طبیعت 

 نةارون شةاخ  ،بخشةدمیرایگان  /اش را بفروشد به زمینبا ه  دشمن/ من ندیدم بیدی سایه دو صنوبر را

 (223: 1330 ،)سپهری شکفد.میشور من  خود را به کال / هر ک ا هست،

هةای ارزشةمندی بةرای بشةریت به الی اشعار خود پیام او در ال مثبت به طبیعت دارد. ینگاه ریسپه 

یبةایی بةه ایةن که شاعر در این ابیةات بةه زچنانه  ؛طبیعت استسپهری شهرمدین  فااله یا آرمان دارد.

در  ی کةهعتبه همین سبب است که عناصر طبی در طبیعت جایی برای دشمنی نیست. :کندمیله اذعان أمس

 هستند. پویا های مثبت ونماد تماماً ،اندتبدیل به نماد شدهشعرش 

 فير/ ماسرمر  / و ينثرُ  الغردلُ ... ويف العر اق  جراع   سیاب ه  از این پرنده در شعر خةود اسةتفاده کةرده اسةت: 
رررااُ  واحلمررر ُ  / وتطُرررنر لُتوررربعر الغ بررراُ  واجلررر اد /احلصررراد   یاب) لر رررً  ترررردوُر يف احلقرررا  /الوَّ  :(418 :2 ن :2000 ،السةةةّ

ها ملخ ها و که کال جاآن تا ؛ه فراوان استغلّ محصول و ،درو حال آنکه هنگام ؛گرسنگی بر عراق حاک  است

 .گرددمی مزارنکند، در میآرد  را کاه و سنگ کهییابآس وخورند میسیر 
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ملةخ مقصةود خةود را بیةان  ی نظیر کةال  واستفاده از حیوانات ، بار دیگر با زبان رمز وشاعر در این ابیات

ایةن صةدای انسةانی  کند.میفی طلب معرّفرصت های پست واو در این شعر کال  را رمز انسان کند.می

 .ایای با هةر جملةه؛ با هر واژهزندمیبره زده فریاد ناست که از عمق وجود از فسادی که بر کشورش چ

نةات در او از حیواگیةری ه راسةتی بهةرهبة .جانةدارتفاده کند یا جان اسبرایش تفاوتی ندارد از طبیعت بی

ایةن دو حیةوان  .بةردمةیملخ نام  به عنوان نمونه در همین ابیات از کال  و ؛است توجّهخور ز درقالب رم

سةیاب  ند ونگر نیست معروفآینده کهاین رن  دیگران ودیگری به استفاده از دست طلبی ویکی به فرصت

کال  و جغةد در اشةعار  این حیوانات ترسی  کرده است. ه وسیل مورد نظر خود را ب افرادِ ةبه زیبایی چهر

 .تاجران و جاسوسان است ،دارانتیول ،سیاستمداران، ناشغالگرا نماد ،سیاب

  مار .9-9-5

ش از خاصّ سیاب به جهت روحی  .در دیوان این دو شاعر یکسان نیست جانداراستفاده از عناصر طبیعت 

 تمسةاح، گةرگ، او در اشعار خود از حیواناتی نظیةر مةار، .سهراب بهره گرفته است ی متفاوت باصرعنا

ٍُ  / ويف العر اق ألراُ ... :ماننةد ؛اشةارات رمةزی هسةتندشامل  غالباً که کندمیاستفاده  ..خوک و. أفعري تور 
ا الف ا ُ  من زه ةٍ  /ال  ي ر   اندر عراق هزار :(481: )همان .مطر .. ...مط  ي :يف الي / ي    وأَسُع الصَّدی بالنَّدی/ ي ُّب 

شنوم که در خلةی  طنةین میومن پژواک صدای  را  نوشندمیعسل  ،رات به بار آوردههایی که فشکوفهافعی از 

 .باران باران افکند:می

 توجّةهاین انتقةاد تلخةش م و کردمیجامعه انتقاد  واعیّتاز های خود در شعر کهاینسیاب به جهت  

سرکشةی  از مار به عنةوان رمةز طغیةان و شاعر» .داشتابهام  آکنده از رمز و ، زبانیشدمیمردان نیز ولتد

کةه مةردم را بةه  کنةدمةیاو در این شعر از افرادی خا  تعبیر به مار  (26: 1334 حالوی،) .«کندمییاد 

گویةای  ،از ایةن حیةوان او اسةتفادة .کندمیرا ترسی   واقعیّتمندانه این ا با بیانی هنرامّ ؛کشندمیستثمار ا

ایةن  کننةد.مةیدریةغ ن سةتمی پست هستند که از هیچ رادی بد ذات واف است که مخاطبانش واقعیّتاین 

 ست.ا ایهاعالمیّ گذارتر از هر شعار وتأثیربسیار گویاتر و  ،مندانههنرتشبیه 

يف امر أٍة شرفاُهها دم   وفمرُع النسراء   :ه اسةتاستفاده کةرد« رقطراء   احليرة وفع األ فعاا  األ» هایسیاب از واژه 
/ أف / وجسررمها املخات ررُ  البييررد  یاب) ...  وسررادة  عيررج الفرر ا عررج إذا موررت  عيررج جييررد  ایةةن  .(261: 2 : ن2000 ،السةةّ

ث آن نّةدرازی دارد و بیشةتر لفةظ مؤو دسةت خباثةتدش داللت بر معنای مکةر وهای متعدّکلمه با واژه

اگةر از جانةب مةرد  ست این عمل نوعی فعل زنانه اسةت وکه معتقد اچرا ؛بردمیکار  هرا ب« فعر األ» یعنی

 .رودت گیرد عملی زنانه به شمار میصور
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میخکةی خةواه   خواه  آمد سةر هةر دیةواری، کند:میحیوان نظر  ناز نگاهی متفاوت به ای سپهری 

 :ه  گفةتاه  داد/ مار را خواکاجی خو ،غی راشعری خواه  خواند/ هر کال ای،کاشت/ پای هر پن ره

  .(261: 1330 ،)سپهری چه شکوهی دارد غوک!

در ایةن  ، هیچ جاندار بد ذاتی جای ندارد او به نحو زیبایی بةا طبیعةت تعامةل دارد.سپهری در اندیش  

بةه  میةان. در ایةن هةا برکنةددشةمنی را از دل گرایانه تالش دارد بذر کینةه وشعر با ارائ  تصویری آرمان

به نوعی دشمن یکةدیگر  با ه  ندارند و ه  رود و با استفاده از این دو حیوان که قرابتیمیبیعت ا  طسر

   به مخاطب دارد. نمادینچنین  قصد تعمی  این فکر را با بیانی این ،هستند

 نتيجه
 ر سهراب وسیاب این نتای  حاصل شدتطبیقی عناصر طبیعت در اشعا ایس از مق

عناصر آن داللت  طبیعت و شعر او دارای عناوینی بودند که به نوعی بر 43 ،شعر سپهری عنوان 132از م مون  -

 دربةارة طبیعت داللةت دارد. قطعه شعر او بر 83 ،درآمد اشعار سپهری )استهالل(با بررسی پیش چنینه  داشتند.

شةعر او دارای  64 ت وا طبیعةةط بةةاوینی مرتبةشعرش دارای عنة 86عنةوان شعر او  220 از م مون ،اشعار سیاب

  د.مدی هستند که بر طبیعت داللت داردرآپیش

 عناصر آن بهره گرفته است.خود بیشتر از سیاب از طبیعت و اشعار )استهالل( درآمدپیش در عناوین و سپهری -

راسةتای  ز این عناصر درا و کرده توجّه جانداراز  بیشتر جانبیدر استفاده از عناصر طبیعت، به طبیعت  سپهری -

 .ذات خداوند است استفاده کرده استبه  توجّه عواطف خود که همان عشق به طبیعت و احساسات و

از عناصةر طبیعةت در جهةت ناخرسةندی خةود از  ،شصةّ خا رویکرد خود به طبیعت به سبب روحی سیاب در  -

خةود بهةره  بیةان ت ةارب شخصةی و زادگةاهش دوران کودکی و تداعی کردن انعکاس غربتش، ع موجود،وا

 توجّةه جانةدارجان بیش از طبیعةت گیری از عناصر طبیعت به طبیعت بیدر بهرهسپهری  او نیز مانند گرفته است.

 کرده است.

 ر است.تفکّبر مبنای ولی رابط  سیاب  است؛احساسی رابط  سپهری  .است با طبیعت متفاوت هاآنرابط   -

انی سةپهری انسة .نور است مهربانی و نیکی و سراسر شادی و رن  است و از درد وخالی  ،شعر طبیعت سپهری -

کةه سیاسةت  /: مةن قطةاری دیةدمبه قول خودش .شودمیاجتماعی در شعرش یافت نگرایشات  سیاسی نیست و

کشةد مةیدر قفسی که سپهری بةه تصةویر  با  عرفان دغدغ  اصلی سپهری است و .رفتمیبرد/ و چه خالی می

دیگةری  صر طبیعت برعنا کدام ازهیچ ،تصویری سپهری در طبیعتِ .زندمی نی پرپردارد و روش ردی وجوددبی

از دیگةر  ؟کةرکس نیسةت یکسةدر قفةس هةیچ راةچو  :کندمیسؤال  ببا تع ّبه همین جهت  د ونبرتر ی ندار
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و  برتر از فقةر ،ب از سیب قشنگبه نظر وی تع ّ به طبیعت برای طبیعت است. دادن های سپهری اصالتویژگی

 ت مردمش است.محرومیّ

 خنده و ،درد و رن  ،شعر سیاب شعر جاودانگی یابد.میانسان است که ارزش  به خاطرطبیعت  ،در شعر سیاب -

در شةعر وی از طبیعةت بةرای طبیعةت بهةره  .الی طبیعةت اسةته ب ل اجتماعی از الائ  و به عبارتی دیدن مستبسّ

خواهةد مةیع سةیاب ةدر واقة .ت مردمش اسةتمحرومیّ فقر و ،ظل  ،رن  ،بلکه برای بیان درد ؛گرفته نشده است

سةیاب همةراه  .تنهةا ، وسةیع بةاش وآوردمةیمانند سپهری که فریةاد برنه  ؛دمخور هاآنهمزاد مردمش باشد و با 

 س دارد که در خدمت مردم و برای مردم باشد. تنها از آن جهت ارزش و تقدّطبیعت برای سیاب  .مردمش است

 هانوشتپی
عبةارت » و قرن نةوزده  شةرون شةد ن واژه به عنوان نهضت هنری ازاستفاده از ای گرایی(:نماد پردازی/)نماد سمبلیس  (1)

 تواید برای ای ةاد عواطةف واستفاده از نمادهای بی و هاآنواطف از طریق اشاره به چگونگی ع است از هنر بیان افکار و

 (.220: 1383 ،)کندری «افکار در ذهن خواننده

در فلسةفه  راه یافته اسةت. ادبیّاتدر اصل اصطالحی است که از فلسفه به  باوری،گرایی یا طبیعتناتورالیس  یا طبیعت» (2)

 چیةز در ورایهةیچ و ت ربی جای دارند دانش عملی و در محدودة در طبیعت و های هستی،براساس این اعتقاد تمام پدیده

شةرایط جبةر زمةان  در بسةتر ،ی انسةانکلّةناتورالیس  به معنای تواةید و تشةرید اواةان  ،ا از نظر ادبیامّ ؛آن وجود ندارد

 (111: 1386 ،)ثروت «وراثت است )محیط( و بر پای 

هةایی ه دنیا آمد. روستایی ساده با خانةهب در عراق در روستای کوچکی به نام جیکور 1326در سال  السّیاببدر شاکر » (3)

 ،بیضةون.« )ا و جةوی آب دربةر گرفتةه بةودهپیرامون این روستا را نخلستان . وساخته شده بودکه از خشت خام و تن  نخل 

بةه  برای ادامه تحصیل زادگاه خةود را تةرک کةرد و او» .طه در بصره ادامه داد( تحصیالت خود را تا پایان متوس14ّ: 1331

غةرب،  ادبیّاتشنایی با از آ وی پس .وردآروی  عرب ادبیّات ه تحصیل در رشت ب وارد دانشسرای عالی شد و بغداد رفت و

سةپس بةه حةزب کمونیسةت عةراق پیوسةت کةه بةرایش  (. او43: 2001 ،)بالطةه« زبان انگلیسةی تغییةر دادخود را به  رشت 

لیفةات او تأ ثةار ول یک دوره رن  از بیماری خود درگذشت. از آپس از تحمّ 1364در سال » وجود آورد.ه مشکالتی را ب

)کامبل  «(1360) بیروت ،املطر  أنورادة و (1363) ،األقنا  منزل (،1320، عراق )أساطل ،(1346) مصر ،ذابية أزهار به :توان می

 (.124 :2 ن ،1431 ،الیسوعی

 1328وی در سةال » .شد دبیرستان راهی تهران پس از اتمام دورة د شد ودر کاشان متولّ 1301سهراب سپهری در سال  (4)

 1320حصةیل شةد. در سةال التّاشةی از ایةن دانشةگاه فةار نقّ در رشةت  و تهران شةدهای زیبایی دانشگاه روارد دانشکدة هن

 ،(. سةهراب در آغةاز کةار شةاعری 338 :تا، بی)صوفی «ام مرگ رنگ انتشار داد.شعر نیمایی خود را به ن نخستین م موع 

کة  کةارش شةکل عةدی او کة ار بةدر آث .مشهود استوبی ةرگ رنگ به خةدر م تأثیرهای نیما بود و این شعر تأثیرتحت 

ای دیگةر سةهراب سةپهری ةهةاز جمله م موعه شعر .گرددمیز ةخویش متمای دورةشعرش با دیگر شاعران هة » .گیردمی
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(. 1328) هشت کتةاب و (1346(، ح   سبز )1340(، شرق اندوه )1340) فتاب: آواز آ ها اشاره نمودتوان به این عنوانمی

  (268: 1368 ،)حقیقت «.ت مبتال بودن به بیماری سرطان درگذشتبه علّ 1328ب سپهری در اردیبهشت سال سهرا

 کتابنامه

 هاالف. کتاب

 العربية للدراسات والنشر. املوسسة بريوت: ،الّسياٍبدر شاک   ؛(7002عيسی ) بالطه، .1
 دار الکتب العملية. بريوت: ع ب  احلديث ع  الرائد الوّ  الّسياٍبدر شاک   ؛(1991حيدر توفيق ) بيضون، .7
دار  باريوت:الطّبعاة اوولای،  ،لر  ممراد درويرامرن أمحرد شراقي إ ع  الع بر  احلرديثالّور ؛(1999خليا  )ميشاا   ،جحا .3

 العودة.
 تهران: نیلوفر. نيلوفر خاموش، ؛(1311) صالد حسینی،. 4

 نگاه.  تهران: شعر زمان ما، ؛(1311) محمّد حقوقی،. 2

 مترجمان. فان ولّؤشرکت م تهران: فرهنگ شاعران زبان فارسی، (؛1368) فیععبدالرّ حقیقت،. 6

 .دار اآلداب بريوت:  ، الطّبعة اوولیع  الع يب املعاص يف الوّ  ا سطارة ؛(1991)يوسف حالوی، . 2
 ن.یتیانتشارات آم تهران:چاپ اوّل،  باغ سبز شعر، ؛(1382) عبدالعلی دستغیب، .8

 دانشگاه فردوسی. مشهد: ،ییهای رهااسطوره ؛(1381) ن مه ،یجایر. 3

 مروارید. تهران:چاپ دوّم،  ،هشت کتاب ؛(1330) سهراب ،سپهری .10

 دار العودة. بريوت:  الّسياٍدياا  بدر شاک   ؛(7000بدر شاکر ) ،الّسياب .11
 .نتشارات سخنا تهران: خانة دوست کجاست؟، ؛(1381) سارا سفلی ساور، .12

 نشر نیل. تهران: ،صور خيال در شعر فارسی ؛(1383) راا محمّد کدکنی،شفیعی. 13

 انتشارات فردوسی. تهران:چاپ ده ،  ،انواع ادبی ؛(1383روس )یس ،سایشم .14

 جاجرمی.انتشارات  :تهران ،رانیشاعران ا نامةزندگی ؛)بی تا( الیل صوفی،. 12

 .املوسسة العربية للدراسات والنشربريوت:الطبعة السادسة،  ،الّسياٍدر شاک  ب ؛(1997) إحسان اس،عبّ  .16
 .دار الرائد العربی :بريوتالطّبعة الثّانية،   الّسياٍسطارة يف شع  األ ؛(1991) ، عبدالرضا علیعلی. 12
 القربی. ذوی قم: اجمللد الثانی،  دٍ الع ب  املعاص م األعدأ ؛(1131) روبرت ب کامب  اليسوعی،. 19

 هاب. مجلّه
 ،تطبيقـی ادبيّاتمطالعات  ،«وصف در فارسی و عربةی» ؛(1381) رحیمه چوالنیان و صادق کاوری،میابراهی. 13

 .32-3 صص ،2ة شمار

 .1-4 صص ،24ة شمار ،شناخت فصلنامة ،«مکتب ناتورالیس » ؛(1386) منصور ثروت،. 20
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د يعلـوم انسـانی شـه و ادبيّات ةدانشکد ةمجلّ ،«السّیابر شاکر س  در شعر بدیرمانت» ؛(1382حسن ) دادخواه، .21

 .128-113صص ،13شمارة  ،باهنر کرمان

سةهراب « صةدای پةای آب»هةای تصةویری هیمایادداشتی بر بن» ؛(1382امامی )سهیال  دانشور کیان، علی و .22

 .131-111 صص ،111 ، شمارةعلوم انسانی دانشگاه تهران و ادبيّات ةدانشکد ةمجلّ ،«سپهری

 ،62ة شةمار ،آزمـا ةماهنامـ ،«نةی سةهراب سةپهرییبجهان ی دریگراعتیطب» ؛(1388ابوالفضل ) راد،مییرح .23

 .36-34 صص

-242 صصة ،41-46ة شةمار ،فرهنگ فصلنامة ،«ادبیّةاتس  در یلسمب ست ویلبسم»؛ (1382)مهران کندری،  .24

224. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113/ سهراب سپهری و بدر شاکر السّیابطبیعت در شعر  بررسی تطبیقی
 

 
 
 

 1ةوبدر شاک  الّسياٍ دراسة مقارن ه ياٍ سبالطبيعة يف شع  سه  

 2يالدين عبدصدح
 مهدان سينا يستاذ مساعد، جامعة بوعلأ

 3امحدی ازندريان  مّمد
 سينا يدب العريب جبامعة بوعلمتخرج املاجستري يف او

 امليّخص
ب الفارسي واودب العريب، هلما مکانة يعترب سهراب سبهري وبدر شاکر الّسياب کالشاعرين احلداثيني والرومانسيني يف جما  اود

خاصة يف هذين البلدين. تُعدُّ إحدی ميزاهتما، اجتاههما الی الطبيعة و اهتمامهها هبا يف اشعارمها. وقد استخدم ک  واحد منهما، 
انطالقا علی هذا الطبيعة وفقا لبيئتهما املعيشية وموقفهما االجتماعي والسياسي لبلدهم.کان سهراب شاعرا منطويا علی نفسه، و 

اصطبغ معظم شعره بصبغة عرفانية، فتمتع بالعناصر الطبيعة احلية والباهرة مالئمة ملناخ نفسه. إن الّسياب کشاعر جلأ الی الطبيعة 
للخالص من العزلة و اليأس؛ إذ إنه عاين يف بداية حياته، املشاکَ  و هلذا علی نقيضة سبهري استفاد من عناصار الطبيعاة ليصاف 

أن مت تقسايم الطبيعاة الای احلياة ه غري مالئمة اجتماعياا وسياسايا وليعارّب عان صادی اغواباه و مرضاه.حاولنا يف هاذااملقا  بعاد ظروف
 التحليلي. -احلية أن حنص  علی اجلوانب املشوکة واملغايرة عن خال  مقارنة اشعارمها بأسلوب الوصفي غريو 

 دب املقارن، سبهري، الّسيابية، اوالطبيعة، احلية وغري احل :الويما  الّدلييّية
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