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چکیده
سهراب سپهری و سن ژون پرس ،دو شاعر بزرگ در ادبیات فارسی و فرانسه هستند که ساختار شعر،
عرفان ،طبیعتگرایی و مضامین مشترک در آثارشان به حدی است که بررسی تطبیقی اشعار این دو
را میسر میسازد .سپهری و پرس ،هر دو با دوریجستن از فضای شهر ،به عرفان شرقی و طبیعت
برای آرامساختن روح خود پناه بردهاند؛ عرفانی که گاه در شعر یكی به عرفان اسالمی و ایرانی و در
شعر دیگری به فلسفه اسپینوزایی نزدیك شدهاست.آنچه در شعر هر دو شاعر آشكارا قابل درک
است ،فاصلهگرفتن دو شاعر از جامعه ،حوادث و رخدادهای اجتماعی و سیاسی آن است .در این
مقاله با بررسی اشعار سپهری و پرس ،از دو منظر مكتب فرانسوی و نیز مكتب آمریكایی ادبیات
تطبیقی ،نشان میدهیم که دو شاعر که هریك تأثیری ژرف بر شعر سرزمین خود گذاشتهاند ،با
فاصلهگرفتن از دنیای مدرن در تكاپوی ساخت دنیایی در ژرفای طبیعت هستند.
واژههاس کلیدس :سهراب سپهرس ،سن ژون پري ،ادبیات تطبیقی ،عرفان شرقدور

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (نویسندۀ مسئول):
faezeh.taheri@gmail.com
 -2استادیار زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحداسالمشهرfarhad.tahmasbi@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1394/1/24 :

تاریخ پذیرش1394/9/23 :
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 -1مقدّمب
سهراب سپهری شاعر و نقاش ایرانی و عالقهمند به شرق دور و الكسی لژه()Alexis Léger

با نام مستعار سن ژون پرْسْ ( ،)Saint –John Perseشاعر و سیاستمدار فرانسوی ،که مدتی
از عمر خود را در کشورهای شرقی سپری کرد ،در میان شاعران کشورهای خود از جایگاهی
ویژه برخوردارند .هر دو ،در زمینة شعر نو ،صاحب سبك بوده و راهی نو را در شعر معاصر
ادبیات کشور خویش گشودهاند.
 -1-1بیان مسئلب
در کنار ساختار شعری مشابه ،وجود مضامینی چون عرفان ،طبیعتگرایی و شهرگریزی در
شعر هر دو شاعر ایرانی و فرانسوی ،بررسی تطبیفی آثار این دو را میسّر میکند .در این
پژوهش ،ابتدا بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر بهصورت اجمالی از منظر مكتب فرانسوی
ادبیات تطبیقی و سپس ،مفصّلتر و از نگاه مكتب آمریكایی ارائه میشود .همچنین ،تالش
میشود که از خالل مضامین مشترک عرفانی و طبیعتگرایانه ،دلیل رویكرد مشابه سپهری
و پرس را به شهر و گریز از آن یافت.
 -2-1پیشینة تحقیق
در برخی آثار ادبی 1،از منظر مكتب فرانسوی ادبیات تطبیقی ،مبتنی بر اصل تأثیرگذاری و
اثرپذیری ،به مشابهت آثار سپهری و پرس اشاره شدهاست امّا به نظر میرسد که این مشابهت
را بتوان از منظر مكتب آمریكایی ادبیات تطبیقی که به نقد ادبی نزدیكتر است نیز مورد
بررسی قرارداد.
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
جای خالی بررسی اشعار سپهری و پرس از منظر مكتب آمریكایی از سویی و نیز بررسی
نتیجة فاصلهگرفتن دو شاعر از جامعه ،حوادث و رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر خویش
از سوی دیگر ،انگیزۀ اصلی پژوهش پیش روست.
 -2بحث
مكتب فرانسوی ادبیات تطبیقی ،بر چگونگی و ماهیّت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان
نویسندگان و آثار ادبی ملّتها و زبانهای مختلف بنا شدهاست .البته الزمة سنجش ادبیات
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ملّتهای مختلف ،اثبات نوعی رابطة تاریخی میان آنهاست؛ از همین روی ،پل وان تیگم
(« ،)Paul Van Tieghemادبیات تطبیقی را مسیری به سوی شناخت کامل تاریخ ادبیات
بینالمللی میداند» ()711 :1933،Hombertو بر مؤلفة تاریخ ،تأکید میکند.
اگر بپذیریم که «جناح مترقی شعر فارسی ،یك شعر تقریباً اروپایی است» (شفیعی
کدکنی ،)17 :1390،باید برای بررسی تطبیقی اشعار سپهری و پرس از شیوۀ مكتب فرانسوی
و تكیّهاش بر تاریخ ،اثرگذاری و تأثیرپذیری استفادهکنیم.
از مهمترین تحوالت فرهنگی شعر معاصر فارسی در فاصلة سالهای  1340تا 1349
شمسی ،ترجمه و انتشار اشعار خارجی است .در این بازۀ زمانی ،مجالت و جُنگهای ادبی
«هرکدام بهنوعی ،در نشر نمونههای شعر فرنگی و نقد و مانیفستهای ادبی غربی نقش قابل
مالحظهای داشتند( ».همان )79-78 :به موازات این جریان ،آشنایی با زبانهای خارجی و نیز
سفر به کشورهای مختلف ،زمینة بهتری را برای تأثیرپذیری از شعر اروپایی فراهم میکرد.
«او (سپهری) ،خود یكی از مظاهر تأثیرپذیری از شعر فرنگی است و بخشی از میراث عمرش،
ترجمههایی است که از شعر فرنگی در مجالتی از نوع سخن نشر دادهاست( ».شفیعی
کدکنی)224 :1392 ،
بهرغم آنكه در دهة  40شمسی ،تنها چند شعر از منظومههای سن ژون پرس به فارسی
ترجمهشدهبود ،تأثیر او بر شعر این دهه ،بویژه در حوزۀ زبان شعری ،آشكار است؛ تا آنجا
که برخی پژوهشگران ،تعدادی از اشعار این دوره را ترجمة منظوم اشعار سن ژون پرس
میدانند« .سپهری و بعضی دیگر از همساالن او ،از شعر سن ژون پرس متأثرند و این تأثیر در
حوزۀ زبان شعر اینان و از رهگذر سپهری ،بر روی شعر غالب شاعران نسل جوانتر امری
است محسوس( ».همان) پس از این منظر ،میتوان در پی یافتن نشانههایی از تأثیر شعر پرس
فرانسوی بر شعر سپهری بود .عالوهبر وجود ردّپای عرفان شرقدور در شعرهای سپهری،
ساختار شعر او ،شباهت انكارناپذیری با ساختار مبتكرانة پرس دارد.
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 -1-2فرم بیرونی
شعر سن ژون پرس ،با ظاهر غیرمنظم طول ابیات ،به شعر آزاد میماند امّا او با اشاره به نظم
هجایی درونی ( )Métrique interneشعرهایش ،معتقداست که همین نظم ،وجه تفاوت
این شعرها با شعر آزاد و شعر منثور است)2 :2007،Van den Bergh( :
«اما بیگانه زیر خیمهاش میزید ،برخوردار از پیشكشیهای شیر و میوه .برایش آب خنك
میآورند /تا دهانش را بشوید ،صورتش را و مردیاش را( ».پرس)88 :1386،
شعرهای سپهری نیز با طول متفاوت ابیات ،تقریباً به حوزۀ عروض نیمایی نزدیك است.
بهرغم اقدامات سپهری در زمینة خروج از موازین عروض نیمایی ،تفاوت شعر او در شیوۀ
نوشتن مصراعهاست و نه در ایجاد یا توسع وزن( .ن.ک :شفیعی کدکنی)77 :1390،
«آب را گل نكنیم  /شاید این آب روان /میرود پای سپیداری /تا فروشوید  /اندوه دلی /
دست درویشی شاید /نان خشكیده فروبرده در آب( ».سپهری)346 :1379،
در اینجا شش مصرع نیمایی ،بهصورت سه مصرع درآمده که با عالمت « »/از یكدیگر
تفكیك شدهاند.
 -2-2فاوامیزس
تأثیرپذیری شعر سپهری از پرس در زمینة فاوامیزی 2که در دهة چهل شمسی در میان شاعران
ایرانی گسترش یافت ،مشهودتر است« .این شكستن سنّت ازدواج درونخانوادگی و ایجاد
شبكههای جدید همنشینی ،از طریق فاوامیزی کاری بود که کم و بیش به تأثیر سن ژون پرس
در زبان فارسی رواج یافت( ».شفیعی کدکنی)310 :1392،
در این شیوه ،شاعر از «برخورد تصادفی دو خانوادۀ ناهمگون از کلمات ،بیهیچ بار
عاطفی» (شفیعی کدکنی )74 :1390،عبارتی ابتكاری خلق میکند؛ همچون «سایة دانایی» و
«دایرۀ سبز سعادت» در شعر سپهری و «طلیعهای از اندیشه» و «مالل شنزارها» در شعر پرس.
نوآوری در محور همنشینی کلمات با کیفیتی انجام میشود؛ «پرس غالباً یك طرف
عناصر شعرش را از طبیعت و یك سوی دیگر را از زندگی جدید میگیرد( ».شفیعی
کدکنی )310 :1392،که به کرّات در اشعار سپهری مشاهده میشود:
«و بلوغ خورشید /و همآغوشی زیبای عروسك با صبح( ».سپهری)279 :1379،
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«حملة لشگر پروانه بهبرنامة دفع آفات( ».همان)283:
«تابستان فراختر از امپراطوری ،بر الواح فضا هوایی چند اشكوبه میآویزد( ».پرس:1386،
)76
سپهری یكی از قلل مرتفع شعر معاصر ایران و «یكی از لطیفترین صداهای شعر عصر
خود است( ».شفیعی کدکنی )310 :1392،پس بیمناسبت نیست که شعرهای او را از منظر
مكتب آمریكایی ادبیات تطبیقی و بهمنظور یافتن مشابهات ،بدون تأکید بر تأثیر و تأثر در
کنار اشعار پرس فرانسوی قراردهیم.
 -3-2مکتب آمريکايی ادبیات تطبیقی و مفهوم ادبیات هانی
مكتب تطبیقی آمریكایی ،با انتقاد تطبیقگران غربی و بویژه آمریكایی به مكتب فرانسوی و
مفاهیم تأثیرگذاری و اثرپذیری آن ،شكل گرفت .این مكتب ،ادبیات تطبیقی را مستقل از
مفهوم مقایسة ادبیات دو یا چند کشور میداند و به مطالعة ادبیات ،بهعنوان یك کلّیّت
معتقداست .همچنین ،ادبیات تطبیقی با اشاره به سهم هر ملّتی در ادبیات جهان ،به مفهوم
«ادبیات جهانی» مطرحشده توسط گوته ( )Goetheو نیز نقدادبی نزدیك شد.
سهراب سپهری ،حتّی در «صدای پای آب» و آنجا که شعری از زادگاه خود میسراید،
بهوضوح ،شاعری است «جهانوطنی» (سهولی )45 :1383،که از محدودۀ فرهنگ ،مذهب و
فلسفة سرزمینش فراتر رفتهاست .حضور آشكار نشانههای عرفان شرقی در آثار وی و پرس
را میتوان با این نوع جهانبینی مرتبط دانست ،هرچند برخی متفكران ،این امر را هم نتیجة
تأثیر فرهنگ غربی بر شعر معاصر فارسی میدانند.
 -1-3-2بالغت :کاربرد صنعت تشخیص
صنعت تشخیص ،ویژگی مشترک و قابلتأملی است که شعر هر دو شاعر را زنده و جاندار
کردهاست .تشخیص یا شخصیتپردازی ،در تمام زبانها رایج است و همانند تشبیه ،یكی از
ارکان سبكی شعر است .در شعر سپهری ،نمونههای بارزی از تشخیص وجود دارد و وی
بیش از همعصران خود ،از این صنعت شعری بهره گرفتهاست:
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«شب گیج در تالطم امواج/.../امواج بی امان/،از راه میرسند /لبریز از غرور و تهاجم».
(سپهری)58 :1379،
از این دست نمونهها که حاصل نگاه خاص و جانبخش شاعر به طبیعت است ،در اشعار
سن ژون پرس نیز قابل مشاهدهاست:
«همراهان ما ،این گردبادهای بلند مسافر ،ساعتهای آبی گامزنان بر خاک( »...،پرس،
سپانلو)82 :1386،
«و بر گامهای شتابناک روز ،از این گوشة جهان که از همهجا پهناورتر است ،که قدرت هر
شب به آن تبعید میشود ،بیوگی شجرۀ افتخار( ».3همان)74:
 -2-3-2معنا
الف :عرفان شرقی
پرس ،بخشی از عمر خود را در شرق دور سپری کرد و از فرهنگ و عرفان این منطقه ،تأثیرها
گرفت .سپهری نیز سفرهایی به خاوردور داشت؛ پس شاید بتوان صرف نظر از احتمال تأثیر
پرس بر سپهری ،وجود نشانههای عرفان شرق دور را در اشعار هر دو شاعر ،نتیجة تأثیر مستقیم
فرهنگ آن منطقه بر آنها قلمدادکرد.
«سپهری بهواسطة مسافرتهایی که به خاور دور از جمله هند و ژاپن و چین ،داشته با
آیینهای این مناطق و به ویژه اعتقادات بودایی و دیگر ادیان این مناطق آشنا شده و از لحاظ
اندیشه و سبك بیان شعری و حتی هنر نقاشی سخت از آن متأثر گشتهاست( ».خدیور.
حدیدی)62 :1390،

بهاین ترتیب ،عالوهبر وجود شعری با عنوان « ،»bodhiبسامد عباراتی چون «نیلوفر»،
«سبزه» و «چمن» که به پدیدههای عرفانی -بودایی اشاره دارد ،بهگونهای معنادار در شعر
سپهری باالست:
«ای خدای دشت نیلوفر! /کو کلید نقرۀ درهای بیداری؟» (سپهری)147 :1379،
«میدانم ،سبزهای را بكنم ،خواهم مرد( ».همان)336:
البته نباید قرابتهای عرفان شرقی و عرفان ایرانی را از نظر دور داشت« .مكتب خراسان
در عرفان ،خود آمیزهای از افكار بودایی و چینی و آیینهای کهن ایرانی و اسالم است».
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(شمیسا )20 :1376،بدین ترتیب ،عرفان سهراب سپهری را میتوان ادامة عرفان مكتب اصیل
ایرانی «مشایخ خراسان» دانست.
تأثیر شرق دور بر اشعار سن ژون پرس ،نه در کلمات و عبارات بهکاررفته در اشعار که
در فضاسازیها مشهود است ،چنانکه شاعر منظومة آناباز ( ،)Anabaseخود را در شرق و
تحت تأثیر تجربة شخصی اش از زندگی در این محیط کامالً متفاوت با دنیای غرب
سرودهاست( .ن.ک )4 :2009،Devincenzo:این تأثیرپذیری از خاور دور ،چنان است که
مقاالت بسیاری چون «سن ژون پرس و شرق» و «سن ژون پرس و جاذبة شرق»
نگاشتهشدهاست؛ حتّی از پرس در «فرهنگ شرقگرایان فرانسویزبان» نیز نام بردهشدهاست.
طرز تفكر تائوئیست ،نقش مهمی را در خلق «چراغهای دریایی» که بر پایة تقابل «ین و
یانگ »4سرودهشده ،ایفاکرده ،همچنان که از این دو نیرو ،در منظومة «پرندگان» نام
بردهشدهاست .این منظومه ،در ارتباط با نقاشی «نظم پرندگان» ،اثر ژرژ براک ( Georges

 ،)Braqueسرودهشده که خالق آن نیز از عالقهمندان به عرفان شرق دور و ذن بودهاست.
براک ،با ارسال کارتی برای پرس ،اقدام او را در پرداختن هنرمندانه به ذن در یك اثر ادبی
ستودهاست( .ن.ک)856 :2008،Pouillon :
ب :پانتئیسم
طبیعتگرایی آشكار در اشعار پرس و سپهری ،سبب شده تا در اشعارشان رگههایی از تفكر
اسپینوزایی و پانتئیست را به نمایش بگذارند و حتی دلیلی باشد برای احترام دو شاعر به عناصر
طبیعت.
اسپینوزا که خدا را ذاتی یگانه با طبیعت و همة هستی میداند ،معتقد است که هر آنچه
وجود دارد ،در خداست و هیچ چیز نمیتواند بدون خدا ،وجود داشتهباشد یا به تصور درآید.
(ن.ک )35 :1965 ،Spinoza :در اسالم و مسیحیّت که سپهری و پرس به آن ایمان داشتند،
خدا واجبالوجود و انسان ممكنالوجود ،معرفی شده و در هر دو دین ،دیدگاه پانتئیسم
اسپینوزا رد شدهاست ،چرا که در هر دو ،خداوند یكتا و خالق در نظر گرفتهمیشود .بااینحال
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«اندیشههای اسپینوزا در باب لذت و نیز جدایی نفس و بدن از یكدیگر ،در آثار پرس آشكار
است)167 :1995،Camelin( ».
سهراب سپهری را از آنجا که به طبیعت و همة اجزای آن توجه دارد ،پیرو مكتب رمانتیك
میدانند؛ او طبیعت را همانگونه که هست ،کمالیافته میداند و از این رو ،بیشتر واژههای
اشعار او از طبیعت گرفتهشدهاست:
«و نگوییم که شب چیز بدی است /و نگوییم که شبتاب ندارد خبر از بینش باغ»
(سپهری)293 :1379،
«و نخواهیم مگس از سرانگشت طبیعت بپرد /.و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون».
(همان)294:
رمانتیكهای آلمان ،اسپینوزا را متفكر پانتئیست انرژی زندگی میدانند
(ن.ک )168 :1995،Camelin:فلسفة اسپینوزا در قرن هجدهم میالدی ،به عرفان هندو و
بودایی نزدیك میشود؛ بر پایه طبیعتگرایی منبعث از دیدگاه کنفسیوس چین ،بودائیسم
هند و شینتوئیسم ژاپن ،همة عناصر طبیعت ،دارای روح و قابل احترام هستند .با این حال ،شعر
سپهری و پرس ،از پوچگرایی تفكر شرق دور فاصله دارد.
سن ژون پرس ،در بخش هفتم منظومة آناباز ،آشكارا به تفاوت اندیشههای اسپینوزا با
بودیسم اشاره میکند( .همان) این شاعر فرانسوی ،با تأثیر از اسپینوزا ،طبیعت را یك کل
واحد درنظرمیگیرد که اجزای تشكیلدهندۀ آن ،بدون ایجاد تغییر در آن ،بینهایت با هم
متفاوت هستند .بههمین دلیل است که دریا در منظومة چراغهای دریایی ،طبیعت «کل»
خواندهشده و اجزای آن الهی هستند« :بزرگداشت و ادای احترام به تنوع خدایی».
()334 :1982،Prese
همین نگاه ،در احترام سپهری به طبیعت و یافتن خدا در اجزای آن «کل واحد» ،بهوضوح
مشاهده میشود« :و خدایی که در این نزدیكی است  /الی این شببوها ،پای آن کاج بلند».
(سپهری)272 :1379،

بررسی تطبیقی اشعارسهراب سپهری و سن ژون پرس...

البته این دیدگاه ،خود از عرفان اسالمی و ایرانی تأثیر گرفتهاست .آنچنان که میتوان
خدای سپهری را تلطیفی شاعرانه از آیه «و نحن اقرب الیه من حبل الورید» دانست (عباسی
طالقانی )63 :1377،و از این روست که خدای او ،در تمامی مظاهر طبیعت جاری است.
«(خدای سپهری) به خدای ( )...شاعران اهل عرفان نزدیكتر و شبیهتر نیست تا به خدای
کنفسیوس و بودا و الئوتس؟» (همان)
ج :شهرگريزس
سهراب سپهری و سن ژون پرس ،هر دو در فضایی دور از شهر متولد شدند .5هر دو ،در عصر
پرهیاهوی پس از انقالب صنعتی و خشونتِ پس از آن ،رشد کردند و به نماد بشر سرخورده
از شهر ،شهرنشینی و خشونت تبدیل شدند و از تقابل دنیای مدرن و سنّتی سخن گفتند:
«شهر پیدا بود  /رویش هندسی سیمان ،آهن ،سنگ» (سپهری)280 :1379،
«زیر برگهای مفرغی کرهاسبی زاده میشود( ».پرس)42 :1386،
این دو شاعر ،در سفر مداوم خود که گاه درونی و گاه در دنیای واقعی صورت
میگرفت ،از وقایع اجتماعی عصر خود و از هیاهوی دنیای ناآرام اطراف فاصله گرفتند.
همین مسئله سبب شده تا تحوالت سیاسی و اجتماعی دوران ،در شعرهای این دو شاعر،
به شكل معمول و مورد انتظار بازتاب نیابد .در شعر سن ژون پرس که خود از مسئوالن سیاسی
فرانسه بوده ،آن هم در زمانی که کشورش دو جنگ جهانی را از سر گذرانده است ،اشاره
آشكار و مستقیمی به وقایع سیاسی و اجتماعی به چشم نمیخورد .سهراب سپهری نیز به دلیل
نگاه کلنگر و نپرداختن به وقایع اجتماعی و سیاسی دوران خود ،با سرزنش و انتقادهای
جدّی از سوی همعصرانش مواجهشد .6این دو شاعر با نگاه متفاوت و منحصر بهفرد خود به
جنبه دیگری از دنیا ،بعدی لطیفتر از زندگی را منهای سیاست به نمایش گذاشتند .سپهری
میگوید:
«من قطاری دیدم ،که سیاست میبرد (و چه خالی میرفت)» (همان)279:
و اینگونه تالش کرده تا با فاصلهگرفتن از سیاست ،به طبیعت و بعد دیگری از انسان نزدیك
شود .محمود دولتآبادی در گفتوگویی عنوانکردهاست« :این حق را برای خود محفوظ
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میدارم که لحظاتی را خالی از -واقعاً -شور و شر این زندگی پر از سرهای بریده ،دستکم
تا نفسی تازهکنم ،با شعر سپهری بهسرآورم و چه بد میشد اگر ما سپهری نمیداشتیم».
(محمّدعلی)141 :1372،
خشونت در شعر سپهری جایی ندارد و او به سبك طبیعتگرای خود ،مخالفتش را با
درگیریها و ناآرامیهای دنیا بیانمیکند:
«چون شعر سپهری ،همانقدر که به دور از بازتاب خشونت است ،همانقدر قابلیت انتقال
این معنا را در خود دارد که انسان حق دارد ،آرزومند جهانی باشد که در آن ،حتّی آب
جوی را -رعایت تشنگی کبوتری -نباید گلآلود کرد ،چهرسد به اینكه لب جوی آب ،دم
به ساعت ،سرهای بیگناه را ببرند( ».همان)

د :مفهوم حرکت و عناصر تخیّل
سفرهای پیاپی سپهری و پرس ،مفاهیمی با معنای حرکت را چون سفر ،مسافر ،غربت و
بیگانگی ،به یكی از درونمایههای مهم شعری هر دو شاعر تبدیل کردهاست .سن ژون پرس،
در توصیف یكی از دوستان شاعرش ،او را «بیگانة مسافر و شاعری دلتنگ نه برای گذشته
که دلتنگ جایی دیگر» خواندهبود امّا خود سن ژون پرس را میتوان با همین عبارت،
توصیف کرد(.ن.ک)5 :2005،Caduc:
«زیرا آفتاب به برج اسد در میآید و بیگانه انگشت در دهان مردگان مینهد .بیگانه .که
میخندید و با ما از علفی سخن میگوید( ».پرس)42 :1386 ،
«اما بر فراز عمل آدمی و بر روی زمین ،بسا نشانهها که در سفرند ،بسا دانهها که در سفرند»
(همان)100:
به همین ترتیب ،مفاهیم سفر و غربت ،از درونمایههای مهم شعرهای سپهری نیز محسوب
میشود:
«سفر مرا به زمینهای استوایی برد( ».سپهری)319 :1379،
«جاده یعنی غربت /باد ،آواز ،مسافر و کمی میل به خواب( ».همان)386 :

بررسی تطبیقی اشعارسهراب سپهری و سن ژون پرس...

پرس و سپهری ،ضمن فاصله گرفتن از اجتماع ،با نگاهی متفاوت از نگاه غالب جامعة
خویش و به مدد عناصر پویای تخیل ،شهری رؤیایی برای خویش میسازند که در آن،
طبیعت بیش از سایر عناصر بهچشممیآید .پرس ،شهر خیالی آناباز را در سرزمین آن سوی
دنیا بنا میکند و در سومین شعر منظومة آناباز ،از «رفتن به دوردستها» و سفر به «جانب
دیگر دنیا» و در چهارمین شعر ،از «کرانة دیگر» سخن میگوید .سپهری نیز فضایی را نزدیك
به همین مفاهیم توصیف میکند؛ جایی که پشت دریاها و پشت هیچستان قراردارد:
«پشت هیچستان جاییاست  /پشت هیچستان رگهای هوا ،پر قاصدهایی است /که خبر
میآرند،از گل واشده در دورترین بوتة خاک( ».سپهری)361 :1379،
«پشت دریاها شهری است /که در آن پنجرهها رو به تجلّی باز است( ».همان)364 :
همین جای دیگر است که مفهوم حرکت را به درونمایة تمامی دوازده شعر آناباز تبدیل
میکند .عنصر غالب در تخیل تولیدی 7سن ژون پرس« ،هوا»ست که بیشتر به شكل «باد» در
شعر او ظاهر میشود و نشان از حرکت و پویایی دارد:
«باد برمیخیزد ،با دریا( ».پرس)50 :1386،
مفهوم حرکت در شعر پنجم ،شكل «راه رفتن در تنهایی» ( )98 :1977،Elbazبه خود
میگیرد .هرچند به نظر میرسد که در شعر بعدی ،با مسئلة سكنیگزیدن مواجهمیشویم:
«در بلند جای ،دامهای خویش را برای خوشبختی گستردیم( ».پرس)68 :1386 ،
امّا بهسرعت ،فراخوان جدیدی برای حرکت وجوددارد:
«سپس در غرب سال بادها فرا رسید .بر بامهای وزین به سنگ سیاه ما ،بادبانهای خوشرنگ
ما در خرمی افقهای باز رهاشدهبود(».همان)
در شعر سپهری نیز آب ،بهعنوان عنصری پویا از عناصر اربعه ،حضور چشمگیری دارد؛
آب در اندیشة سپهری ،آنچنان پویاست که شاعر «صدای پای آب» را میشنود:
«شاید این آب روان ،میرود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی( ».سپهری)346 :1379،
همین اندیشه ،سبب میشود تا فراخوان به حرکت ،بخش مهمی از مفاهیم اصلی شعرهای
شاعر را به خود اختصاص دهد .او از ندایی سخن میگوید که او را به رفتن میخواند:
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«چه کسی بود صدا زد :سهراب؟ /... /بوی هجرت میآید :بالش من پر آواز پر چلچلههاست».
(همان)391-390 :
 -3نتیجبگیرس
آشنایی سهراب سپهری به زبانهای خارجی و البته انتشار ترجمة چند شعر کوتاه از سن ژون
پرس در نشریات ،در کنار نزدیكی ساختار شعر و عبارات بهکاررفته در آثار این دو شاعر،
زمینه را برای این استدالل فراهم میکند که سپهری را مطابق مكتب فرانسوی ادبیات تطبیقی،
شاعری تحت تأثیر پرس بدانیم امّا این شباهتها ،تنها به اثرگذاری پرس و تأثیرپذیری
سپهری خالصه نمیشود.
شباهت اندیشة سپهری و پرس فرانسوی در طبیعتگرایی را میتوان معلول برخی دیگر
از عوامل ،همچون مكتب رمانتیسم ،عرفان شرق دور ،شرایط سیاسی و اجتماعی پرتنش و
نیز دوران کودکی سپریشده در محیط دور از هیاهوی شهر دانست .از آن جهت که مكتب
آمریكایی ادبیات تطبیقی ،ملّیّت و فرهنگ را بر مرزهای زبانی ترجیح میدهد ،میتوان
شباهت اندیشههای این دو شاعر را در این مكتب ،مورد بررسی قرارداد و به این نتیجه رسید
که شباهت این دو شاعر ،فارغ از مسئلة تأثیرگذاری و اثرپذیری ،ملهم از تأثیرپذیری هر دو
از طبیعتگرایی در عرفان شرق دور است.
وحدتگرایی ،پویایی و شهرگریزی ،وجوه مهم اشعار سپهری و پرس محسوب میشود
که تحت تأثیر فرهنگ ،مسلك ،جامعه ،عصر و زمانهای که هریك در آن زیستهاند ،به
گونهای خاص تجلّی یافتهاست .هر دو شاعر در تكاپوی ساخت دنیایی در ژرفای طبیعت
هستند و از این روست که از جامعه ،سیاست و دنیای مدرن فاصله میگیرند و سادگی و
آرامش فضایی دور از هیاهو را میستایند .کارکرد عرفان و طبیعتگرایی سبب شده تا در
شعر این دو شاعر ،حتّی جایی که از تقابل سخن گفتهمیشود ،اثری از خشونت و نفرت
وجود نداشتهباشد.
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يادداشتها:
 -1دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی ،در کتابهای «ادوار شعر فارسی» و «با چراغ و آینه» ،به این
شباهت اشاره کردهاند.
 -2معادل "فاوامیزی" را دکتر شفیعی کدکنی برای معادل واژۀ التین Hybridization
برگزیدهاست .صورتگرایان روس ،این اصطالح را از علوم طبیعی ،مانند گیاه شناسی ،گرفتهاند و به
این معناست که از ترکیب دو ژن متفاوت ،موجود زنده به دست آید.
 -3این عبارت در ترجمة سپانلو« ،بیبرگی کامل شجرۀ افتخار» ترجمه شدهاست.
 -4ین و یانگ ،مفهومی است در نگرش چینیان باستان و تائوباوران ،مبنی بر اینكه در همة پدیدهها
و اشیای غیرایستا در جهان هستی ،دو اصل متضاد ولی مكمل وجود دارد.
 -5سپهری در کاشان متولّد شد و کودکیاش را در باغی اجدادی گذراند .همچنین ،سن ژون پرس،
کودکی خود را در سواحل جزیره زادگاهش گوادلوپ ( )Guadeloupeسپری کرد.
 -6رضا براهنی در کتاب «طال و مس» ،لقب «بچه بودای اشرافی» را به سهراب سپهری داد و احمد
شاملو ،شاعر همعصر سپهری ،با بیان اینكه «عرفان نابههنگام» او را باور ندارد ،گفتهبود  :سر آدمهای
بیگناه را لب جوی میبرند و من دو قدم پایینتر ،بایستم و توصیه کنم که «آب را گل نكنید».
 -7تخیل تولیدی ،بر عناصر اربعه استوار است.گاستون باشالر ( )1954-1884نظریهپرداز فرانسوی،
تخیل ،بیشترین مضامین تخیل را مربوط به تصویرهای تداعیشده در عناصر اربعه (آتش ،آب ،هوا
و خاک) میداند.

فهرست منابع فارسی
 کتابها -1پرس ،سن ژون.)1386( .آناباز ،ترجمة محمّدعلی سپانلو .چاپ دوم .تهران :هرمس.
 -2شفیعی کدکنی ،محمّدرضا .)1390( .ادوار شعر فارسی .چاپ ششم .تهران :سخن.
 .)1392( . _______________ -3با چراغ و آينب .چاپ چهارم .تهران :سخن.
 -4شمیسا ،سیروس .)1376( .نگاهی بب سپهرس .چاپ هفتم .تهران :مروارید.
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. نشر ویراستار با همكاری نشر دریچه: تهران. مهمانی در گلستانب.)1377( . نظام، عباسی طالقانی-5
. سخن: تهران.گفتوگو.)1372( . محمّد،محمّدعلی
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