
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

کرمــــاندانشگـــاه شهید باهنــر   

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

 بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهرس و سن ژون پري

 دوربا نگاهی بب عرفان شرق
 پژوهشی( -)علمی

 

 1فائزه طاهرس*

 2فرهاد طهماسبی

 چکیده
دو شاعر بزرگ در ادبیات فارسی و فرانسه هستند که ساختار شعر،  ،سهراب سپهری و سن ژون پرس

گرایی و مضامین مشترک در آثارشان به حدی است که بررسی تطبیقی اشعار این دو عرفان، طبیعت

به عرفان شرقی و طبیعت  ،جستن از فضای شهر، هر دو با دوریسازد. سپهری و پرسرا میسر می

اند؛ عرفانی که گاه در شعر یكی به عرفان اسالمی و ایرانی و در ه بردهساختن روح خود پنابرای آرام

است.آنچه در شعر هر دو شاعر آشكارا قابل درک شعر دیگری به فلسفه اسپینوزایی نزدیك شده

در این  گرفتن دو شاعر از جامعه، حوادث و رخدادهای اجتماعی و سیاسی آن است.، فاصلهاست

از دو منظر مكتب فرانسوی و نیز مكتب آمریكایی ادبیات  ،هری و پرسمقاله با بررسی اشعار سپ

با  ،اندیك تأثیری ژرف بر شعر سرزمین خود گذاشتهدهیم که دو شاعر که هرنشان می ،تطبیقی

 گرفتن از دنیای مدرن در تكاپوی ساخت دنیایی در ژرفای طبیعت هستند.فاصله

 دورادبیات تطبیقی، عرفان شرق هاس کلیدس: سهراب سپهرس، سن ژون پري،واژه
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 مقدّمب -1

 (Alexis Léger)دور و الكسی لژه مند به شرقسهراب سپهری شاعر و نقاش ایرانی و عالقه 

که مدتی  ،شاعر و سیاستمدار فرانسوی، (Saint –John Perse)با نام مستعار سن ژون پرْسْ 

از عمر خود را در کشورهای شرقی سپری کرد، در میان شاعران کشورهای خود از جایگاهی 

صاحب سبك بوده و راهی نو را در شعر معاصر  ،در زمینة شعر نو ،ویژه برخوردارند. هر دو

 اند.ادبیات کشور خویش گشوده

 بیان مسئلب -1-1

در  گرایی و شهرگریزیعرفان، طبیعتدر کنار ساختار شعری مشابه، وجود مضامینی چون 

در این  کند.شعر هر دو شاعر ایرانی و فرانسوی، بررسی تطبیفی آثار این دو را میسّر می

صورت اجمالی از منظر مكتب فرانسوی ا بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر بهابتد ،پژوهش

تالش  ،نینود. همچشاز نگاه مكتب آمریكایی ارائه میو تر مفصّل ،ادبیات تطبیقی و سپس

پهری دلیل رویكرد مشابه س ،گرایانهاز خالل مضامین مشترک عرفانی و طبیعت که شودمی

 و پرس را به شهر و گریز از آن یافت. 

 پیشینة تحقیق -1-2

گذاری و مبتنی بر اصل تأثیر ،از منظر مكتب فرانسوی ادبیات تطبیقی 1،در برخی آثار ادبی 

شابهت رسد که این ما به نظر میاست امّشده ر سپهری و پرس اشارهبه مشابهت آثا ،اثرپذیری

ر است نیز مورد ترا بتوان از منظر مكتب آمریكایی ادبیات تطبیقی که به نقد ادبی نزدیك

 داد. قرار بررسی

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

ررسی بریكایی از سویی و نیز جای خالی بررسی اشعار سپهری و پرس از منظر مكتب آم

گرفتن دو شاعر از جامعه، حوادث و رخدادهای سیاسی و اجتماعی عصر خویش فاصله نتیجة

 روست.  سوی دیگر، انگیزۀ اصلی پژوهش پیش از

 بحث  -2

ان بر چگونگی و ماهیّت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری می ،مكتب فرانسوی ادبیات تطبیقی

ت است. البته الزمة سنجش ادبیاشده تلف بناهای مخها و زباننویسندگان و آثار ادبی ملّت
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م پل وان تیگ ،اثبات نوعی رابطة تاریخی میان آنهاست؛ از همین روی ،های مختلفملّت

(Paul Van Tieghem) ،« ادبیات تطبیقی را مسیری به سوی شناخت کامل تاریخ ادبیات

 کند. کید میو بر مؤلفة تاریخ، تأ(Hombert،1933 :711« )داندالمللی میبین

)شفیعی  «اروپایی است جناح مترقی شعر فارسی، یك شعر تقریباً»اگر بپذیریم که  

باید برای بررسی تطبیقی اشعار سپهری و پرس از شیوۀ مكتب فرانسوی  ،(17: 1390کدکنی،

 کنیم.اثرگذاری و تأثیرپذیری استفاده اش بر تاریخ،و تكیّه

 1349تا  1340های صر فارسی در فاصلة سالترین تحوالت فرهنگی شعر معااز مهم

های ادبی الت و جُنگمج ،ترجمه و انتشار اشعار خارجی است. در این بازۀ زمانی ،شمسی

ابل های ادبی غربی نقش قهای شعر فرنگی و نقد و مانیفستدر نشر نمونه ،نوعیهرکدام به»

های خارجی و نیز شنایی با زبانبه موازات این جریان، آ (79-78)همان:  «ای داشتند.مالحظه

کرد. بهتری را برای تأثیرپذیری از شعر اروپایی فراهم می ، زمینةسفر به کشورهای مختلف

 ،خود یكی از مظاهر تأثیرپذیری از شعر فرنگی است و بخشی از میراث عمرش ،او )سپهری(»

)شفیعی  .«استنشر داده سخنهایی است که از شعر فرنگی در مجالتی از نوع ترجمه

 (224: 1392کدکنی، 

های سن ژون پرس به فارسی تنها چند شعر از منظومه ،شمسی 40كه در دهة رغم آنبه

نجا آشكار است؛ تا آ ،ویژه در حوزۀ زبان شعری، بتأثیر او بر شعر این دهه ،بودشدهترجمه

ون پرس تعدادی از اشعار این دوره را ترجمة منظوم اشعار سن ژ ،که برخی پژوهشگران

یر در ثرند و این تأث، از شعر سن ژون پرس متأسپهری و بعضی دیگر از همساالن او» دانند.می

 تر امریحوزۀ زبان شعر اینان و از رهگذر سپهری، بر روی شعر غالب شاعران نسل جوان

رس هایی از تأثیر شعر پتوان در پی یافتن نشانهمی ،)همان( پس از این منظر« محسوس. است

دور در شعرهای سپهری، بر وجود ردّپای عرفان شرقعالوه نسوی بر شعر سپهری بود.فرا

 شباهت انكارناپذیری با ساختار مبتكرانة پرس دارد. ،ساختار شعر او
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 فرم بیرونی  -2-1

م ا او با اشاره به نظامّ ماند، به شعر آزاد میبا ظاهر غیرمنظم طول ابیات ،شعر سن ژون پرس

همین نظم، وجه تفاوت  معتقداست که ،شعرهایش (Métrique interne)هجایی درونی 

 (Van den Bergh،2007 :2) است: این شعرها با شعر آزاد و شعر منثور

های شیر و میوه. برایش آب خنك زید، برخوردار از پیشكشیاش میاما بیگانه زیر خیمه»

 (88: 1386،پرس« )اش را.ند/ تا دهانش را بشوید، صورتش را و مردیآورمی

. تبه حوزۀ عروض نیمایی نزدیك اس شعرهای سپهری نیز با طول متفاوت ابیات، تقریباً 

خروج از موازین عروض نیمایی، تفاوت شعر او در شیوۀ  رغم اقدامات سپهری در زمینةبه

 (77: 1390شفیعی کدکنی، )ن.ک: هاست و نه در ایجاد یا توسع وزن.نوشتن مصراع

/  اندوه دلی/ رود پای سپیداری/ تا فروشوید شاید این آب روان/ می/  نكنیمآب را گل »

 (346: 1379)سپهری،« برده در آب.دست درویشی شاید/ نان خشكیده فرو

ر از یكدیگ»/« صورت سه مصرع درآمده که با عالمت ، بهدر اینجا شش مصرع نیمایی

 اند.تفكیك شده

 فاوامیزس -2-2

که در دهة چهل شمسی در میان شاعران  2از پرس در زمینة فاوامیزی تأثیرپذیری شعر سپهری

یجاد خانوادگی و ات ازدواج دروناین شكستن سنّ»ایرانی گسترش یافت، مشهودتر است. 

ژون پرس  و بیش به تأثیر سن از طریق فاوامیزی کاری بود که کم نشینی،های جدید همشبكه

 (310: 1392کنی،)شفیعی کد« در زبان فارسی رواج یافت.

 هیچ باربی ،برخورد تصادفی دو خانوادۀ ناهمگون از کلمات»در این شیوه، شاعر از 

و  «سایة دانایی»کند؛ همچون ( عبارتی ابتكاری خلق می74: 1390)شفیعی کدکنی،« عاطفی

 .در شعر پرس« مالل شنزارها»و « ای از اندیشهطلیعه»در شعر سپهری و « سبز سعادت ۀدایر»

رف یك ط پرس غالباً» شود؛با کیفیتی انجام می نشینی کلماتنوآوری در محور هم

 )شفیعی.« گیرداز طبیعت و یك سوی دیگر را از زندگی جدید می عناصر شعرش را

 شود:که به کرّات در اشعار سپهری مشاهده می( 310: 1392کدکنی،

 (279: 1379ی،)سپهر« آغوشی زیبای عروسك با صبح./ و همو بلوغ خورشید»
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 (283:)همان« برنامة دفع آفات.شگر پروانه بهحملة ل»

: 1386،)پرس« آویزد.ایی چند اشكوبه میتر از امپراطوری، بر الواح فضا هوتابستان فراخ»

76) 

صر ترین صداهای شعر عیكی از لطیف»سپهری یكی از قلل مرتفع شعر معاصر ایران و 

مناسبت نیست که شعرهای او را از منظر ( پس بی310: 1392)شفیعی کدکنی،« خود است.

أثیر و تأثر در بدون تأکید بر ت ،منظور یافتن مشابهاتمكتب آمریكایی ادبیات تطبیقی و به

 دهیم. کنار اشعار پرس فرانسوی قرار

 مکتب آمريکايی ادبیات تطبیقی و مفهوم ادبیات  هانی -2-3

كتب فرانسوی و ویژه آمریكایی به مگران غربی و بتطبیق، با انتقاد مكتب تطبیقی آمریكایی

مفاهیم تأثیرگذاری و اثرپذیری آن، شكل گرفت. این مكتب، ادبیات تطبیقی را مستقل از 

ت عنوان یك کلّیّبه ،داند و به مطالعة ادبیاتمفهوم مقایسة ادبیات دو یا چند کشور می

ه مفهوم ، بسهم هر ملّتی در ادبیات جهانادبیات تطبیقی با اشاره به  ،همچنین معتقداست.

 ادبی نزدیك شد.و نیز نقد (Goethe)شده توسط گوته مطرح« ادبیات جهانی»

 ،سرایدو آنجا که شعری از زادگاه خود می« صدای پای آب»ی در حتّ ،سهراب سپهری

( که از محدودۀ فرهنگ، مذهب و 45: 1383)سهولی،« وطنیجهان»ست ا شاعری ،وضوحبه

رس های عرفان شرقی در آثار وی و پاست. حضور آشكار نشانهلسفة سرزمینش فراتر رفتهف

تیجة این امر را هم ن ،هرچند برخی متفكران بینی مرتبط دانست،این نوع جهان توان بارا می

 دانند.تأثیر فرهنگ غربی بر شعر معاصر فارسی می

 کاربرد صنعت تشخیص بالغت: -2-3-1

است که شعر هر دو شاعر را زنده و جاندار تأملیویژگی مشترک و قابل ،صنعت تشخیص

یكی از  ،ها رایج است و همانند تشبیهدر تمام زبان ،پردازییتاست. تشخیص یا شخصکرده

 دارد و وی های بارزی از تشخیص وجودنمونه ،در شعر سپهری ارکان سبكی شعر است.

 است:ری بهره گرفتهاز این صنعت شع ،عصران خودبیش از هم
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« رسند/ لبریز از غرور و تهاجم.شب گیج در تالطم امواج/.../امواج بی امان،/از راه می»

 (58: 1379)سپهری،

عار در اش ،بخش شاعر به طبیعت استها که حاصل نگاه خاص و جاناز این دست نمونه

 است:سن ژون پرس نیز قابل مشاهده

)پرس، « زنان بر خاک،...های آبی گاماین گردبادهای بلند مسافر، ساعت همراهان ما،»

 (82: 1386سپانلو،

جا پهناورتر است، که قدرت هر های شتابناک روز، از این گوشة جهان که از همهو بر گام»

 (74)همان:.« 3شود، بیوگی شجرۀ افتخارشب به آن تبعید می

 معنا -2-3-2
 عرفان شرقیالف: 

أثیرها ت ،دور سپری کرد و از فرهنگ و عرفان این منطقه بخشی از عمر خود را در شرق ،پرس

مال تأثیر نظر از احت پس شاید بتوان صرفگرفت. سپهری نیز سفرهایی به خاوردور داشت؛ 

ر مستقیم ثیتأ ، نتیجةهای عرفان شرق دور را در اشعار هر دو شاعرپرس بر سپهری، وجود نشانه

 قلمدادکرد. هاطقه بر آنفرهنگ آن من

دور از جمله هند و ژاپن و چین، داشته با هایی که به خاور واسطة مسافرتسپهری به»

های این مناطق و به ویژه اعتقادات بودایی و دیگر ادیان این مناطق آشنا شده و از لحاظ آیین

دیور. )خ.« استاندیشه و سبك بیان شعری و حتی هنر نقاشی سخت از آن متأثر گشته

 (62: 1390حدیدی،

، «نیلوفر»، بسامد عباراتی چون «bodhi»بر وجود شعری با عنوان عالوه ،این ترتیببه 

ر دار در شعای معناگونهبودایی اشاره دارد، به -های عرفانیکه به پدیده« چمن»و « سبزه»

 سپهری باالست:

 (147: 1379هری،)سپ« ای خدای دشت نیلوفر!/ کو کلید نقرۀ درهای بیداری؟»

 (336)همان:« مرد. ، خواهمای را بكنمدانم، سبزهمی»

راسان مكتب خ»از نظر دور داشت.  های عرفان شرقی و عرفان ایرانی راالبته نباید قرابت

 «های کهن ایرانی و اسالم است.ای از افكار بودایی و چینی و آییندر عرفان، خود آمیزه
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 توان ادامة عرفان مكتب اصیلعرفان سهراب سپهری را می ،( بدین ترتیب20: 1376)شمیسا،

 دانست. « مشایخ خراسان»ایرانی 

ار که رفته در اشعکارات و عبارات بهنه در کلم ،تأثیر شرق دور بر اشعار سن ژون پرس

خود را در شرق و  ،(Anabase) که شاعر منظومة آنابازاست، چنان ها مشهوددر فضاسازی

اش از زندگی در این محیط کامالً متفاوت با دنیای غرب تحت تأثیر تجربة شخصی

چنان است که  ،( این تأثیرپذیری از خاور دورDevincenzo،2009 :4است. )ن.ک:سروده

 «شرق سن ژون پرس و جاذبة»و « پرس و شرقسن ژون »مقاالت بسیاری چون 

 است.شدهردهب نیز نام« زبانگرایان فرانسویفرهنگ شرق»در  ی از پرساست؛ حتّشدهنگاشته

ین و »ل پایة تقاب که بر «های دریاییچراغ»نقش مهمی را در خلق  ،تفكر تائوئیست طرز

 نام« پرندگان»در منظومة  ،که از این دو نیرو همچنان ،ایفاکرده شده،سروده« 4یانگ

 Georges) براک اثر ژرژ ،«نظم پرندگان»با نقاشی در ارتباط  ،این منظومه است.شدهبرده

Braque)، است. دور و ذن بوده مندان به عرفان شرقشده که خالق آن نیز از عالقهسروده

اقدام او را در پرداختن هنرمندانه به ذن در یك اثر ادبی  ،با ارسال کارتی برای پرس ،براک

 (Pouillon،2008 :856)ن.ک:  است.ستوده

 پانتئیسم :ب

ی از تفكر هایهسبب شده تا در اشعارشان رگ ،گرایی آشكار در اشعار پرس و سپهریطبیعت

اسپینوزایی و پانتئیست را به نمایش بگذارند و حتی دلیلی باشد برای احترام دو شاعر به عناصر 

 طبیعت.

ر آنچه ه داند، معتقد است کهاسپینوزا که خدا را ذاتی یگانه با طبیعت و همة هستی می

 رآید.د باشد یا به تصورتواند بدون خدا، وجود داشتهدر خداست و هیچ چیز نمی ،وجود دارد

( در اسالم و مسیحیّت که سپهری و پرس به آن ایمان داشتند، Spinoza ،1965 :35)ن.ک: 

و در هر دو دین، دیدگاه پانتئیسم  شده معرفی ،الوجودالوجود و انسان ممكنخدا واجب

حال ااینشود. بمینظر گرفته چرا که در هر دو، خداوند یكتا و خالق در است،شده نوزا رداسپی
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آشكار  در آثار پرس ،های اسپینوزا در باب لذت و نیز جدایی نفس و بدن از یكدیگراندیشه»

 ( Camelin،1995 :167« )است.

یك پیرو مكتب رمانت ،به طبیعت و همة اجزای آن توجه داردرا از آنجا که سهراب سپهری 

های ژهابیشتر و ،داند و از این رویافته میگونه که هست، کمالاو طبیعت را همان دانند؛می

 است:شدهاشعار او از طبیعت گرفته

 «/ و نگوییم که شبتاب ندارد خبر از بینش باغو نگوییم که شب چیز بدی است»

 (293: 1379سپهری،)

 «طبیعت بپرد./ و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون. و نخواهیم مگس از سرانگشت»

 (294همان:)

دانند های آلمان، اسپینوزا را متفكر پانتئیست انرژی زندگی میرمانتیك

به عرفان هندو و  ،فلسفة اسپینوزا در قرن هجدهم میالدی (Camelin،1995 :168)ن.ک:

ائیسم وددیدگاه کنفسیوس چین، بمنبعث از گرایی بر پایه طبیعتشود؛ بودایی نزدیك می

شعر  ،دارای روح و قابل احترام هستند. با این حال ،عناصر طبیعتهند و شینتوئیسم ژاپن، همة 

 دور فاصله دارد. گرایی تفكر شرقاز پوچ ،سپهری و پرس

نوزا با های اسپیآشكارا به تفاوت اندیشه ،در بخش هفتم منظومة آناباز ،سن ژون پرس

کل  سپینوزا، طبیعت را یكبا تأثیر از ا ،این شاعر فرانسوی . )همان(کندبودیسم اشاره می

با هم  نهایتبدون ایجاد تغییر در آن، بی ،دهندۀ آنگیرد که اجزای تشكیلواحد درنظرمی

« لک»طبیعت  های دریایی،اغهمین دلیل است که دریا در منظومة چرمتفاوت هستند. به

« .داشت و ادای احترام به تنوع خداییبزرگ» الهی هستند: و اجزای آن شدهخوانده

(Prese،1982 :334) 

وضوح ، به«کل واحد»در احترام سپهری به طبیعت و یافتن خدا در اجزای آن  ،همین نگاه

 «بوها، پای آن کاج بلند.و خدایی که در این نزدیكی است / الی این شب» شود:مشاهده می

 (272: 1379)سپهری،
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توان یاست. آنچنان که مخود از عرفان اسالمی و ایرانی تأثیر گرفته ،البته این دیدگاه

اسی دانست )عب« و نحن اقرب الیه من حبل الورید»شاعرانه از آیه  خدای سپهری را تلطیفی

می مظاهر طبیعت جاری است. در تما ،و از این روست که خدای او (63: 1377طالقانی،

تر نیست تا به خدای تر و شبیهشاعران اهل عرفان نزدیك خدای سپهری( به خدای )...(»)

 )همان( «کنفسیوس و بودا و الئوتس؟

 شهرگريزسج: 
، در عصر . هر دو5هر دو در فضایی دور از شهر متولد شدند ،سهراب سپهری و سن ژون پرس

رشد کردند و به نماد بشر سرخورده  ،و خشونتِ پس از آن هیاهوی پس از انقالب صنعتیپر

 تند:تی سخن گفاز شهر، شهرنشینی و خشونت تبدیل شدند و از تقابل دنیای مدرن و سنّ

 (280 :1379سپهری،« )رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ /شهر پیدا بود »

 (42: 1386)پرس،« شود.اسبی زاده میهای مفرغی کرهزیر برگ»

و گاه در دنیای واقعی صورت  در سفر مداوم خود که گاه درونی ،شاعراین دو 

 از وقایع اجتماعی عصر خود و از هیاهوی دنیای ناآرام اطراف فاصله گرفتند. ،گرفتمی

 ،در شعرهای این دو شاعر ،له سبب شده تا تحوالت سیاسی و اجتماعی دورانهمین مسئ

 در شعر سن ژون پرس که خود از مسئوالن سیاسی به شكل معمول و مورد انتظار بازتاب نیابد.

آن هم در زمانی که کشورش دو جنگ جهانی را از سر گذرانده است، اشاره  ،فرانسه بوده

ه دلیل خورد. سهراب سپهری نیز بآشكار و مستقیمی به وقایع سیاسی و اجتماعی به چشم نمی

ای با سرزنش و انتقاده ،خود نگر و نپرداختن به وقایع اجتماعی و سیاسی دوراننگاه کل

ه فرد خود ب. این دو شاعر با نگاه متفاوت و منحصر به6شدعصرانش مواجهی از سوی همجدّ

د. سپهری نمایش گذاشتن تر از زندگی را منهای سیاست بهجنبه دیگری از دنیا، بعدی لطیف

 گوید:می

 (279ن:)هما «رفت()و چه خالی می بردمن قطاری دیدم، که سیاست می»

سان نزدیك به طبیعت و بعد دیگری از ان ،گرفتن از سیاستگونه تالش کرده تا با فاصلهو این

ین حق را برای خود محفوظ ا: »استهکردگویی عنوانوآبادی در گفتشود. محمود دولت
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کم شور و شر این زندگی پر از سرهای بریده، دست -واقعاً -دارم که لحظاتی را خالی ازمی

« اشتیم.دشد اگر ما سپهری نمیسرآورم و چه بد میشعر سپهری به کنم، بانفسی تازهتا 

 (141: 1372)محمّدعلی،

ا با مخالفتش ر ،گرای خودخشونت در شعر سپهری جایی ندارد و او به سبك طبیعت

 کند: میهای دنیا بیانها و ناآرامیدرگیری
قدر قابلیت انتقال اب خشونت است، همانقدر که به دور از بازتهمان ،چون شعر سپهری»

ی آب حتّ ،آرزومند جهانی باشد که در آن ،این معنا را در خود دارد که انسان حق دارد

دم  ،رسد به اینكه لب جوی آبآلود کرد، چهنباید گل -رعایت تشنگی کبوتری -جوی را

 )همان(« گناه را ببرند.سرهای بی ،به ساعت

 تخیّلمفهوم حرکت و عناصر د: 

مفاهیمی با معنای حرکت را چون سفر، مسافر، غربت و  ،سفرهای پیاپی سپهری و پرس

 ،پرس سن ژون است.های مهم شعری هر دو شاعر تبدیل کردهبیگانگی، به یكی از درونمایه

بیگانة مسافر و شاعری دلتنگ نه برای گذشته »در توصیف یكی از دوستان شاعرش، او را 

 ،توان با همین عبارتا خود سن ژون پرس را میبود امّخوانده« که دلتنگ جایی دیگر

 (Caduc،2005 :5توصیف کرد.)ن.ک:

. که نهد. بیگانهگان میآید و بیگانه انگشت در دهان مردزیرا آفتاب به برج اسد در می»

 (42: 1386)پرس، « گوید.و با ما از علفی سخن می خندیدمی

« رندها که در سفبسا دانه ها که در سفرند،زمین، بسا نشانه اما بر فراز عمل آدمی و بر روی»

 (100)همان:

 هم شعرهای سپهری نیز محسوبهای ممایهمفاهیم سفر و غربت، از درون ،به همین ترتیب

 د:شومی

 (319: 1379)سپهری، «.استوایی برد هایسفر مرا به زمین»

 (386 )همان:« خواب.مسافر و کمی میل به / باد، آواز، جاده یعنی غربت»
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گرفتن از اجتماع، با نگاهی متفاوت از نگاه غالب جامعة ، ضمن فاصلهپرس و سپهری

 ،سازند که در آنیایی برای خویش میبه مدد عناصر پویای تخیل، شهری رؤخویش و 

 شهر خیالی آناباز را در سرزمین آن سویپرس، آید.  میچشمطبیعت بیش از سایر عناصر به

جانب »و سفر به « هارفتن به دوردست»از  ،کند و در سومین شعر منظومة آنابازا میدنیا بن

دیك سپهری نیز فضایی را نز گوید.سخن می« کرانة دیگر»و در چهارمین شعر، از « دنیادیگر 

 د: دارکند؛ جایی که پشت دریاها و پشت هیچستان قراربه همین مفاهیم توصیف می

های هوا، پر قاصدهایی است/ که خبر / پشت هیچستان رگاست پشت هیچستان جایی»

 (361: 1379)سپهری، «آرند،از گل واشده در دورترین بوتة خاک.می

 (364 :)همان« ی باز است.ها رو به تجلّپشت دریاها شهری است/ که در آن پنجره»

تمامی دوازده شعر آناباز تبدیل  همین جای دیگر است که مفهوم حرکت را به درونمایة

در  «باد»ست که بیشتر به شكل «هوا» ،سن ژون پرس 7کند. عنصر غالب در تخیل تولیدیمی

 شود و نشان از حرکت و پویایی دارد:شعر او ظاهر می

 (50: 1386)پرس،« .با دریا خیزد،باد برمی»

به خود  (Elbaz،1977 :98« )راه رفتن در تنهایی»شكل  ،مفهوم حرکت در شعر پنجم

 شویم:یمگزیدن مواجهسكنی ، با مسئلةدر شعر بعدیکه رسد نظر می به گیرد. هرچندمی

 (68: 1386)پرس،  «های خویش را برای خوشبختی گستردیم.در بلند جای، دام»

 فراخوان جدیدی برای حرکت وجوددارد: ،سرعتا بهامّ

شرنگ های خوای وزین به سنگ سیاه ما، بادبانهسپس در غرب سال بادها فرا رسید. بر بام»

 همان(«)بود.های باز رهاشدهما در خرمی افق

 د؛حضور چشمگیری دار ،عنوان عنصری پویا از عناصر اربعهبه ،در شعر سپهری نیز آب

 شنود:را می« صدای پای آب»چنان پویاست که شاعر آن ،آب در اندیشة سپهری

 (346: 1379)سپهری،« ای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی.رود پشاید این آب روان، می»

عرهای ش بخش مهمی از مفاهیم اصلی ،شود تا فراخوان به حرکتسبب می ،همین اندیشه

 خواند:گوید که او را به رفتن میشاعر را به خود اختصاص دهد. او از ندایی سخن می
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« ت.هاسبالش من پر آواز پر چلچلهآید: دا زد: سهراب؟/ .../ بوی هجرت میچه کسی بود ص»

 (391-390 :)همان
 

 گیرس نتیجب -3

ن ژون چند شعر کوتاه از س های خارجی و البته انتشار ترجمةنآشنایی سهراب سپهری به زبا

اعر، رفته در آثار این دو شکاردیكی ساختار شعر و عبارات بهدر کنار نز ،پرس در نشریات

 قی،کند که سپهری را مطابق مكتب فرانسوی ادبیات تطبیاهم میزمینه را برای این استدالل فر

 تنها به اثرگذاری پرس و تأثیرپذیری ،هاا این شباهتامّ شاعری تحت تأثیر پرس بدانیم

 شود.سپهری خالصه نمی

دیگر  توان معلول برخیگرایی را میشباهت اندیشة سپهری و پرس فرانسوی در طبیعت

دور، شرایط سیاسی و اجتماعی پرتنش و  انتیسم، عرفان شرقهمچون مكتب رم ،از عوامل

شده در محیط دور از هیاهوی شهر دانست. از آن جهت که مكتب وران کودکی سپرینیز د

توان دهد، میملّیّت و فرهنگ را بر مرزهای زبانی ترجیح می ،آمریكایی ادبیات تطبیقی

ید داد و به این نتیجه رسمورد بررسی قرار ،های این دو شاعر را در این مكتبشباهت اندیشه

تأثیرگذاری و اثرپذیری، ملهم از تأثیرپذیری هر دو  ارغ از مسئلةف ،که شباهت این دو شاعر

 دور است.  گرایی در عرفان شرقاز طبیعت

ود شوجوه مهم اشعار سپهری و پرس محسوب می ،گرایی، پویایی و شهرگریزیوحدت

به  ،اندیك در آن زیستهای که هرلك، جامعه، عصر و زمانهسکه تحت تأثیر فرهنگ، م

است. هر دو شاعر در تكاپوی ساخت دنیایی در ژرفای طبیعت ی یافتهای خاص تجلّگونه

گیرند و سادگی و هستند و از این روست که از جامعه، سیاست و دنیای مدرن فاصله می

ا در گرایی سبب شده ترفان و طبیعتستایند. کارکرد عآرامش فضایی دور از هیاهو را می

شود، اثری از خشونت و نفرت میابل سخن گفتهی جایی که از تقحتّ ،شعر این دو شاعر

 باشد. وجود نداشته
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 ها:يادداشت
ه این ب ،«با چراغ و آینه»و « ادوار شعر فارسی»های در کتاب ،دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی -1

 اند.شباهت اشاره کرده

     Hybridizationالتین  ۀدکتر شفیعی کدکنی برای معادل واژرا  "فاوامیزی"معادل  -2

اند و به رفتهگ ،شناسی مانند گیاه ،این اصطالح را از علوم طبیعی ،است. صورتگرایان روسبرگزیده

 .موجود زنده به دست آید ،این معناست که از ترکیب دو ژن متفاوت

 است.ترجمه شده« افتخار برگی کامل شجرۀبی» ،سپانلو این عبارت در ترجمة -3

 هاهمة پدیده در كهتائوباوران، مبنی بر این باستان و چینیان نگرش در است مفهومی ،یانگ و ین -4

 .دارد وجود مكمل ولی متضاد اصل دو هستی، جهان در غیرایستا اشیای و

 رس،پ ژون سن ،همچنین. گذراند اجدادی باغی در را اشکودکی و شد دمتولّ کاشان در سپهری -5

 کرد. سپری (Guadeloupeزادگاهش گوادلوپ ) جزیره سواحل در را خود کودکی

 حمدا و داد سپهری سهراب به را «اشرافی بودای بچه» لقب ،«مس و طال» کتاب در براهنی رضا -6

 هایآدم سر:  دبوگفته ندارد، باور را او «نگامهنابه عرفان» اینكه بیان با ،سپهری عصرهم شاعر ،شاملو

 «.نكنید گل را آب» که کنم توصیه و بایستم ،ترپایین قدم دو من و برندمی جوی لب را گناهبی

 ،فرانسوی پردازنظریه (1954-1884) باشالر گاستون.است استوار اربعه عناصر بر ،تولیدی تخیل -7

 هوا آب، ش،آت) اربعه در عناصر شدهتداعیتصویرهای  به مربوط را تخیل مضامین ترینبیش تخیل،

 داند.می( خاک و
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