
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریۀ ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان

 1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7ساَ 

 های رمانتیک در شعر سهراب سپهری و ویلیام بلیکبررسی تطبیقی مؤلفه

 1قدسیه رضوانیان*

 2نژادفاطمه هدایت 

 چکیده
ای پدیدهوان عنهای ادبی جهان اسِِّّت که بهترین مکتبترین و گسِِّّتردهرمانتیسِِّّیسِِّّم از پیصیده   

سم برآمد. این مکتب در زمانه       سی سنت نئوکالسی   طوفانی یاانقالبی، در اواخر قرن هجدهم در برابر 

ظهور کرد که تحوالت مهمّ علمی، اجتماعی و سِِِّّّیاسِِِّّّی تمام اروپا را فراگرفته بود. در ایران نیز از  

سی مطرح         سم به عنوان رویکردی فکری در ادبیات فار سی شروطه، رمانتی توان  شد. نیما را می عهد م

سپهری، یکی از  هره           سهراب  ست امّا  سم ایران دان سی شاخۀ رمانتی سم در      سر سی شاخص رمانتی های 

ایران اسِّت. البتّه رمانتیسِّیسِّم شِّعر او با هر دو جریان رمانتیک فردی و اجتماعی آن عصِّر متفاوت       

 بویژه بلیک دارد. و  است و همانندی بیشتری با شاعران رمانتیک انگلیس

های شاخص رمانتیسیسم همصون طبیعت، تخیّل، توجّه به احساسات و      مؤلفه این مقاله به بررسی 

در شعر سهراب سپهری، شاعر معاصر        و... گرایی، کودکیعواطف، فردگرایی، اندوه و انزوا، آرمان

 پردازد.ایران،  و ویلیام بلیک، شاعر انگلیسی اواخر قرن هجدهم و نیمۀ اوَ قرن نوزدهم، می

 رمانتیسیسم، ادبیات تطبیقی، سهراب سپهری، ویلیام بلیک. های کلیدی:واژه

                                                           
 ghrezvan@umz.ac.ir. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران  1

 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 2
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 مقدمه -1

به داسِِِّّّتانی   ابتدا ،(Romanticus) «رمانتیکوس»صِِِّّّفت رمانتیک، برگرفته از واژۀ التین 

های  شِِِّّّد که نه به زبان التین بلکه به زبان عامیانۀ کشِِِّّّورهای مختلف اروپا یا به زبان        اطالق می

جدید نوشته شده باشد و از قوانین و مقررات کالسیک تبعیت نکند. )ن.ک:      ایگونه بومی و به

 ( 10:  1354سید حسینی، 

هجدهم و اوایل قرن نوزدهم بوده و فاصِِّّلۀ بین ظهور واقعی مکتب رمانتیسِِّّیسِِّّم در اواخر قرن 

 َ ست اند. دورهرا دورۀ رمانتیک نامیده 1832تا  1798های سا خوش تحوالت فکری، ای که اروپا د

گسِِّّتر ناشِِّّی از انقالب دامن هایسِِّّامانینابهها و ها و نابرابریشِِّّود، ناامنیاجتماعی و سِِّّیاسِِّّی می

سه     ستقالَ آمریکا، انقالب فران س ، افوَ جامعۀ فئودالی و روی صنعتی، ا سر  کارآمدن طبقۀ بورژوا  را

 است.اروپا را درنوردیده

ا واکنشی است: بعضی، جنبن رمانتیک ردالیل گوناگونی برای تبیین جنبن رمانتیک ذکر شده

های هفدهم و هجدهم و تالشی در سوی حرمت نهادن بر ضد  یرگی و خرد باوری دانشمندان سده

ند. عدّه  و خیاَ دانسِِِّّّته    به احسِِِّّّاس، عاطفه     گیری جنبن رمانتیک را واکنشِِِّّّی در برابر    ای اوجا

ستثمار مردم اروپای سدۀ هجدهم می     ناامنی م ای هدانند و عدههای ناشی از انقالب صنعتی و فقر و ا

دانند و  های اخالقی و فریب و تظاهر و ریا در روابل اجتماعی می      آن را واکنشِِِّّّی بر ضِِِّّّد تباهی  

سی   سه می  سرانجام ب  انقالب دانند زیرا ایناری از محققان، این جنبن را واکنشی در برابر انقالب فران

های دوران انقالب، جوییها و انتقاموعدۀ آزادی و برابری و اصِِّّالح امور را داده بود، امّا خشِِّّونت 

ها، تهای ناپلئونی و زیر و رو شدن بسیاری از هنجارها و سن   های دیوان ساالری، جنگ خودکامگی

سامانی  شوق نخستین را گرفت.       ناب شور و  سرخوردگی و بدگمانی جای  های فراوانی درپی آورد و 

 (175-6: 1386)مرتضویان، 

داری البتّه برخی منتقدان مارکسیست و بویژه لوکاچ، رویکرد رمانتیک را نوعی بینن ضدْسرمایه

داری زیر پر م ضِِِّّّدّیت با سِِِّّّرمایه     »خواه؛ یعنی: دانند، امّا با رویکردی ارتجاعی و نه ترقی     می

 (123:1386یر و لووی،)سه« داری.سرمایههای ماقبل ارزش
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شد و پس از آن به           شلگل آغاز  ست در آلمان، با همکاری برادران  سم، نخ سی جنبن رمانتی

، ویژه انگلسِِّّتان تبدیل شِِّّد. اصِِّّوَ اولیۀ مکتب رمانتیک در انگلسِِّّتانمکتبی فراگیر در غرب به

گردآوری گردید.  « های غنایی  ترانه »رث و کالریج، در مقدمۀ  اپ دوم کتاب      توسِِِّّّل وردزو

شورترین جلوه » شوری که در آن          پر ستان بیابیم؛ یعنی، ک شاید در انگل سم را  سی لرد »های رمانتی

صطالح      « بایرون شد و در اوایل قرن نوزدهم ا سم  سم » رهبر کل جنبن رمانتی وبین  مک« بایرونی

 (211:  1385)برلین، « ود.مترادف با رمانتیسم ب

دانند. اگر ه در این عهد، ایران در ایران، عصِّر مشِّروطه را سِّرآغاز ظهور رمانتیسِّیسِّم می     

های سِِّّیاسِِّّی، اجتماعی و فرهنگی تجربه نکرده ای را در زمینههمصون غرب تحوالت گسِِّّترده

یجاد شعر  ا بود امّا جنبن مشروطه و گَر از وضعیت سنتی و کهن به وضعیت جدید که منجر به    

شنایی ادبای ایرانی با          سم در ایران فراهم کرد. آ سی شد، زمینه را برای ظهور رمانتی سی  جدید فار

آثار  های اشِِّّعار وتأثیر عوامل گوناگونی، از جمله ترجمه نهضِِّّت رمانتیسِِّّیسِِّّم اروپایی، تحت 

 است.اروپایی در نشریات ایرانی بوده

رشاخۀ نوعی  نیما س»یابد و رضاشاهی نیز ادامه می تأثیرپَیری از رمانتیسیسم اروپایی در عصر

سوب می      سم اروپایی مح شت از رمانتی ست.     شود و تحت بردا سه ا سم فران شفیعی    «تأثیر رمانتی (

یروان اند. عالوه بر نیما، پ( محقّقان، افسانه را مانیفست شعر رمانتیک دانسته    199:  1386کدکنی، 

د و سِِّّهراب سِِّّپهری نیز بسِِّّیاری موارد تحت تأثیر شِِّّعر و او مانند: توللی، نادرپور، فروت فرخزا

 اند.ادب اروپا بویژه شعر رمانتیک بوده

شاخص رمانتیک می         شاعر  شعر دو  سی تطبیقی  سپ   این جستار، به برر سهراب  هری  پردازد؛ 

نقاش انگلیسِِّّی قرن هجده که اگر ه به دو  -نقاش معاصِِّّر ایرانی و ویلیام بلیک شِِّّاعر -شِِّّاعر

ها،  ای تفاوترغم پارهکارگیری عناصر رمانتیسیسم، علی   متفاوت تعلّق دارند،  به زمان و فرهنگ

های  اسِِِّّّت. در این مقاله، سِِِّّّعی بر آن اسِِِّّّت که مؤلفهاین دو شِِِّّّاعر را به هم نزدیک سِِِّّّاخته
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سیسِّم در آثار این دو شِّاعر و تفاوت    های آنها در این زمینه، مورد بررسِّی و  ها و شِّباهت رمانتی

 د.تحلیل قرار گیر

 لهبیان مسئ-1-1

 های اروپا به ویزه بلیک است آیا شعر سهراب سپهری متأثر از شعر رمانتیک-1

 آیا سهراب سپهری شاعری رمانتیک است -2

 است  ه عواملی سپهری و بلیک را تا حد زیادی به هم نزدیک ساخته -3

 پیشینۀ تحقیق -1-2

ن طور مستقل صورت گرفته، تاکنوهای مختلفی در مورد سپهری و بلیک بههر ند پژوهن

؛ ها و مبانی فکری این دو شاعر رمانتیک بپردازد، انجام نگرفته استپژوهشی که به تطبیق دیدگاه

 به همین دلیل، انجام پژوهشی با رویکردی تطبیقی ضرورت دارد.

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

ست و از آنجا  انزدیک ساخته کارگیری عناصر رمانتیسیسم، سپهری و بلیک را بسیار به هم     به

ست،  اکه تاکنون پژوهشی که به بررسی این عناصر در اشعار این دو شاعر بپردازد صورت نگرفته

 رسد.مینظرانجام  نین پژوهشی ضروری به

 بحث -2
جود  اند، با وهای فرهنگی متفاوتکه سِِّّهراب سِِّّپهری و بلیک،  برخاسِِّّته از زمینه   از آنجا

های متفاوت دو شِِِّّّاعر نسِِِّّّبت به عشِِِّّّق)زن( و یی نیز دارند. بیننهاتفاوتاشِِِّّّتراکات بسِِِّّّیار 

که سِِّّپهری هاسِِّّت. با توجه به اینترین این تفاوترویدادهای سِِّّیاسِِّّی و اجتماعی زمان، مهم 

عاشقانۀ   تا حد بسیار زیادی از جنبۀ زنانه و متعلق به ادبیات شرق و تحت تاثیر عرفان شرقی است،

ت، ندراسِِّّت که بهجو سِِّّاختهنده و عرفانن از او فردی منزوی و عزلتمکتب رمانتیک دور ما

شان می    سبت به رویدادهای زمان خود واکنن ن سته      ن ست برخا شاعری ا دهد؛ در مقابل، بلیک، 

هد؛ دها، به زن و جایگاه او در جامعه توجه نشان میاز فرهنگ غرب که به سبک دیگر رمانتیک
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در برابر رویدادهای زمان خود تاب     گرا و انقالبی که  ، اجتماع عالوه بر این، او رمانتیکی اسِِِّّّت 

 دهد.  آورد و واکنن نشان مینمی

 طبیعت -2-1

طبیعت یکی از عناصر کلیدی رمانتیسیسم است. بر خالف شاعران کالسیک قرن هفدهم              

ناصِِّّر ع نگریسِِّّتند و تنها به توصِِّّیفات ظاهری عنوان یک امر بیرونی میکه به طبیعت صِِّّرفان به 

شعر اکتفا می  شاعر رمانتیک به طبیعت به  طبیعت در  نیک و عنوان موجودی زنده و ارگاکردند، 

ست بلکه  گونه که هنگرد. مطابق این دیدگاه، هنرمند رمانتیک، طبیعت را نه آنیگانه با خود می

  نمایاند. وردزورث   کند، می خواهد و احسِِِّّّاسِِِّّّات و عواطفن ایجاب می   گونه که خود می  آن
شاعر می   » شعر را نه در جهان بیرونی بلکه در خود  ست و تأکید می منبع  ص دان لی کرد که مواد ا

ِْ بیرونی، فقل            شیا ستند یا ا سات درونی مؤلف ه ستند بلکه احسا شعر، مردم و حوادث بیرونی نی

 (Abrams,1987:1298) «اند.زمانی که توسل احساسات مؤلف تغییر شکل داده شده

سانی خود با طبیعت، با آن، نوعی تعامل  تخیّل خالق خوین و با درک هم شاعر رمانتیک با 

کند؛ بدین ترتیب، طبیعت در نگرش او، یک عین مسِِِّّّتقل و بیرونی       برقرار میدالنه  هم و پیوند 

است که در احساس شاعر شریک       نیست بلکه امری درونی است؛ جهان خارج، موجودی زنده  

 رود و او در طبیعت و طبیعت درمیان شاعر و طبیعت از بین می است. در این رابطۀ دوسویه، مرز   

ت ذهن و وحد»عنوان شود. یگانگی انسان و طبیعت که شاعران رمانتیک از آن به او استحاله می 

   ها نسبت به طبیعت است.های اصلی دیدگاه رمانتیککنند، یکی از مؤلفهیاد می« عین

اند امّا برخالف دیگر شاعران طبیعت، به توصیف و ستاین     سپهری و بلیک، شاعران طبیعت   

پدیده       های طبیعت نمی  جلوه ها، طبیعت  ند. در نظر آن با        پرداز که  یک اسِِِّّّت  ای زنده و ارگان

 شود.خورد و یگانه میاحساسات شاعر پیوند می

ه شاعر به  ز واقعیتی برتر هستند کبلیک بر این باور است که طبیعت و دنیای مشهود، نمودی ا 

صر طبیعت را درک می   مدد تخیّل می ساس عنا کند؛ تواند از این واقعیت پرده برگیرد. بلیک اح
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سطه به عبارت دیگر، ارتباط بی ستان   که ب طوریشود، به ای بین او و طبیعت برقرار میوا هار و تاب

وگواند، دیگر در گفتها را که با یکتپهدهد و صدای و پاییز و زمستان را مورد خطاب قرار می

دلی و یگانگی با عناصِِّّر طبیعت،  نان اسِِّّت که شِِّّاعر، طبیعت را در کار و   شِِّّنود. این هممی

داند و احسِِِّّّاس خود را به روشِِِّّّنی در او و حاالت و حرکاتن  احسِِِّّّاس خوین شِِِّّّریک می

 بیند:می

Lo! to the vault/ of paved heaven/ With sorrow fraught/ my notes 

are driven/ They strike the ear of night/ make weep the eyes of day/ 

And with tempests play.  

/ شوند  های من/ به سردابۀ آسمان هموار آکنده از اندوه/ رانده می  هان بنگر که  گونه نغمه

 ده را دیوانهکنند/ بادهای طوفنریزان میزنند/ دیدگان روز را اشِِِّّّکبه گوش شِِِّّّب ضِِِّّّربه می

  (Blake, 1384:33). کنندها بازی میسازند/ و با طوفانمی
اسِِّّت که پیوسِِّّته در طبیعت حضِِّّور دارد. طبیعت برای او که از هجوم  سِِّّپهری نیز شِِّّاعری 

ه را  تواند در آن، راز هستی را و آن گاهی است که می دانن، صنعت و ثروت خسته است، پناه   

ست،     سوی واقعیت ا شته و با       که در فرا سپهری،  ندان در طبیعت غرق گ سهراب  شف کند.  ک

 شود:است که طبیعت در حکم معبدی برای او تصویر میطبیعت یکی شده 

ام یک گل سرخ/ جانمازم  شمه، مهرم نور/ دشت سجادۀ من/ من وضو با      من مسلمانم/ قبله 

 (135: 1390گیرم. )سپهری، ها میتپن پنجره

 ورزد که گویی از آن پدیده سرشار است:بیعت  نان عشق میای از طاو به هر پدیده

من پر از نورم و شِِّّن/ و پر از دار و درخت/ پرم از راه، از پل، از رود، از موج/ پرم از سِِّّایۀ  

 (176برگی در آب. )همان: 

 تخیّل -2-2

سی رمانتیک        سا صوَ ا انگلیس   هایها و بویژه رمانتیکبرتری قوۀ تخیّل بر عقل، یکی از ا

ست؛  نان  شعر نمی ا شد. از منظر آنان، تخیّل قادر    که معتقدند بدون تخیّل،  شته با تواند وجود دا
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اظهار    موریس بورابه دیدن  یزهایی اسِِِّّّت که عقل معمولی از مشِِِّّّاهدۀ آنها عاجز اسِِِّّّت.            

ست  کرده صیات منحصربه    »که ا شاعران   فردی که رمانتیکیافتن خصو سی را از  قرن  های انگلی

وند و شِِِّّّهای انگلیسِِِّّّی برای تخیّل قائل میهجدهم متمایز کند، در اهمیتی اسِِِّّّت که رمانتیک

  (Bowra,1964 :1« )خاصی که در مورد آن دارند. دیدگاه
ای  ذهن انسِِِّّّان را همصون آینه ها که   هنرمندان رمانتیک در تقابل با دیدگاه نئوکالسِِِّّّیک          

عنوان سِِّّطحی از ذهن که درصِِّّدد تاباند، تخیّل خالق را بهدانسِِّّتند که جهان خارج را بازمیمی

کار گرفتند؛ به این ترتیب، هنرمند رمانتیک، جهان را نه  نان            بازآفرینی دنیای بیرون اسِِِّّّت، به   

 کالریج »آفریند.  نام تخیّل می  کند، طی فرایندی به    گونه که خود ادراک می  که هسِِِّّّت بلکه آن  

ست، در برابر قانون    سفی ا شاعر بر اثر    که دارای ذهنی فل  های نئوکالسیک که ازبیرون و توسل 

شاعرانه،     ادبی تحمیل می شعری را قرارداد که در آن، هر اثر  گردند، مفهوم قوانین پویای تخیّل 

کند و به شِِِّّّکل نهایی یمانند یک گیاه در حاَ نمو، بر اسِِِّّّاس اصِِِّّّوَ درونی خوین رشِِِّّّد م

  (Day, 1996: 3)« آید.خوین درمی
شت را دربارۀ تخیّل دارد تا حدی که خود     در میان تمام رمانتیک ستوارترین پندا ها، بلیک، ا

شاعر می     »گوید: با اطمینان می سان،  ست که از ان  «شهود الوهی.  تخیّل؛ سازد: تنها یک قدرت ا

(Keyness,1939:827)،     مان به گ یت را می   زیرا  یّل، واقع یت،     او، تخ ند و این واقع آفری

ه  گیرد. توجّ یزی نیسِِّّت مگر کنن الوهی نفس که از نیرو و شِِّّور مهارنشِِّّدۀ آن نشِِّّئت می   

کوشِِّّد که آن را به یاری تمام نفوس بلیک، معطوف به دنیای آرمانی و معنوی اسِِّّت که او می

 ( 67: 1386اند برپا سازد. )باوره، دیگری که مطیع تخیل

ینن تخیّلی  عنوان تجسمی از ب ترین شاعر رمانتیک انگلیس، شعر را بهمندویلیام بلیک، تخیّل

نوان  عکند که با جهان معمولی و تجربۀ عادی در تضِِّّاد اسِِّّت و تخیّل را به شِِّّاعر توصِِّّیف می

ند. بلیک  نخسِِِّّّتین اصِِِّّّل ادراک بشِِِّّّری می  نامه   دا به جان    1799در آگوسِِِّّّت ای که  در 

شِِّّما »گوید: نویسِِّّد، در توصِِّّیف تخیّل  نین می می -پدر روحانی-(John Trusler)ترازلر
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شِِّّود. از نظر گویید تصِِّّاویر تخیّلی در این جهان یافت نمیکنید وقتی که میمطمئنان  اشِِّّتباه می

  (Johnson and Grant, 1979: 449) «از تخیّل است.تصویری  من، همۀ این جهان

ای از عالم روحانی   یز این جهان، رمز و نشِِِّّّانه همه پردازی اسِِِّّّت که برای اوبلیک، خیاَ

اسِِِّّّت که حواس ظاهری قادر به درک آن نیسِِِّّّت و تنها تخیّل قادر به گشِِِّّّودن این رمز و            

گرداند؛ به همین دلیل، در نظر او   رازهاسِّت. از نظر او، درک معنوی، انسِّان را به بهشِّت باز می   

 یتناهی را در آن مشاهده کرد:توان الدنیای تخیّلی، دنیایی مقدس است که می

To see a world in a Grain of sand/ And a Heaven in a Wild flower/ 

Hold Infanity in the palm of your hand/ And Eternity in an hour. 

(Blake, 1979:209)                                                           
نهایت را در یک دانۀ شن/ و یک آسمان در یک گل وحشی/ بی    برای دیدن یک جهان در 

 کف دست خود قرار ده/ و ابدیت را در ساعتی از زمان.

صلی          ست. او که جایگاه ا شاعر ا سپهری نیز برآیند بینن تخّیلی  ست،  به   اش طبیعتشعر  ا

د در آن، جوکوشد که به عمق اشیا برسد تا از طبیعت و اشیای مو     واسطۀ تخیّل شاعرانۀ خود می  

ستاره       سطۀ این تخیّل،  شف کند. به وا سوی آنها برود و روح معنویت نهفته در آنها را ک ها  به فرا

شِِّّنوند. در این سِِّّیر ها، ریزش رؤیا را در  شِِّّمانن میلغزند و علفهاین میدر سِِّّردی رگ

. کندیابد و با آن احسِِّّاس یگانگی میآفاق و کشِِّّف و شِِّّهود، شِِّّاعر به روح عالم دسِِّّت می  

و دفترهای بعد از آن کامالن محسِِّّوس « آوار آفتاب»دلی سِِّّهراب با طبیعت که در حسِِّّاس هما

او از درک ذات اشیا و اینکه اشیا    »است، ناشی از نگرش تخیّلی این شاعر و عارف معاصر است      

صِِّّدا با آنان در حرکت اسِِّّت، لَت  آوا و هماند و او نیز همای روانکرانهبه سِِّّوی مرزهای بی

 (66: 1379)عابدی،« یابد.زی در درون خوین میانگیغم

ی  های ظاهر  ها و جلوه های عینی را محملی برای رفتن به فراسِِِّّّوی زیبایی    سِِِّّّپهری زیبایی 

 رود؛ به حقیقت اشیا:پندارد، به عمق میمی
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م.  ایها پیوسِِِّّّتهبار هراسِِِّّّی نیسِِِّّّت/ همراه! ما به ابدیت گلگران میان لحظه و خاک، سِِِّّّاقۀ

 (92 :1390)سپهری، 

در  نین دیدی اسِّت که تضِّادها و تعارضِّات معنایی ندارند و حتّی الزمۀ آفرینن هسِّتند.      

گل شبدر و اللۀ قرمز، آب و سیل، نسیم و طوفان، کرکس و قناری، اسب و کبوتر و ... همسان       

 .ها نگریستاند، فقل باید غبار عادت را از  شم زدود و از دریصۀ نگاه تازه به پدیدهارجو هم

شت و دوزخ »لیک نیز در ب شاره می   «پیوند به ضادها ا ضادهایی که  از نظر ، به این ت او  کند. ت

بین   عنوان شکافاو به جهان به»اند و بدون آنها، زندگی انسان پویایی ندارد. الزمۀ زندگی انسان

ی و کاو به دنباَ پیروزی ی -عالقه و انزجار، خرد و عشق، عشق و تنفر   -نگردنیروهای متضاد می 

 (O’flinn, 1988: 24) «سرکوبی دیگری نیست.

سرکوبی، خرد و عشق،    بدون تضادها، هیچ پین »به نظر بلیک،  رفتی نخواهدبود. جَابیت و 

شِِّّود.  عشِِّّق و تنفر برای زندگی انسِِّّان نیاز هسِِّّتند. از این تضِِّّادها، مَهب نیک و بد نمایان می

 (Blake,1979:86) «نیکی، بهشت و بدی، دوزخ است.

 توجّه به احساسات و عواطف -2-3

از شِِّّعر آمده  در تعریف وردزورثدانند. شِِّّعر را غلیان احسِِّّاس و عاطفه می ،هارمانتیک  

،  وشیجکند که این خودجوش احساسات فراوان است. البته او تصریا میاست: شعر فوران خود

ست ک  نتیجۀ ست ه پین از جوشن احساس رخ داده   تأمّل عمیقی ا  Abrams and Galt) .ا

Harpham,2007 :213)  ها هستند. آن ژرف  اشعاری همراه با احساس   ،اشعار مهمّ رمانتیک

ژرف  هایاندیشِِّّه»معتقد اسِِّّت:  کالریجشِِّّمرند. عالوه بر تخیّل، احسِِّّاس را نیز برتر از عقل می

صل می    ساس ژرف حا سو  ،و پین از او« شود فقل در پرتو اح ل  عق، در نهایت»ست:  گفته  رو

 (176-7: 1386)مرتضویان، « کند.گیرد که قلب حکم میپین می راهی را در

گونه  ناسِِّّت. بازتاب ایق شِِّّاعر پیوند خوردهدر اشِِّّعار بلیک نیز عاطفه با خیاَ و تفکر عمی

 مۀاز منظو« دخترک بازیافته»و « دهدخترک گمشِِّّ»سِِّّمبلیک  ت عمیق را در دو ترانۀاحسِِّّاسِِّّا 
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دید؛ آنجا که شِِِّّّاعر از زبان لیکای نازنین که در بیابان  توانبه نحو بارزی می ،«های تجربهترانه»

گمشده و سرگردان است و مادر و پدری اندوهگین که در پی دختر کو کشان هستند،   ،وحشی

 گوید:سخن می
Sweet sleep com to me/ underneath this tree/ Do father, mother 

weep?/ Where can Lyca sleep? 
ا  کنند/ که لیکآی!/ در پای این درخت/ آیا پدر و مادرم گریه می خواب نوشین به سوی من  

  (Blake,1384: 50) .غنود  تواندکجا می

شعر  سپهری در مقدمه  شانی، نوشته     «خاطرات جوانی»ای که بر دفتر  شفق کا سرودۀ م ه نقن ، ب، 

شعر تأکید دارد:     ساس در  سوزنده، نمایندۀ عواطف       »مهمّ اح سات  سا رقیق و مولود شعر، زاییدۀ اح

دهد؛ هیجان شِِّّدید روحی اسِِّّت. شِِّّاعر، نقاشِِّّی اسِِّّت که احسِِّّاسِِّّات خوین را مدَ قرار می      

آورد؛ معماری اسِِّّت که با مصِِّّالا  های الفاظ، آهنگ به وجود میدانی اسِِّّت که با بافتموسِِّّیقی

 (   28: 1379)عابدی، « کند.کلمات، کاخ رفیع شعر و ادب را بنا می

 گرایی:و آرمان اندوه، انزوا، تنهایی -2-4

تر  کریه  تر وکرد، دنیا در نظر هنرمند، تیره  به همان نسِِِّّّبتی که صِِِّّّنایع جدید پیشِِِّّّرفت می         

ها،  های این دوران، ناامنیجوییها و انتقامشِِّّد. انقالب صِِّّنعتی، انقالب فرانسِِّّه، و خشِِّّونت می

کرد. یک را د ار اندوه و انزوا می   های اخالقی و سِِِّّّرخوردگی مردم، هنرمند رمانت    فقر، تباهی 

تار احسِِّّاس و ایمان گرفناپَیر قلبی اسِِّّت که در جهان بیزاییدۀ توقعات تسِِّّکین»اندوهی که 

 (75:  1354)سیدحسینی، « است.شده

گرایانۀ بلیک، بیان غم و اندوه و بیان آزادانۀ         با توجّه به دیدگاه انتقادی و سِِِّّّرشِِِّّّت آرمان        

ها و هنجارهای  ای است برای عصیان شاعر در برابر ارزش   او، وسیله احساسات و عواطف از نظر   

پَیرفته شِِِّّّدۀ اجتماع. فضِِِّّّای تاریک و خوفناک عصِِِّّّر رمانتیک، بسِِِّّّتر مناسِِِّّّبی را برای              

شاعری  ون بلیک فراهم می   اندوهگین شعر   طوریکند، بهساختن  که یأس و اندوه، همواره در 

 انگیزد:برمی  یابد و حسی تلخ را در خوانندهاو تجلی می
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The wild winds weep/ And the night is a-cold/ com hither, sleep/ 

and my griefs infold.                                                                                                                            

شب       شک ریزانند/ و  شی ا  های مرا در برسرمازده/ پین آی، ای خواب!/ و غم بادهای وح

 (Blake,1384:32) .گیر
شِِّّعر سِِّّهراب، سِِّّرشِِّّار از تنهایی و غربت اسِِّّت؛ تنهایی هنرمندی منزوی و اندوهگین که    

 دنیاین از دنیای دیگران جداست:

  ترم/ بیا تا  در ابعاد این عصِِِّّّر خاموش/ من از طعم تصِِِّّّنیف در متن ادراک یک کو ه تنها      

 (202: 1390گویم  ه اندازه تنهایی من بزرگ است. )سپهری،برایت ب

زندگی »اسِِّّت امّا از های درد و اندوه شِِّّاعرانه را لمس کردهسِِّّپهری نیز  ون بلیک، لحظه

شانه  « هاخواب ست از تأثیر عوالمی باالت به بعد، اندوه او اندوه عادی و عوامانه نیست بلکه ن ر ای ا

 ( 59: 1374های عادی حیات. )حمیدی،تر از لحظهو صمیمانه

ساختن         بدین شاعر رمانتیکی  ون بلیک را وادار به  سان، نارضایتی از وضع و زمان موجود، 

  های ها و سِِِّّّرخوردگی کند. ناکامی   ای زیبا و مطلوب در دنیای تخیّلی و رؤیایی خود می   خانه  

سه، بلیک را برآن می   ایی ز اوضاع و شرایل کنونی، دنی  دارد تا ضمن انتقاد ا ناشی از انقالب فران

این دنیای »بودن بلیک، نامد که با توجّه به شِِّّهودیرا اورشِِّّلیم میآرمانی بنا نهد؛ دنیایی که آن 

    َ افتن معنوی یآرمانی نه با کوشن و ازخودگَشتگی بسیار بلکه با تحوالت روحی انسان و کما

ست  ست. او قابل د صیات      ( در واق184: 1378)جعفری جزی،« یابی ا صو ع، یکی از بارزترین خ

شی، برده      صی بلیک، مبارزۀ او با ظلم، زهدفرو ست، به داری و بیشخ طوری  عدالتی اجتماعی ا

،  «های دختران آلبیون دیدگاه  »، «گناهی و تجربه  های بی ترانه »که او در بیشِِِّّّتر آثارش، همصون   

ود  اقتصادی و فرهنگی زمان خ ، به وضع اجتماعی،  «اورشلیم »و بویژه « آمریکا»، «انقالب فرانسه »

س کند. بلیک در جست تازد و برای ساختن دنیایی بهتر تالش می می ت وجوی آزادی و عدالت ا

 داند:و رستگاری بشر را از طریق آن ممکن می
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I heard an angle singing/ When The day was springing/ Mercy Pity 

Peace/ is the world,s releas.                                                                                                                

  «/سوزی، آرامنبخشاین، دَ»آمد: گاه که روز بر میخواند/ آنای را شنیدم که میآواز فرشته

 ( Blake,1384: 78) اند.جهان رهاین
ارد  دسِِّّپهری را به واکنن عینی در برابر آن وا نمیبرخالف بلیک، فضِِّّای تیره و تار زمان، 

شِِِّّّود، به طوری که بسِِِّّّیاری از محقّقان، او را شِِِّّّاعر و گرایی او میبلکه منجر به انزوا و درون

شی کامالن انزواطلب می  ست.       نقا سی و اجتماعی خبری نی سیا شعرش، از هیاهوهای  دانند که در 

شکست در          » شکست نبود امّا  شاعر  یی گرانهضت ملّی و مردمی، او را به درون سپهری اگر ه 

 ( 57: 1379)عابدی، « تر کرد.آمیخته با عرفان، مؤمن

 ست:ا، سیاست را به قطاری خالی تشبیه کرده و از آن کناره گرفتهصدای پای آباو در 

 (148: 1390رفت. )سپهری،برد و  ه خالی میمن قطاری دیدم که سیاست می

بیند، درصِِِّّّدد سِِِّّّاختن     معراج پوالد، خود را تنها و غریب می  شِِِّّّاعر که در این عصِِِّّّر   

ای که در طرف دیگر شِّب بنا  آید که جز صِّفا و آرامن نشِّانی ندارد؛ خانه  شِّهری برمی آرمان

 است:شده

ای  است/ من با تاب، من با تب، خانه اهل کاشانم امّا/ شهرمن کاشان نیست/ شهرمن گم شده      

 (144 ام. )همان:در طرف دیگر شب ساخته

تردید، شعر سهراب سپهری، شعری واکنشی است امّا صرفان واکنن یک شاعر رمانتیک.           بی

ان؛  های جهشاعری که آرمانن، گسترش صلا و معرفت است، با نگاه مهرورزانه به همۀ پدیده     

ه طوفان آید کگاه به کار مینگاهی که البتّه در کشِِّّاکن کارزار سِِّّیاسِِّّی، تنلویی ندارد و آن 

 اشد.بفروکن کرده باشد و مجالی برای نگریستن به خود و فردیت خود فراهم آمدهمبارزه 

 نوستالژی دوران کودکی -2-5
های مهم شعر توجّه به معصومیت کودکان و تجلیل شاعرانۀ دوران کودکی، یکی از جنبه

تواند می است وها معتقدند که ذهن کودک هنوز قربانی نظام اجتماعی نشدهرمانتیک است. رمانتیک
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 رو شود. شاعر رمانتیک، درصددبا نگاهی تازه و دور از هرگونه شائبه و ابهام، با محیل خوین روبه

است تا با ستاین پاکی و بدویت دوران کودکی، تباهی و فساد تمدن جدید را به  الن بکشد. از 

ت؛ ساالن متفاوت اسنظر شاعر رمانتیک، دوران کودکی، دورانی طالیی است که با اجتماع بزرگ

تر است. )رستمی و رو است که ذهن کودک در نظر شاعر رمانتیک، به ازلیت نزدیکاز این

  (44:1382کشاورز،

، به استای توأم شدهانگارانهیادآوری دوران کودکی که در نظر بلیک با معصومیت ساده

را در  گناهی که بلیک آنهای بییابد. ترانهگناهی و تجربه نمود میهای بینحو بارزی در ترانه

نیای دهند، دمیاست، دو حالت متضاد وضعیت انسانی را نماین های تجربه قرار دادهمقابل ترانه

معصومیت و کودکی در مقابل دنیای تجربه. بلیک، دوران کودکی و معصومیت این دوران را 

ه ستاید و از دنیای تجربه ککه همه  یز آن بر پایۀ عشق، صلا، صفا، شادی و آرامن است، می

کنندۀ اهان تبساالن را به عنوان دشمنهمه  یز در آن بر پایۀ خرد و قانون است، بیزار است و بزرگ

 کند.معصومیت، سرزنن می

بیان خاطرات دوران کودکی که از نظر بلیک با نوعی حس نوستالژیک همراه است، تسکینی 

ای است برای مبارزۀ او با شرایل موجود. درترانۀ است برای رهایی از وضع موجود و وسیله

نیای پاک و ساالن، داز اینکه بزرگ (The chimney sweeper) «کندودکن پاک»

 کند:کنند، ابراز ناراحتی میآرمانی کودکان را تباه می
When my mother died I was very young/ And my father sold me 

while yet my tongue/ could scarcely cry weep weep weep weep/ So 

your chimneys I  sweep & in soot I sleep. (Blake,1979:25)                                                                                           
که زبانم/ هنوز به موقعی که مادرم مرد، من هنوز کودکی بودم/ و پدرم مرا فروخت در حالی

  بم.خواها میکنم و در دودههای شما را پاک میتوانست فریاد بزند/ که من دودکنخوبی نمی
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ند. کاندیشد و همواره با حسرت از آن یاد مینیز  ون بلیک، به کودکی خود میسپهری 

 های منحنی شکلگوید و سقف، از دنیای کودکی خود سخن می«گل کاشی»سهراب در شعر 

 شود.کاشان قدیم و بافت قدیمی آنجا را یادآور می

شعر     سا     »شاعر در  سو ست ر « شا فتۀ مادر را مرور نیز دوران کودکی و الالیی کودکانۀ از د

 کند:  می

کنم/ بیهوده بود، بیهوده بود/ این دیوار روی ام تماشا میاز پنجره غروب را به دیوار کودکی

بازی       بات سِِِّّّبز فرو ریخت/ زنجیر طالیی  ها زیر این آوار  ها و دریصۀ روشِِِّّّن قصِِِّّّه    درهای 

 (78فروریخت. )همان:

 دهد: برگ اقاقیا:طبیعت شکل میواژۀ محوری این حس نوستالژیک را نیز عنصری از 

الیی که  دهد، بوی الای میبرگی روی فراموشی دستم افتاد: برگ اقاقیا / بوی ترانۀ گمشده    

 (77کند. )همان:روی  هرۀ مادرم نوسان می

، به عنوان یک موتیف و نشانۀ نمادین در شعر معاصر، در بسیاری      «اقاقیا»رسد که  به نظر می»

: 1389)سالجقه، « کند.زدیک به معصومیت کودکی، پاکی و عشق را القا می  از موارد، مواردی ن

159) 

 عشق -2-6
ها اغلب به صِِّّورت عشِِّّق به زن مطرح اسِِّّت. گاهی تصِِّّاویر زنانه، تصِِّّاویر    عشِِّّق رمانتیک

، ها، شِِّّبیه پریانسِِّّحرآمیز و مبهم اسِِّّت که از جنس معقوَ و معمولی نیسِِّّت. زن مطلوب رمانتیک

های شِِّّرقی اسِِّّت. خود عشِِّّق نیز پر از محنت و رنج اسِِّّت. زن در نظر شِِّّاهزادهها و حوریان، ملکه

  (207: 1378ها، مظهر زیبایی، پیوند عاطفی، یگانگی و همدلی است. )جعفری جزی، رمانتیک

های شعر بلیک است؛ گَرگاهی که آدمی را به ابدیت و حقیقت  ترین موتیفعشق از اصلی

ساند؛ به همین دلیل، به مطلق می سان در    نزد بلیک، زمانی محقّق می (Eden) شت ر شود که ان

های دختران  بینن»درون خود به وحدت میان عقل و عشِِِّّّق دسِِِّّّت یابد.  نین دیدگاهی را در 
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توان دید. از نظر او همۀ موجودات زمین در ارتباطی عاشِِِّّّقانه از  لَّت و شِِِّّّادمانی         می« آلبیون

 شوند:برخوردار می
 And trees & birds & beats & men behold their eternal joy.  

(Blake,1979:80) 

 نگرند.ها، به این شادمانی ابدی میدرختان و پرندگان و جانوران و انسان

ستند، خودداری می     » شق مقدس مربوط ه شوق او از دیدن همۀ آن  یزهایی که به ع کند  مع

سته همۀ موجودات زمینی را فرامی   هر یزی که زندگی"َّت این نگاه که خواند تا از لامّا او پیو

 (Sklar,2007:31) «بیاشامند. "کند مقدس استمی

نمونۀ دیگری از توجّه بلیک به عشق  (،my pretty Rose Tree) بوتۀ گل سرخ زیبای من

را که حتّی  (sweet flower)بلیک در جایگاهی است که عشقی دیگر معشوق است.

 پَیرد.زند و تنها بوتۀ گل سرخ زیبای خوین را میبود، پس میبار نیاورده اردیبهشت هرگز به 

 گرفتن او به ملکوت:عشق، نزد سهراب نیز نردبانی است برای اوج

. شدنها برد/ مرا رساند به امکان یک پرندهعشق تنها عشق/ مرا به وسعت اندوه زندگی

 (1390:157)سپهری،

عنوان زن شبانۀ موعود، خواهر از آن به  گاهی زنی آرمانی و مثالی است که معشوق سهراب،

شود و گاهی هم، زنی مادّی که بیانگر عشق رنگ و حوری تکلم  بدوی تعبیر میتکامل خوش

 جسمانی است:

شد/ کردم/ و موسم برکت بود/ و زیر پای من ارقام شن لگد میمن از کنار تغزَ عبور می

 (169ابتدای خودش بود. )همان:زنی شنید/ کنار پنجره آمد نگاه کرد به فصل/ در 

 و در شعر سپهری انتزاعی است. البتّه باید گفت عشق به زن در شعر بلیک، عینی

ها اغلب به صورت عشق به زن مطرح است. گاهی تصاویر زنانه، تصاویر عشق رمانتیک

ریان، شبیه پ ،هاسحرآمیز و مبهم است که از جنس معقوَ و معمولی نیست. زن مطلوب رمانتیک
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های شرقی است. خود عشق نیز پر از محنت و رنج است. زن در نظر ها و شاهزادهحوریان، ملکه

  (207: 1378)جعفری جزی، . مظهر زیبایی، پیوند عاطفی، یگانگی و همدلی است ،هارمانتیک

قیقت بدیت و حهای شعر بلیک است؛ گَرگاهی که آدمی را به اترین موتیفعشق از اصلی

شود که انسان در نزد بلیک، زمانی محقّق می (Eden) به همین دلیل، بهشت رساند؛مطلق می

های دختران بینن»درون خود به وحدت میان عقل و عشق دست یابد.  نین دیدگاهی را در 

موجودات زمین در ارتباطی عاشقانه از  لَّت و شادمانی  توان دید. از نظر او همۀمی« ونآلبی

 شوند:یبرخوردار م
 And trees & birds & beats & men behold their eternal joy.  

(Blake,1979:80) 

 .نگرندها، به این شادمانی ابدی میدرختان و پرندگان و جانوران و انسان

 مّاکند اخودداری می ،آن  یزهایی که به عشق مقدس مربوط هستند معشوق او از دیدن همۀ»

هر یزی که زندگی "خواند تا از لَّت این نگاه که میاو پیوسته همۀ موجودات زمینی را فرا

 (Sklar,2007:31) .«بیاشامند "کند مقدس استمی

از توجّه بلیک به عشق  یدیگر نمونۀ ،(my pretty Rose Tree) بوتۀ گل سرخ زیبای من

را که حتّی  (sweet flower)بلیک در جایگاهی است که عشقی دیگر معشوق است.

 پَیرد.گل سرخ زیبای خوین را می زند و تنها بوتۀبود، پس میبار نیاورده اردیبهشت هرگز به 

 گرفتن او به ملکوت:سهراب نیز نردبانی است برای اوج دعشق، نز

. شدنمرا رساند به امکان یک پرندهها برد/ عشق تنها عشق/ مرا به وسعت اندوه زندگی

 (1390:157)سپهری،

موعود، خواهر  عنوان زن شبانۀگاهی زنی آرمانی و مثالی است که از آن به  معشوق سهراب،

شود و گاهی هم، زنی مادّی که بیانگر عشق رنگ و حوری تکلم  بدوی تعبیر میتکامل خوش

 جسمانی است:
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شد/ میپای من ارقام شن لگد  زیر کردم/ و موسم برکت بود/ ومن از کنار تغزَ عبور می

 (169)همان:. زنی شنید/ کنار پنجره آمد نگاه کرد به فصل/ در ابتدای خودش بود

 و در شعر سپهری انتزاعی است. البتّه باید گفت عشق به زن در شعر بلیک، عینی 

 مذهب -2-7

ک، آمیزی است و المَهبی رمانتیالمَهبی طعنه دیانت رمانتیک،»به گفتۀ  اوکتاویو پاز، 

ها که مشتاق رسیدن به نوعی معنویت ( رمانتیک78: 1378)جعفری جزی،« آمیز.همَهبی دلهر

گریزی عصر روشنگری که زمینه را برای زواَ عرفان و مَهب کهن گمشده هستند، در پی دین

لیسم آگرایانۀ کانت، فلسفۀ ایدهنهند که از فلسفۀ ذهنفراهم کرده بود، مَهب جدیدی را بنا می

 است. این مَهب، با مَهب رسمی روزگار و تعالیمنوافالطونی تأثیر پَیرفتهو میراث مسیحی و 

گرایی است. در واقع، احساسمدارانۀ کلیسا در تضاد است و پایۀ آن بر احساس نهاده شدهشریعت

ن طوری که دیسازد، بهها، آنها را به نوعی رویکرد شهودی و عاطفی به دین وادار میرمانتیک

 شود.میدرونی و یک احتیاج قلبی زندهعنوان امری به

هاست. خدای گراین به وحدت وجود، نمودی از گراین عرفانی و دینی رمانتیک

ها، خدایی فردی و حاصل احساس و کشف و شهودی شخصی است. آفرینندۀ بیرونی رمانتیک

ها به یکتآفرینن نیست بلکه روحی است منتشر در آفاق و انفس. اشتیاق رمان و جدا از دستگاه

ی شود. در تلقتدریج به نوعی مَهب در نزد آنان تبدیل میجانب نوعی ماورا و امر متعالی، به

ت،  ه ماورای طبیعت اسافزاری است تا هنرمند به ادراک آنگرایانۀ آنان، جهان طبیعی دستدین

ین دیدگاه، د. در اناممی« گرایی طبیعی یا مابعدالطبیعۀ طبیعیفردیت»را  آن یابد. آبرامزدست 

ا با رطبیعت دارای نیروی الهی و حیات روحانی است که نگرش شهودی و عرفانی هنرمند، آن 

  (144-145دهد. )همان : فرآیند آفرینن و قدرت پیوند می

ها و در وجود هر ها، خدایی شخصی است که به قوَ بلیک، در همۀ پدیدهخدای رمانتیک 

انسانی هست و از نظر او، زندگی، اتحّاد عمیق و انسانی با مسیا است.  نین دیدگاهی، حاکی از 
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گر است و تمام انرژی نگرش وحدت وجودی بلیک است. او معتقد است که خدا در انسان جلوه

 بلیک با وجود داشتن»نویسد: ، در این مورد می«تخیّل رمانتیک»است. موریس بورا درانسان از خد

 (Bowra,1964: 34« )سرشت مَهبی عمیق، به خدایی خارج از وجود انسان اعتقاد نداشت.

همسانی خدا و بشر از نظر بلیک، همۀ مسیحیت است. بلیک، عارفی است که خداوند در نظرش  

را در فراسوی واقعیت دنیای تواند آن از عالم نیست و انسان، به مدد تخیّل میدور از انسان و خارج 

 توان دید:می« پیوند بهشت و دوزخ»مشهود کشف کند.  نین نگرشی را در 

َ پرسید که  طور جرأت کردند  بلیک در سؤالی از عیسی بت خدا با آنها صحکه بگویند و حزقیا

اوندی ندیدم و  یزی از او با احساس ارگانیک محدود و داد: من هیچ خد عیسی جواب. استکرده

 (Blake, 1979: 92من، الیتناهی )خداوند( را در همه  یز کشف کرد. ) معین نشنیدم بلکه احساس

سپهری هم    شاعری عارف  سهراب  سته از         ون بلیک،  سپهری، برخا ست. عرفان  شرب ا م

سیاری موارد      ست که در ب ، به «شرق اندوه »و « آوار آفتاب»های بویژه در مجموعه و شرق دور ا

همصون بودا، در دَ طبیعت به سِِّّیر و سِِّّلوک   شِِّّود. اوها و اعتقادات بودا نزدیک میاندیشِِّّه

. است های اشراقی و شهودی ویژۀ خوین نائل شده   پرداخته و سرانجام در درون آن، به دریافت 

خواند و از رۀ مسِِّّتقیم شِِّّاعری که بودا می ، اشِِّّا«شِِّّرق اندوه»از مجموعۀ  (Bodhi)در شِِّّعر

 کند:های عرفانی و بودایی سپهری حکایت میآید، از اندیشهمصاحبت آفتاب می

د/ هر بوبود/ زیبایی تنها شدهما شدهبود/.../ من رفته، او رفته، ما بیآنی بود، درها وا شده

 (123:1390بود. )سپهری،رودی، دریا، هر بودی، بودا شده

ای زنده و ارگانیک برقرار های عالم و از جمله انسان، رابطهنظر سهراب، بین همۀ پدیدهاز 

است و شاعر قادر خواهدبود این ارتباط را درک و با روح عالم )خدا( و طبیعت احساس یگانگی 

-کند. او، به تعبیری، شاعری وحدت وجودی است. خدای سپهری نیز  ون خدای بلیک،در همه

ها و از جمله در انسان حضور دارد و  نان آشکار است که نیازی به شناخت دیدهجا، در همۀ پ

 آن نیست و تنها باید خود را در افسون آن شناور ساخت:
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و خدایی که در این نزدیکی است/ الی این شب بوها، پای آن کاج بلند/ روی آگاهی آب 

 (135روی قانون گیاه. )همان:

 گیرینتیجه -3
این مقاله را بر آن داشت تا به بررسی تطبیقی شعر سهراب سپهری و ویلیام صه نویسندگان آن

های بسیار این دو شاعر ایرانی و انگلیسی است که به جریان رمانتیک بلیک بپردازند، همانندی

به  ،های شخصی این دو شاعرها و دلبستگیشعر تعلق دارند. ضمن اینکه برخی از ویژگی

یکی  ،گرایی که این مورد اخیرعرفان اکی و روحیۀدیگر مانند است؛ همصون نقاشی و حکّیک

ز نی 50و  40، 30های از وجوه اصلی تمایز سهراب سپهری از جریان شعر رمانتیک ایران در دهه

صرف نظر از خاستگاه آن، رویکرد به طبیعت را در شعر این دو  ،مآبانههست. گراین عرفان

معناداری  صلۀرمانتیسیسم نیز فاکند که حتّی از تعریف رایج وارد ساحتی سوررئالیستی می ،شاعر

یافته در شعر این دو شاعر، شهر نمودگیرد. سنخیت واژگان، تصویرها، نوع تخیّل و آرمانمی

ویژه ا و بهای اروپمخاطب، شعر سهراب سپهری را متأثر از شعر رمانتیکتا کند ذهنیتی ایجاد می

، کودکی گراییبلیک بداند. رویکرد هر دو شاعر به طبیعت، تخیّل، مَهب، عشق، فردیت، درون

د، تعلق سازو بکریت و اندوهگینی بسیار، همانند است امّا آنصه بلیک را از سپهری متمایز می

اید از اری در اروپاست که نبدبلیک به یک جریان فراگیر ضد روشنگری و عقالنیت و سرمایه

تاریخ ایران، عصر  40و  30های که دههحاَ آن اجتماعی انضمامی آن غفلت ورزید، زمینۀ

تالطم مبارزات سیاسی است و رویکرد سپهری در آن وضعیت تاریخی و اجتماعی خاص، بین پر

گر ه انه دارد، امنشکارانه و تسلیمد، سرشتی محافظهکه ماهیت جنبشی اعتراضی داشته باش از آن

 .است« شعر» ،به معنای واقعی کلمه ،هنر، شعر سپهری بیات به مثابۀاز دیدگاه اد
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