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1. Introduction 

Impressionism, which is a subcategory of Modernism, is not just a 

school in painting but also a modern approach to the art and to the life, 

which associates the points of views of the phenomenology 

philosophers of the late 19th century. The Impressionist artists often 

reveal their experience as a personal one on a phenomenological- 

philosophical basis. This personal experience rises not only from the 

artist’s personality, but also from the traditions and beliefs. Therefore, 

investigating the artistic works in Impressionist school from different 

countries could reveal the similarities in and the differences of the 

emotions and understanding of the countrymen.in his country.  

 From the very beginning of emerging, the school of Impressionism 

has taken the attention of many artists. Sohrab Sepehri in Persian 

literature and Paul Verlaine in French literature are counted as 

modernist poets though they belong to different culture, the 

deployment of Impressionism elements has made their poems similar. 

Before applying it in his poems, Sohrab Sepehri had experienced 

Impressionism in his paintings. Paul Verlain, also, has familiarity with 

the Impressionism school with the Impressionism school in art circes. 

The effect of environmental factors such as light, air, color, and poetry 

has caused the poems of these two poets to move toward the 

atmosphere of the impressionistic painting. The current article 
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investigates the manifestation of Impressionism in the poems of 

Sohrab Sepehri and Paul Verlain through the descriptive- analytical 

method, and tries to reveal the difference between the points of views 

of the two poets toward the world, the art, and the Impressionism 

school, as well as toward the characteristics such as defamiliarization, 

living the moment, playing with colors and light, unfinished pictures, 

using light colors, relating modernity to the nature, etc. Sepehri has 

applied Impressionism school as a tool to express the humanistic 

concepts, whereas, Paul Verlain is bound to the Impressionism just in 

terms of the structure, The difference is rooted in the amount of the 

effect of the Impressionistic painting on the poetry. It is also the result 

of the Eastern nature of the Impressionism school. 

The abstract and ambiguous expression of Impressionism is, in 

fact, reminiscent of Eastern mysterious artworks. 

 
2. Methodology 

The methodology of the current research is analytical-descriptive. 

From the very outset, Impressionism and its position in art and the 

world literature are noticed. Then, Sohrab Sepehri and Paul Verlaine′s 

poems will be analyzed and compared based on the elements of this 

school of thought. 

 
3. Discussion 

The school of Impressionism, which is the most important branch 

of modernism, has a new approach to life. This school was initially 

dedicated to painting, but gradually encrypted into other branches of 

art. The beginning of literary Impressionism dates back to the 

nineteenth century when it has reached its peak in painting. 

In this article, the poems of Sohrab Sepehri and Paul Verlaine, two 

new poets of Iran and France, are examined according to the influence 

of the school of Impressionism. Although these two poets belong to 

two different lands and different cultures, their familiarity with the 

school of Impressionism has caused their poetry to have a similar 

atmosphere. 

One of the reasons for Sepehri's inclination towards this school is 

his mystical inclinations. He first experiences this school in his 

paintings. In Sepehri's poetry, which is a imagery-mystical poem, the 

components of this school can be vividly seen. However, the French 

poet and musician, Paul Verlaine, has become acquainted with this 
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school in art meetings. His poetry is more influenced by the modern 

Western art currents of the Impressionist. That is why most of the 

structural features of this school can be seen in Paul Verlaine's poetry. 

In general, structural features such as playing with color and light, 

concise images and the use of bright and clear colors have a similar 

place in the poems of both poets. While the content features of this 

school such as defamiliarization, subjectivity, momentary perception, 

direct visual perception, movement and flow, and artistic presence are 

more obvious in Sepehri's poetry. 

  
4. Conclusion  

Sohrab Sepehri and Paul Verlaine, poets and painters familiar with 

the school of Impressionism, have subconsciously incorporated some 

features of this school in their poetry. The poems of both poets have a 

similar position. But, in other features the views of the two poets are 

different. Sepehri's unfamiliarity leads him to a more beautiful world 

than the real world, while Verlaine's unfamiliar world is a bitter, 

painful and sarcastic one. The momentary perception is clearly 

emphasized in the poetry of both poets with the difference that in 

Sepehri's poetry, there is a moment of mystical infrastructure. Sepehri 

depicts the short moments of life with a deep and accurate view and 

tries to leave his soul in poetic solitude but Verlaine who has lived a 

difficult life and does not see brilliant days ahead, is only happy for a 

moment. This perception arises from a moment of absurdity. He 

knows every movement. 

On the other hand, Sepehri's naturalism has caused his poetic world 

to be far from the modern world, while Verlain, accepting the modern 

world, connects it with the wild. There are two possible reasons for 

this: the first reason is that Sepehri experienced Impressionism in his 

paintings before he became a poet, while Verlain was only acquainted 

with the theory of this school in artistic meetings. The origin of this 

school is the west, and the original features of this school are very 

similar to mysticism and eastern art. 

 

Keywords: Impressionism, Sohrab Sepehri, Paul Verlain, poetry, 

painting. 
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1122سال دوازدهم، شمارة بیست و سوم، پاییز و زمستان

 بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهري و پل ورلن 
 از منظر امپرسیونیسم

 
 2ی کاشان یتاتم زهرا                                                                                         

 چکیده
مکتـــب امپرسیونیســـم کـــه زیرمجموعـــۀ مدرنیســـم اســـت، تنهـــا یـــک ســـبک نقاشـــی نیســـت بلکـــه     

ــداعی     ــه ت ــدگی دارد ک ــه زن ــوین ب ــردی ن ــوزدهم     رویک ــرن ن ــر ق ــناس اواخ ــفۀ پدیدارش ــر آرای فالس گ
پدیدارشناســانه اغلــب تجربــه را بــه صــورت   اســت. هنرمنــدان مکتــب امپرسیونیســم بــا زیرســاخت فلســفی 

ــی  ــایی م ــردی بازنم ــۀ ف ــنّت    تجرب ــه از س ــد ک ــا از شخصــیت هنرمن ــه تنه ــردی ن ــۀ ف ــن تجرب ــد. ای ــا و کنن ه
ــی    ــئت م ــرزمین او نش ــای س ــرزمین     باوره ــب از س ــن مکت ــری ای ــار هن ــی آث ــرد. بررس ــف  گی ــای مختل ه

هــا باشــد. ایــن مقالــه ن آن ســرزمینهــا در احســاس و ادراک مردمــاهــا و تفــاوتتوانــد بیــانگر شــباهتمــی
هــای مکتــب امپرسیونیســم در اشــعار ســپهری و پــل ورلــن  بــا روش توصــیفی ـ تحلیلــی بــه مقایســۀ جلــوه   

هــای خــود تجربــه کــرده و پــل ورلــن در پــردازد. ســپهری پــیش از شــاعری، ایــن مکتــب را در نقّاشــیمــی
چـون نـور، هـوا و رنـگ، شـعر ایـن        محافل هنری بـا آن آشـنا شـده اسـت. تأثیرپـذیری از عوامـل محیطـی       

ــه فضــای نقاشــی  زدایــی، درک هــایی ماننــد آشــناییبــرد. ویژگــیهــای امپرسیونیســتی مــیدو هنرمنــد را ب
ای زنــدگی، بــازی بــا رنــگ و نــور، تصــاویر ناتمــام، پیونــد طبیعــت و مدرنیتــه و ... در شــعر ایــن دو  لحظــه

ت نگـاه دو شـاعر را بـه جهـان، هنـر و مکتــب      شـود. ایـن مقایسـه، تفـاو    شـاعر بـا انـدکی تفـاوت دیـده مـی      
ــی  ــان م ــم نش ــق      امپرسیونیس ــاهیم عمی ــان مف ــرای بی ــرار داده ب ــتاویزی ق ــب را دس ــن مکت ــپهری ای ــد. س ده

بنـد اسـت. ایـن تفـاوت از سـویی      کـه پـل ورلـن تنهـا از نظـر سـاختار بـه ایـن مکتـب پـای           انسانی در حـالی 
ــۀ نقّاشــی امپرسیونیســتی   ــأثیر تجرب ــزان ت ــن    ریشــه در می ــه ذات شــرقی ای در شــعر دارد و از ســوی دیگــر ب

  گردد. مکتب برمی
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 مقدّمه. 2
 . شرح و بیان مسئله2-2  

ای از ریشۀ امپرسیون به معنی تأثّر و برداشت لحظه (Impressionism)امپرسیونیسم 
ار از عنوان نقّاشی کلودمونه با عنوان دریافت )امپرسیون( ب است. این اصطالح نخستین

طلوع خورشید اقتباس شد، سپس بتدریج به سبکی خاص گفته شد که افرادی چون ادوارد 
 گوگ، مونش، هانری ماتیس و پیکاسو به آن گرایش داشتند. مانه، پیسارو، گوگن، ون

است. در اواخر قرن  (Phenomenology)زیرساخت فلسفی این مکتب پدیدارشناسی 
خارج شد و به پدیدارشناسی گرایش  (Positivism)گرایی نوزدهم فلسفه از سیطرة اثبات

پیدا کرد. در همین اثنا، نویسندگان و شاعران بسیاری هم در آثار خود، تجربه را به صورت 
 (.72: 1221فردی بازنمایی کردند و از تجربۀ جمعی دوری جستند)پاول جونز، 

است که یکی « به سوی خود چیزها»ها اصل پدیدارشناختی گرش امپرسیونیستمبنای ن
رود. هوسرل میشمار( به1215-1572) (Edmund Husserl)از اصول ادموند هوسرل 

های غیرقابل اثبات را کنار بگذارد و فقط فرضکند که ذهن باید تمامی پیشپیشنهاد می
گوید روش بررسی کند. او می شود،آنچه را که به صورت تجربی تحصیل می
کردن، تعیین معنا کردن و از طریق متمایز پدیدارشناختی از طریق مشاهده کردن، روشن

 (.21: 1127رود )ر.ک: هوسرل، کردن معانی پیش می
مشاهده و نگاه در مکتب امپرسیونیسم نیز جایگاهی خاص دارد. کامیل پیسارو 

(Camille Pissarro) گوید: ی منظره به سبک امپرسیونیسم این گونه میدر مورد نحوه نقاش
های درخت و زمین در مقابل خود، شروع به کار به محض مشاهدة آسمان، آب، شاخه»

های رنگ نترسید! سخاوتمندانه زمان نقاشی کنید. از لکهها را به صورت همکنید و همۀ آن
ر حین مشاهده و نقاشی مناهر نظیر بکشید، زیرا باید احساس، عقیده و گمان خود را دو بی

 (.1:1122)طامهری،  «فراموش کنید. 
ای به گونه»های این هنرمندان برگرفته از طبیعت و شواهد اطرافشان بود موضوع نقّاشی

های های طبیعی و تفاوت تابش نور در حالتکه استفاده از میزان نور و چگونگی صحنه
)کلود، « رفت.ب امپرسیونیسم به شمار میهای مکتترین ویژگیمختلف روز یکی از مهم

1151 :5.) 
گفت که هنرمندان این مکتب به بازی رنگ و نور عالقۀ فراوان داشتند. ادوارد مانه می

قهرمان اصلی در نقّاشی نور است و هنرمند تصاویر را در دریایی از نور و هوا به مخاطبان 
وی دیگر پدیدارشناسان معتقد بودند (، از س721: 1121کند )ر.ک: گاردنر، خود القا می

شوند پس های دنیای عینی )خارج از ذهن( صرفاً بر اساس ادراک ذهنی ما معنادار میابژه
 (.751: 1121کند )پاینده، شناسی )سوژه( ابژه را به پدیدار تبدیل میذهن
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امپرسیونیسم در ادبیات نیز به مفهوم نگرش به زندگی درونی شخصیت اصلی به جای 
کل روش امپرسیونیسم بیشتر از هر (. »700: 1150توجّه به واقعیت خارجی است )کادن، 

است. هر « شدن»که « بودن»چیزی معطوف به این است که تأکید ورزد که واقعیت نه 
نشست یک لحظه در حرکت دائم زمان و بازنمایی تعادل موقّت و تصویر امپرسیونیستی ته

ف است. دید امپرسیونیستی طبیعت را به فراگشت رشد و ثبات در بازی نیروهای مخالبی
کند ... چنین هنری پیشامد را اصل وجود و حقیقت لحظه را مبطل هر زوال تبدیل می

 (.702: 1177)هاوزر، « انگارد.حقیقت دیگری می
ای است. این ویژگی خود بر اساس آنچه گفته شد در این مکتب تأکید بر برداشت لحظه

گرایی، بازی با رنگ و نور و تصرّف در گرایی، ذهنیتگر چون احساسهای دیویژگی
 آورد.واقعیت را به همراه می

طورکلی این مکتب بر پایۀ دو مکتب رئالیسم و رمانتیسم بنا شده است. ابتدا هنرمند به به
زند و ها دست به گزینش میبیند، سپس مانند رمانتیکای رئالیستی جهان خارج را میشیوه

ای خاص و با نورپردازی خاص و با احساس خاص به تصویر اقعیت خارجی را در لحظهو
 کشد. می

ای پیدا کرده امّا سطحی از واقعیت را در برابر دیدگان ما قرار نقاش رئالیست صرفاً الیه
تر از واقعیت را عیان کند وجهی دیگر و شاید ژرفدهد و نقاش امپرسیونیست تالش میمی

واجهه با اثر هنری مشوّقی است برای ادراک دیگرگونه، آنگاه باید بگوییم کند. اگر م
های پیرامون ما. )پاینده، امپرسیونیسم یقیناً تمرینی است در کشف وجوه ناپیدای واقعیت

1152 :1) 
 ة پژوهشنیشیپ. 2-1

ب مکت نیا گاهیبه جا شترینوشته شده، ب سمیونیمکتب امپرس ةکه دربار یو مقاالت هاکتاب
 پرداخته است از جمله:  اتیمکتب در ادب نیبه تأثیر ا ی. آثار اندکپردازدیم در نقّاشی
، «یقیو موس اتیادب، در نقّاشی سمیونیامپرس یقیتطب یبررس»(، 1157ماندانا )ان، یـ پرن

 . 27ـ 52صص ، ید و ، آذر100و  22، ش کتاب ماه هنر
(، دانشگاه نامهانی)پا کنسدی یلمیشعر ا در یستیونیامپرس ریتصو(. 1177ـ اعلم، طاهره )

 شیراز.
، «یدر شعر سهراب سپهر سمیونیامپرس»(، 1152) یمحمدجعفر و پارسا، شمس، یاحقیـ 

 . 772ـ 717، صص 21، ش 15سال ، یعلوم انسان یپژوهش ـی علم ۀفصلنام
 یهاورلن و جنبه»(، 1152فاطمه )، یمحمدو خان یمهر، ییبایافضل و ز، یـ وثوق

 .22ـ 21. مطالعات زبان فرانسه، زمستان، صص «یو شعر یستیونیامپرس
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 .بحث و بررسی1
 .امپرسیونیسم در ادبیات1-2  

شود. امّا هر چه به قرن های رئالیستی بیشتر دیده میدر آثار اولیۀ این مکتب، گرایش
هایی انتزاعی چون فوویسم، شویم آمیختگی با رمانتیسم، سبکبیستم نزدیک می

که این مکتب به ادبیات راه آورد. زمانیاکسپرسیونیسم و هنر مفهومی را به همراه می
است. این مکتب که یابد، در نقّاشی پربارترین دورة خود را پشت سر گذاشتهمی

با آثار کسانی چون فورد و کنراد به ادبیات  1210زیرمجموعۀ مدرنیسم است، در دهۀ 
یابد و افرادی چون چخوف، اسکار وایلد و جیمز جویس به داستانی اروپا و آمریکا راه می

 کنند. آن گرایش پیدا می
امپرسیونیسم ادبی همانند امپرسیونیسم هنری به ثبت تصویر ذهنی هنرمند در لحظۀ خاص 

دانم که رمان من چیزی بیش از یک بازی نیست امّا می»گوید: پردازد. جیمز جویس میمی
 (111: 1152)اندرسون، « اش کنم.م به شیوة خودم بازیاای که من آموختهبازی

( هر دو به عنوان شاعر ـ نقاشانی که با Paul Verlaineسهراب سپهری و پل ورلن)
اند های این مکتب را در شعر خود وارد کردهمکتب امپرسیونیسم آشنا بودند، برخی ویژگی

 شود. که در این مقاله به آن پرداخته می
 زدایی. آشنایی1-2-2

های آنی حسّی. در نقّاشی این ای است از تجربهدر مکتب امپرسیونیسم واقعیت آمیزه
شود؛ یعنی برتری لحظه بر ها و درخشش ناثابت رنگ تأکید میمکتب بر تقسیم سایه

استمرار و بقا؛ به این مفهوم که هر پدیده یک احساس و یک طرح تکرارناپذیر است و 
 (.772: 1152یاحقی و پارسا،  موجی بر شطّ زمان )ر.ک:

دادند کشیدند بلکه بیشتر ترجیح میهای تابلویشان را از روبرو نمیها سوژهامپرسیونیست
دانستند و نمایی را باعث ایجاد توهّم میتر نقّاشی کنند. آنان ژرفاز نمایی باالتر یا پایین

بعدنمایی و ی اشیا، سهدادند. ترسیم خطوط خارجها را به طور طبیعی نمایش نمیسوژه
رعایت غلظت رنگ که از اصول مهم نقّاشی رئالیستی است، در امپرسیونیسم به تالش بیشتر 

کند و با تغییر خود باعث برداشت شود؛ نوری که مدام تغییر میبرای نمایش نور مبدّل می
 (.721: 1121شود )ر.ک: پاینده، متفاوتی از واقعیت می

آمیختگی بصری. امپرسیونیستی امتزاج رنگ است؛ یعنی درهم ترین ویژگی نقّاشیمهم
ها را به صورت خالص با ضربات قلم مو رنگ -)برخالف شیوة رایج هنرمندان دیگر-درواقع 

یافت؛ بنابراین نقاش ها در چشم بیننده به صورت امتزاج یافته نمود میزدند و رنگبر بوم می
ها ناهر روی بوم بیاورد نه تصویری کامالً مشابه آنباید برداشت شخصی خود را از سوژه و م

 (.721)همان: 
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کند و تنها با شکستن عادت است که در نگاه عرفا نیز عادت ما را از حقیقت دور می
 توان به حقیقت رسید: می

داوری ماست، با دید موروث حاصل پیش نباید بین نگرنده و نگریسته فاصله باشد، فاصله
ها به شیء نگاه کنیم، آن را چنان که شیء نگریستن است. اگر با چشم گذشته ها بهاز گذشته
اند آن را بد یا شده بینیم، با چشم و ذهن دیگران که در غبار قرون و دهور گمباید نمی
هاست به شیء حمل هزارسالگان را که پر از حب و بغضریگ هفتبینیم... مردهخوب می

 (17و  11: 1157کنیم. )شمیسا، می
خواهد خواهد تماشا را تجربه کند، میسپهری شاعر تماشاست؛ تماشای محض. او می»

را دست به سر بکند، « خود»خواهد دخالت فکر را از روی اشیاء و پرندگان بردارد، می
گاه که خواهد بدون مزاحمت فکر و اندیشه، آنرا تنها بگذارد. سهراب می« خود»

آسوده بشود. سهراب شاعر نگاه محض است، نگاهی که از  کند، دمیضرورتی اقتضا نمی
واژه خالی باشد، نگاهی که از غبار مبرّی باشد، نگاهی که از قضاوت خالی باشد و نگاهی 

 (722: 1121)آزاد، « که از ترس بیگانه باشد.
چنین صادر « زداییعادت»مانیفست خود را دربارة « صدای پای آب»او در منظومۀ 

 کند: می
گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست /  و چرا در قفس دانم /  که چرا میمن نمی»ـ 

هیچکسی کرکس نیست /  گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز دارد /  واژه را باید شست /  واژه باید خود باد، 
 (727)صدای پای آب/ « واژه باید خود باران باشد.

 های دیگر: و نمونه
 (720یست که لب طاقچۀ عادت از یاد من و تو برود. )صدای پای آب/ ـ زندگی چیزی ن

 (752ـ روح من در جهت تازة اشیا جاری است. )همان/ 
 ـ غبار تجربه را از نگاه من شستند

 (171به من سالمت یک سرو را نشان دادند. )مسافر/ 
شبیهات بخشی، پارادوکس، تکتاب مانند: شخصیتهای پرتکرار هشتبسیاری از آرایه

گیرد تا وجوه ناپیدای واقعیت پیرامون ما را به خیالی و وهمی از این ویژگی سرچشمه می
 تصویر کشد. 

کوشد تمایالت درون خود را خارج از عادت زمانه در شعر آشکار کند. پل ورلن نیز می
(. 77: 1151)ورلن، « هنر، فرزندان من آن است که سراپا خود باشیم.»گوید: او در جایی می

بالغت را بگیر و »کوشد تا هنجار عادی سرایش را به هم ریزد: او نیز چون سپهری می
 (.57)ورلن، هنر شاعری/ « گلویش را بفشار!
است. شعر با این سطر « خاکسپاری»زدایی در شعر ورلن قطعۀ های آشنایییکی از نمونه
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)در نیمه راه برز/، « تر از خاکسپاری نیست!چیزی در نظرم شادمانه»شود: آغاز می
کند که سپس شاعر منظرة تلخ تدفین را آن چنان زیبا تصویر می(؛ 117خاکسپاری/ 
 نماید: طنزآمیز می

درخشد، /  آن خواند و کلنگش میتر از خاکسپاری نیست! /  گورکن نغمه میـ چیزی در نظرم شادمانه
خواند /  به ای سپید بر تن، شادمانه دعا میپیچد /  و کشیش، رددورها، در هوا، نوای دلنواز ناقوس می

 (117راستی این همه در نظرم دلرباست! ... )خاکسپاری/ 
های پیسارو است: این تصاویر عجیب و بدیع یادآور سخن یکی از منتقدین نقّاشی

وقت به کسی باید به پیسارو بگوید آقای عزیز! درختان هرگز بنفش نیستند! آسمان هیچ»
اند، یافت نیست. در هیچ کجای دنیا چیزهایی که در تابلوهایشان کشیده رنگ کرة تازه

 (.1؛ 1151)ر.ک: نافذ، « شود!نمی
توان چنین دریافت که زدایی در شعر دو شاعر میهای آشناییبا مقایسۀ نمونه

های اندیشه، احساس و واژگان، شاعر را به جهانی زیباتر زدایی سپهری در حوزهآشنایی
 زدایی ورلن همواره لحنی طنزآمیز، تلخ و انتقادی دارد. شود امّا آشنایییرهنمون م

های مارپیچ کلیسا / که در آسمان خندم به بشر، / به شعر و ترانه، معابد یونان، برجخندم و میـ به هنر می
دانم از دین، / هر ایمانم به خدا، روگرام یکسانند / بیاند، / و نکوکار و بدکار به دیدهتهی قد برافراشته
خواهم از عشق، / آن طنز قدیمی، سخن به میان نرود. )در نیمه راه برز/، هراس/ کنم و میاندیشه را رد می

77) 
 اي زندگی.درک لحظه1-2-1

ای است که این ای و آنی است و این همان نکتهامپرسیون به معنی تأثّر و برداشت لحظه
 Gustaveدر رئالیسم کوربه )»کند. ئالیسم، از آن متمایز میپذیری از رِمکتب را باوجود تأثیر

Courbetکند امّا در رئالیسم امپرسیونیسم، هنرمند آنچه ( هنرمند آنچه را وجود دارد، تصویر می
یابد، به تصویر کند و یا به تعبیری آن را میرا که در یک لحظۀ خاص از واقعیت احساس می

نین برخوردی احساسی با واقعیت، این مکتب را از رئالیسم دور ( چ1127: 12)دادور، « کشد.می
کوشیدند تا جلوة نور و رنگ را در کند. نقاشان پیرو این مکتب میو به رمانتیسم نزدیک می

کردن یک شیء باید به در این سبک، نقاشی»یک لحظه از زمان نشان دهند. از نظر تئوری 
 (112ـ 115: 1151)چایلدز، « اندازة نگریستن به آن شیء طول بکشد.

ها بنای خود را بر دقت در تأثیر نور نهادند و محل کارشان را از فضای امپرسیونیست
ها یک منظرة طبیعی را بارها در ساعات مختلفی از روز نقّاشی بسته به هوای آزاد بردند. آن

ه در اکتبر مون»کردند و حاالت آن تصاویر، بسته به تفاوت نور با هم تفاوت داشت. می
شدّت بر روی کرد نوشت: من بهکار می «کومۀ علف خشک »وقتی بر روی مجموعۀ 1520

روم، امّا در این وقت از ای از تأثیرات متفاوت کلنجار میکنم و با مجموعهآثارم کار می
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: 7نافذ، «)گام کنم.توانم خودم را با او همکند که نمیسال، خورشید چنان غروب می
کرد، ها جلوه میها بیشتر به صورت تفاوت رنگتنی است چون این تفاوت(. گف1151

نقاشان این مکتب به این معروف شدند که نقاش رنگ هستند تا نقاش موضوع )رک. 
 (.71ـ 77: 1170کروچه، 

گرا، چه به عنوان یک شاعر آشنا با عرفان اسالمی و سهراب چه به عنوان یک عارف ذن
شناسد و قدر یرو مکتب امپرسیونیسم لحظه )دم( )وقت( را میچه به عنوان هنرمندی پ

 داند: می
 (727تنی کردن در حوضچۀ اکنون است. )صدای پای آب/ ـ زندگی آب

 ـ پشت سر نیست فضایی زنده
 خواندپشت سر مرغ نمی
 آیدپشت سر باد نمی

 پشت سر پنجرة سبز صنوبر بسته است
 ستها خاک نشسته اپشت سر روی همه فرفره

 پشت سر خستگی تاریخ است
 (727ریزد. )همان/ پشت سر خاطرة موج به ساحل صدف سرد سکون می

 ـ سال میان دو پلک را
 (170-171هایی شبیه راز تولد بدرقه کردند. )ما هیچ، ما نگاه، اکنون هبوط رنگ/ ثانیه

ازلی ـ کند نه واقعیت هایی از واقعیت را توصیف میپل ورلن نیز در شعر خود لحظه
داند امّا نه با پنداری عارفانه. ابدی را. او در زندگی پر فراز و نشیب خود قدر وقت را می

 زده در دنیای آشفتۀ قرن نوزدهم: نگاه ورلن به زمان نگاه شاعری است غم
 ـ چه شگفتی دشواری، باید زیست، 
 شود!زانکه پیکرما گلی است که خم می

 ی!برای اندیشه که ره به جنون می
 (70کند. )در نیمه راه برز/، ابیات بدنامی/ برو بینوا، بخواب! بیم تو مرا بیدار می

 داند: ها را افسانه میاو در شعری دیگر جز لحظۀ خوش سرایش، باقی زمان
 ـ باید شعر تو رویداد خوشی باشد

 پراکنده در باد موّاج صبحدم
 شکوفاند ... که نعنا و پونه را می

 (51نه است. )در نیمه راه برز/، هنر شاعری/ باقی همه افسا
سر گذاشته و روزهای خوبی را هم پیش روی خود  ورلن که زندگی سختی را پشت

خیزد و گرایی برمیشمردن از پوچگونه دم غنیمتبیند، تنها به لحظه دلخوش است. ایننمی
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 نشیند: به جبر می
جنباندش: خموش باشید، خموش باشید! )در نیمه ی میام / در ته یک سرداب، / که دستـ من آن گهواره

 (111راه برز/، خوابی تیره و سنگین/ 
 .بازي رنگ و نور1-2-2

داند. یعنی ما نمی« کیفیتی ثانویه»پدیدارشناسی برخالف سنت فلسفی غرب، رنگ را 
شیاء به کنیم. بلکه متعلَّق ادراک ما رنگی است که از اچیزها را فارغ از رنگشان ادراک نمی

هیچ تبیینی از تجربۀ زیستۀ ما از چیزها بدون در نظر »شود. در این فلسفه ادراک ما داده می
 (.17: 1122؛ر.ک: ابوالقاسمی،  (Hass, 2008: 63« گرفتن رنگ کامل نخواهد بود.

گیری این مکتب از سویی مدیون دنیای امپرسیونیسم دنیای رنگ و نور است. شکل
های نیوتن دربارة ی و ثبت نور است و از سوی دیگر حاصل پژوهشاختراع دوربین عکاس

گفت که قهرمان اصلی در ها. ادوارد مانه مینور، ساخت منشور، تجزیه و ترکیب رنگ
نقّاشی نور است و هنرمند تصاویر را در دنیایی از نور و هوا به مخاطبان و بینندگان خود 

 (.721: 1121کند )ر.ک: گاردنر، القاء می
سهراب تحت تأثیر فضای روشنفکری زمان و پیروی از نیما، فضای « مرگ رنگ»در 

گزیند امّا در زده برای اشعارش برمیشب و سیاهی را به عنوان نمادی از جامعۀ هلم
هایی از نور به شعر کند خود را پیدا کند. در این مجموعه رگهتالش می« هازندگی خواب»

 شود: تر میه با رشد عرفانی او روشنشود که همراشاعر تابانده می
کرد. )زندگی گذشت / این تاریکی طرح وجودم را روشن میام در تاریکی ژرفی میـ زندگی

 (107ها، لحظۀ گمشده/ خواب
ـ خود را از روبرو تماشا کردم / گودالی از مرگ پر شده بود / و من در مردة خود به راه افتادم / صدای 

گذشتم / انتظاری گمشده با من بود / ناگهان نوری در شنیدم / شاید از بیابانی میی میپایم را از راه دور
ها، برخورد/ ام را پر کرد. )زندگی خوابام فرود آمد / و من در اضطرابی زنده شدم / دو جا پا هستیمرده
177) 

ار و درخت. )حجم سبز، بینم در هلمت / من پر از فانوسم / من پر از نورم و شن / و پر از دـ راه می
 (117روشنی، من، گل، آب/ 

آلود بازی رنگ و نور در مکتب امپرسیونیسم منجر به خلق تابلوهایی مبهم و مه
دید و مونه آنچه را گردد. ژرژ سورا هر نقطه را احاطه شده در یک هالۀ رنگ میمی

شود غبار دیده میکشید که گویا از میان مه و ای به تصویر میگونهکرد بهمشاهده می
 (.170-112: 1151)ر.ک: چایلدز: 

در شعر سپهری تابش ناگاهان نور در زمینۀ تاریک یکی از عوامل ابهام شعری است. این 
ما هیچ، ما »و « شرق اندوه»، «آوار آفتاب»، «هازندگی خواب»های نکته بیشتر در مجموعه
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 شود. دیده می« نگاه
در »زی نور و سایه عالقه دارد. او به شعری باور دارد که ورلن نیز در شعر خود به با پل

)در نیمه راه برز/، هنر « ای که در آن مبهم به صریح بپیوندد.ترانه»به « هوا خوب حل شود
 (.50شاعری/

، نشان از «روزروشنایی لرزان نیم»تشبیه چشمان زیبای یار به« هنر شاعری»در قطعۀ 
 ارد: گرایش او به مکتب امپرسیونیسم د

گرم خزان، / تودة کبود روز است / در آسمان نیمـ چشمان زیبایت پشت روبنده / روشنایی لرزان نیم
 (50ستارگان روشن است. )در نیمه راه برز/، هنر شاعری/ 

ویژه احساس نور و هوا و رنگ از تأثیرات طبیعی و ذاتی نقّاشی تأثیرات محیطی، به»
توان از شود، البته میین گونه در شعر ورلن بیان میهستند و هنگامی که کیفیاتی از ا

 (22: 1152)وثوقی و زیبایی، « اسلوب نقّاشی در شعر این شاعر سخن راند.
گون است / و درخشد / آسمان تیرههای شن میـ در اندوه بیکرانۀ دشت / برف ناپایدار همچون / دانه

بیند ... ن و مردن مهتاب را / با چشم خود میبرد که زیستهیچ پرتوی در آن نیست / آدمی گمان می
 کرانۀ دشت()اکواللیا، اندوه بی

 .تصاویر ناتمام امّا زنده و پویا1-2-4

(، در 115: 1151دانند )ر.ک: چایلدز، مو میها واحد رنگ را ضربۀ قلمامپرسیونیست
قاش با چند اند. نشویم که گویا ناقصهایی مواجه میتابلوهای سهراب اغلب با نقّاشی

مو از پایین به باال و از باال به پایین درختانی کهن را بر روی بوم کشیده و گاه حرکت قلم
تمام است. شعر سهراب نیز این گونه است. ای نیز هست، امّا انگار طرح نیمهسنگی و پرنده

به هاهر های ساده و که در همان نقّاشیتمام، امّا چنانسهل و ممتنع و گاه به هاهر نیمه
توان ناقص حتّی ترکیدگی پوستۀ درختان نیز مشخّص است، در شعر او نیز با کمی دقّت می

های سپهری بیشتر فضای بوم را خالی پر کرده نگری شاعر را دید. گاه در نقّاشیجزئی
در شعر سپهری نیز وجود برد. است و شاید همین خالی تابلوهاست که انسان را به مراقبه می

برد. سهراب در جایی گفته بود ناتمام امّا پویا مخاطب را به دنیای احساس و فکر میتصاویر 
 (77: 1127هایکو بیشتر در سفیدی کاغذ پنهان است. )رک: سپهری، 

ـ سکوت بند گسسته است / کنار درّه، درخت شکوه پیکر بیدی / در آسمان شفق رنگ / عبور ابر 
 (11ـ 17سپیدی )مرگ رنگ، درة خاموش/ 

ها، من، گل، آب / پاکی خوشۀ زیست )حجم سبز، روشنی، من، نشینم لب حوض: / گردش ماهیـ می
 (117گل، آب/ 

اش کند مفاهیم ذهنیهایی چون مجاز، استعاره و نماد به شاعر کمک میاستفاده از آرایه
ز آن را در قالب حداقل کلمات بیان کند تا خواننده دربارة آن بیندیشد و حداکثر فضا را ا
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 گوید:دریابد. کروچه می
امپرسیونیسم به رسم مجاز و استعاره، دربارة ادبیات و نیز همۀ انواع هنرها مصطلح شده  

کند باید آنچه را که در یک آن و است، به این مفهوم که هنرمند وقتی چیزی را مشاهده می
توجّه باشد. بی گذرد ثبت کند و به حقایق باطنی زندگیلحظه به صورت گذرا از ذهنش می

 (77: 1170)کروچه، 
بنابراین نویسندة امپرسیونیست مانند یک نقّاش، بازتاب نور و رنگ را با کمک 

 کند. صورخیال به خواننده منتقل و از توصیف مستقیم و طوالنی پرهیز می
های ضمنی شود. داللتدر آثار ادبی این مکتب از کمترین تعداد واژگان استفاده می

گیرند و ها ترجیح دارد؛ یعنی معنی تلویحی واژگان را در نظر میبر معانی قاموسی آن هاواژه
دهند و ها رنگ و بویی احساسی و شخصی به شعر میهای شخصی خود دربارة آنبا تداعی

 (727ـ 727: 1152این معادل همان رفتار نقاشان این مکتب با رنگ است. )موران، 
شگرد ایجاز، موفق به آفرینش تابلوهای زیبا و مبهم در شعر خود پل ورلن نیز با استفاده از 

 شده: 
رسند / گون / پیاپی از راه میـ رؤیاهای غریب / چون آفتاب غروب / بر سواحل شنی، و اشباح لعل

 (272چون آفتاب بزرگ غروب / بر سواحل شنی. )در نیمه راه برز/، آفتاب غروب/ 
 کند: رسم ایجاز فعل را از ساختار زبان خود حذف میبه « والکورت»ورلن در شعر بلند 

ها و ها و رزها، / برگهای کوچک / برای عشاق! / رازکها، / ای دلربایان / پناهگاهها و سفالـ خشت
جوها، فریادها،  / میزهای پذیرایی های پر نور! / آبهای بلند / شرابخواران راستگو! / میخانهها، / خیمهگل

ای،  / نیکان همیشه در سفر! های غیر منتظرانهبخش / چه نعمتهای فرا/ و فرحیستگاه بعدی، / راه/ ... / ا
 (771: 1275)ورلن، 

نویسد. کوارترها، متشکّل از کلمات ترکیبی بیند میاو هر چه را که هنگام مسافرت می
کند. ط میها را مخلوهای رنگی هستند که آنغیر مرتبط با یکدیگر است. کلمات پاشش

جا امپرسیونیسم شاعرانه به برداشت فوری است، قبل از هر گونه مداخلۀ هوش؛ در این
 (57: 1152پیوندد. )وثوقی و زیبایی، امپرسیونیسم تصویری می

 هنرمند در اثر هنري« من».حضور 1-2-5

های کارگاهی و بسته انجام های خود را در محیطهنرمندان امپرسیونیست نقّاشی
روند و موضوع نقّاشی خود را از هند بلکه برای خلق اثر هنری به فضای آزاد میدنمی

اساس و به این دلیل که هنرمند بر اساس احساس گیرند؛ براینطبیعت و شواهد اطرافشان می
را در خط و رنگ تابلو دید. « او»توان حضور کند، میای را گزینش میخود لحظه

چه ثابت هستند امّا نگاه نقاش به آن اشکال تکرارشونده های سهراب اگرهای نقّاشیشکل
هنرمند سهراب  «من»آفریند. در شعر نیز نگاهی متفاوت است و در هر تابلو نقشی تازه می
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 حضوری آشکار دارد: 
فروشم به شما / تا به آواز سازم با رنگ / میگاهی قفسی میام نقّاشی است: / گاهـ اهل کاشانم / پیشه

 (721تان تازه شود. )صدای پای آب/ ه در آن زندانی است / دل تنهاییشقایق ک
بینم در هلمت / من پر از فانوسم / من پر از نورم و شن / روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم / راه میـ می

رونم تنهاست. و پر از دار و درخت / پرم از راه، از پل، از رود، از موج / پرم از سایۀ برگی در آب:  / چه د
 (112و  117)حجم سبز، روشنی، من، گل، آب/ 

بدین ترتیب، طبیعت در نگرش او، یک عین مستقل و بیرونی نیست بلکه امری درونی »
است؛ جهان خارج، موجودی زنده است که در احساس شاعر شریک است. در این رابطۀ 

« شود.در او استحاله میرود و او در طبیعت دوسویه مرز میان شاعر و طبیعت از بین می
تواند چنین باشد که عناصر و توجیه این استحاله می(. »107: 1121نژاد، )رضوانیان و هدایت

روند و با قرارگرفتن در های طبیعت از بُعد جسمانی خود در ذهن شاعر فراتر میپدیده
به شکل  یابند. درواقع چونان انسانای از تقدّس، وجودی روحانی و فراسویی میهاله

آمیزند شوند و در چنین شرایطی با روح سراینده در هم مییافته تصوّر میوجودی کمال
 (.75: 1122)قریه علی، سید یزدی و افشارکیا، 

بیند. او ورلن نیز به عنوان یک شاعر امپرسیونیست واقعیت بیرون را با نگاه درون می
 (.77: 1151)ورلن، « اشیم.هنر، فرزندان من آن است که سراپا خود ب»گوید: می

شاعری ورلن در اشعار، از سویی فضایی ساده و صمیمی را رقم « من»حضور آشکار 
 گوید: از تمنّای شاعر عاشق می« سبز»کاهد. قطعۀ زند و از سوی دیگر از عمق آن میمی

یخ بسته.  / بگذار کنار ام رسم،  / شبنمی که از باد صبح بر پریشانیـ باز سراپا پوشیده از شبنم از راه می
های عزیزی فرو روم / که خستگی از تن به در کند. )در نیمه راه برز/، ات / به رؤیای لحظهپاهای آسوده

 (10سبز/ 
کند. شاعر تنها، ، ورلن حالت روحی خود را به طبیعت تحمیل می«گردش عاشقانه»در 

 کشد: انگیز به تصویر میشبی زیبا و مهتابی را غم
پریده را به جنبش آورده بود، / میان نیزار، نیلوفرهای تابید و باد / نیلوفرهای رنگسین پرتو غروب میـ واپ

زدم، / در امتداد برکه درخشیدند / یکه و تنها میان بیدستان پرسه میآبی بزرگ / دلتنگ بر امواج آرام می
 (71رنجم را به گردش برده بودم. )در نیمه راه برز/، گردش عاشقانه، 

با این همه »... کند: جاست که شاعر نام معشوقش را نیز بیان میاین صمیمیت شاعرانه تا آن
 (57)در نیمه راه برز/، شبان جوان بینوا/ « را دوست دارم/ او و چشمان زیبایش را. (Kate)کَت 

شود که سهراب سپهری برای حضور خود در با مقایسۀ اشعار دو شاعر چنین برداشت می
دهد، شعر را از بیانی استعاری دارد. این بیان استعاری عالوه بر عمقی که به کالم میشعر 

پیوندد. از های انسان نوعی میهای سهراب را به لحظهبرد و لحظهشخص سهراب فراتر می
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که ها؛ درحالیها و همۀ مکاناین روست که شعر سپهری شعری است برای همۀ زمان
 ا همۀ سادگی و صمیمیت فقط خاص خود اوست. های عاشقانۀ ورلن بلحظه

 گرایی. ذهنیت1-2-6

ترین مفاهیم دوران مدرن است، که همگام با یکی از محوری «ذهنیت»مفهوم 
 گوید:شود. هوسرل مییافتن نیروی تعقل انسانی به عنوان اساس هستی مطرح میمحوریت
مُدرِک معموالً چیزهای بیشتری شماری دارد. اوالً های بیفرآیند ادراک جهان پیچیدگی 

کند ... ثانیاً چیزها در یک جهان معنایی مسترند و مانند بیند قصد میرا از آنچه درواقع می
دار معانی متعددّی را همراه دارند که ما لزوماً به آنها آگاه نیستیم به سخنی دیگر ستارة دنباله

)هوسرل، به نقل از: رشیدیان، ادراک یک شیء ادراک آن است درون یک میدان ادراکی. 
1121 :775 ) 

های ذهنی ها و اسطورهها، اندیشهدر هنر یعنی اینکه هنرمند بر اساس باور «گراییذهنیت»
گرایی هنری نوعی مکاشفه وجود دارد تا حیات خود به دنیای بیرون بنگرد. در ذهنیت

تر هنری است ، بیشها را کشف کند. هنر اروپا در دورة مدرنواقعی و ذاتی پدیده
ای چون دکارت، گرایی و آرای فالسفهگرا. این ویژگی از سویی ریشه در عقلذهنیت

افتد. یکی از الک دارد و از سوی دیگر تحت تأثیر هنر مشرق زمین اتّفاق میکانت و جان
 گرایی است. اصول مهمّ مکتب امپرسیونیسم نیز ذهنیت

واقعیت بیرونی را با دیدگاهی ذهنی ارائه دهند. کوشیدند هنرمندان امپرسیونیست می 
آمیزی طبیعی را به هم ها از ارائۀ اشکال با خطوط محیطی سرباز زدند و روال رنگآن

ها را به جای آن که بر روی جعبه رنگ ها این بود که رنگریختند. یکی از شگردهای آن
ریختند. این نگاه به هنر ی میبا هم ترکیب کنند، تصادفی و ناخودآگاهانه روی پردة نقّاش

توان باعث شد دنیای احساس و درون ارزشی بیش از واقعیت بیرونی پیدا کند؛ تاآنجاکه می
های مهم مکتب امپرسیونیسم از ویژگی (Subjectivism)گفت حرکت از بیرون به درون 

اصلی  دانست متمرکز بر درون و ذهن شخصیتشد. گودن رمان امپرسیونیستی را رمانی می
 (.177: 1171توجّه به واقعیت خارجی )ر.ک: گودن، و بی

تصاویر شعری سهراب حاصل آمیختگی اندیشه و احساس اوست که با تصاویر دنیای 
خوانی ندارد. درفرایند آفرینش هنری او، همواره احساس و تخیّل بر اندیشه واقعی چندان هم

است، به واسطۀ تخیّل شاعرانۀ خود  اش طبیعتاو که جایگاه اصلی»و تفکر سایه دارد؛ 
کوشد که به عمق اشیا برسد تا از طبیعت و اشیای موجود در آن، به فراسوی آنها برود و می

روح معنویت نهفته در آنها را کشف کند ... در این سیر آفاق و کشف و شهود، شاعر به روح 
ین روست که سپهری دنیای (؛ از ا105: 1121نژاد، )رضوانیان و هدایت« یابدعالم دست می

شود. نوردد و وارد ناخودآگاه ذهن او میهوشیاری و خودآگاهی خواننده را در می
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 گرایی امپرسیونیستی در شعر سپهری منجر به خلق تصاویر زیبایی شده است: ذهنیت
اال بردم ـ به کنار تپۀ شب رسید / با طنین روشن پایش آیینۀ فضا شکست / دستم را در تاریکی اندوهی ب

ها را نشان دادم / و تابش / و کهکشان تهی تنهایی را نشان دادم / شهاب نگاهش مرده بود / غبار کاروان
اش خاموشی بود / الالیی اندوهی بر ما وزید / تراوش ها / و بیکران ریگستان سکوت را / و او پیکرهبیراهه

 (177و  171ن برتر/ ها آمیخت. )آوار آفتاب، آسیاه نگاهش با زمزمۀ سبز علف
ـ مرغی روشن فرود آمد / و لبخند گیج مرا برچید و پرید / ابری پیدا شد / و بخار سرشکم را در شتاب 

 (111تار و پود/ شفّافش نوشید. )آوار آفتاب، بی
ام در تاریکی ژرفی شنیدم / زندگیهایم میـ مرداب اتاقم کدر شده بود / و من زمزمۀ خون را در رگ

 (107و  101ها، لحظۀ گمشده/ کرد. )زندگی خوابت / این تاریکی، طرح وجودم را روشن میگذشمی
 داند: منوچهر آتشی این خصیصه را در شعر و نقّاشی او مشترک می

دانیم که او در شعر هم مثل نقّاشی، خصوصاً از جنبۀ بینیم و میاز طرف دیگر می
رؤیایی به رؤیای دیگر و این که هر رؤیای  شگرد رؤیانویسی و لغزیدن از« آبستراکسیون»

رود و وجود میهم  نوشتاری پاسخ بالفاصلۀ رؤیای قبلی است و اغلب مرز این رؤیاها در
لغزاند و انداموارگی فیزیکی و معنای مشخّصی از او به ها در هم میسپهری را مثل رنگ

امل شعرهای او نیز بدانم. دهم که آبستراکسیون را شدهد ... به خود اجازه میدست نمی
 (101: 1157)آتشی، 

 باور به اصالت هنر و حرکت از بیرون به درون در شعر ورلن نیز مناهری زیبا آفریده است: 
/ دلتنگ  (Bergame)انداز دلفریبی است / که در آن مردان نقابدار و مردم شهر بِرگام ـ روح تو چشم

 (77رقصند. )در نیمه راه برز/، مهتاب/ نوازند و میهای غریب / چنگ میدر جامه
ام یخ بسته / بگذار کنار رسم / شبنمی که از باد صبح بر پیشانیـ باز سراپا پوشیده از شبنم از راه می

کند. )در نیمه راه برز/، های عزیزی فروروم / که خستگی از تن به در میات / به رؤیای لحظهپاهای آسوده
 (10سبز/ 

رسند / چون / چون آفتاب غروب / بر سواحل شنی، / و اشباح لعلگون پیاپی از راه میـ رؤیاهای غریب 
 (27آفتاب بزرگ غروب / بر سواحل شنی. )در نیمه راه برز/، آفتاب غروب/ 

 هاي روشن. استفاده از رنگ1-2-7

های روشن و شفّاف است. های بارز نقّاشی امپرسیونیسم، استفاده از رنگیکی از ویژگی
نه از نیلوفرهای آبی واقع در برکۀ روبروی منزلش آثار بدیعی خلق کرده بود. در دورة مو

ای و تیره های قهوههای اجتماعی، رنگسامانیهای سپهری تحت تأثیر نابهاوّل نقّاشی
های عرفانی و دستیابی به یک فلسفۀ زیبانگر از پای رشد گرایششود امّا همفراوان دیده می
 شود. ا کاسته میتیرگی تابلوه

رنگ سیاه بسامد باالیی دارد؛ حال « مرگ رنگ»نیز این گونه است. در  هشت کتاب
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هایی چون بنفش، نارنجی، سر/، آبی، سفید و سبز های بعدی با رنگکه در مجموعهآن
ها( در )رنگ مورد عالقۀ امپرسیونیست« آبی»روییم؛ بخصوص تکرار رنگ روبه

هاست و نگاه بدون اینکه ترین رنگآبی از ژرف»توجّه است. های سپهری قابل مجموعه
ترین، رود... آّبی غیرمادینهایت پیش میرود و تا بیبه مانعی برخورد کند در آن فرومی

های مریم عذرایی هستند و نشانگر ترین رنگ هاست. آّبی و سفید رنگسردترین و خالص
 (.7: 1120)نسبی، « زاد به سوی خداوند.های این جهانی و گسیل روح آگسستگی از ارزش

 (27ها، گل کاشی/ گل کاشی زنده بود / در دنیایی رازدار / دنیای به ته نرسیدنی آبی )زندگی خوابـ 
و آرامش حاصل از آن است؛ همچنان که  «نیروانا»در شعر سپهری یادآور «آبی»رنگ
داد و در آنجا به عبادت یدارد، اتاق آبی به او آرامش مبیان می «اتاق آبی»خود در 

 (. 1127: 77پرداخت )رک. سپهری، می
رنگ »های آبی و سفید، رنگ سبز بیشترین کاربرد را دارد. در شعر سپهری پس از رنگ

های مقدّس نزد مسلمین است. در حقیقت، سهراب با سبز همان رنگ اسالم و جزء رنگ
ود، ایمان و اعتقاد خود به اسالم را بیان این اشارات گویا به اصول و مبانی دینی ـ اسالمی خ

 .(12: 1121زاده، )احمدیان و جعفری« کند.می
کم / بیدارم / نپنداریدم در خواب )همان، خواب روید کمـ گیاه نارنجی خورشید / در مرداب اتاقم می

 (25تلخ/ 
 (22اش/ ـ هنگامی که چشمش بر پردة بنفش نیمروز افتاد / از وحشت غبار شد )همان، پاد

 (171جا همیشه تیه/ ـ لک لک مثل یک اتفاق سفید / بر لب برکه بود. )ما هیچ، ما نگاه، این
( در 57)در نیمه راه برز/، هنر شاعری/ « رنگپل ورلن نیز خواهان رنگ است نه نیم

است و در این میان رنگ  %27های روشن نگاه آماری به گزیدة اشعار ورلن، فراوانی رنگ
 رین کاربرد را دارد: آبی بیشت

درخشیدند. / چون شبح بزرگ شیری رنگ /  ـ میان نیزار، نیلوفرهای آبی بزرگ /  دلتنگ بر امواج آرام می
 (71گریست. )در نیمه راه برز/، گردش عاشقانه/ مه خفیف نومیدانه می

 (25برز/، ماه سپید/ خیزد. )در نیمه راه درخشد، / از شاخۀ درخت / نغمه میـ ماه سپید / در بیشه می
کنی. )در های سپید / بهر من جاری میهای آبی و سر/ معتقدم / که در لذّت شبـ من فقط به لحظه

 ( 27نیمه راه برز/، تو به فال قهوه معتقدی/ 
ها، همچون بوم نقّاشی است که در زمانی کوتاه پر از سایه گاه شعر ورلن با تنوع رنگ

 شود: روشن شدن در شعر مکلن به خوبی دیده می شود. آرزویها میروشن رنگ
 (55: 1255پایان نزدیک ... )ورلن، ـ به سوی روشن نزدیک، بی

 . ادراک مستقیم بصري1-2-1

کردن، دیدن و نگریستن رکن آغازین هرگونه پدیدارشناسی است.  نگریستن مشاهده
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لسفی رویداد دیدن را در بنیاد تجربۀ ماست و از همین رو فیلسوفان پدیدارشناس، تبیین ف
 دهند.کانون تأمالتشان قرار می

کند و در این مکتب امپرسیونیسم نیز بر استفادة شاعر از حواس و تجربۀ شاعرانه تأکید می
ها ثبت تحریک عصب بینایی میان، بینایی بیشترین سهم را دارد. گفته شده که کار امپرسیونیست

(. سهراب هم به عنوان یک عارف اهل شهود و هم به 727: 1121حاصل از نور است )گاردنر، 
عنوان یک هنرمند امپرسیونیست تأکید خاصی بر دیدن و تماشا دارد. از مفاهیم دیداری که 

به کار رفته است در « هشت کتاب»بار در  770های آن حدود و وابسته« دیدن»بگذریم، واژة 
 . 12هایش و وابسته است و سهم زبان 11هایش که سهم گوش و وابستهحالی

ام / این سو نه، آن سویم / و در آن سوی نگاه، تر شدهام. چشم نویدم، به نگاهیـ پرهایم؟ پرپر شده
 (775جویم. )شرق اندوه، نه به سنگ/ بینم، چیزی را میچیزی را می

و وا کردم / هر تکه های تـ بر لب مردابی، پارة لبخند تو بر روی لجن دیدم، رفتم به نماز / درها به طنین
 (772و  777نگاهم را جایی افکندم، پر کردم هستی ز نگاه. )شرق اندوه، و شکستم و دویدم و فتادم/ 

ها را دیدم / آب را دیدم، خاک را دیدم / نور و ها را، کوهـ مردمان را دیدم / شهرها را دیدم / دشت
لمت دیدم / جانور را در نور، جانور را در هلمت هلمت را دیدم / و گیاهان را در نور، و گیاهان را در ه

 (757دیدم / و بشر را در نور، و بشر را در هلمت دیدم. )صدای پای آب/ 
بدون شک این مردم هم به درخت و گل و آب نگاه »گوید: سپهری در جایی می

« ویم.شبینیم و غرق میگذرند. ما میبینند و میکنند، امّا این تماشا اصیل نیست. میمی
 (.12: 1127)سپهری، 

های آنی از زندگی را با عناصر بصری ها مفاهیم ذهنی و برداشتگرچه امپرسیونیست
در شعر پل ورلن سهم اندکی دارد؛ « دیدن»و « نگاه»رسد دهند، امّا به نظر مینشان می
 . %10حدود 

زند / بر دستی وسه میـ در عصرگاهی آمیخته از صورتی و خاکستری،  / می درخشد پیانویی،  / ب
چرخد / هریف، / و آوایی بسیار سبک چون پر، / بسیار قدیمی، آرام و دلفریب، / می گردد و می

خواستی از من،  / ترانۀ بود... / چه می «او»ها / عطرآگین بوی هراسان و رازآلود، / در اتاقی که مدّت
 دلفریب بازیگوش؟ )جمشیدی، خانۀ شاعران جهان / پیانو( 

 گیرد: در بیشتر شعرهای ورلن آواهای رازآلود جای اشکال رازآلود را می
ای روح بینوا، روزهای خوب دروغین هماره درخشیدند، / حال به صدای سازهای مسین غروب ـ 
نوا که تو را به خویش لرزند. / آسمان آبی را یکسره از هم فرو پاشیدند، / آن آسمان خوشمی
 (170ای روح بینوا/ ه برز/،خواند. )در نیمه رامی
 .پیوند طبیعت و مدرنیته2-1 -1

 یهنر سمیونیامپرس شود.موقعیت تاریخی امپرسیونیسم در مرز سنّت و مدرنیته معنی می
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... بلکه بدان  کندیانداز شهر را کشف مچشم تیفیرو که ک نیاست و نه تنها از ا یشهر
با اعصاب فرسودة  یبرون یهاو به برداشت ندیبیم نیشهرنش دگانیرا از خالل د ایسبب که دن

چه توجّه مراجلب آن»دربارة آثارش نوشت:  ارویس. پدهدیواکنش نشان م نیو نو یانسان فن
ها، درشکه ادیبا رفت و آمد ز، یروز باران کیاست در  یایپل آهنۀ ینقش ما کندیم
« است. یشار از جنبش زندگصحنه سر یدود و مه در دوردست؛ تمامها؛ قیو قا روهاادهیپ

 .(175: 1155)ر.ک: پاکباز، 
نگرد و بینانه به جهان مدرن میبا نگاهی واقع« مرگ رنگ»سهراب سپهری در مجموعۀ 

 انگیزد: های تیره مینقش
که من به روی روی هر تپش، هر بانگ / چنانبهـ جهان آلودة خواب است / فر بسته است وحشت در

همه انگار خواندم در گوش / میان اینکه نقش دلپذیرش نیست / و دیوارش فرومی خویش / در این خلوت
 (75و  72ها دارد فریب زیست! )مرگ رنگ، وهم/ / چه پنهان رنگ

بینی سهراب گرایی و خوشگراید. دروناما به تدریج رنگ طبیعت او به روشنی می
لقب دهند )ر.ک: « رج عاج نشینشاعر ب»و « بچه بودایی اشرافی»سبب شده تا گروهی او را 

 (.721: 1121براهنی، 
تعهّد یعنی »گوید: داند و در تعریف تعهّد میبراهنی، سپهری را شاعری غیر متعّهد می

متعهّد شدن در برابر نسبتی که قدیم با جدید، زمان گذشته با زمان حال و حال با آینده پیدا 
 (1112)همان: « را مراعات کردن ... کند. متعهّد شدن یعنی نسبت جدید با قدیم می

رفتن »آورد ازسهراب زمانی که از پیشرفت فناورانه و صنعت و علم سخن به میان می
های فضاپیمای او دهد. تسخیر فضای کیهانی به دست انسان و سفینهخبر می «موشک به فضا

جویی و ترقی آدمی ای برای اشاره به استعداد تعالیدو داللت متقابل دارد: از یک سو نشانه
کرانه است؛ از دیگر سو، وجهی و بررفتن از طبقات آسمانی و کشف و تسخیر فضاهای بی

های ناروای آدمی به آسمان و فضاهایی اندازیجا و دستدهندة دخالت بیمنفی دارد و نشان
وند  )زهره است که در جهان اسطوره و دین، ملک بالمنازع خدای یگانه یا ارباب انواع بود.

 ( 171: 1127و مسعودی، 
دنیای آرمانی سپهری دنیایی است آرام، زیبا و طبیعی. او طبیعت را، آب را و گل را 

زند. نگاه سپهری به جویانه از جدال با جهان آشفتۀ مدرن سر باز میستاید و عزلتمی
 مدرنیته نگاهی است فسفی و انتزاعی: 

ترسم. / من از سطح ضرب تردید و کبریت میاز حاصل هایی که تاریک هستند / منـ در این کوچه
ترسم. / بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه / جرثقیل است. / مرا باز کن سیمانی قرن می

مثل یک در به روی هبوط گالبی در این عصر / معراج پوالد. / مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب 
 (127)حجم سبز، به باغ همسفران/ « اشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا.اصطکاک فلزات. / اگر ک
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تردید، شعر سهراب سپهری، شعری واکنشی است امّا صرفاً واکنش یک شاعر رمانتیک؛ بی
های شاعری که آرمانش، گسترش صلح و معرفت است، با نگاه مهرورزانه به همۀ پدیده

آید که گاه به کار میی تأللویی ندارد و آنجهان؛ نگاهی که البتّه در کشاکش کارزار سیاس
طوفان مبارزه فروکش کرده باشد و مجالی برای نگریستن به خود و فردیت خود فراهم آمده 

 (117: 1121نژاد، باشد. )رضوانیان و هدایت
 شود: چنین نگاهی به جهان مدرن، در شعر ورلن نیز دیده می

های مارپیچ کلیسا / که در آسمان ه شعر و ترانه، معابد یونان، برجخندم به بشر، / بخندم و میـ به هنر می
 (77ام یکسانند. )در نیمه راه برز/، هراس/ اند، / و نکوکار و بدکار به دیدهتهی قد برافراشته

گرایانه و رئالیستی. او زندگی امّا نگاه ورلن به زندگی شهری مدرن نگاهی است واقع
زند. شعر پذیرد و با طبیعت وحشی پیوند میو زشتی هایش میها مدرن را با همۀ زیبایی

 ای است از پیوند طبیعت و مدرنیته. نمونه« شارلروی»معروف 
این شعر عنوان خود را از نام یک شعر در بلژیک، واقع در یک منطقۀ صنعتی گرفته 

با ریتمی تند،  برد. شعرها ورلن و رمبو را به سفر میاست. قطاری در میان مزارع و کارخانه
کند. در های مختلف را با یک توالی سریع و پایان ناپذیر بر چهرة مسافر پرتاب میحس

کننده، مسافر نوعی سرگیجۀ های خیرهاین هرج و مرج احساسات وحشیانه و برداشت
یابد که روح خود را با آن منظره متّحد کند ... و این امکان را میسکرآور را تجربه می

 (52: 1152ثوقی و زیبایی، کند. )و
خواهیم باور روند / باد شدید / اشک بریز / می( میLes Koboldsهای سیاه / کوبولدها)ـ در چمن

های ذوب شدة قرمز! / چه احساسی هایی! / آهنهایی! / چه افقکنیم / ببین چه احساسی دارد؟ / چه خانه
: 1275شوند، / شارلروی کجاست؟ )ورلن، یرت میها حکنند و چشمها رعد و برق میدارد؟ / ایستگاه

777) 
 «شاعر شهر»های فراوان زندگی شهری مدرن در شعر ورلن باعث شده که او را نمود

 لقب نهند. 
 .حرکت و سیالن1-2-22

در اندیشۀ امپرسیونیستی حرکت و تغییر اساس بقا و هستی است و درک این احساس 
« بودن»است نه « شدن»شود و واقعیت مفهوم نمی ای دو بار تکراراست که هیچ پدیده

(. در نگاه هنرمند این مکتب، دنیا شکلی ثابت ندارد بلکه با هر نظر در 25: 1155)پاکباز، 
ترین ویژگی سپهری در نقّاشی و شعر، تماشا و شود. مهمشکلی جدید دوباره کشف می

پایان به زیبایی مطلق و بیکند. او جستجو است که نگاه ایده آلیستی او را تداعی می
 دارد: اندیشد و این اندیشه او را به حرکت، جستجو و کشف وا میمی

نشست./ ... شد. / از باغ دیرین، عطری به چشم تو میـ رؤیازدگی شکست: پهنه به سایه فرو بود. / زمان پرپر می
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ها در .. لبخند در سایه روان بود. آتش سایهکاسۀ فضا شکستـ  در سایهـ  باران گریستم، و از چشمۀ غم بر آمدم./ .
 (125من گرفت: / گرداب آتش شدم )آوار آفتاب، .../ 

شود. منظرة هر قطعه تقریباً از آغاز تا در شعر ورلن حرکت و سیالن به ندرت دیده می
 اگر هست از روی اجبار است: « حرکتی»پایان ثابت است. گاه 

شوم / که به هر سو مرا دارد / و با تندباد رهسپار میر مالل / دلم را رنجه میـ زاری دیرپای خزان / با اندوهی پ
 (77برد / به سان برگ خشکیده. )در نیمه راه برز/، نغمۀ خزان/ می
 ي تنهایی.تجربه1-2-22

آثار امپرسیونیستی آثاری است حاصل کشف و شهود فردی هنرمند و نشانگر تنهایی و 
ی سپهری که بیشتر برگرفته از اندیشۀ رمانتیستی ـ و نیز عرفانی ـ مالل انسان معاصر. تنهای

« مرگ رنگ»ای خاص دارد. در مجموعۀ گانه جلوهاوست در هر یک از دفترهای هشت
های دیگر رنگی روشن که در مجموعهحالیاین تنهایی قرین خاموشی و شکست است در

 دارد. 
خواند / شب سلیس است و یکدست، و باز ن میـ شب تنهایی خوب / گوش کن، دورترین مرغ جها

 (121)حجم سبز، شب تنهایی خوب/ 
 زند: سپهری در شعر خود تنهایی عارفانه را به تنهایی انسان مدرن پیوند می

ای جا تنهاست / و در این تنهایی،  / سایۀ نارونی تا ابدیت جاری است. )حجم سبز، واحهـ آدم این
 (171درلحظه/ 

سیر تجربیات عرفانی خویش احوالی چون تجرّد روحانی عرفا را تجربه سپهری در م»
کرده است. عوالم او با حاالتی از سنخ خلسه، مراقبه و خلوت عرفای پیشین همراه بوده که 

)باقی نژاد و « های حاصل از آن را بیان کرده است.های مختلفی، اسرار و مکاشفهوی با نماد
که در میان عرفای شرقی مرسوم «ذن»ی سپهری به حالت (. تنهای1152: 711علی زاده، 

حالتی از خلسۀ روحانی است که امکان ارتباطی باطنی را با شعور «ذن»است، شباهت دارد. 
هاست که آورد. خلسه و تنهایی سپهری خاص خود اوست. در این تنهاییکیهانی فراهم می

 ر هنری خود ره توشه برگیرد. پردازد تا برای خلق آثاسپهری به سیر آفاق و انفس می
پل ورلن نیز به عنوان یک شاعر سمبولیست در شعر خود معموالً تنهاست. آشکار نیست که 

 خواهد از خود بگریزد یا خود را بیابد: های تنهایی میدر لحظه (decadent)« منحط»این هنرمند 
به جنبش آورده بود، / میان نیزار، نیلوفرهای پریده را تابید و باد / نیلوفرهای رنگـ واپسین پرتو غروب می

زدم، / در امتداد برکه درخشیدند. / یکه و تنها میان بیدستان پرسه میآبی بزرگ / دلتنگ بر امواج آرام می
 (71رنجم را به گردش برده بودم. )در نیمه راه برز/، گردش عاشقانه/ 

چه شوری که در آغاز به خود بگویم:  / من او را به  ـ من او را به خواب دیدم و به هم بخشیدیم / ... لیک
 (21خواب دیدم، او مرا به خواب ندید. )در نیمه راه برز/، رؤیا/ 
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 گیري.نتیجه2
سهراب سپهری و پل ورلن هر دو به عنوان شاعر ـ نقاشانی آشنا با مکتب امپرسیونیسم، 

هایی اند. ویژگیردههای این مکتب را در شعر خود وارد کناخودآگاه برخی ویژگی
های روشن و گرایی و استفاده از رنگهمچون بازی با رنگ و نور، تصاویر موجز، ذهنیت

ها نگاه دو شاعر شفّاف در اشعار هر دو شاعر جایگاهی مشابه دارد؛ امّا در سایر ویژگی
شود، زدایی سپهری، او را به جهانی زیباتر از جهان واقعی رهنمون میمتفاوت است. آشنایی

ای در شعر که جهان ناآشنای ورلن تلخ، دردناک و طنزآلود است. برداشت لحظهدر حالی
هر دو شاعر به روشنی مورد تأکید است؛ با این تفاوت که در شعر سپهری برداشت 

 ای زیرساخت عرفانی دارد. لحظه
کشد و های کوتاه زندگی را به تصویر میسپهری با نگاهی عمیق و دقیق لحظه

کوشد در تنهایی و خلوت شاعرانه، روح خود را پرواز دهد. نگاه سپهری به وقت و یم
در عرفان است؛ اما ورلن که زندگی سختی را پست سر « اغتنام فرصت»لحظه یادآور نظریۀ 

بیند تنها به لحظه دلخوش است. این برداشت گذاشته و روزهای خوبی را هم پیش رو نمی
که جهان ورلن جهانی است نشیند؛ حال آنخیزد و به جبر میمیگرایی بر ای از پوچلحظه

داند. از سوی دیگر نیاز از هر حرکتی میساده که شاعر آن را به خوبی پذیرفته و خود را بی
گرایی سپهری سبب شده دنیای شعر او با دنیای مدرن فاصلۀ بسیار داشته باشد، در طبیعت
 زند. ن را با طبیعت وحشی پیوند میکه ورلن با پذیرش جهان مدرن، آحالی

بندی بیشتری به که سپهری به رغم فاصله با دنیای مدرن غرب، پایحاصل سخن آن
که بندی دو دلیل قابل ذکر است: دلیل اول اینپای مکتب امپرسیونیسم دارد. برای این

است در سپهری پیش از شاعری، نقّاشی امپرسیونیستی را در تابلوهای خود تجربه کرده 
که ورلن تنها در محافل هنری با تئوری این مکتب آشنا شده بود. دلیل دوم به ذات حالی

زمین است، گردد به این معنی که گرچه خاستگاه این مکتب مغرباین مکتب برمی
 های اصیل این مکتب همانندی بسیار با عرفان و هنر مشرق زمین دارد. ویژگی

 

 کتابنامه

 الف. منابع فارسی

 چاپ اول. تهران: انتشارات هیرمند.  .در حسرت پرواز(. 1121آزاد، پیمان. ) ـ

هنرهاي نشریۀ هنرهای زیبا، «. پدیدارشناسی رنگ در نقاشی(. »1122ـ ابوالقاسمی، محمدرضا. )

 .77-11، صص 7، شمارة 71، دورة تجسمی

نی نزد جبران خلیل جبران و دین و تکثّرگرایی دی(. »1121زاده، عالیه. )ـ احمدیان، حمید و جعفری



 عار سهراب سپهری و پل ورلن از منظر...بررسی تطبیقی اش                        101

 .71-11، صص 7. سال سوم، شمارة نشریة ادبیات تطبیقی«. سهراب سپهری

 نامه(، دانشگاه شیراز. )پایان تصویر امپرسیونیستی در شعر امیلی دیکنس(. 1177اعلم، طاهره. )ـ 

 https://echolalia.ir/tag؛ 1122ـ اکواللیا )آرشیو شعر جهان(. ترجمه محمّدزیار. مشاهده: 

 . ترجمۀ هوشنگ رهنما، تهران: هرمس. جیمز جویس(. 1152ـ اندرسون، چستر. جی. )

 . چاپ اوّل، تهران: نشر آمیتیس. هاسهراب، شاعر نقش(. 1157ـ آتشی، منوچهر. )

فصلنامة  «شهود، نماد و شعر سهراب سپهری»(. 1152نژاد، عباس و علیزاده خیاط، ناصر. )ـ باقی

 .771-701، صص 1، شمارة 7ة . دورشعرپژوهی

 . تهران: انتشارات زریاب. 1و  7و  1. ج طال در مس(. 1121ـ براهنی، رضا. )

 . تهران: انتشارات نگاه. در جستجوي زبان نو(. 1155ـ پاکباز، رویین. )

 اد. ، خرد1200، ش اعتماد، «امپرسیونیسم در ادبیات داستانی/ راه رفتن در مه(. »1152ـ پاینده، حسین. )

 ، تهران: نیلوفر. 7، چاپ 7. جلد داستان کوتاه در ایران(. 1121ـ پاینده، حسین. )

 کتاب ماه، «بررسی تطبیقی امپرسیونیسم در نقّاشی، ادبیات و موسیقی(. »1157ـ پرنیان، ماندانا. )

 . 52-27، آذرودی، صص 100و  22هنر، ش 

طبیعت و کارکردهای آن در (. »1122ا، بتول. )ـ جعفری قریه علی، حمید؛ سیدیزدی، زهرا و افشارکی

-71، صص 77، شمارة 17، سال نشریة ادبیات تطبیقی«. دستگاه فکری فریدون مشیری و پل الوار

21. 

 ترجمه رضا رضایی. تهران: ماهی.  مدرنیسم.(. 1151ـ چایلدز، پیتر. )

 http://poets.ir/?tag؛ 1122ـ خانۀ شاعران جهان. ترجمه گالره جمشیدی. دسترسی: 

نامة ویژه، «هم پوشانی ناتورالیسم در ادبیات و امپرسیونیسم در هنر»(. 1127ـ دادور، ایلمیرا. )

 . 71-11(، بهار و تابستان. صص 2)پیاپی1)ادبیات تطبیقی(، سال چهارم، ش فرهنگستان

ت در اشعار انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیع»( 1121ـ رزاقی اصل، سینا و مهراد، امین. )

. 7. شمارة فصلنامة مطالعات شهري. «سهراب سپهری با اندیشمندان حوزة طراحی محیطی

 .22-21صص 

 . تهران: نشر نی.هوسرل در متن آثارش(. 1121ـ رشیدیان، عبدالکریم )

های رمانتیک در شعر بررسی تطبیقی مؤلفه(. »1121نژاد، فاطمه. )ـ رضوانیان، قدسیه و هدایت

 .101-171، صص 11، شمارة  2، سال نشریة ادبیات تطبیقی«. ری و ویلیام بلیکسهراب سپه

. ترجمه نصراهلل تسلیمی، هاي هنري از امپرسیونیسم تا اینترنتسبک(. 1151ـ ریچارد، کلود. )



 107                                          1122 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

 تهران: انتشارات حکایت قلم نوین. 

 . چاپ پنجم، تهران: طهوری. هشت کتاب(. 1171ـ سپهری، سهراب. )

 . ویراستار: پیروز سیار، چاپ سوم، تهران: سروش. اتاق آبی(. 1127سهراب. ) ـ سپهری،

 به کوشش پریدخت سپهری، تهران: نشر فروزان.  هنوز در سفرم.(. 1157سپهری، سهراب. )ـ 

 . چاپ شانزدهم. تهران: انتشارات نگاه. 7. جلد هاي ادبیمکتب(. 1121ـ سیدحسینی، رضا. )

 ، تهران: صدای معاصر. 5. چاپ نگاهی به سپهري. (1157ـ شمیسا، سیروس. )

امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه (. »1125ـ شهرامی، محمد باقر و صفاری، محمد شفیع. )

 . 11-15زمستان، صص  نامة ادبیات معاصر ایران،پژوهش«. محور سپهری

 .1122 . تابستانتان هنر«. سبک امپرسیونیسم چیست؟(. »1122طامهری، مهرداد )-
 . ترجمۀ کاهم فیروزمند، تهران: شادگان.فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد(. 1150ـ کادن، جی. ای )

. ترجمۀ فؤاد روحانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کلیات زیباشناسی(. 1170ـ کروچه، بند تو. )

 کتاب. 

شناسی و ة زبانمجل. «شناسی نور در شعر سهراب سپهریمعنا»(. 1122ـ کنعانی، ابراهیم. سال)

 . 70-1. بهار و تابستان. صص 15. دانشگاه فردوسی مشهد. شمارة پیاپی هاي تراسانگویش

 . ترجمه محمّدتقی فرامرزی، تهران: انتشارات نگاه. هنر در گذر زمان(. 1121گاردنر، هلن. )ـ 

 . تهران: نیما. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1171ـ گودن، ج. آ. )

 . ترجمه ناصر داوران، تهران: نگاه. هاي ادبیات و نقدنظریه(. 1152ـ موران، برنا. )

 .22، دسترسی: بهمن عکاسی معاصر« آشنایی با سبک هنری امپرسیونیسم(. »1151ـ نافذ، ساناز. )
 https://www.akkasee.com/article/1384/4870 -امپرسیونیسم-هنری-سبک-با-شناییآ/

impressionis 

المللی ادبیات و کنفرانس بین. «ترکیبات نمادین در اشعار سهراب سپهری». (1120ـ نسبی، راضیه.)

 . شناسیزبان

های امپرسیونیستی ورلن و جنبه(. »1152محمدی، فاطمه. )ـ وثوقی، افضل و زیبایی، مهری و خان

 . 21-22، زمستان، صص مطالعات زبان فرانسه«. شعر وی

. ترجمۀ محمدرضا پارسایار. تهران: نگاه (گزیده اشعاردر نیمه راه برزخ )(. 1151ـ ورلن، پل. )

 معاصر. 

، چاپ چهارم، 1و  1. ترجمۀ امین مؤید، جلد تاریخ اجتماعی هنر(. 1177ـ هاوزر، آرنولد. )



 عار سهراب سپهری و پل ورلن از منظر...بررسی تطبیقی اش                        107

 تهران: دنیای نو. 

. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: انتشارات شناتتیایدۀ پدیده(. 1127ـ هوسرل، ادموند )

 .علمی و فرهنگی

فصلنامه ، «امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری(. »1152ـ یاحقی، محمدجعفر و پارسا، شمسی. )

 . 717-772، صص 21، شمارة 15، سال علمی پژوهشی علوم انسانی

 ب.منابع التین
- Powell Jones, Mark. (1994). Impressionism. Michigan: Borders Press. 

- VERLAINE, Paul. (1968). Euvres póetiques completes. Établi et annoté par yres 

Le Dantec. Paris: Éditions Révisée, complétée et présentée par Jacues Borel, 

éditions Gallimard Bibliothéque de la pléiade.  

- VERLAINE, Paul. (1988). La bonne chanson, Romances sans paroles. Paris: 

Sagesse, Collection le livre de poche. Preface d’Antaine blondine, Notes et 

commentaires de claude cuenot.  

 


