
 

 

 

 ی بررسی تطبیقی رمانتیسیسم در اشعار سهراب سپهری و قصیده

 ابوالقاسم الشابی ةالحیا ة إراد

  *حسن گودرزي لمراسكي                                                                                        

 **پور عالیزمیني زهرا قربان                                                                                                             

 چکیده

مكاتب ادبي بسیاري یكي پس از دیگري در اروپا ظهور یافتند. هر مكتب براي پر کردن     

خألهاي مكتب پیش از خود و یا در واقع به عنوان طغیاني در مقابل مكتب پیش از خود بوجود 

از این مكاتب مهم در آغاز قرن نوزده، رمانتیسیسم بود. کشورهاي شرقي بویژه آمدند. یكي 

هاي اروپایي با این  ها از زبان کشور ایران و کشورهاي عربي نیز در پي گسترش تألیفات و ترجمه

مكتب آشنا شدند و شاعران نیز چون این مكتب را مناسب با شرایط جامعه و احوال خویش 

آزمایي در این مكتب نو ظهور زدند؛ از جمله این شاعران در ایران سهراب  یافتند، دست به طبع

سپهري و در کشور تونس، ابوالقاسم الشابي بود. در این مقاله تالش شده که با رجوع به هشت 

ابوالقاسم الشابي مفاهیم رمانتیكي که شباهت و ة الحیا ةکتاب سهراب سپهري و قصیده بلند اراد

 نان حاکم است مورد بررسي قرار گیرد.قرابت عمیقي میان آ

 سپهري، شابي، رمانتیسیسم واژه های کلیدی:     

____________________________________ 

   h.goodarzi@umz.ac.ir*استادیارگروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه مازندران                     

 نشگاه مازندران**دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسي دا

 

 



 

 

 

 مقدمه

بعد از دوره کالسیک، مرحله نئوکالسیک است که در از جهت سیر تاریخي مكاتب ادبي در اروپا،       

این  تر نوعي آشنایي بهتر با دوران باستان است. هاي باستاني یا به زبان واضح واقع بازگشت به سرچشمه

شور و هیجان را بگیرد و عقل و خرد را بر همه  دوران نیز مثل دوران کالسیک سعي داشت جلوي هر نوع

بنابراین در این دوره هم نثر تسلط داشت و جایي براي آفرینش فردي و نیروي  چیز و همه جا حاکم کند،

 (08، 1731)سید حسیني،  ماند. تخیل هنرمند باقي نمي

صول و قواعد ثابت و که بسیار به ا -زادگان ي اشراف و اصیل ي اول قرن هجدهم، طبقه اما در نیمه

قدرت و اعتبارشان را از دست دادند، کم کم کساني نوگرا و شایسته  -بند بودند کالسیک پاي تغییرناپذیر

گونه  ، طرز تفكر مردم دیگر آندادند تري نشان مي بیش اعتنایي شدند که به قوانین و اصول بي محسوب مي

مردم از قواعد خشک و منظم   هم دلزدگي و ماللرین دلیل آن ت خواستند نبود، مهم ها مي که کالسیک

بنابراین جنبشي با عنوان رمانتیسیسم با  ي جدید بود. بود که مانع هر نوع اعتراض یا اظهار عقیده کالسیک

هاي غنایي  انتشار ترانهشكل گرفت که شگل عقیده برادران  شدن گروهي از افراد همفكر و هم جمع

 (08)همان،  در انگلستان به این جنبش کمک بسیار کرد. 1370ورزورث و کالریج در سال 

ي فردي بود همزمان با تحوالت سیاسي و  این مكتب که عنصر اصلي آن، احساس و توجه به تجربه

یافت از آن جمله کشور ایران و تونس و شاعراني گسترش اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي شرقي 

ي به دلیل حساسیت باالي دو شاعر متعهد نسبت به سرنوشت و ابوالقاسم الشاب جوان چون سهراب سپهري

اي تطبیقي  مقایسهبه مضامین رمانتیكي بویژه طبیعت بر آن شدیم تا در  بردن هر دو شاعر  ها و پناه ملت

د، در افق دید این دو شاعر وجود دا هاي رمانتیكي ایشان را بررسي کنیم. هر چند تفاوتي اندک اندیشه

هري مانند شابي در دفتر اول یعني مرگ رنگ، به شدت تحت تاثیر جامعه و تب و تاب اینكه اگر چه سپ

اما در  -برخالف شابي که امیدوارانه است -سیاسي است و مضامین رمانتیكي او رنگ غم و یاس دارد

 و مشكل اصلي انسان را گزیند تر که همانا راه درون است بر مي ادامه راه، سپهري راهي بزرگتر و عمیق

 .داند دور شدن از طبیعت و اصلش مي



 

 

 

 نتیسیسممکتب ادبی رما

مكتب رمانتیسیسم به عنوان یک مكتب ادبي مطرح و مشخص براي نخستین بار در انگلیس ظهور یافت   

مكاتب ادبي غرب است که به اعتقاد  نتری این مكتب از مهمرا در نوردید.  و سپس به تدریج تمام اروپا

 (678،،،17)دیچز، شود. رین قله ادبي بعد از شكسپیر محسوب ميت برخي منتقدان، عالي

 انتقاد روي عقل، از دادند یعني به جاي انتقاد عقل ترجیح مي بر احساسات را ،این مكتب نادیبا هنرمندان و

. بدوي بودند طبیعت وحشي و نویسندگان خواهان زندگي روستایي و این حسي رایج شد.

دوران  زیرا ایي شدتنه افسردگي و ن نسل رمانتیک دچاراحساس انزوا،چنیهم (1731،138)سیدحسیني،

به جهت ناپایداري  ها این پاسخگوي نیازهاي آنان نبود، داري نوظهور سرمایه و تابید نمي بر فئودالیسم را

 (1730،1،1)جعفري جزي، خودبیگانگي شده بودند. از وضعیت اجتماعي دچار

براي همین  داشته باشد، ها کالسیست با ناهماهنگ اصوالً ع مخالف یاموض کند سعي مي ها مكتب رمانتیست

ذوق  گوید: پیشواي رمانتیسیسم آلمان مي چنان که شگل دیده مي شود کمتر عقاید هماهنگي نظرات و

 هزل، و جد نثر، و شعر هنر، سبک رمانتیک طبیعت و در است، متضاد بسیار نزدیكي امور پابند رمانتیک

باالخره  چه آسماني است و آن چه زمیني است و آن احساسات زنده، مبهم و عقاید ،یيپیشگو خاطره و

ت که هاي مشترکي اس گيژاین همه داراي وی با (1731،01)سیدحسیني،. آمیزد مرگ درهم مي زندگي و

زگار توجه به رو آزادي،گریز ازعقل، عشق و رویا، ستایي، طبیعت رمانتیک وجود دارد: تمام آثار در تقریباً

 تخیل. تنهایي، غم، یاس و تاریكي، شب و جاندارپنداري، سفر، کودکي،

براي بررسي انتخاب شده  ةالحیا ةارادقصیده  ابوالقاسم الشابي، دیوان شعر ه اینكه ازتوجه ب دراین مقاله با

 این سهراب سپهري و اصول مكتب رمانتیسیسم انتخاب شده که بین اشعار بنابراین مواردي از؛  است

 خواب و تاریكي و شب و تایي،جاندارپنداري،س طبیعت عشق وآزادي، قصیده مشترک باشدکه عبارتنداز:

 رویا.

 



 

 

 

 رمانتیسیسم در ادبیات معاصر عربی و فارسی

هاي  همواره شاهد تغییرات متنوعي در طول دوره ترین ادبیات جهان، بالنده عنوان یكي از ادب عربي به

صر نیز این ادب پا به پاي تحوالت جهاني هر چند با تاخیر، با آغوشي باز در عصر معا مختلف بوده است.

هاي این  یكي از مهمترین عوامل نفوذ آموزه هاي مكتب رمانتیسیسم گردید. ، پذیراي آموزهو دلي مشتاق

 م به مصر و به دنبال آن آشنا شدن 1370ي ناپلئون بناپارت در سال  مكتب در ادبیات عرب، حمله

ي  غربي خود و ارتباط با آن ها بود؛ از این رو بود که اذهان خفته ان و ادیبان عرب با همتایاناندیشمند

در آثار ادبي  ي ادبیات عربي باعث شورش علیه تكلف و تصنع این بیداري در حوزه ملت عرب بیدار شد.

. از شعر شد و مخالفت با تقلید از آثار گذشتگان و در نهایت تجدد و نوآوري در مضمون و ساختار

، پیشگامان مكتب رمانتیسیسم در جهان عرب، خلیل مطران، احمد زکي ابوشادي، عبدالرحمن شكري

گر  هاي ادبي، اشاعه ها و گروه بودند که هر یک در قالب انجمن عباس محمود عقاد، ابراهیم ناجي و ...

 (180، 1778)غیبي،  مفاهیم رمانتیكي در ادبیات عربي شدند.

اي از رمانتیسیسم البته نه  شاهي است، شاخه که آغاز عصر رضا 1788ارسي نیز از حدود سال در ادبیات ف

 (180، 1738)شمس لنگرودي،  شود. بلكه با تغییراتي در کشور ما ایجاد مي به شكل اروپایي آن

هاي  ي آن است و متأثر از رمانتیسیسم فرانسه حالت انزواطلبي، سرخوردگي از تالش نیما سرشاخه

که مانیفست شعراي این دوره است، دیده  جتماعي، پناه بردن به طبیعت و تنهایي در افسانه نیماا

 (11، 1708)شفیعي کدکني، شود. مي

هاي  بعدها کساني پیدا شدند که راه نیما را ادامه دادند، البته روششان یكسان نبوده و هر کدام به صورت

ماني، ابتهاج، شاملو، اخوان، فروغ، رویایي، سپهري و ... مختلف جلوه کردند. اینان کساني مثل نصرت رح

 بودند.

 سهراب سپهری شاعر رمانتیست ایران 



 

 

 

اي اهل علم و ادب در کاشان  سهراب سپهري در پانزدهم مهرماه سال هزار و سیصد و هفت در خانواده   

هري نویسنده ناسخ مادربزرگش حمیده سپهري شاعري بنام و پدربزرگش لسان الملک سپ به دنیا آمد.

ي دو ساله  و دوره در سال هزار و سیصد و پنج پس از پشت سر گذاردن دوره اول دبیرستان التواریخ بود.

ي فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش درآمد و در  سراي مقدماتي در کاشان و تهران به استخدام اداره دانش

یا آرامگاه عشق در سن  م در کنار چمنخرداد هزارو سیصد و بیست و شش مجموعه شعر خود را به نا

در سال هزار و سیصد و سي، نخستین مجموعه شعر خود را به نام مرگ  نوزده سالگي به چاپ رسانید.

و اضدادي که در آن  نوشت کلي جهانکه از نظر محتوا، شاعر از سر (78، 1731)عابدي، کردرنگ منتشر 

از زمان به طور خاص در این مجموعه از تنهایي، غم، اي  یا برهه زند نه از دنیاي خاص هست، حرف مي

ها را  ي زندگي خواب سال بعد مجموعهر ( د80، 1731)ترابي،  صحبت شده است. اندوه، شب و سیاهي

، 1731)حقوقي، «گردد برد و به خویشتن خویش باز مي سپهري از این جامعه مي»به چاپ رساند که در آن 

 سیصد و چهل، زندگي سهراب در گشت و گذار و سفرهاي خارجيبعد از این تا سال هزار و ( 07

گذشت تا اینكه در همین سال دو مجموعه آوار آفتاب و شرق اندوه را منتشر کرد. در آوار آفتاب شاعر با 

شرق اندوه در آرامش روحي و در اي دارد و  کند و با آن تماس عاشقانه تري برقرار مي طبیعت ارتباط بیش

ي سلوک و  و مشخص است که جهشي بزرگ در پهنه ا هیجان و احساس رها شده استفكري و توام ب

شهرت سپهري در سال هزار و سیصد و چهل و چهار و  (1،8، 1731اش پیدا شده است)عابدي،  اندیشه

در  (77، 1731)همان، .ي بلند صداي پاي آب و مسافر ایجاد شد چهل و پنج به خاطر انتشار دو مجموعه

کند و مسافر نیز  ب سپهري همه را به دنیاي سادگي، بدویت، صمیمیت و یگانگي دعوت ميصداي پاي آ

 پردازد. ي همان صداي پاي آب است منتها با زباني دشوارتر و مسافري که به سیر آفاق و انفس مي ادامه

و به نام آخرین مجموعه شعر ا یكسال بعد از این دو مجموعه، مجموعه حجم سبز را منتشر کرد و باالخره

و  اهکتاب در خرداد هزار و سیصد و پنج ما هیچ ما نگاه به همراه دیگر اشعار او در دیواني به نام هشت

  (77، 1731شش انتشار یافت. )همان، 



 

 

 

هزار و سیصد و پنجاه و نه در اثر سرطان خون دیده از این دنیاي سرانجام سهراب سپهري در اول ماه 

داشت پس از مرگش در گلستانه به خاک به  زمان حیاتش دوست ميخاکي فرو بست، گر چه خود در 

و با پیشنهاد محمد فیلسوفي از  خاک سپرده شود اما براي در امان ماندن مزارش از طغیان رودخانه

  (67، 1731دوستانش در صحن امامزاده سلطان علي در مشهد اردهال به خاک سپرده شد.)همان، 

عاصري است که از مكتب رمانتیسیسم تأثیر پذیرفته و دلیل این مدعا، سهراب سپهري از جمله شاعران م

 باشد. در اشعار او مي زدگي و ... ستایي، گریز از صنعت وفور مفاهیم رمانتیكي چون عرفان، عشق، طبیعت

 ابوالقاسم الشابی شاعر رمانتیست تونس

تونس  ز مناطق سهر تورز در جنوبدر شابیه یكي ا 1787ابوالقاسم الشابي در ماه آذار)مارس( سال     

 و باغ و بوستان هم در آن فراوان بود و شاید یكي از علل اي سرسبز و زیبا بود متولد شد. این منطقه، منطقه

 دانند. ها شاعر را فرزند طبیعت مي وي به رمانتیک، همین محیط طبیعي باشد چون که رمانتیک گرایش

اي بزرگ شد... در سن نه سالگي  ي بود و شابي در چنین خانوادهخانواده شابي داراي پیشینه علمي و ادب

رفت و در آن جا به تحصیل  قرآن را کامالً حفظ کرد و در سن یازده سالگي به دانشگاه زیتونیه در پایتخت

 شد و به مدرک تطویع که التحصیل فارغ یالديم1780ادامه داد تا اینكه در سال  در علوم دیني و لغوي

 در زندگي وي بود. درک علمي در آن زمان بود، دست یافت. دانشگاه زیتونیه مرکز تحول مهميباالترین م

ي را مطالعه و نعیمه و ابوماضجبران  :چرا که در آنجا با ادبیات مهجر آشنا شد و آثار بزرگان این ادب مانند

ي شاعران گذشته و ها کرد و ادبیات مهجر تاثیر فراواني بر موضع فكري وي داشت، همچنین وي دیوان

سپس به مطالعه آثار  ... و معجمها را مطالعه کرد. ةاالعشي و عمد هاي مرجع مانند: أغاني و صبح کتاب

ها روي آورد و از بزرگان  هاي بیگانه به ترجمه این کتاب ها پرداخت و به دلیل عدم آشنایي با زبان غربي

پدر شابي، محمد الشابي تاثیر بسزایي در رشد و  غرب مانند المارتین و گوته تاثیر فراواني پذیرفت.

و از شاگردان محمد  پیشرفت  وي داشت. محمد الشابي مدت هفت سال در االزهر تحصیل علم نمود

شابي در سال  م به تونس بازگشت و در همان سال به عنوان قاضي تعیین شد.1780عبده بود و در سال 

به پدرش اهدا « الخیال الشعري عندالعرب»تشر شد، با عنوان م اولین کتاب خود را که در آن سال من1787



 

 

 

باشد. نثر شابي به دو قسمت  مي شابي داراي آثاري به نثر و نظم ( 171، 1701)گودرزي لمراسكي، نمود.

شود، مانند  هاي شابي مي نثر شفاهي شامل محاضرات یا سخنراني؛  کتبي -8شفاهي  -1شود:  تقسیم مي

 شود. و مقاالت مي مورد شاعران مغرب أقصي، نثر کتبي شامل رسائل و یومیاتهاي وي در  سخنراني

 (173، 1701)همان، 

که در این مقاله نیز به آن  ةالحیا ةي اراد مهمترین اثر شعري او نیز همان دیوان اشعار است که قصیده

تصویري دقیق  صادق و در مجموع شعر شابي تعبیر باشد. پرداخته شده است، از قصاید مشهور آن مي

، ةالحیا ةکند به ویژه در قصیده اراد است از زندگي و در شعر خودش عمق احساسات خویش را بیان مي

ها را نسبت به زندگي  دهد و آن کند و به مردم نوید پیروزي مي عمق احساسات صادقانه خویش را بیان مي

  (881، 1701)همان،  کند. امیدوار مي

ابي از چند زاویه قابل بررسي است، از سویي او نزدیک به شاعران مهاجر عرب بار ش زندگي کوتاه اما پر

ان، میخاییل نعیمه و مهجر معروف است شاعراني چون جبران خلیل جبر ي امریكا بود که به ادبیات در قاره

هاي این جریان هستند. از سوي دیگر او از شعر فرانسه به ویژه مكتب  از دیگر چهرهي ایلیا ابوماض

به مبارزه  مانتیسم تاثیر پذیرفته، رمانتیسم راه خود را از مكتب سنتي جدا کرد و با قیود ادبي سنتير

را که هنرمند حس  ي تخیل و بیان آنچه طبیعت، ارج گذاشتن به احساسات و قوهبردن از  پرداخت. لذت

 ي خود کرد. کند، پیشه مي

ادیبان جهان عرب از مصر تا شام و عراق رواج هم در میان  البته در این دوران نهضت بیداري سیاسي

اي در جهان عرب پدیدار شدند که هم نوخواه و تجددگرا و هم مخالف استیالي  داشت و شاعران برجسته

تر داشت و در  اي اجتماعي ز همین رو رمانتیسیسم کساني مثل شابي چهرها بودند، هاي عرب غرب بر ملت

این شاعر جوان یكي از پیشگامان نهضت رمانتیسیسم در جهان عرب واقع در دوران میان دو جنگ جهاني 

 شد.

 



 

 

 

 

 

 الشابی ةالحیا ةمفاهیم رمانتیکی مشترک بین اشعار سپهری و قصیده اراد

 عشق و آزادی -1

این عشق باید آزاد گذاشته شود و  عشق و عالقه مفهوم و معني زندگي و الهام بخش هنرمند و شاعر است.

اي از زندگي را چه  تواند و آزاد است هر گوشه ادبیات مي محدودیت آن شود.باعث  هیچ اصلي نباید

تواند هر گونه باشد: جسماني، روحاني، عشق به طبیعت، به  عشق مي زشت و چه زیبا به تصویر بكشد.

به دو  این مضمون در شكل انساني آن در شعر شاعران رمانتیک (37؛ 1731و ... )سید حسیني،  موجودات

شادي و غم  نوع اول عشق به معشوق زمیني و مجازي و به تصویر کشیدن لحظات:» شود یم مينوع تقس

کند و نوع دوم، عشق به انسانیت  براي مخاطب تصویر مي ها را در قالب یک تراژدي اندوهناک که شاعر آن

 (808، 17،3 )دارد،« شود. ها شاد و از رنج آنان حزین و غمگین مي انسان سعادتکه شاعر در آن از 

اي دارد؛  سپهري جایگاه ویژهعشق چه در مفهوم انساني آن و چه در مفهوم غیر انساني در اشعار سهراب 

 گردد: مل عشق به زن، زني اثیري ميهم شا در شكل انساني، این عشق

خواهش/ تا صداي  / تا سكوتتا چراغ لذت رفتم، رفتم تا زن/ من به دیدار کسي رفتم در آن سر عشق/

 (833هایي )صداي پاي آب، پر تن

کند از  / صداي پاي تو آید، خیال کردم باد/ عبور ميها بودیم/ که چشم زن به من افتاد در ابتداي خطیر گیاه

/ صداي پاي تو را در حوالي اشیا/ شنیده بودم/ کجاست جشن خطوط/ نگاه کن به هاي قدیمي روي پرده

 ها: شق به انسانیت و سرنوشت انسانل عو هم شام (781، به انتشار تن من )مسافر، تموج



 

 

 

هایي که من  بمبحكایت کن از شب اصطكاک فلزات و آن وقت/ مرا خواب زیر یک شاخه دور از 

/ بگو چند مرغابي از روي هایي که من در خواب بودم و تر شد خواب بودم و افتاد/ حكایت کن از گونه

 (،77روي رویاي کودک گذر داشت )حجم سبز پوش از  در آن گیروداري که چرخ زرهدریا پریدند/ و 

است و   کرده اجتماع آن روز زندگي نمياند که گویي در  اگر چه برخي، سهراب سپهري را شاعري دانسته

بچه بودایي » پندارند همانند رضا براهني که او را  اعتنا مي و مردم بي را نسبت به سرنوشت جامعه او

لوحي  بیند و گاه خود را به ساده چیز را خوب ميتقدس و صفا همه  عاج  داند که در برج اي مي اشرافي

 (81، 1708)براهني، « زند مي

اما در واقع شعرهاي زیادي وجود دارند که یا به تصریح همانند شعر باال و یا در تمثیل، نگراني خود را از 

 دارد مانند شعر آب: مردم بیان ميسرنوشت جامعه و 

رود پاي سپیداري، تا  خورد آب .../ شاید این آّب روان مي دست انگار کفتري مي آب را گل نكنیم/ در فرو

فرو برده در آب/ ...../ مردم باالدست چه صفایي  دست درویشي شاید، نان خشكیده فرو شوید اندوه دلي/

 فهمند/ گل نگردندش ما نیز/ آب را گل نكنیم. دارند .../ مردمان سر رود آب را مي

گوید و به  ي خود به سرنوشت ملت خود سخن مي ابي نیز در این قصیده، از عشق و عالقهابوالقاسم الش

 آزادي است: دنبال

 القدرْ بَن یستجیاَ دفال بُ                   ةایالح ارادَ وماًی ذا الشعبُإ                        

 سرْنكَن یاَ یدللقَ دو ال بُ                      لينجَن یَل اَللی دو ال بُ                        

 رْثَجوها و اندَ في بخرَتَ                 ةاالحی عانقه شوقُو من لم یُ                        

 (78،)شابي العدم المنتصرْ عةِفمن صَ                   ةاقه الحیشُن لم تَلمَ لٌفوی                        

/ و شب اي جز تسلیم نخواهد داشت روزي زندگي دوباره را بخواهد، قضا و قدر چارهاگر ملتي » ترجمه:

و هر کس که شوقي براي زندگي ندارد در فضاي ي بندها باید شكسته شوند/  حتماً روز خواهد شد و همه



 

 

 

پیروز سیل نابودکننده و  زندگاني را از میان رود/ پس واي بر آن کس که شود و از بین مي زندگي نابود مي

  « دشكاف نمي

 او به آینده امیدوار است:

 طرالعَ احالمه، و صباهُ وَ      ، بانعامه             عُالربی ءو جا           

 برقد غَ الذي د الشبابَتعی      الشفاه            بالً فيبلها قُو قَ           

 (76،)شابي رخَدفي نسلک المُلدت و خُ         ةانحت الحیو قال لها: قدع مُ           

زند و جواني و  و بر زمین بوسه ميآید/  مي هایش، رویاها و شوق و عشق معطرش ترجمه: بهار با نغمه

انداز  گرداند/ و به او گقت: زندگي به تو عطا شده و در نسلت پس اش را به او باز مي طراوت از دست داده

  شونده باقي مانده است.

دو شاعر وجود دارد که به دلیل تكرار در بخش طبیعت دیگري مثل طبیعت نیز در شعر هاي  عشق به پدیده

 گردد. نمي ذکر

 ستایی طبیعت -2

تضاد زندگي شهري گریخته،  ها از تالطم و اي است، آن ها داراي اهمیت ویژه طبیعت از دیدگاه رمانتیست

 ب و بي آالیش است.زیرا آن جا همه چیز بكر و نا برند. امش به طبیعت پناه ميبراي آر

ها نیست:  اي به طبیعت دارد، نگاهي که از پشت عادت تیست نگاه تازهسپهري نیز به عنوان یک شاعر رمان

 (837)صداي پاي آب،  دیگر باید دیدها را باید شست، جور  چشم

 اندازد:  یگانه است که هر ذره او را به یاد اصل و منشأشان یعني خدا مي او چنان با طبیعت و اجزاي آن

 سجاده من/ در نمازم جریان دارددشت  مهرم نور/  ام یک گل سرخ/ جانمازم چشمه، من مسلمانم/ قبله

را  ماه، جریان دارد طیف/ سنگ از پشت نمازم پیداست/ همه ذرات نمازم متبلور شده است/ من نمازم



 

 

 

حرام علف  اال ةا پي تكبیري سرو/ من نمازم ر خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته وقتي مي

 (831)صداي پاي آب،  پي قدقامت موج خوانم/ مي

داند که آنچه در این جهان موجود است، به جا و ضروري است و نباید چیزي از طبیعت کاستي پیدا  او مي

 کند و باید به قانون زمین احترام گذاشت:

در خلقت برود بیرون/ و بدانیم اگر کرم و نخواهیم پلنگ از  و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد/

 (876)صداي پاي آب،  خورد به قانون درخت نبود، زندگي چیزي کم داشت/ و اگر خنج نبود لطمه مي

ي در افتادن در ورطه  جان سهراب با ذره ذره طبیعت پیوند نا گسستني دارد. قطع این پیوند به منزله

 نابودیست. 

 (773)حجم سبز، م مرد.اي را بكنم خواه سبزهدانم،  مي

خواهد با  کند. هر چند مي شابي نیز به عنوان یک شاعر رمانتیست معاصر با طبیعت احساس یگانگي مي

 یادآوري نظم و قانون و تالشي که در طبیعت جریان دارد، جامعه خویش را به تحرک وا دارد:

 رْبٌکَ، مهما تَالمی رحتقیَ و             ةاالحی حب، یٌّحي والكونٌهٌ

 هورْالزٌ تَظم میل و ال النحلُ         ور الطی تَن میحضُی الفقُاال فَ

 (76،)شابي ضرْالحٌ تلکَ تَالمی لما ضحت              الرووم  لبيقَ مةُموأُو ال و لَ

چند که بزرگ باشد کوچک دارد و مرده را هر  را دوست مي زنده است و زندگيترجمه: این جهان  

نشیند/ و اگر  ه زنبور عسل بر گل مرده ميگیرد و ن هاي مرده را در آغوش مي نه افق پرندهپس  شمرد/ مي

 پذیرفت. ي زمین نبود او نیز مرده را در دل خویش نمي دلسوزي مادرانه

ي پاک کودکي و دور شدن از طبیعت که او را دچار  گاه که سپهري به خاطر فاصله گرفتن بشر از دوره آن

 گوید: خورد و مي غبطه مي کند و بر حال گیاهان ر این دنیا کرد گله ميتنهایي و غربت د



 

 

 

و فكر کن که چه تنهاست/ اگر که ماهي کوچم دچار آب دریاي بیكران باشد/ چه فكر نازک غمناکي/ و 

ست/ خوشا به حال گیاهان که ي محوي به رد وحدت اشیا ي نگاه گیاه است/ و غم اشاره غم تبسم پوشیده

 (877افر، )مس هاست. ي آن د/ و دست منبسط نور روي شانهنورن  عاشق

 کند: گونه بیان مي هاي زیر سلطه این شابي این نگراني را به خاطر ملت

 ر؟انتظ التي ةاین الحیأو         و الكائنات؟        عةُ ن االشیأ 

 جرتحت الشَ الي الظلظَمئتُ       وق الغصون   فَ الي النور مئتُظَ

 الزهر ص فوقَرقَیغني و ی      روج   ن المُ، بیي النفعالَ ظَمئتُ

 (76،ي)شاب رطَحن المَو لَ  مسینَو همس ال         ور     یالي نغمات الطُظَمئتُ 

ها تشنه شدم و  مورد انتظارم کجاست؟/ به نور روي شاخهکجایند و زندگي  پرتوها و موجودات» ترجمه: 

رقصد تشنه شدم/  ها مي خواند و روي گل که آواز ميه چشمه میان مراتع به سایه زیر درخت تشنه شدم/ ب

 « ها و صداي آهسته نسیم و آهنگ باران تشنه شدم و ... هاي پرنده به نغمه

 جاندارپنداری -3

دانستند، براي آن تقدس و  ود را نميهاي اولیه، به دلیل اینكه علت حوادث و رویدادهاي اطراف خ انسان

یكي از مواردي  ها شكل گرفت. پنداشتند و از این طریق اسطوره ها را جاندار مي و آن حرمتي قائل شدند

دلیل جاندارپنداري در  هاست و به همین ها و زندگي اولیه انسان ها به آن توجه دارند اسطورهکه رمانتیست 

هنگي انسان اسهراپ سپهري نیز همواره در حسرت روزهاي نخستین بشر و هم آثار ایشان راه یافته است.

با محیط پیرامونش است همچون آنان، طبیعت را صاحب روح دانسته و بنابراین موارد زیادي از تشخیص 

هاي انساني  هاي زیر، رقصیدن و چشم گشودن که از ویژگي در مصراع خورد: در اشعار او به چشم مي

گشاید چشم تر سپید  ب ميهمپاي رقص نازک نیزار/ مردا است به نیزار و مرداب نسبت داده شده است.

 (10)مرگ رنگ، 



 

 

 

/ اندیشناک مانده و ه نگاه او/ بر چارچوب پنجره من/ سر تا به پاي پرسش، اماشب ایستاده است/ خیر

  (60خاموش )مرگ رنگ، 

 کند. اندیشد و سكوت پیشه مي نگرد، مي در باال شب به انساني مانند شده که مي

 (01ها،  )زندگي خواب .ناکش بوییدندها چه هوس زد/ صخره جاده نفس نفس مي

انداخت/ فكري  مي آمد، دست در گردن حس انید/ شوق ميچسب گاه تنهایي صورتش را به پس پنجره مي

 (،83)صداي پاي آب، . کرد بازي مي

 (786)مسافر،  .آمد غروب بود/ صداي هوش گیاهان به گوش مي

ي هر میوه روشن  ها در سایه خواندند.../ اضطراب باغ يها آواز م با سبد رفتم به میدان، صبحگاهي بود/ میوه

 (7،7)حجم سبز، . بود

 :ةالحیا  ةارادي  چنین است در قصیده و هم

 كرْللحزن حتي سَ تُنیو غَ           النجوم    ءاكرت بها من ضیسَ

 ؟ْ العمر عته ربیلَن اذبَلمَ           ةاالحی دُعیالدجي: هل ت سالت

 رنم عذاري السعرْتَو لم تَ            الظالم          هُم شفالم تتكفلَ

 (77،)شابي رْتَفق الوَببه مثل خَحَمُ              رقه     في الغابُ ليَ و قالَ

خواندم تا او مست شد/ از تاریكي پرسیدم: آیا ها مست شدم و براي اندوه آواز  از درخشش ستارهترجمه: 

/ اما تاریكي لب به سخن نگشود و گرداند؟ وده، بهار عمر را بر مياش نم زندگي به کسي که پژمرده

داشتني، همچون صداي زه  گاه جنگل با آوایي نرم و دوست دوشیزگان سحرخیز به آواز برنیامدند/ و آن

 کمان گفت.

 گوید: در جایي دیگر مي



 

 

 

 ؟شرْالبَ نَل تكرهیم هَا اُیأ           التُلما سَ االرضُ ت ليو قالَ

 خطرْال رکوبَ ستلذُی و من    اهل الطموح      ک في الناسابار

 (78،ي)شاب رْجَش الحَعی شیبالعَ عُقنَو یَ     اشي الزمان     ن ال یممَ لعنُأو 

خ داد که برکتم پاسترجمه: و زمبن به من گفت هنگامي که از او پرسیدم اي مادر آیا از بشریت متنفري؟/ 

کنم کسي که با  برد/ و لعنت مي هر کس که از سوار شدن بر خطر لذت ميهاي اهل تالش است و  در آدم

 کند. و به زندگي همچون سنگ قناعت مي کند زمان همراهي نمي

 کند. را راهنمایي مي که در اینجا، زمین مانند مادري مهربان فرزندانش

 شب و تاریکی -4

از سیاهي و تاریكي و غم و  د دارد،شاعر رمانتیک به دلیل سرخوردگي از جامعه و محیطي که در آن وجو

مفهوم نیامده است؛ در  وگوید اما شب در شعر سهراب سپهري، در همه جا به یک معنا  اندوه سخن مي

 گوید: یكي و افسردگي زمانه سخن ميدفتر اول که از تار

است  اي لغزد اگرروي زمین/ نقش وهمي اي نیست دراین تاریكي/ درودیواربه هم پیوسته/ سایه رخنه

 (18)مرگ رنگ، زبندي رسته

 تمام زندگي اورا شب وتاریكي فرا گرفته است: 

اما اندیشناک مانده  شب ایستاده است / خیره نگاه او/  برچارچوب پنجره من/ سرتا به پاي پرسش،

 (60)مرگ رنگ، .وخاموش/ شاید/ ازهیچ سو جواب نیاید

تاریكي، گسترش  شرق اندوه، شب و آفتاب و وارها، آ چهارم یعني زندگي خواب سوم و دوم و دفاتر در

 امیدي به روشنایي ندارد: دیگر که او یابد چنان بیشتري مي

 (07ها ،  )زندگي خواب. گریم هاي شكسته مي این شاخه بر ام/ و شب را نوشیده



 

 

 

 (887)آوارآفتاب، . اي، درکوچه ما آوازي نیست/ شب، گلدان پنجره ما را ربوده است درسراي ما زمزمه

 وار، به چیزها پیچید، به حناها، افراها / پایان شبي، مادر خواب یک خوشه رسید، خوشه تاریكي پیچک

 (،86)شرق اندوه، . مرغي چید

 از آن حاالت یاس و گیرد، دیگر اي مي عد، براي سپهري مفهوم تازهشب از صداي پاي آب به ب تاریكي و

 عرفان است: ي مناجات وکم جا براي سپهري شب کمامیدي خبري نیست، نا

 (833)صداي پاي آب،  .تا ته کوچه شک/ تاهواي خنک استغنا / تاشب خیس محبت رفتم

 (718سكوت دو مرد ) مسافر،  آمد / وحزن شب جریان داشت / در حیات روشن بود / باد مي

 (8،6هاست ) حجم سبز،  پنجره شب سرودش را خواند / نوبت

 هوم فناي عرفاني مي یابد:نهایت در دفتر آخر شب، مف در و

 ه صبح / صبح خواهد شد )ماژداخل وا ته شب یک حشره / قسمت خرم تنهایي را تجربه خواهد کرد /

 (613نگاه، هیچ ما

کند، اما او دیدي متفاوت نسبت   ، درمورد تاریكي صحبت ميةالحیا ةقصیده اراد قسمت آخر در شابي نیز

البته  هارا مشاهده مي کند، ب، روشنایي صبح پیروزي ملتاو در تاریكي ش شب دارد. به تاریكي و

هایي باشد  تواند نمادي از سیاهي ملت این تاریكي مي آید. ملت، به دست مي اي که به دست خود پیروزي

 دهد: ا به صبح امید بشارت مي  ها ر شابي آن که تحت تسلط استعمارگران گرفتارند و

 رْذکي الفكَالخیال، و ی بشُی   ق     عمی ن جمالجي عَالد فشَ وَ

 درْمقتَ ه ساحرٌفُرصَی           بغری سحر علي الكون دو مُ

 الزهورْ خور، بخورُالبُ و ضاعَ        ضا   موع النجوم الوت شُو مناعَ

 مرْالقَ ءاجنحه من ضیبأ        الجمال     بُ، غریروحٌ و رفرفَ



 

 

 

 حرْ، قد سُ، حالمكلفي هی           اه المقدس   الحیدُنشی نو رَ

 (71)شابي، رْالظفَ اه و روحُالحی بُلهی          الطموحَ نأفي الكون:  علنَو اُ

 / وکند را تیزهوش مي فكر دهد و شود که خیال را رشد مي تاریكي زیبایي عمیقي کشف مي در ترجمه:و

هاي  شمع دهد / و را انجام مي رت آنقد با دهدکه یک جادوگر ا امتداد مي غریبي ر روي هستي جادو

 نور هایي از بال زیبایي غریبي با روح را با پراکند/ و ها را مي عطرگل و کند هاي درخشان را روشن مي ستاره

 در آورد/ و شده به صدا در مي جادو آلود و تندیسي خواب سرود زندگي مقدس را در / وزند ماه صدا مي

 روح پیروزي است. ن آتش زندگي وکه تالش کرد کند جهان اعالم مي

متفاوت است اما این نكته قابل  یكدیگر شاعر با شعر دو تاریكي در اگر چه به کارگیري مفهوم شب و

به آن ارزش دیگري  معناي معمول آن خارج کرده و تاریكي را از تن شب و توجه است که این دو

 بیند. مي رآن طلوع پیروزي ملت راشابي د بخشیدند، سپهري به شب، معنایي عارفانه مي بخشدو

 رویا  خواب و -5

توان از دنیاي ناآرام،  ي آن مي مفري است که به واسطه رویا روانكاوي، خواب و شناسي و روان ازنظر

 را برآورد. آرزوهاي برنیامده خود ي آن کام ها و ناخوشایند فرارکرده، به وسیله نابسامان و

این  از. دنیاي مادي را به روي انسان مي بندد وحشت از خواب درسهراب سپهري،  هاي اول شعر دفتر در

 بخش است: تذل جهت خواب براي او

 (3،شبش )مرگ رنگ،  جهان آلوده خواب است / فرو بسته است وحشت در به روي هر

 (07ها،  )زندگي خواب .بارد فشارد / فراموشي مي ت خوابم ميذل

نگرش  نمود دارد، ثانیاً بیداري بیشتر و شود رویا کمتر دیده مي اب واي میاني اوالً پناه بردن به خوهدر دفتر

 تر است: به خواب نگرشي مثبت



 

 

 

 (173مي شد )آوار آفتاب، بود/ زمان پرپر رویازدگي شكست: / پهنه به سایه فرو

دست نیلوفر  از پرد عطري مي چو تاب آیینه / او بي پیكر ي خورشید / بشكند گر زیر چرخ وحشي گردونه

 (167شكوه شبنم رویا )آوارآفتاب، طرح آیینه / او گل بي / او

شویم )شرق اندوه،  شان تو ميشبنم اف رویم / سیماي روان، با جوي زمان، درخواب تماشاي تو مي در

883) 

هاي  روزنه ایم که درآن اشراق و خوابي مواجه تاریكي اولیه با به جاي خواب پر از وهم و هاي آخر دفتر در

 شود: كاشفه دیده ميم نور و

هاي ترنم، جاي پاي دوست )حجم  شن کرد:/ یک فضاي باز، بنا مي هایم چیزهایي را خواب روي چشم

 (671سبز،

یک خواب عجیب/ روبه سمت کلمات /  امشب در رسد: مكاشفه مي در خواب به معنویت و دفتر آخر در

 (611 نگاه، )ماهیچ ما .گفت چیزي خواهد شد/ باد خواهد باز

در دفترهاي پایاني سهراب سپهري  رویا خواب و مفهوم با نظر ، ازةالحیا ةارادقصیده  در رویا واب وخ

هایشان  درخواب و روشنایي پیروزي را نور مردم کشورش، خواهد چه اینكه شابي نیز مي هماهنگي دارد

 خواهد ها آن آن ه آینده ازفهمند ک مي و شوند بیداري رها مي ازکابوس دیدن در گونه شود، این و اگر ببینند

 بود.

 هرأني ظَ النورُ بارکهُیُ          ه   أحالمُ د النورَعبُن یمَ و

 هرالشري، الحالم المزدَ کَإلی             ءاالضی کَإلی ءالفضا کَإلی

 (71،ي)شاب النحر بَجود، الرحیالوُ کَإلی      د  الذي ال یَبی الجمالَ کَإلی



 

 

 

داد/ فضا براي  برکت خواهد شود ظاهر هرجا به او نور کند، یش نور را عبادت ميترجمه:کسي که رویاها

اي که فاني نیست براي  براي توست، خاک براي توست، رویاي شكوفا براي توست/ زیبایي توست، نور

 یاري براي توست. وسعت و توست، هستي و

 

 

 گیری نتیجه

شد و خشک و خردگراي کالسیسیسم بنا  هاي مكتب اگر چه مكتب رمانتیسیسم بر روي ویرانه           

شود اما هنگامي که این مكتب به ادبیات  در آن تاکید بر آزادي هنرمند در بیان احساسات خود مي

جایي که  هاي زیبا و متفاوتي به خود گرفت زیرا حتي آن و عربي راه یافت، جلوه پویاي فارسي

د بگوید و خود را رها سازد باز از سرنوشت از احساسات خو هنرمند متعهد شرق مختار است

خود و اي بسا سرنوشت بشریت غافل نیست و با ابزار قلم و لطافت کالم  ي ملت خود و جامعه

سهراب سپهري و ابوالقاسم الشابي به عنوان پیشگامان مكتب رمانتیسیسم در  سعي در بیداري دارد.

ها در شكل و پوششي که آن را  ا تک تک واژههنرمندانه و ارتباط تنگاتنگ ب شرق با به کارگیري

هاي خویش و چه بسا  سعي در بیداري ملت ،نامیم و نه رمانتیسیسم افراطي و سیاه رمانتیسیسم مي

ب ال بد ان یستجیف       ةااذا الشعب یوماً اراد الحی»گوید اگر شابي به صراحت ميبشریت دارند.

گوید اگر زمستان سیاه استعمار  داند و مي مي ملت، ضعیف ي ، و قضا و قدر را در برابر اراده«القدر 

ي آزادي و  همه چیز را نابود کرده است، اما بذرهایي در زمین وجود دارند که روزي جوانه

، سهراب نیز همین «عمر جمیل، عبر ةو تبقي البذور، التي حملت ذخیر»پیروزي خواهند زد:

خورد  انگار کفتري ميرا گل نكنیم، در فرودست  آب»دارد که مضمون را با زباني دیگر بیان مي

ستایي، عشق و  چون طبیعت بنابراین در این مقاله تالش شد تا مضامین مشترک رمانتیكي «آب...

 آزادي، خواب و رویا و .... بین این دو شاعر بررسي گردد.



 

 

 

 عمناب

 ر. بیروت.، دار صاد،177الشابي ابي القاسم دیوان)أغاني الحیاه(، الطبعه االولي: 

 (، طال در مس، تهران، انتشارات ارزیاب، چ اول1708براهني رضا )

(، سهرابي دیگر )نگاهي تازه به شعرهاي سهراب سپهري(، تهران، نشر روایت، چ 1731ترابي ضیاالدین )

 اول

 (، سیر رمانتیسیسم در اروپا، تهران، نشر مرکز، چ اول1730جعفري جزي مسعود )

 )سهراب سپهري(، تهران، انتشارات نگاه7(، شعر زمان ما1731حقوقي محمد)

 (، التجدید في الشعر المهجر، الموسسه المصریه العامه للنشر و التالیف17،3داود انس )

هاي نقد ادبي، ترجمه محمد صدقیاني و غالمحسین یوسفي، تهران، انتشارات  (، شیوه،،17دیچز دیوید )

 علمي

 تاب، تهران، انتشارات طهوري، چ نوزدهم(، هشت ک،173سپهري سهراب )

 هاي ادبي، تهران، انتشارات نگاه، چ دهم (، مكتب1731سید حسیني، رضا )

(، ادوار شعر فارسي از مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران، انتشارات 1708شفیعي کدکني محمد رضا ) 

 سخن، ج اول

ریخ تحلیلي شعر نو، تهران، نشر مرکز، چ (، تا1738شمس لنگرودي محمد )محمد تقي جواهر گیالني( )

 اول

(، از مصاحبت آفتاب )تا مالقات و جستجوهایي در شعر سهراب سپهري(، تهران، 1731عابدي کامیار) 

 نشر روایت، چ اول



 

 

 

 

(، بررسي تطبیقي مفاهیم رمانتیسم در اشعار ابراهیم ناجي و محمد حسین شهریار، 1778غیبي عبداالحد ) 

ي جدید، ش چهارم، تابستان  پژوهشي، سال دوم، دوره-ن مبین)پژوهش ادب عربي( علميي لسا فصلنامه

1778 

(، التجدید في افكار الشابي، پایان نامه کارشناسي ارشد زبان و ادبیات عرب 1701گودرزي لمراسكي) 

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار


