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چکيده

شود، از این رو گرایش به طبیعت و انعکاا  ن    محسوب میشناسی طبیعت مانند عشق و دلبستگی امری فطری  تجربۀ زیبایی
، طبیعت با تماامی ابعاادد دنیاای هنار و     (Natorismای طبیعی و قابل درک است. در ناتوریسم) در نثار هنری و ادبی مسأله

-هاا و نیاین  جشن بسیاری ازگذارد. نوردد و رد پای حسی مشفقانه بر مبنای حقیقت را در نهاد انسا  بر جای می ادب را در می

قیاد و   ها در جنبۀ علمی طبیعت وجود ندارناد. عشاق باه زماین توجاه بای      این کیفیتهای ایرانی با طبیعت گره خورده است. 
ادبیات و شعر فارسی از هماا  ناااز باا محایس زیسات و      گیرد. شرطی است که از یک حس درونی نسبت به زمین نشأت می

کناد کاه نیماا یوشایا نگااه       گرایی در شعر معاصر از ن  جا اهمیت بیشتری پیدا می عتعناصر طبیعت درارتباط بوده است. طبی
کند و طبیعت پیرامو  را با طبیعت درونی در تعریفای مادر  و دگرگاو      انسا  معاصر ایرانی را از فراسوها به زمین دعوت می

اصر در حوزۀ شعر فارسی است. نگاه ویژه و گرای مع ترین شاعرا  طبیعت گذارد. سهراب سپهری از برجسته شده به نمایش می
نمیز و صادقانۀ او به مضمو  طبیعات، شاعر او را در    نوگرایانۀ سپهری در عرصۀ زبا  و اندیشه و صور خیال و پرداخت اشتیاق

تواناد منشاأ فرهنار نریاایی و عرفاا        مای  نگاه اساطیری به طبیعت در اشاعار ساپهری  دهد. معرض اهمیت دوچندا  قرار می
حاضر نبشخورهای فکری و فلسفی سپهری در اشعار و   در مقالۀ ( داشته باشد.Taoism( و تائوئیزمی)Budhismدیسمی)بو

گرایی سهراب سپهری برخاساته از   طبیعتخود او و منتقدا  نثارد بررسی شده است. این مطالعه نشا  می دهد که  های نوشته
سازند که با فلسافۀ طبیعات همزیساتی     هایی می ست. فلسفۀ سپهری را اندیشهنوع نگاه فلسفی او به زندگی و دنیای پیرامو  او

تنگاتنر دارند. اساطیر، عرفا  و تجربۀ زیستۀ شاعر، عناصر سازندۀ شاکلۀ تفکرات و جهت دهندۀ ذهنیت شاعرانۀ او هستند.


 گرایی،مبانیفلسفی،سهرابسپهری.طبيعت :کليدیواژگان


 مقدمه .1

الیزاباات »ادبیاات و شااعر فارساای از همااا  ناااز بااا محاایس زیساات و عناصاار طبیعات در ارتباااط بااوده اساات.        
اعصاار ماورد ن ار شااعرا  باوده،        ( گفته است شعری که از طبیعت سخن بگوید در همهElizabeth Drewدرو)

 (.803: 0831ی کدکنی، شفیع«)اگرچه نوع ن  به اختالف ذوق هر دوره و حساسیت شاعرا  متفاوت بوده است
های شعر معاصر فارسی از عصر نیما به این سو تغییر نگرد شاعر در برخاورد باا طبیعات     اما از بارزترین دگرگونی
  او در اشاعار زیباایش    و لطیف  حسا   روحگرای معاصر فارسی است.  ترین شاعرا  طبیعت است. سپهری از برجسته

را از   هاایش  ساروده   خاصای   و تاازگی   و طراوت  و پویاست  زنده  شعرد.شود می  نمایا   ، است تروتازه  نب  چو   که
  گرایای و توجاه بایش از حاد باه      ساپهری طبیعات    های جذاب شعرهای سهراب یکی از جلوهکند. متمایز می  دیگرا 
توا  در باین   ت میای که به ندر از طبیعت و جها  است؛ به گونه های طبیعت و ارائۀ تصویرهای زیبا و دلنشین  جلوه
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ای به طبیعت و م اهر طبیعی مثل گل، درخت، جنگل، کاوه، دشات ودریاا     وی شعری یافت که درن  اشاره  شعرهای
 .ای نیامده باشد  نشده و نیز نامی از پرنده یا چرنده

  کاه «  نب  پای  صدای»گذراند. در شعر   در کاشا   اجدادیشبزرگ و پر از درخت   را در باغ  کودکی  دورا  سهراب    
خاود را مارور     جاوانی   و نوجاوانی، و ساپس    کاودکی  دورا ،  است  مادر سروده  به  داد   پدر و تسلّی  مرگ ۀانگیز  به
گرایای ساهراب را در    کند. طبیعت پیرامو  زندگی او از کودکی در اشعارد انعکا  یافته است. این مقاله طبیعات  می

 کند.   اشعار او مطالعه می
ها و خاطراتش انعکاا  یافتاه،    و  تردید نشنایی او با طبیعت از کودکی، که در نثار قلمی او بویژه در یادداشتبد    

خانۀ ما همسایۀ صحرا بود. تمام رویاهایم باه  »گرایانۀ او داشته است:  تأثیری عمیق در تغییر به سمت روحیات طبیعت
تار کاه شادم عماوی کوچاک       رفتم. بزرگ ها به شکار می ه ن بیابا  راه داشت. پدر و عموهایم شکارچی بودند. همرا

ای که زدم یک سبزقبا بود. هرگز شکار خشنودم نکرد. اما شکار باود کاه مارا     تیراندازی را به من یاد داد. اولین پرنده
را نشااند. در شاکار باود کاه ارگانیسامطبیعت       کشید و هوای صبح را میا  فکرهایم می دم به صحرا می پیش از سپیده

پرده دیدم. به پوست درخت دست کشیدم. در نب روا  دست و رو شستم. در باد روا  شادم. چاه شاوری بارای      بی
 (.01: 0831سپهری، «)تماشا داشتم.

دار بوده است و در دورا  بلاوغ از ایان احساا  لطیاف و سااده و عشاق باه         این تأثیر در درو  او همچنا  ادامه   
دانم تابستا ِ چاه ساالی ملاخ باه      نمی»کند: گونه یاد می مأمور مبارزه با ملخ بوده این موجودات و طبیعت در زمانی که

ها شدم. راستش را بخواهید حتای بارای    ها رساند. من مأمور مبارزه با ملخ در یکی از نبادی شهر ما هجوم نورد. زیا 
هاا نگاذارم. اگار محصاول را     ی ملاخ کردم پا رو رفتم سعی میکشتن یک ملخ نقشه نکشیدم. وقتی میا  مزارع راه می

کشایدم و  اند. منطق من ساده و هموار بود. روزها در نبادی زیر یاک درخات دراز مای   خوردند پیدا بود که گرسنهمی
 (.01)هما : « کردمها را در هوا دنبال می پرواز ملخ

پردازد. نقاشی سهراب  سپهری عالوه بر نقاشیِ طبیعت در شعرهایش، در بوم نقاشی خود نیز به نگارگری طبیعت می 
گیرد. فرم، ریاتم، باردِ    های طبیعت کویری مایه می گرایی او از رنر اد تقدم زمانی دارد. تجربۀ طبیعت بر شعرگویی

برخاساته از دل طبیعات اسات. سانر بارای او بیشاتر از        های سهراب فضاها، گزینشِ اشیا و حتی موضوع در نقاشی
 شکل نقاشی ن  اهمیت دارد. در واقع خودِ سنر برای او حقیت است تا نقاشی کرد  ن  سنر.

تارین وسایلۀ    این سااده  -ی طبیعت است. حتی یک خس راست  دستمایۀ اصلی کارهای سپهری اشکال ساده شده»   
نورد و یاا راساتای    طوری تن یم شده است که یا افق فراخ کویر را به یاد مای  االب کارهای سپهری -بیانی در نقاشی

اناداز حضاور    های دوردست که در ایرا  مرکزی هر کجا بارویم در انتهاای چشام    درختی سر به نسما  نهاده را. کوه
ی نباادی،   به هم چسابیده  های بُرد،  خانه ترند، مسیر نهری که شیب تپه را می ها نزدیک های مواج که از کوه دارند، تپه
-های ن ، علف ی درخت، سرشاخه ای از در و دیوار خانه در ارتباط با شاخۀ یک درخت، تنه دارخانه، گوشه بامِ قو 

جاا، چناد تختاه     جا یا کمای دورتار ن    این -شقایق یا نالله -های اطراف تنه، یک گل وحشی های خشک و پاجود
 (.83: 0830)نشوری، « های مورد توجه نقاد است ها موضوع سنر، یک برکۀ کوچک ... این

هدف این مقاله تأکید بر این مقوله است که سهراب سپهری پیش زمینۀ فکری و فلسفی برای سرود  اشاعار طبیعات   
گرایانه دارد. مطالعات او در حوزۀ فلسفۀ طبیعت گرایی بودایی و تائویی و دیگر مکاتب اساطیری دیادی فلسافی باه    

هد و این نگاه، پشتوانۀ محکمی است که پیوند طبیعت و فلسفۀ طبیعی را برای او به ارمغاا  مای نورد.   اشعار او می د
در خصوص طبیعت گرایی در اشعار سهراب سپهری مقاالت متعددی نوشته شده است، اماا باه هااهر در ارتبااط باا      

 ریشه یابی فلسفی این طبیعت گرایی کتاب یا مقاله ای منسجم در دستر  نیست.

طبيعتگراییاندیشمندانهوفلسفی-2
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( از مناهر ذیل مورد مطالعۀ دانشامندا  و فالسافه و منتقادین ادبای باوده      Naturalismگرایی یا ناتورالیسم) طبیعت
 است:  

گرایی یک نوع باور علمی است که اعتقاد دارد تنها قوانین و نیروهاای طبیعات در جهاا  فعالناد. از ایان       طبیعت -0
 توا  اشاره کرد: گرایی می ه مسأله بنگریم به دو نوع طبیعتزاویه اگر ب

گراییمابعدالطبيعی:الف(طبيعت
بینای فلسافی و ن اام     شناسانه و ناتورالیسم فلسفی نیز نام گرفته جها  گرایی مابعدالطبیعی که ناتورالیسم هستی طبیعت
ن  دسات کاه در علاوم طبیعای پژوهیاده      ای است که معتقد است جز عناصر طبیعای، اصاول و روابطای از     اعتقادی

گرایای   های ریاضی نیاز است، چیزی نیست. در حالی که طبیعت چه برای فهم محیس فیزیکی و مدل شود، یعنی ن  می
شناسانه عملی برایش  گرایی مابعدالطبیعی تنها یک مبنای هستی روشمند منحصراً به رود علمی اشاره دارد که طبیعت

 کند. فراهم می
های مرتبس با نگاهی و ذهن، قابل تقلیل به طبیعت یاا حادو     گرایی مابعدالطبیعی بر ن  است که کلیۀ ویژگی طبیعت

شناساانه عباارت اسات از     گرایی متافیزیکی در من ری یزدا  توا  گفت دیدگاه معادل طبیعت در ننند. به طور کلی می
ورالیسم مابعدالطبیعی افکار و توضیحات فراطبیعی را که تر، نات گرایی معنوی. به طور اخص ناتورالیسم دینی یا طبیعت

 .کند بخشی از عناصر متشکلۀ بسیاری از ادیا  است رد می
گراییروشمند:ب(طبيعت

هااو   پردازد. همه چیز را در ن  به واساطۀ علات   های یادگیری فهم طبیعت می گرایی است که به شیوه نوعی از طبیعت
 گرایی به پژوهش علمی قوانین طبیعت می پردازد. ین طبیعتسنجند. ا های طبیعی می معلول

 گرایی است.   م گرایی برابر نهادۀ زیست بو طبیعت -2
نهضتی ادبی که در اواخر قر  نوزدهم در اروپا پدید نمد. بنیانگذار این مکتب ادبی، امیل زوال نویسندۀ فرانسوی » -8

هاای   باشد. به موجب اصول ناتورالیسم فلسفی، تماام پدیاده   میبوده است. این مکتب ادبی حاصل ناتورالیسم فلسفی 
 (.230: 0830 داد،«)هستی در طبیعت و در محدودۀ دانش علمی و تجربی جای دارند.

گرایش به طبیعت و استعمال عناصر طبیعی در شعر و احسا  یگاانگی باا ن  و اههاار عشاق باه اناواع م ااهر         -4
 طبیعت.

اه فلسفی به شاعر دارد و فهام او از عرفاا ، اساطوره، دیان و ذاتِ طبیعات، او را در       سپهری از شاعرانی است که نگ
تواند باشد و چناین انت ااری    تردید شعر عین فلسفه نمی دهد. بی گرایِ صاحب اندیشه قرار می ردیفِ شاعرا  طبیعت

و باا ورود اندیشاه باه سااحت     سازد  رود، اما داشتن دیدی فلسفی شعر را از معنا و اندیشه نکنده می هم از شعر نمی
 دهد.  شعر یقیناً شعر در جهت تکامل پیش رفته و در کنار فرم، یکپارچگی و انسجام ساختاری را شکل می

هاا و   های ژرف از اطالعات به دست نمده از وضاعیت  های خردمندانه که در پی پرسش فلسفه ن امی است از اندیشه
: 0831زاده، گیرد.)نقیاب  شناخت حقیقت، بنیاد و ذات اشیا شکل مای  شرایس زندگی با دخالت هود انسانی در جهت

تواند  چه که در پیرامو  اوست و یا برخورد با هرگونه تضاد و ناسازگاری می (. برای یک انسا  اندیشمند هر ن 3 -1
های علام   های فردی و اجتماعی و همۀ نموزه ای برای پرسش فلسفی و سنجش خردورزانۀن  باشد. همۀ نزمو  زمینه

(. طبیعات یکای از دساتاویزهایی اسات کاه در      3و هنر و دین و عرفا  و ادب،محملی است برای اندیشاید .)هما ، 
دانناد، بلکاه    دارد. در فلسفۀ امروز تعمق و تأمل و مکالمه را فلسفه نمای  شناسی انسا  را به تعقل وا می ی جها  حوزه

بخشای، اختاراع و    فلسفه هنر صاورت »دهد.  یستی فلسفه را شکل مینفرینی از من ر فیلسوفا ِ جدید چ امروزه مفهوم
(.نفرینش مفاهیم دست کم عباارت اسات از سااختن چیازی. مفااهیم همگای       00: 0838دلوز،«)ساخت مفاهیم است.

( و Kant(، شارط کانات)  Bergson(، اساتمرار برگساو )  Leinizنیاتس)  امضادارند، مثلِ جوهر ارسطو، موناد الیب
بارای شاناختن هار عصار یاا ملتای بایاد فلسافۀ ن  عصار یاا ملات را            » (.03(. )هما ، Schellingقدرت شلینر)
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( برای شناخت شعرهای سپهری باید دیاد فلسافی او   Russell(. بر اسا  این ن ر راسل)20: 0831راسل،«)شناخت.
 اد را مطالعه کرد.  را مد ن ر قرار داد و نبشخورهای فکری

اند کاه صاورتی    اند در پی کشف عنصر اصلی هستی برنمده گرا نامیده شده   که طبیعتفیلسوفا  نخستین یونا  باستا
پنداشاتند. سااختار جهاا  را از نب،     ای مادی مای  مادی داشت. اینا  جوهر عالم و قوانین حاکم بر ن  را دارای ریشه

یکی اسااطیر کهان، و گاره زد     های متافیز نتش، هوا و یا خاک دانستن در واقع دستاویزی بود برای برید  از اندیشه
فکر انسا  به واقعیات علمی مطرح در ن  روزها. در واقع فلسفه در نااز بر بنیادهای علمی نهاده شد و بر این اسا  

گرایاناه   گرایی یکسا  پنداشته شده است، اما با ههور سقراط و افالطو  دوباره رنر مابعدالطبیعی و ذهن االب با علم
پاای تبیااین مسااائلی چااو  دولاات، عاادالت، اخااالق، حقیقاات، خاادا و... برنمااد. فرهناار   بااه خااود گرفاات و در 

در نقد ادبی گهگااه باا مساامحه معاادل و متارادف      »گوید:  گرایانۀ این اصطالح می در کاربرد مادی (Cuddon)کادُ 
دهند)مانناد بیشاتر    و در اشاره به نثاری که به زیبایی طبیعی توجه، عالقه و دلبستگی نشاا  مای   (Realism)رئالیسم

توا  در توصیف نثاری به کار برد که بارای تبیاین فلسافی     تر بگوییم ن  را می رود. دقیق اشعار وردزور ( به کار می
و نه باا علال    –توا  ن  را با عللی طبیعی و مادی  ای از طبیعت است و می ناتورالیسم، یعنی این که هر موجودی پاره

(. 210: 0831کااد ، «)برناد.  ها و مضامین رئالیستی بهاره مای   توضیح داد،از شیوه -لفوق طبیعی، روحانی و ایر معمو
هاا و...   ها، حیات وحش، پرنادگا  و گال   ها، درختا  و جنگل ها، دشت طبیعت در معنای مابه ازای خارجی ن  با کوه

بخشای   اهی از ایان الهاام  همیشه برای انسا  به ویژه نویسندگا  و شاعرا  منبع ع یم و همیشگی الهام بوده است. گا 
موضاوع تقلیاد عباارت    »داند:  طبیعت در نقد ادبی به محاکات و تقلید تعبیر شده است. ارسطو اسا  هنر را تقلید می

 (.014: 0832،کوب زرین«)است از طبیعت یا عالم واقع
هاای علمای و    شارفت گرایی در نااز قر  نوزدهم به شکل مکتبی از مکاتب ادبی اروپایی درنمد که در پای پی  طبیعت

هایی همچو  کالسیسم  انقالب صنعتی شکل گرفت و اصول و مبانی برای خود تعریف کرد؛ اما پیش از ن  در مکتب
گرایی در کالسیسم به یکی از اصول تغییرناپذیر مبدل شاد.   و به ویژه رمانتیسم منشأ تحوالت چشمگیری شد. طبیعت

حتای یاک   »گوید:  نسوی خطاب به نویسندگا  کالسیک قر  هفدهم میشاعر، نویسنده و منتقد فرا (Boileauبوالو)
 (.33: 0830سیدحسینی، «)لح ه هم از طبیعت اافل نشوید

های دور مرسوم  توجه به طبیعت و تکریم م اهر ن  همچو  کوه، نب، نتش، گیاه، خورشید، ماه و ستارگا  از گذشته
ای ایرانیاا  باساتا ،    طبیعت گره خورده است. در باورهای اسطورههای ایرانی با  ها، نیین بوده است. بسیاری از جشن

هاای ایازدا  مهار و مااه در جاوار کاوه،        گااه  اند. االب نیایش نب، گیاه، ماه و خورشید از نمادهای نناهیتا و مهر بوده
ت و گارایش  های باستانی نقش زیادی در بزرگداش شده است. بنابراین باورها و نیین چشمه و درخت مقد  بر پا می

 به طبیعت و عناصر طبیعی داشته است.  
( معتقد است کیفیت عاطفی تجربۀ زیباشناسی طبیعت مانند توجه، عالقه، حرمات، عشاق و   Godlovitchگادالویچ)

ها دقیقاً هما  چیزی هستند که در جنباۀ علمای    دلبستگی در قلب ما قرار دارند و ما عاشق زمین هستیم و این کیفیت
قید و شرطی است که از یاک حاس درونای نسابت باه زماین نشاأت         ندارند. عشق به زمین توجه بیطبیعت وجود 

 (.048: 2108گیرد)حبیبی،  می
ای تنگاتنر دارند. اورانو )نساما ( و گایاا)زمین( باا هام ازدواج      اساطیر یونا  باستا  االب با عناصر طبیعی رابطه

نه و کاشانۀ خدایا  بود، کوهی است که باالتر از تمامی کوههای دنیاا  اند. المپ که خا کرده، خدایا  را به وجود نورده
هاا و خادای باارا  و     قرار داشت. زئو  یا ژوپیتر که به جای پدرد کرونو )خدای زما ( نشست، سارور نساما   

اد  یاا  راند. پوزئیدو  یا نپتو  برادر زئو  فرمانروای دریاها باود. ها   نورندۀ ابرهاست که بر نذرخش نیز فرما  می
پلوتو برادر دیگر زئو  فرمانروای دنیای زیرزمین و خدای فلزات گرانبها بود. فوئباو  نپولاو پسار زئاو  خادای      



 5/گراییدراشعارسهرابسپهریفلسفیطبيعت-هایفکریریشه

روشنایی و نفتاب، نرتمیس یا دیانا الهۀ ماه، نفرودیت یا ونو  دوستدار مورد و کبوتر و گنجشک و قو، هفااساتو   
 (.48-82: 0838یا وولکا  خدای نتش و... )همیلتو ، 

اند فرمانروایی خادایا    زیسته ( که حدود هشتصد سال پیش از میالد میHesiodو هزیود) (Homer)در اشعار هومر
توا  گفت که اگر طبیعت را از خدایا  منفاک ساازیم، خادایا  الماپ االاب       بینیم. به زبا  دیگر می را بر طبیعت می

یابد. عناصر طبیعت از هر جهات اعام از    جسم میدهند. خشم زئو  در صاعقه ت معنای وجودی خود را از دست می
ای  اند و شاید ذهن بشر اولیاه چااره   گشته های نهایی خود متجلی می خوب و بد، زشت و زیبا، خیر و شر در صورت

اد  ها جایگزینی برای بروز و ههور عواطف درونی خود خصوصاً عواطف دینی و ماذهبی  نداشته است که ایر از ن 
 انتخاب کند.

توا  به وضوح مشاهده کارد. در اساطورۀ نفارینش باابلی      ساطیر مربوط به نفرینش، یگانگی انسا  و جها  را میدر ا
ای زماین و   کند و از پااره  را در جنگی دو پاره می« تیامات»خدای بزرگ بابل، بغبانوی نب های شور -مردوک قهرما 

از پیکر دیوا  کشته شده، هشات زماین و   « مهرایزد»نیز  سازد. در اسطورۀ مانوی نفرینش ای دیگر نسما  را می از پاره
(. در بندهشن هام کاه باورهاای    23: 0833سازد.)کزازی،  ها را می هایشا  کوه ها ده نسما  و از استخوا  از پوست ن 

پوست چو  نسما ، گوشت چو  زمین، استخوا  چو  کاوه، رگاا    »خوانیم:  کهن ایرانی در ن  نموده شده است می
 (.23: 0833نیوانو، «)دها و خو  در تن چو  نب در رود، شکم چو  دریا و موی چو  گیاه استچو  رو
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سپهری در مواجهه مستقیم، صادقانه و صمیمی با زندگی به بینش فلسفی ژرفی دسات یافتاه اسات. از ایان رو فهام      
گرایای در   ۀ ارگانیسم طبیعت، تجربۀ طبیعات  پرد قانو  زمین، درک زیبایی دینامیک، داشتن نگاه اساطیری، مشاهدۀ بی

 نزردگی از تجدد، شعر او را بارور کرده است.   و دلهای طبیعت کویر، تأثر از عرفا  مشرق زمین  مواجهه با رنر
هایی که کرده و نیاز مضاامین اشاعارد     ها و سفرها و مصاحبه سهراب سپهری فیلسوف نیست، اما بر اسا  یادداشت

توا  بر نگاه فلسفی او مهر تأیید زد. به ویژه مطالعاتش در فلسفۀ بودیسام و تاائوئیزم و نمودهاای روشان ن  در      می
گرایانه قلمداد کارد. طبیعات    توا  به جرأت نگاهی طبیعت تواند باشد. نگاه فلسفی او را می گواه این ادعا می اشعارد
تاوا  در االاب اشاعار هشات      گرایی را می دهد. این طبیعت اصلی تفکرات سپهری را شکل می  گرایی هسته و طبیعت

توا  باه ماوارد    لسفی به اشعار سپهری دخیلند میدهی نگاه ف کتاب سهراب ردگیری کرد. از عناصر اصلی که در شکل
 ذیل اشاره داشت:
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شود و انسا  بخشی از طبیعات اسات،    گونه جدایی و انفکاک بین انسا  و طبیعت دیده نمی در زندگی اساطیری هیچ
عت نمیختگی معنااداری داشاته   شود. در دورۀ اساطیر، انسا  با طبی گونه که درخت نیز بخشی از ن  محسوب می هما 

زیاد. از ایان    ای برای ن  که جها  را بشناساد ن  را مای   انسا  اسطوره»و  جدای از طبیعت قابل تعریف نبوده است. 
کوشاد کاه باا ن      میاانجی از ن ، باه ناچاار مای     روی، برای رسید  به پیوندی تنر با جها  و شناختی نهادین و بای 

 (.20: 0833کزازی، «)و بیابد ن  را در خویشدرنمیزد؛ خود را در ن  ببیند 
ی درک و دریافتی واقعگرایانه به زعم خویش از طبیعت داشته است. او تمامی عناصر هستی را جاندار  ا انسا ِ اسطوره

زده و درد  ها هم حیات قائل بوده است. انسا  نخستین با گیاها  و حیوانات حرف مای  پنداشته و حتی برای سنر می
اند. علم فراروانشناسی امروز  داده های درخور می های انسانی واکنش رده است. گیاها  و حیوانات نیز به کنشک دل می

شانا  هنادی، کلاو باکساتر، و. ندامنکاو       ای از این حقایق دست یافته است. سر جاکادی چاندرا بوز گیااه  هم به پاره
مهر، »اند.  در بارۀ گیاها  به نتایا شگفتی دست یافته دانشمند روسی، لوتر بوربانک در پی تحقیات نزمایشگاهی خود
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هاا همگاانی و جهاانی اسات؛ باه هماا  ساا  کاه ایان           شمار دیگر در برابر انگیزنده های بی کین، شادی... و واکنش
 (.41هما ،«)توانیم یافت. بینیم، در گیاها  نیز می ها را در جانورا  می واکنش

گونه کاه   بخشد، ن  افیکاسیو  برای تمامی عناصر طبیعی روح و روا  و هود میگیری از عنصر پرسون سپهری با بهره
کشند. در شاعر ساهراب گال ناب       دارند و همراه انسا  در طبیعت نفس می در اساطیر همۀ هستی با عناصرد جا 

 دارد و نب دارای سرنوشت است و درخت مثل انسا  صاحب عادت است.
گیرم/ نشنا هستم باا/ سرنوشات تار نب، عاادت سابز درخت.)ساپهری،        ا را میه من به نااز زمین نزدیکم/ نب  گل

0830 :233.) 
شاهر او، شاهری اسااطیری     گردد که در ن  اساطیر وجود دارد. نرماا   دنبال شهری می« پشت دریاها»سهراب در شعر 

 گردد. است. او در ن  سوی دریاها در پی صدای پر مراا  اساطیر می
مچنا  خواهم خواند/ دور بایاد شاد، دور/ مارد ن  شاهر اسااطیر نداشات/ ز  ن  شاهر باه         همچنا  خواهم راند/ ه
نیاد در   شنود/ و صدای پر مرااا  اسااطیر مای    ی انگور نبود... خاک، موسیقی احسا  تو را می سرشاری یک خوشه

 (.818باد.)هما : 
ا طبیعت بنا نهاده شده اسات. در نیاین   های مختلف شرقی همچو  دائوئیسم ساختارشا  بر اسا  ارتباط انسا  ب نیین
و دائو با راه طبیعت  ،نسما  با دائو هماهنر است ،زمین با نسما  هماهنر است ،انسا  با زمین هماهنر است»دائو 

(. متفکرا  و فیلسوفا  معاصر نیز بر پیوند انساا   0833راسخی،«)هماهنر است. این طرح کلی سیستم الئودزه است.
طبیعات، باد  ارگانیاک انساا      »گویاد:   گرایای ساکوالر باود مای     اند. کارل مارکس که انسا  ورزیدهو طبیعت تأکید 

ای دیالکتیکی است. اسپینوزا  سایت انسا  شناسی و فرهنر(. از من ر مارکس رابطۀ بین انسا  و طبیعت رابطه«)است.
 ((.31: 0831اسپینوزا، «)ایر ممکن است انسا  جزئی از طبیعت نباشد.»گوید:  می

شود. گویی او با گوهر نسما  و ستاره و بااد یگاناه شاده اسات.      یگانگی با طبیعت در بندبند اشعار سپهری دیده می
گویاد:   کند سهراب هم مای  کند و برای شام میل می ای از نسما  را می گونه که در اساطیر افریقایی ز  بومی تکه هما 

 (.    11: 0833با نسما  خوردم.)ساور سُفلی، قسمتی از نسما  افتاد در لیوا  نب من/ نب را 
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هاای باارا  را    ها نگااه اسات. روح ساپهری قطاره     سهراب به جهت نشنایی با نب و درخت به سرنوشت و عادت ن 
باه  »اسات.   خشخاشی در سیال  بود  شستشو داده  شکفد. سپهری را بوته شمارد. هر کجا برگی هست شور او می می

سنت شعری را که میا  شاعر و طبیعت حایال    نید که سپهری در این زمینه وصیت نیما را خوب دریافته، پرده ن ر می
نگرد. مگر نه این اسات کاه حجام سابز و صادای پاای نب پار اسات از          شده بود کنار زده و مستقیم به طبیعت می

 (.  82: 0833)سیاهپود، « بیعت و احترام به طبیعت.تصویرهای تازه از طبیعت و گرایش به طبیعت و ستایش ط
نیند. موسیقی حیات در هشت کتاب چوناا  رودی نارم و نهساته    در شعر سهراب گیاها  و حیوانات به سخن درمی

ای  خواند. در ن  جا چمن و زمین برای خاود قاانو  ویاژه    جاری است و صدای ن  ما را به همدلی و مهربانی فرا می
او شاعری است که »ها ملزم به رعایت ننها هستند: یاد من باشد کاری نکنم که به قانو  زمین بر بخورد. دارد که انسا 

ها و انبساط و لطف تصویرها را  شناسد نب و گل و گیاه و درخت و سبزه و صحرا و کوه و واژه طبیعت را خوب می
« خیزناد. بیعت در سخن او به سماع بار مای  در خود جمع کرده است. کلمات در شعر او زنده هستند و همۀ اشیای ط

 (.11)هما : 
کند به روساتاهای چناار و گلساتانه     سهراب گریزا  از شهر و شلوای و سر و صداست. هر وقت که فرصتی پیدا می

هاای جوشاا  و گاوهاای     ساهراب در گلساتانه باه چشامه    »نشایند. رود و در ن  جا مستقیماً با طبیعت به نجوا می می
ساپارد و ماشاین و سایما  و پاوالد را      به راز طبیعت گاود مای  (.01: 0831جوادی، «)کند نیاسر اشاره میشیرافشا  
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در عصری که ندمیزاد با هندسه و سیما  و جرثقیل دارد زماین را زیار و زبار و ساالمت هریاف و      »کند. فرامود می
کنناد شااعر خردمناد باه خاود       مای  کند و چنین طبیعتی شهرها و همشاهریا  را تبااه   زودشکن طبیعت را پریشا  می

شود. انسا  با نیروی شایطانی   گوید:یاد من باشد کاری نکنم که به قانو  زمین بر بخورد.اما قانو  زمین لگدمال می می
یابد حریصاانه تولیاد و مصارف کناد انگاار جناو         شکافد تا هرچه را می علم مثل جادوگری دل زمین و زما  را می

 (.240: 0833هپود، سیا«)ریخت و پاد گرفته.
ای را بکناد   بیناد و اگار سابزه    های حیاط می ورزد که رستگاری را در الی گلای به طبیعت عشق می سهراب به اندازه

داند: صدای هود گیاها  گرایی سهراب به حدی است که حتی گیاها  را دارای نوعی هود می طبیعت»خواهد مرد.
شانود، انت اار   کناد، مای  فهمد، زمزمه مای شی دارد، حس لمس دارد، مینید. هستی از ن ر او چشم و گوبه گود می

شنود گویی با گل و گیااه در کاار و باار    کنند و سهراب میها نجوا می شود. علفشود و امگین میکشد، شاد می می
 زمزمه است:
« شانوم...  هاا را مای  لاف ام/ جایم اینجا نبود/ نجوای امنااک ع نلود یک ستاره ام/ من شبنم خوابها چکیدهروی علف
 (.34-38:  0833)وزیرنیا، 

شود با طبیعت دیدار کرد. باه ساراغ شاعر     تصویر طبیعت در شعر سپهری نمودی بارز دارد. در همه جای شعر او می
ها.یعنی یکی شد  با طبیعات. یعنای    ها، بااچه ها، جنگل سهراب رفتن یعنی تنفس در فضای خود نب و رنر دشت

که اولین مجموعۀ شعر سهراب اسات و ساخت تحات    « مرگ رنر»باد، با چشمه، با رود، با نب. از پیوند خورد  با 
تاوا    کاه نخارین کتااب شاعر اوسات و سابکی یگاناه و منحصار باه فارد دارد، مای           « ما هیچ، ما نگاه»تأثیر نیما تا 

هر کتااب چناد مصاراعی     الی سطرهای شعرد دید. نمونه را از شعرهای نخستین گرایی را به وضوح در البه طبیعت
 شود: ذکر می

هاای جویباار/    گاه از خواب/شوید ابار نیل ز بال و پر ساپید/ لاب   از کتاب مرگ رنر: در دوردست/ قویی پریده بی
 (.03: 0830لبریز موج زمزمه در بستر سپید...)سپهری،

شاکفد...)هما :   شم پشیمانی مای های چ گرید/ گل خواند/ ابری در اتاقم می ها: مرغ مهتاب/ می از کتاب زندگی خواب
33.) 

ها/ پیکرم کنار نهر خروشا  لغزید/ مرای روشن فرود نمد.../ ابری پیادا شاد/ و    از کتاب نوار نفتاب:در بیداری لح ه
 (.088بخار سرشکم را در شتاب شفافش نوشید...)هما : 

ود/... خورشیدی در هر مشات: باام نگاه    ها برجا ب رویید.در جنگل، خاموشی رویا بود/ شبنم از کتاب شرق اندوه: می
 (.203ما بود: زیبا بود...)هما :  پویید. گل وا بود؟ بویید  بی باال بود/ می

ام یک گل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نور/ دشت سجادۀ من/ من وضو  من مسلمانم/ قبله»از کتاب صدای پای نب: 
هماا :  « ) ریا  دارد طیاف/ سانر از پشات نماازم پیداسات...     گیرم/ در نمازم جریا  دارد ماه، ج ها می با تپش پنجره

232.) 
دید/ و روی میاز، هیااهوی چناد     از کتاب مسافر: دم اروب، میا  حضور خستۀ اشیا/ نگاه منت ری حجم وقت را می

 (.818ی نوبر/ به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود...)هما :  میوه
ها، روشانی، مان، گال، نب/ پااکی      شینم لب حوض:/ گردد ماهین از کتاب حجم سبز:ابری نیست/ بادی نیست/ می

 (.881ی زیست...)هما :  خوشه
از کتاب ماهیچ، ما نگاه: صبح/ شوری ابعاد عید/ ذایقه را سایه کرد/ عکس من افتاد در مسااحت تقاویم:/ در خام ن     

 (.400: های مورب/ روی سرازیری فراات یک عید/ داد زدم:/ به،چه هوایی!...)هما  کودکانه
بسامد واژگانیِ عناصر طبیعت در شعر سهراب بسیار باالست و از دید ساختارگرایانه اگر باه موضاوع نگااه کنایم باه      

 توانیم بازسازی کنیم. های فکری او را می ی همین واژگا ، زیرساخت واسطه
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توا  ن  را مطرح کرد به نگاهی و دانش الزم از کااربرد کلماات    اد می هایش که به مثابه ن ریۀ ادبی سپهری در نوشته

زند، به هما  شیوه نیاز در اساتخدام ایان واژه در     گونه که از زیبایی دینامیک گل حرف می دست یافته است. او هما 
 ا استشمام کرد و نرمی و لطافت ن  را احسا .  شود بوی گل ر کند. در شعر او می اشعارد اقدام می

گاه باا خاود باه فضاای شاعر       ایم اما زیبایی دینامیک گل را هیچ را به کار برده« گل»ی  صدبار در شعرهای خود واژه»
ها به داشاتن   کنم، هما  اندازه سربلندم که ملت ایم. من هر وقت طراوت پوست چنار را زیر دستم احسا  می نیاورده
 (.33: 0831سپهری، «)رهای هنری.شاهکا

گرایی شکل گرفته و همه چیز در شعر برایش زنده و تپنده اسات. روباه روی زنادگی     زاویۀ دید او بر اسا  طبیعت
روح نگردد. اماا انساا  خوشابخت ساپهری      های بی های طبیعت در کتاب ایستد تا ببیند، تا بشنود و به دنبال جلوه می

بینی سپهری فقس انسا  اساطیری، یا انسانی کاه در معصاومیت بکار     در جها »واند باشد؟ت کیست و چگونه انسانی می
کرد و هنوز نلودۀ دانش نشده بود انسا  خوشبخت بود. در باور سپهری یک گال یاا یاک بارگ یاا یاک        زندگی می

 تواند اسرار را برای ما هواید کند:   درخت و یا یک پرنده خیلی بیشتر از یک کتاب می
های الجوردی خاود باود./ در    کرد./ انسا / در تنبلی لطیف یک مرتع/ با فلسفه ه دانش/ لب نب زندگی میروزی ک

زد./ مغلوب شرایس شقایق بود/ مفهاوم درشات شاس/ در قعار      کرد/ با نب  درخت، نب  او می سمت پرنده فکر می
شد./ اما گااهی/ نواز اریاب    بیدار/ می خوابید/ نزدیک طلوع تر ، کالم او تالطم داشت./ انسا / در متن عناصر/ می

شد/ ن  وقت/ انگشت تکامل/ در هندسۀ دقیاق انادوه/    پیچید/ زانوی عروج/ خاکی می رشد/ در مفصل تُرد لذت/ می
 (.003-003: 0833)مقدادی، « ماند. تنها می

الی  گذرناد. دنباال شاعر در الباه     ها و درختا  مای  اعتنا از کنار گل روند و بی راهه می ها بی سپهری اعتقاد دارد که ندم
شوند تا به تماشای دقیق ن  بپردازند و به همین علت است  گردند. مستقیماً با زندگی مواجه نمی ها می صفحات کتاب

زند. به خاطر همین کمبودهاسات کاه شاعرها فاقاد شاور و       ها نمی ها تأثیرگذار نیست و چنگی به دل های ندم حرف
شاود و هیجاا  از زنادگی رخات بربساته اسات.        هاا دیاده نمای    و جوششای در نقاشای   گونه تحرک اشتیاقند و هیچ

 (.33-31:  0831)سپهری،
دهاد. معتقاد اسات اثاری کاه صادای قورباااه در ماا          ها ترجیح می او صدای قوربااه را در بهار به بسیاری از نهنر

شانود.   تِ نوشاتن صادای پرناده را مای    ترین برخوردها در زندگی ما باشاد. او وقا   گذارد شاید همتراز تأثیر ژرف می
گوید که این صادای شاگفت طبیعات باه حالات او       گشاید. می اد را به روی صدای پرنده می ی زیر شیروانی پنجره

 (.31ای از زیست اوست.)هما :  دهد. صدای پرنده پیرایۀ زندگی او نیست، بلکه پاره نوسا  می
گاذرد. جاا  او مشاتاق خیاره شاد  در       های نقاشای در مای   و بوم های شعر شناختی او از محدودۀ تنر کتاب زیبایی

ای پرتاب کنم. کعبۀ نقاشاا  را پشات    هایم را به گوشه خواهم کتاب می»سرخی یک شقایق برای زمانی طوالنی است. 
ها به سرخی یک گل شقایق خیره شوم. چه کسی  های سرزمین خودما  ساعت سر بگذارم، بروم در شیب یکی از دره

واند به من و این پندارهایم بخندد؟ در زندگی من، یک گل شقایق جای خودد را دارد. و شاید باه ن ار اریاب    ت می
« بیانم.  تار مای   ام روشان  شوم تصویر درخت اقاقیا را از پس حواد  زنادگی  نید اگر بگویم وقتی روی گذشته خم می

 )هما (.
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ای به فهم نیین بودا در ارتباط با قداست طبیعت شده اسات.نیین باودا    ژاپن توجه ویژهدر نااز گسترد نیین بودا در 
بخاش طبیعات ساخن     در سیاق ژاپن، خود را در عالم طبیعت عیا  ساخت و برخی از محققا  ژاپنی از نقش حیاات 

تا  به بحا  در باارۀ   شک گرایشی در نیین بودا موجود بوده است که عناصر طبیعت مانند گیاها  و درخ اند. بی گفته
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بودائیت بودا انجامیده است و در ژاپن اعتقاد به چنین اهمیتی برای طبیعت، موجب شاده اسات تاا حکیماانی چاو       
 (.34: 0838(، بر مبنای نوعی تأویل، یک نقش منجیانۀ مبنایی برای عالم طبیعت قائل شوند.)نصر، Saigōسایگیو)

ین دارد عنصری این جهاانی و طبیعای اسات. در نیاین باودا تمثیال انساا         نیلوفر نبزی که در نیین بودا اهمیت نماد
ای است که هرچند ریشه در این جها  دارد اما به لجنازار ن  نلاوده نشاده اسات. در بودیسام تعاالیم شااکیه         وارسته

 شود. مونی)بودا( تحت عنوا  سورۀ نیلوفر برای بودائیا  نموزد داده می
نیلاوفرِ هشات پار روی سافال     »ای دارد.  وجه کرده است در اساطیر ایرانی جایگاه ویاژه نیلوفر که سپهری نیز به ن  ت

منقود شده به دست نمده از سیلک، نماد خورشید، قداست و ایزدگونگی است. نیلوفر گل زیبایی است که با طلاوع  
ر ایاازدی هااا نیلااوفر را بطاان جهااا  و اورناا شااود. نریااایی شااکفد و بااا اااروب ن  بسااته ماای نفتاااب باار نب ماای

 (.13: 0833ساور سُفلی،«)دانستند. می
 (.233: 0830برد.) سپهری، من قطاری دیدم، تخم نیلوفر و نواز قناری می

 (.003پروا/ دانۀ این نیلوفر را به سرزمین خواب من نورد.)هما :  کدامین باد بی
هاای او چوناا  اباری اسات کاه بار        وزهشود، بدین معنا که نم های بودا از تمثیل گیاها  دارویی استفاده می در نموزه

: 0833برد.)نیواناو،   بارد؛ اما هر درخت و گیاهی بنا به استعداد خود از نمِ ابر بهره مای  درختا  و گیاها  به یکسا  می
018.)

طبیعت به منزلۀ پرستشگاهی است که سهراب در ن  به نماز ایستاده است و اذا  ن  را باد، سرِ گلدستۀ سارو گفتاه و   
هاا باه صاورت     طبیعت در نثار رمانتیسیست»االحرام علف و قدقامت موج خوانده است.  نمازد را به دنبال تکبیرهاو 

یعنی تجلی ذات خداونادی در ذره ذرۀ جهاا . در    -شود برای دید  عکس رخ یار ای می شود و پیاله معبد تصویر می
های تمد  باه   ه طبیعت نزدیک است و از پیرایهاست. کسی هم که ب« دستمال پرودگار»چنین دیدی از طبیعت، علف 

یاباد و حصاه و    های هستی جهانی در وجودد سیال  می بیند. چشمه شود و همه چیز را می دور، مردمکی شفاف می
حساینی،  «)گردد. از این سبب رمانتیسیسم، به یک معنی، دعوتی برای تشرف به نیین طبیعات اسات   ای از خدا می ذره

0830 :00-02.) 
گار جسات و جاوی او بارای     گرایی سپهری فروالتید  در مکتب ادبی رمانتیسیسم نیسات، بلکاه نمایاا     ا طبیعتام»

گرایای در   های این طبیعت (. و هاهراً ریشه0833:11عابدی، «)ی معرفت بسیس اما جاندار حیات است. رسید  به دامنه
ستایی رمانتیسیسم اروپاایی )ماثال    زی از طبیعتستایی سپهری به هاهر چی طبیعت»نشنایی با عرفا  مشرق زمین است.

خورد و ن  عرفاا  شارقی اسات،     تر نب می ای عمیق مایه هایش از درو  از روسو تا نندره ژید( در خود دارد اما ریشه
 (.21: 0830نشوری، «)اما هاهراً از عرفا  خاور دور )چین و ژاپن( بیشتر مایه پذیرفته است تا عرفا  اسالمی ایرانی.

ساپهری باا طبیعات از دو ن رگااه     »( و 113: 0831)یوسافی،  « شعر تصویر طبیعت است.(»Drydenبه قول دراید )
شاود و   هایش دارای رنگی عرفانی است، از این رو در م اهر صنع اارق مای   پیوند دارد: یکی از ن  لحاظ که اندیشه

نزرده از  هاست. دیگر ن  که انساانی اسات دل   زی با ن بیند و نیایش او نیز در دمسا ها پیوسته و یگانه می خود را با ن 
در شهرها و تمد  عاری از عشاق  « رویشِ هندسی سیما ، نهن، سنر»و « عصر معراج پوالد»و « سطح سیمانی قر »

 (.113و  3)هما :« را در دامن ن  درک کند.« فرصت سبز حیات»و معنویت. ناگزیر به طبیعت روی نورده است تا 
دهد، گویی که طبیعت در وجود او مستحیل شده اسات. او صادای    را به تمامی به درو  خود راه می سهراب طبیعت

شنود. نب   ها می شنود و در افکارد گل میخک جریا  دارد. او صدای بارا  را روی نواز انارستا  نفس بااچه را می
تواناد باارور    طبیعت است که ذهن ما را مای به عقیدۀ سپهری این »گیرد. او به نااز زمین نزدیک است و  ها را می گل

کند. روح ما را مهذب سازد و جانما  را شیفته کند، شاعر باید همیشه پذیرای طبیعت و موجاوداتی باشاد کاه در ن     
کند. به نواز پرندگا  گود بدهد، پرندگانی که از اسرار باخبرناد و نوازشاا  از هماۀ علاوم دنیاا نگااهی        زندگی می

سپهری بر این باور است که کمال و تعالی روح انسا  در درک زیبایی معصومانۀ موجاودات طبیعات،   تر است.  دهنده
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ستاید مرگ را هم با ناود باز پذیرا خواهد شاد. چاو     نزادی فردی و عشق ورزید  است... کسی که طبیعت را می
و ناااز تولادی دیگار باه      ای طبیعی و بخشی از هستی است. در بودیسم مرگ پایاا  کباوتر نیسات    مرگ هم پدیده

 صورتی دیگر است. چرخۀ مرگ و زندگی دایرۀ کمال است:  
ها در جریاا /   نوشند/ قطره ها می ریزد پایین، اسب یک نفر دیشب مرد/ و هنوز نا  گندم خوب است/ و هنوز نب می

 (.020: 0833)مقدادی، « برف بر دود سکوت/ و زما  روی ستو  فقرات گل یا 
نواز شد  با ن ، نگرشی است که مکتب باودا فراچشام    عت و احترام به ن ، نمیختگی با طبیعت و همهمزیستی با طبی

سهراب گذاشته است. نشنایی با عرفا  شرقی، فرو رفتن در طبیعت را به او نموخات؛ چارا کاه طبیعات در بودیسام      
جاوهر ایان   »ساا  در طبیعات اسات.   ی طبیعت در انسا  و ان جایگاه بلندی دارد. هایکوهای ژاپنی نمودی از استحاله

یی نهفته است که بارای افاراد   0«تائو»نگرد مثبت و احسا  قوی که در سهراب معطوف به طبیعت است در دیدگاه 
ناوا   گر درو  هام  گویند: اگر با هدایت هر جامعه حرمت نهاد  به طبیعت مؤن  شهودی ضروری است. تائوگرایا  می

ر خواهیم شد. به تعبیری زمین جسم جمعی ماست. شیوۀ رفتارماا  باا زماین    شدیم با محیس طبیعی خود نیز هماهن
ما  در سطحی جهانی به صاورت شایوۀ رفتارماا  باا      حرمتی با جسم کند. بی نوع رفتارما  با جسم ما را نیز تعیین می

 (.31: 0833)وزیرنیا، « شود. سیارۀ خود نشا  داده می
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 یابد:  ، نگرد فلسفی  سهراب بیشتر نمود می«از روی پلک شب»بیعی شعر در تحلیل عناصر ط
اندود و چنا  روشن کاوه، کاه خادا پیادا      رفت. / دره مهتاب شب سرشاری بود / رود از پای صنوبرها، تا فراترها می»

داد  سبز پیامی را مای ی  هایت، ساقه تر / دست ها شسته، و نگاه از همه شب نازک ها، ما / دورها گم، سطح بود دربلندی
ریخت به سنر / از شرابی دیارین، شان    هاما  می خورد / و تپش هایت نهسته ترک می به من  وسفالینۀ انس، با نفس

ها  / و لعاب مهتاب، روی رفتارت  / توشگرف، تو رها، وَ برازندۀ خاک  / فرصات سابز حیاات، باه      تابستا  در رگ
خاورد /   هایی که تکاا  مای   گشت  / و هنوز در سر راه نسیم  /  پونه برمی ها پیوست / سایه هوای خنک کوهستا  می

 (888: 0830سپهری،«)ریخت. هایی که به هم می جذبه
زند. به هر مصراع که در این شعر ن ر بیفکنیم، بخشی از طبیعت را در ن   طبیعتِ زنده و سرشار در این شعر موج می

 است:های سهراب درنمیخته  بینیم که با نفس می
بندد. خود ِ  )در مصراع نخست(شب جزئی از هستی طبیعت است که درن  اتفاقات رازنمیز بشری گاه شکل میشب:

تواند در شب شکل گیرد و کلماتِ سرشار را در رگ طبیعات جااری کناد. واژۀ شاب در      شعر، جادویی است که می
شود. شب، شب است و چیاز   ی هاهر میکنند، در این جا به صورت طبیع ای که از ن  االب استفادۀ سمبلیک می بُرهه

دیگری نیست و معانی ثانوی و ثالثی ندارد. شب بخشی از طبیعت است، بلکه عین طبیعت است که در هستی شااعر  
 جریا  دارد. 
رود. در مصراع دوم شاهد واژگاا    مصراع دوم(،شب سرشاری است که رود از پای صنوبرها، تا فراترها میروشنی:)

هاای بلناد    تیم. بخشی از طبیعت که با سرشاری مصراع اول متناسب است و از سوی دیگر مصاوت رود و صنوبر هس
خواهد تاا فراترهاا    ای می کند که گویی رود چونا  پرنده )ن( در پا و صنوبرها و فراترها تصویری را به ذهن متبادر می

نورد و همچناا  رو باه روشانی     ارمغا  مای گذرد و روشنی را به  ها می گی پرواز کند. جریا  شفافی که از دل سبزینه

                                                           
یاالئوتاننشاتگرفته.اساسفلسفهیتائوبراینقاعدهاستکههرگاهاشخاصبرطریقطبيعی«الئوتزو»تائو:تائوئيزمازشخصیبهنام-1

«31زیرسپهرآبیسهراب،ص»خودسيرکنند،درنهایتتناسبوکمالحرکتخواهندکرد...
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اد، در ژاپن نماد مداومت و عمار   به سبب همیشه سرسبز بودنش و به خاطر عمر طوالنی»رود. در اساطیر صنوبر  می
 ارتباط با این نگاه اساطیری نیست. (. تا فراتر رفتن بی130: 0833وارنر،«)شد دراز تصور می

اد را در زمین پراکنده است. کلمات مهتااب و   ر نسما  ایستاده و نور روشن)مصراع سوم(، در این شب، ماه دخدا:
دهناد. واژۀ   نهایت شاعر مای   روشن از یک سو و دره و کوه از سویی دیگر، خبر از حضور طبیعتِ بکر در زاللیت بی

نمایاناد و   نی مای تر هاهر شده است و نسبت ن  را با طبیعت به روشا  خدا در انتهای این مصراع به زیبایی هرچه تمام
رسد،  گذرد و به کوه روشن که فراترها ایستاده می شناسی توحیدی شاعر دارد. شاعر از درۀ مهتابی می نشا  از معرفت

ها و ما تصویر معراج شاعر  بیند. مصوت بلند )ن( در کلمات خدا، پیدا، بلندی ها می پس از ن  دوباره خود را در بلندی
ها ایستاده از وجودد هستی را سرشار کرده است. تصاویری   خدا هم که بر بلندای بلندیدهد و  تر نشا  می را واضح
هاای   شود با تصاویر بسیاری از مذاهب متفاوت است و ایان را شااید بشاود در عرفاا      جا از خدا ارائه می که در این

وخدایی که در »نمود دارد: شرقی از جمله عرفا  ایرانی مشاهده کرد. این خدا در جاهای دیگری هم از شعر سهراب 
اد،  داشتنی است و سرشااری  هاست. این خدا دوست ها و زیبایی خدای سهراب، خدای روشنایی« این نزدیکی است.

 بخشد. هزارا  بار شعرد را سرشاری می
)مصراع چهارم(، در این روشنی سرشار انبوه دورها گم اسات. یعنای هماه چیاز نزدیاک      آميختگیانسانباطبيعت:

ی ماارکس و اساپینوزا و نئاین دائاو      گرایاناه  و با روح شاعر یکی شده است. این نوع نگرد با فلسافۀ طبیعات   است
همخوانی دارد. طبیعتی که از من ر اسپینوزا جزئی از انسا  است و از ن ر ماارکس باد  ارگانیاک انساا  را تشاکیل      

ها را فراچشام نرد نیسات و نگااهِ     جنسی که تقابل شود. بلندی و پستی از دهد و در دائوئیزم با انسا  هماهنر می می
ها را باید شست/ جور دیگر باید دیاد.   بیرو  و درو  نازک است. این هما  نگاهی است که پیشترها گفته بود: چشم

هایی که هم بیرونی است و هام   های طبیعت را به تماشا نشسته. زیبایی این چشم و نگاهِ پاک و شسته است که زیبایی
« مان »،«ماا »راناد.   نشنایی است که سهراب از ن  ساخن مای  « من»جا سخن از ن  رفته هما   یی که در این«ما.»درونی

اسات یعنای   «  من»، «ما»ها شسته. اگر چنین فرض کنیم که یک سوی این   است همچنا  که دورها گم است و سطح
اناد. و   است که در یکدیگر درنمیختاه « من»نیز هما  « او»کیست؟ «  او»سهراب، سوی دیگر او خواهد بود. حال این  

گوناه کاه در هایکوهاای ژاپنای شااعر باا طبیعات         هما  طبیعت است که باز با شاعر یکی شده است، هماا  « او»یا 
 نمیزد. درمی

 کند: )مصراع پنجم(، ساقۀ دست، دستۀ کوزۀ شراب خیام را به ذهن متبادر میانسان:
 ست در بندِ سرِ زلف نگاری بودهست   این کوزه چو من عاشق زاری بوده

 (  23: 0834ست)فروای،  ست که بر گرد  یاری بوده بینی   دستی این دست که بر گرد  او می
اند. درخت هماا  انساا  اسات و     دست سهراب به ساقۀ درخت تبدیل شده است و در واقع دست و ساقه یکی شده

وزه نیز در شعر بلندِ خیاام دساتِ انساا  اسات و کاوزه      ها نیست. دستۀ ک ساقه هما  دست. پس هیچ تفاوتی بین ن 
رسد، هرچند گاه، پسِ پشت ایان ماجراهاا    هما  انسا  است. این درنمیختگی انسا  با طبیعت در خیام نیز به اوج می

شاود، بلکاه مادام در طبیعات      زند، اما این مرگ عین حیات است. هرگز انسا  در طبیعت محو نمی مرگ هم نفیر می
فرستد. ارسال پیام سبز توسس  ارد و این جریا  تا ابداآلباد خواهد بود. ساقۀ دست، سبز است و پیامی سبز میجریا  د

هایی چاو  سابزه و    وارگی درخت. فلسفۀ طبیعت گرایانۀ خیام که در موتیف ساقۀ دست،تأکیدی مؤکد است بر انسا 
ا  و طبیعت است و از این من ر شاید کمتر باه نگااه   کوزه نمود یافته، حاکی از اهمیت دید او نسبت به هماهنگی انس

 گوید: فلسفی خیام پرداخت شده است. او در رباعی دیگری می
 باید زیست ابر نمد و باز بر سر سبزه گریست        بی بادۀ گلرنر نمی

 (22این سبزه که امروز تماشاگه ماست     تا سبزۀ خاک ما تماشاگه کیست)هما ، 
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انسا  و طبیعتی)سبزه( است که در نااز یکی بوده و بعد برای مدتی به هاهر از هام جادا شاده و    این رباعی تصویر 
 اند. نهایتاً دوباره به هم پیوسته

)مصراع ششم(،ساقۀ دست که از ن  پلی زده شده است به دستۀ کوزه، سفالینه را در ادامه به ذهن  انسباسفالينهو...
اناد.   اند. هر دو از یک جنس ی که از خاک است و هر دو )خاک و سفالینه( از طبیعتا شاعر متبادر کرده است. سفالینه

هاا شاامل انساا  و     رساد. پیکاره   ای در ایرا  به هزارۀ هشتم قبل از مایالد مای   های پیکره ضمناً سابقۀ ساخت سفالینه
ای بودناد و ابتادا سابکی     رههاا بازتااب باورهاای اساطو     حیواناتی از قبیل اسب، بز کوهی و گاو بودند. ایان سافالینه  

گرایانه داشتند و بعدها در اثر ااراق که عنصر ذاتی بسیاری از هنرهاست شکل انتزاعی به خاود   گرایانه و طبیعت واقع
ای که این سافالینه حتای باا نفاس      تر ِ پیشین، ارتباطی تنگاتنر با سفالینه دارد، به گونه اند. صفت تفضیلی ِنازک گرفته

هایی است که ذهن سهراب به راحتی  به سوی ن   دارد. ترک برداشتن چینی یا سفالینه از تم رَک برمیکشید  نهسته تَ
نیید/ نرم و نهسته بیایید مبادا که ترک باردارد/ چینای ناازک تنهاایی مان. تکارار        شود: به سراغ من اگر می کشیده می

 خواهد شدت ن  را نمایش دهد. دارد و میچهار بار، در این مصراع شاید به وجهی به نهستگی ن ر « سین»حرف 
)مصراع هفتم(،بازگشت سفالینه به سنر، رجعِت طبیعت باه طبیعات اسات. ایان جاا سانر و سافالینه باه         رجعت:

هاهرمعنای معهود سنر و شیشه را ندارد، هرچند که شاعر استفادۀ ابزاری از ایان دو باه عمال نورده اسات. شاکل      
ریزد و ای بسا شاید به واسطۀ سنر نیاز   دارد و نهسته به روی سنر می ه ترک برمیبیرونی قضیه این است که سفالین

دهد. معنایی کاه حقیقاتِ شاعر اسات.      این هدف دنبال شده است، اما نَفَس و تپش، ذهن را به معنایی دیگر انتقال می
در طبیعات. نماایش اوج    ها نیاز و نهایتااً نراماش در خااک،     ها ناشته به هم و تپش قلب ها در گرد ِ هم، نفس دست

تارین   هاای طبیعاِت انساانی کاه شااید در مکتاب اومانیسام اصایل         گرایانه. به تصویر کشاید  زیباایی   زیبایی طبیعت
 شود. گرایی محسوب می طبیعت

برد:من پار از فانوسام/ مان پار از      ای هنرمندانه به کار می )مصراع هشتم(،جایی دیگر سهراب شن را به گونهزالليت:
هاا باعا     دهاد. در تاه رودخاناه    ای از طبیعت است و در طبیعت، کارِ کاتالیزور را انجام مای  ن.... شن تکهنورم و ش

دهاد.   های او زاللیات را باه شااعر هدیاه مای      شود. شن در وجود شاعر و رگ روشنایی و شفافیت و زاللیت نب می
سازد. رابطۀ شرابِ مُروق با شن، روشن است.  یتر م زداید. او را به طبیعت ِ طبیعت نزدیک اد می ها را از درو  زشتی

ها در محور افقی و عمودی خیال و نیز در محور همنشینی و جانشینی  کنند. واژه اند و زاللیت را منتقل می هر دو زالل
ه داند. در استخدامشا  با  ها را می شناسد. جادوی شگرف ن  ها را می روند. سهراب، روح واژه کالم بیهوده به کار نمی

مهندسی کلمات ن ر دارد و این است که مصاریعش پر از انرژی اسات، پار از فاانو  اسات و شان، و پار از دار و       
 درخت.
)مصراع نهم(، لعاب مهتاب زیبایی بکر طبیعت است که روی رفتار تابیده. روشنی حقیقت است که درونای ِ  حقيقت:

به منصۀ بروز و ههور رسیده. انسانی که اارق در زیباایی    انسا  ِ شعر سهراب شده و منشوروار در رفتار هما  انسا 
ای نازک و شفاف  اد هم بالطبع زیبا خواهد بود، همین انسا  در شعر سهراب سفالینه طبیعت،تمام حرکات و سکنات

است که هر دو سوی ن  به روشنی قابل مشاهده است. حجابی تاریک و ضخیم و زمخت ن  دو را از هم جدا نکرده 
شود در سفالینه، در مهتاب و در رفتار باهم دید. در ایان جاسات کاه راز وحادت بارمال       ازکی و زاللی را میاست. ن

 شود. می
گونه که طبیعت برای تو الیق است، تو نیاز الیاق طبیعتای. خاک)طبیعات( و      )مصراع دهم(،هما خاکبودنانسان:

 اند. ه هاهر دچار فاصلهاند، اگرچه ب اند. این دو تفکیک نشده انسا  دو روی یک سکه
اناد. از   )مصراع یازدهم(، سبز، حیات، هوا، خنک و کوهستا  واژگانی هستند که این مصراع را از خود نکناده حيات:

شود از یک ساو چاو  تاابلویی ن  را     هفت واژۀ مصراع، پنا تای ن  متعلق به طبیعت است. مصراعی دلنشین که می
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مشق زیستن قرار داد. فرصتِ به کار رفته در ن  از نوع فرصات خیاامی اسات.    تصویر کرد و از سوی دیگر ن  را سر
 ای دیگر به عرفا  که شرح ن  دراز است. خورد و از زاویه ااتنام وقت که از یک زاویه به فلسفه پیوند می

کناد.   )مصراع دوازدهم(، این مصراع به نوعی ادامۀ مصراع پیشین اسات. باه اتماام مهلات اشااره مای      فرصتانسان:
رساد   ها، هما  بازگشتن دو کاراکتر اصلی شعر است به محلی که از ن  سفر ناازیده بودند. به ن ر مای  بازگشتن سایه

تجلای پیادا کارده باود در شابی      « ما»که در حقیقت به شکل « او»با « من»که از این فرصت، بهینه استفاده شده است. 
 شوند. مند می ر بازگشت، باز از نفحۀ بهشتی طبیعت بهرهاند و اینک در مسی سرشار، بودگی را تجربه کرده

ریخت؛ هنوز سرشاری جریاا    هایی که به هم می خورد، جذبه هایی که تکا  می و هنوز در سر راه نسیم، بوتهجریان:
خورناد جریاا     هایی کاه تکاا  مای    دارد، رود جریا  دارد، ماه جریا  دارد، هوای خنک کوهستا  جریا  دارد و بوته

 ریخت جریا  دارد. هایی که به هم می دارند و جذبه
 

گيرینتيجه
گرایی سهراب سپهری برخاسته از نوع نگاه فلسفی او به زندگی و دنیای پیراماو  اوسات. فلسافۀ ساپهری را      طبیعت
اصار  سازند که با فلسفۀ طبیعت همزیستی تنگاتنر دارند. اساطیر، عرفاا  و تجرباۀ زیساتۀ شااعر، عن     هایی می اندیشه

سازندۀ شاکلۀ تفکرات و جهت دهندۀ ذهنیت شاعرانۀ او هستند. مواجهۀ مستقیم با زندگی، قانو  طبیعی زماین را باه   
شناختی سپهری شعرهای او را به طبیعات نزدیاک سااخته و     او نموخته است. کاربرد عناصر اساطیری و نگاه اسطوره
بالواساطۀ ارگانیسام طبیعات باه او زاویاۀ دیادی نرماانی         با ن  در می نمیزد. گرایش به زندگی اساطیری و مشاهدۀ

گرایی مح  از دورا  کودکی در وجود او به سیال  در نمده و او را باه سامت درنمیخاتن باا      بخشیده است. طبیعت
گیاری   های سپهری از طبیعت کویری کاه مقادم بار اشاعار اوسات در شاکل       عریانی طبیعت سوق داده است. نقاشی

گرایی عجاین   انۀ اشعار او دخیل بوده است. از سوی دیگر نشنایی با عرفا  بودایی که با طبیعتگرای چارچوب طبیعت
است به نوعِ نگاه سهراب جهت داده و نثار او را نکنده از عناصر طبیعی گردانیده است. شعر سهراب در میا  شاعرا  

هاای   دهد و این یکی از ویژگی ود اختصاص میگیری از طبیعتِ اطراف را به خ معاصر نوگرا بعد از نیما بیشترین بهره
جا  نیسات.او چاو     شود. سهراب اعتقاد به زیبایی دینامیک دارد و صرفاً تصویرگر طبیعتِ بی شعری او محسوب می

داند و چو  اساپینوزا معتقاد    ای دیالکتیک می مارکس طبیعت را بد  ارگانیک انسا  و رابطۀ انسا  و طبیعت را رابطه
ممکن است انسا  جزئی از طبیعت نباشد و چو  دائو بر این باور دارد که انسا  با زمین هماهنر است است که ایر 

 و چو  سایگیو برای زمین نقش منجیانه قائل است.
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