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  چكيده
كشورهاي شـرق   گرا، در گذر از شاعر و نقاش مسلمان و طبيعت ،سهراب سپهري

د كه شـعر او رنگـي از   شبا عقايد و باورهاي آنان آشنا و اين آشنايي موجب  ،دور
» تائوييسم«، »بوديسم« ،»هندوييسم« .هاي شرقي به خود بگيرد عرفان و اخالق آيين

) و ژاپن، چين، هند( هاي كشورهاي شرق دور آيين ترين اديان و اصلي ،»ذنيسم«و 
 ؛اخالق قـرار گرفـت   ةويژه در حوز هاي آنها به ير آموزهتأث هستند كه سهراب تحت
  .گيرد كره را دربر مي و زيست ،فرد، اجتماع ةاخالقي كه هر سه حوز

محيطـي،   اخالق زيسـت  ةهاي ارزشي دربار پس از معرفي ديدگاه ،در اين مقاله
هـاي شـرقي    مباحث مربوط به اخالق زمين در شعر سهراب و مطابقت آن با آيـين 

محـور در   دهد كه كـانون ارزشـي زيسـت    اين بررسي نشان مي. شده استبررسي 
  .هاي شرق مشترك است ديدگاه سپهري و آيين

  .سهراب سپهري، عرفان شرق، اخالق شرق، محيط زيست :ها دواژهيكل
  

  مقدمه
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 است ياخالق يدهاينبا و دهايبا يةسا در ،بيترت نيبد. باشد انسان كنش يراهنما ،»دينبا« و
  .شود يم سريم ياجتماع يزندگ و وضع قانون كه

 ،هسـت  كـه  آنچـه  بـه  ضيفرا نيا ،يكل انيب به .دارند سروكار هنجارها با ياخالق ضيفرا
  )27ص  ،1 ج: 1382 مان،يپو( .دارند توجه ،باشد ديبا كه آنچه به بلكه ندارند يكار

 خ،يتار طول در شمندان،ياند و لسوفانيف از ياريبس و يرآسمانيغ و يآسمان انياد يتمام
 انسان يرفتار ةمحدود تا اند كرده صادر ياخالق دستورات ،يآرمان ةجامع وجودآمدن هب يبرا
با وجود آنكه بسياري از اصول اساسي اخالق در همة اعصار و  .سازند مشخص يوعن هب را

متناسب با شرايط زماني و مكاني و نيازهاي  ياخالق دستورات ها ثابت مانده، بعضي از مكان
  .برجستگي و نمود بيشتري پيدا كرده است جامعه

 كننـد  يم رييتغ زمان يط ند،ريگ يم سرچشمه جامعه يها ارزش از كه ييها تياولو و ازهاين
 را خـود  كه است آن يوجو جست در اخالق رايز ؛ستا ايپو و متحرك اخالق، درواقع... 
عابـدي  ( .سازد سازگار است، داده نشان خود از زمان طول در انسان كه يا سابقه و خيتار با

  )20: 1391 گران،يد و يسروستان

بنيـادين اصـول اخالقـي نيسـت و اگـر      تحرك و پويايي اخالق به معني تحول و تغيير 
حوزة آداب و مناسك ديني و نيز آداب و رسوم فرهنگـي را از حـوزة اخـالق جـدا كنـيم،      
مالحظه خواهيم كرد كه بسياري از اصول اخالقي در اديان و اقوام و ملل مشترك است؛ اما 

نيازهـا،   كه عنوان شد، دامنة اين اصول و يا برجستگي آنها ممكـن اسـت متناسـب بـا     چنان
  .ها و شرايط زماني و مكاني يك جامعه، كم يا زياد شود ارزش

 اديـ ازد انسان، ياصل ةدغدغ كه آنجا از خلقت، از پس نينخست يها سده دربراي مثال، 
 فيـ تعر بود، ناشناخته يخطرها دربرابر جان حفظ و يعيطب يايبال با مقابله يها راه و نسل
 يزنـدگ  به انسان ت،يجمع رشد و زمان گذشت با. نرفت فراتر حدود نيا از ياخالق نيقوان
 زيتمـا معيار  به اخالق و داد گسترش را اخالق يمرزها ي،گروه يزندگ آورد؛ يرو يجمع

 نوع به با توجه ياخالقرفتار  بهتر، عبارت به. شد مبدل يضداجتماع از ياجتماع رفتار انيم
 در. شـد  فيـ تعر) كوچك چه و بزرگ چه( ياجتماع طيمح در گرانيد فرد با خود و رفتار
 خودش با انسان رفتار نوع از سخن سراسر حاضر، عصر از شيپ تا ياخالق كتب نيتر بزرگ

 دهد يم نشان يفارس ياخالق كتب يبررس ،نمونه يبرا ؛است گرانيد با اش رابطه نوع نيز و
 جاودان و بزرگ اثر دو. است شده ياريبس توجه ياجتماع و يفرد يدهاينبا و دهايبا به كه

 گونه نيا از مملو آنها، نگارندگان يخيتار ةدور به توجه با ،يناصر اخالق و سعادت يايميك 
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 دربـاب  علم طلب معرفت، كسب عزلت، آداب نفس، طهارت سائلي مثلم ،هستند ها آموزه
 بـا  معاشـرت  تيـ فيك بزرگـان،  با رفتار آداب خدم، و فرزندان تيترب آداب و يفرد اخالق

 اخـالق  درباب مردم حقوق به احترام حالل، يروز كسب مناسب، مشاغل يمعرف دوستان،
 را اخـالق  توان يم گذشته، ياخالق كتب هاي اخالقي موجود در آموزه به توجه با. ياجتماع

ـ  كـه  خـودش  با انسان رفتار نوع يعني ي،فرد اخالق ي،كي :ردك ميتقس بخش دو به  از شيپ
 بـا  انسـان  رفتار نوع يعني ،ياجتماع اخالق ي،گريد ؛است مطرح ياجتماع يزندگ به ورود
  .جامعه افراد ريسا

 ،ينيشهرنش روية بي رشد و تيجمع شيافزا ،يبشر دانش شرفتيپ و زمان گذشت با اما
 روزافـزون،  مصـرف  بـا  هسـتند،  انيـ پا يب و نامحدود رفت يم گمان يروز كه يعيطب منابع

 توان از بشر، ةخواهان ادهيزهاي  برداري ها و بهره آسيب جبران. گرفتند قرار ينابود درمعرض
  :گفت توان يم كه يطور به رفت فراتر نيزم ينيبازآفر

 ثروت، كسب و بردن لذت يبرا خود ريناپذ يريس و ختهيگس عنان طمع با ديجد عصر انسان
  )238 ص ،2 ج: 1382 مان،يپو( .است كرده يبردار بهره فقر حد تا اًبيتقر عتيطب از

 و جهـش  سـاز  نـه يزم خـود  كهــ  و صنعت يكشاورز ةنيزم در بشر شرفتيپ از شيپ تا
 بـا رشـد تكنولـوژي،    اما ؛ديد يم عتيطب از يجزئ را خود انسان ــ شد او يزندگ در تحول
 كـه  ييجـا  تـا كرد بر طبيعت مسلط شود و از آن بهره ببرد  يسع استثمارگر نقش در انسان

ـ  سـرعت  نيا با انسان ةانداز به يموجود چيه تاكنون گفت توان يم  بيـ تخررا خـود   ةخان
محيطي موجب شد كـه انسـان بـه     در نيمة دوم قرن بيستم، هشدارهاي زيست. است دهكرن

گرچه در بسياري از متون اخالقي، ديني و ادبي . تغيير رفتار و منش خود با طبيعت بينديشد
كه رفتاري اخالقي دربرابر طبيعت توصيه  توان يافت هايي را مي ها و گاه فصل گذشته، گزاره

 سـال  از بـار  نينخسـت  يبـرا  رشته عنوان يك ميان محيطي به كنند اما بحث اخالق زيست مي
  .شد مطرح 1960
: آمـد  ديـ پد متفاوت يارزش دگاهيد سه ،يطيمح ستيز اخالق يها هينظر سربرآوردن با

ــانون  .1 ــ ك ــانون. 2 محــور، انســان يارزش ــ ك ــانون. 3 محــور، ســتيز يارزش ــ ك  يارزش
  )63: 1391 گران،يد و يسروستان يعابد. (محور بوم ستيز

 قـرار  او خـدمت  در و او بـراي  چيز همه و عالم محور انسان نخست، يارزش كانون در
 بحـران  وجودآمـدن  بـه  موجب را ديدگاه اين، 1967 سال در اي مقاله در وايت لين. رديگ مي

در تـرويج چنـين    تيـ هودي و تيحيمس انياد ميتعال كه شد مدعي و دانست محيطي زيست
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 متفكران از زيادي گروه درمقابل، ؛)50ص  ،1 ج: 1382 مان،يپو ←( اند ديدگاهي مؤثر بوده
رد ). 25: 1391پارساپور،  ←( كردند رد يا نقد گوناگون داليل با را او ديدگاه اين مسيحي،

 بـراي  كـرد؛  مشـاهده  توان مي نيز غرب قديم ةفالسف درميان رامحور  پاي اين ديدگاه انسان
  :باشند خردمند انسان درخدمت بايد موجودات ةهم كه است معتقد ارسطو مثال،

 تعقـل  تـوان  كـه  يموجـودات  آن، در كـه  دانسـت  يم مراتب سلسله يدارا را عتيطب ارسطو
 اهـان يگ: دارند وجود مندند، بهره يشتريب تعقل توان از كه يموجودات خاطر به دارند، يكمتر
  )150: 1386 نگر،يس. (انسان خاطر به شعور يب انيچهارپا و دارند وجود واناتيح خاطر به

بـرخالف ديـدگاه    ـــ  محـور  سـت يز يارزشـ  كـانون ــ يعني  در ديدگاه ارزشي دوم
 گـر يد ،نگـرش  نـوع  نيـ ا در. دارنـد  يكساني يذات ارزش زنده موجودات ةهمنخست، 

منـدي او از طبيعـت      رو ميزان تصرف و بهره، از اين شود ينم يتلق نشيآفر مركز انسان
  :شود محدود مي

 بـر  يمبتنـ  يبرتـر  خـواه ( ميكنـ  ينفـ  را زنـده  موجـودات  ريسا بر انسان يبرتر كه نيهم
 بـه  يگـذار  ارج دگاهيد رشيپذ يبرا نهيزم ،)يدرون ارزش بر يمبتن يبرتر خواه ،يستگيشا
  )358ص  ،1 ج: 1382 مان،يپو. (شود يم فراهم عتيطب

 و شعور يذ از اعم عتيطب كل ــ »محور بوم ستيز« يعني ــ سوم يارزش كانون در اما و
 و بـوم  سـت يز ،يسـت يز يهـا  گونه ةهم كه يا يذات ارزش دارند، يذات ارزش شعور، يرذيغ

 جـزء  كيـ  عنـوان  به تنها زين انسان گرا، كل كانون نيا در. رديگ يم دربر را نيزم ةاريس خود
 ـــ  )Aldo Leopold( لئوپولـد  آلـدو  اعتقادات در نگرش، نوع نيا شيدايپ. شود يم شناخته

 سـت ين بشـر  يبـرا  يمنبعـ  صرفاً ستيز طيمح او، اعتقاد به. دارد شهير ــ نيزم اخالق پدر
 از انسـان  نقـش  ،يو ةديـ عق به. كرد برخورد آن با ياخالق ديبا ارزش، كانون عنوان به بلكه
 ؛188ص  همـان، ( كنـد  رييـ تغ اجتماع آن از شهروند و خردمند يعضو به ديبا نيزم ـ فاتح
 اتيـ ح منـد  تيـ غا محـور  يا زنده موجود هر« محور، بوم ستيز دگاهيد در). اختصار به نقل
 همسـان  يذات ارزش از و است خودش صالح و ريخ دنبال به خود خاص ةويش به كه است

  ).319 ص همان،( »است برخوردار گرانيد با
 مفـرط  يكش بهره. است كينزد اريبس يشرق انياد ميتعال به عت،يطب به نگرش نوع نيا
 مثـل  يشـرق  يهـا  نيـي آ در ،است جيرا امروزه كه يشكل به آن، گرفتن دهيناد و عتيطب از

 بـاور  هب بنا ،دشرح داده خواهد ش ادامه در كه طور همان. ندارد ييجا سميبود و سمييهندو
  .هستند احترام ةستيشا واناتيح و اهانيگنه تنها انسان بلكه همة  هندو، مذهب شيباززا
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سـهراب سـپهري   : از ورود به موضوع اصلي بحث، ذكر يك نكته ضروري اسـت  پيش
هـاي اخالقـي اسـالم در     شك مسلماني است كه در فرهنگ ايراني رشد كـرده و آمـوزه   بي

سزايي  محيطي نقش به هاي اخالقي او ازجمله نگرش او به اخالق زيست گيري ديدگاه شكل
 بـا  رفتار ةدربار يفراوان ياخالق يرهنمودها ن،يد نيتر كامل عنوان به اسالم،در . شته استدا
 رفتـار  و يعـ يطب مواهـب  و نيزمـ  از حراسـت  و حفـظ  رامونيپ. دارد وجود ستيز طيمح
 هرچند. افتي توان يم) ص( امبريپ از يمتعدد ثياحاد و قرآن از ياتيآ وانات،يح با حيصح
ـ  ما لَكُم خَلَقَ يهوالَّذ«: است آمده بقره ةسور 29 يةآ در كه م االَرضِ يفـاً يجيكسـ او ( »... ع 

 مفسـران  اسـتدالل  براسـاس ، ...) ديـ آفر شما يبرا است، نيزم در كه را آنچه ةهم كه است
 ندارد حق كس چيه و دارد تعلق همه به كساني طور به آن مخلوقات و نيزم آيه، اين ةدربار

 كنـد  اقدام آن از هيرو يب يبردار بهره به و بداند خود يشخص ملك را نيزم ،يدراز دست با
 ةهـود يب دنيبر يحت عتيطب نابودكردن از زيپره ةدربار ).31 -  30: 1386جوادي آملي،  ←(

 از ياريبسـ  ثيـ احاد وانات،يح به دنيورز محبت و ستيز طيمح داشتن نگه زهيپاك درختان،
براي نمونه، ( است عتيطب به اسالم زيآم احترام دگاهيد ةدهند نشان كه شده نقل) ص( امبريپ

بسـياري از اصـول    زيـ ن مسـلمان  يسپهر سهراب. )170 -  163: 1390 ،يدامغان يمهدو ←
 كـه  ييهـا  نيـي آ نيتـر  ياصـل  امـا . است اسالمي يباورها و ها آموزهاخالقي خود را مديون 

 سـم، يبود سـم، ييهندو مثـل  دور خـاور  يهـا  نيـي آ داشته، نظر آنها به اسالم از بعد سهراب
 و عاشـقانه  نگـاه  شـد،  خواهـد طور كه در ادامه شرح داده  و همان است سميذن و سمييتائو

  .دارد مطابقت ها آيين اين هاي آموزه با ،يهست به سهراب ةمحترمان
  :قابل مشاهده است محور اخالقي سه ،يسپهر آثار در ياخالق لئمسا يبررس درطور كلي،  به
 ي،فرد اخالق .1
  ي،اجتماع اخالق. 2
   .نيزم اخالق. 3

ـــ در شـعر سـهراب بررسـي و بـا       ــ يعني اخالق زمين در اين مجال، تنها محور سوم
  .شود هاي شرق مطابقت داده مي شده در آيين هاي مطرح ديدگاه
 
  در شعر سهراب نيزم اخالق

 كـه  معنا نيا به ،است نيزم ةكر موجودات يتمام به يفرااقتصاد ينگاه ن،يزم اخالق ةمقول
 نيزمـ  ةكر اتيح از يعضو چشم به وانات،يح و اهانيگ يسودده ةجنب درنظرگرفتن بدون
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 نيـ ا در. دارند ستنيز حق يگريد موجود هر ةانداز به كهبان سان  شود نگريسته مي آنها به
 جانبـه  همـه  يتيمسـئول  و دانـد  يم متعهد يهست و عتيطب درقبال را خود انسان نگرش، نوع

 عـت يطب به انسان ةعالق و عشق خاطر به ،ياخالق تعهد نوع نيا. دكن مياحساس  آن دربرابر
 لئقا يحق هاآن يبرا ند،يبب درست را يهست عناصر ةهم كه داند يم ملزم را خود انسان. است
  :بفهمد را هاآن درواقع و باشد

 بـه  معطـوف  ةاراد هـر  اتيـ ح بـه  نهادن حرمت ضرورت نكهيا از است عبارت اخالق
 .كنم احساس دارم، خودم ستنيز به معطوف ةاراد درقبال آنچه مانند درست را ستنيز
  )155: 1386 نگر،يس(
 نيزمـ  ةكر مخلوقات يتمام و دهد يم گسترش را يانسان اجتماع يمرزها ن،يزم اخالق

 غيرضـروري  يازهاين رفع يبرا كه آموزد يم انسان ،اخالق نوع نيا در .گنجاند يم آن در را
 نگـرش  نـوع  نيا ،بيترت نيبد. كند يانداز دست يدناشدنيتجد عتيطب بر تواند ينم خود
 جـز  يا جـه ينت كـه  است موجودات همة به ريفراگ يمهر و بايز ياحساس موجد ،يهست به

توانـد انسـان را در    شك مي رعايت اخالق زمين بي .داشت نخواهد آرامش و عشق جيترو
 كـه  يزمـان  تا معتقدند شمندانياند از ياريبس. رعايت اخالق فردي و اجتماعي ياري دهد

 بـه  يمهـرورز  و يدوسـت  نـوع  بـه  قـادر  اموزد،يـ ن را عتيطب با يهمدرد و يمهربان انسان،
  :بود نخواهد خود همنوعان

 ).نباشـند  يكـ ي اگـر ( كـرد  جدا هم از توان ينم هرگز را يدوست انسان و يدوست عتيطب
  )7: 1383 ،يطبر(
 و فـردي  اخالق و دارد اذعان دوسويه ةرابط اين به نيز) 237 ص، 2 ج: 1382( پويمان
  :داند مي تأثيرگذار اجتماعي و فردي اخالق بر را زمين اخالق و طبيعت بر را اجتماعي

 سـقوط  ايـ  آورد يمـ  دوام ،حاكم ياخالق يروين به بسته بشر، نوع و عتيطب ازجمله ،جهان
 اخالق اگر. روند يم يتباه به رو عتيطب و انسان رد،يفرابگ را جهان ياخالق يب اگر. كند  يم
  .كند يم دايپ ارتقا عتيطب و يزندگ تيفيك ،شود حاكم جهان بر
 و داشته سهراب اشعار را در نمود نيشتريب شك يب كه است يموضوعات از نيزم اخالق

 اشعار در. است دهكر ممتاز خود عصر متفكران و شاعران از را او يها سروده ي،ژگيو نيهم
 كـه  چنـان  آن ،اسـت  مشـاهده  قابـل  وضـوح  بـه  شيها حوزه يتمام در اخالق به يبنديپا ،وا

 يمصـداق  و شـده  ختهيآم درهم ها انسان به يمهربان با) يهست سرتاسر( عتيطب به يمهرورز
  .است آورده وجود به ياخالق يانسان از بارز
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 يسـتودن  و فـرد  منحصـربه  خـود  نوع در ،عتيطب و رامونيپ طيمح با سهراب رفتار نوع
  :است شده منعكس او اشعار در به سه شكل ،سهراب ييگرا عتيطب. است

  ،عتيطب با زيآم احترام رفتار )الف
  ،عتيطب با يگانگي احساس )ب
  .زندگي ماشيني و يتكنولوژ از يزاريب )ج
  
  عتيطب با زيآم احترام رفتار )الف

  )278: 1376 سپهري،( .شما: گفت مي سوسن گل به خطاب هنگام ديدم شاعري

 ةهم كه است آموخته يخوب به چراكه دارد، موجودات ةهم با محترمانه يرفتار ،سهراب
از اين رو احتـرام بـه هـر موجـودي،      ،ندا وابسته هم به ريزنج يها حلقه همچون موجودات
طـور كـه    بخشي از زنجيرة حيات و درنهايت احتـرام بـه خـود مـا اسـت، همـان      احترام به 

  :تواند درنهايت به نابودي خود ما بينجامد بردن آن مي ازبين
  )336ص  همان،( .مرد خواهم بكنم، را يا سبزه دانم، يم

  :يهست نظم در اختالل جاديا يعني آن ينابود و يك سبزه دنيچ
  )354 ص همان،( .بربخورد نيزم قانون به كه نكنم يكار باشد من ادي

 ديپرسـ  ديـ با حال. زندب برهم را نيزم قانون نادانسته انسان مبادا كه است نگران سهراب
  :دهد يم پاسخ پرسش نيا به سمييتائو .ستيچ قانون نيا

 و اسـت  يمسـتول  يهسـت  يتمام بر كه يانيجر اي راه است،» عتيطب راه« اصل در» تائو«
  :كنند يم حركت آن ريمس در كائنات همة

 يورا در كه است يا دهنده نظم اصل و عتيطب سرتاسر در راهبر ةقو و آهنگ و قانون تائو
  )97: 1378 ،يراسخ( .ستا آنها انيدرم حال نيدرع اما ستا زهايچ ةهم

 بـا . انسـان  و نيزمـ  آسـمان، : اسـت  گرفته شكل روين سه يةبرپا جهان الئوتزه، اعتقاد به
 بـه  ،اسـت  برقرار آنها روابط انيم و سه نيا بر يرينظ يب يهماهنگ و نظم ،تائو قانون وجود

 تائو تيدرنهاو  است، هماهنگ» تائو« با آسمان و آسمان با نيزم ن،يزم با انسان كه معنا نيا
 عت،يطب راه از مقصود .)اختصار به نقل ؛47: 1369 كالتنمارك،( است هماهنگ عتيطب راه با
 از فـارغ  و رهـا  انـد،  آمـده  وجـود  بـه  كـه  يشـكل  همـان  به كائنات و موجودات همة ريمس
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 دنبـال  را خود يعيطب راه كه باشند آزاد زهايچ ةهم هرگاه كه امعن نيبد ،است ،بودن يتصنع
 نگـرش  نوع نيا روانيپ. كرد خواهند حركت صحت و دقت تينها در و نظم اوج در كنند،

 يبـرا  كـه  آنجـا  از ــ عنوان شد محور بوم ستيز يارزش كانون ليذ تر شيپ كه طور همانــ 
 از و رنديپذ يم اند، شده خلق كه گونه همان را زيچ هر ،ندا لئقا يذات مخلوقات ارزش يتمام

  .ندكن مي زيپره خود دلخواه شكل به آن رييتغ اي و عتيطب در بردن دست
 آلـودكردن آب بـر همـة    شعر ديگر خود، تأثير رفتـار نادرسـتي چـون گـل     در ،سهراب

كند كه ما حلقة جداشده از يـك زنجيـر    دهد و بر اين نكته تأكيد مي موجودات را نشان مي
  :نيستيم

  :مينكن گل را آب
 .ديشـو  يمـ  پـر  يا رهيسـ  دور، ةشـ يب در كـه  ايـ / آب خورد يم يكفتر انگار، فرودست در
  )346: 1376 ،يسپهر(

داشـتن   طبيعت و دوسـت سهراب در شعرهايش بر اين نكته تأكيد دارد كه در احترام به 
  :كنند هاي زنجير نقشي در آفرينش بازي مي آن انتخابي دركار نيست بلكه همة حلقه

  )166 ص همان،( .نوازد يم را خار نيتر برنده انگشتانم

  :بيند سهراب، با همة موجودات و مظاهر خلقت مهربان است و حتي در غوك شكوه مي
 سـطل  تشـنه،  يانيـ ماد /خـت ير خواهم وازشن سبز علف گاوان، اسبان، شيپ آمد، خواهم
  .آورد خواهم را شبنم
  .زد خواهم را شيها مگس من راه، در يفرتوت خر

   خواند خواهم يشعر ،يا پنجره هر يپا /كاشت خواهم يخكيم يواريد هر سر آمد خواهم
 !غـوك  دارد يشـكوه  چـه : گفـت  خـواهم  را مـار  /داد خواهم يكاج را، يكالغ هر

  )340ص  همان،(

 اتيح يها شكل ةهم يبرااي است كه  نيز احترام به طبيعت به گونه سمييندوآيين ه در
و به همة مظـاهر آن   كند منع مي يهست كردن نابود از بشر را كه يقداست است، لئقا قداست

شه ير هاآن شيباززا عقيده به در ،موجودات ةهم شمردن مقدس اعتقاد به نيا. نهد احترام مي
 از پـس  كـه  دارد وجـود  روح ايـ  جان منا بهي ثابت عنصر ،ييهندوي ها نييآ اغلب در. دارد
 خود اتيح به ديجد جسم و قالب در و كند مي رها راي قبل جسم بلكه ودر مين نيازب مرگ
 تنهـا  و اسـت  ممكن) انسان و وانيح اه،يگ( يقالب هر در شيباززا نيا البته كه دهد؛ يم ادامه
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 ةهم هندوان ،خاطر نيهم به. دارد يبستگ شا يزندگ نيشيپ ةدور در انسان عملكرد نوع به
 .داننـد  يمـ  احتـرام  ةسـت يشا و كننـد  مـي ي تلق درگذشتگان ارواح ديجد كالبد را موجودات

  )اختصار به نقل ؛360: 1382 گان،يشا(
 فقـط  نـه  اسـت،  نيزمـ  ةكر موجودات ةهم نگران او كه شود ديده مي زين بودا ميتعال در
 كـه  اسـت  مخلوقـات  تمـامي  يسـخت  و رنج كردن برطرفدرجهت  او تالش همة ؛ وانسان

  .دگير يمرا دربر  انسان و واناتيح اهان،يگ
  :كند يم يادآوري خود به نيچن را زنده موجودات از مراقبت ،»غربت« شعر در يسپهر

  )354: 1376 ،يسپهر( .درآرم آب از زود آب، در افتد يم كه پروانه هرچه باشد من ادي

 دو در. اسـت ) Ahimsa( »مسـا يآه« قانونيادآور  كوچك، يا حشره به قيعم احترام نيا
 روانيـ پ نـزد  ياساس قانون كي به زنده، موجود هر آزار از زيپره ،سميبود و سمييهندو نييآ
  :است گفته يهند بزرگ انميحك ي ازكي. است شده بدل ها نييآ نيا

 و هـا  اضـت ير و است يزمان هر در و منظور هر به يموجود هر آزارندادن يمعن به مسايآه
 .دارنـد  آن كـردن  كامـل  در يسـع  و مسايآه در شهير همه گردد، يم دنبال كه يمذهب قواعد

  )15: 1381 نگ،يرسيو(

سـه  يمقارا  غرب و شرق ينيب جهان ،بود نوشته» آفتاب آوار« بر كه يا مقدمه در سهراب
  :كند يم فيتوص نچني را يهست به انيشرق نگاه يي،جا دراو . را ستود شرق عرفان وكرد 

 در. داد شگرف گسترش را يهمدرد و شناخت را يداريناپا و افتيدر را تماشا اندوه ايآس
 بلنـد  يا هيـ پا آهيمسـا  سـو  نيـ ا در و بخور و بكش: آمد سروش ،]غرب[ جهان يسو آن

  )127: 1377 ،يعابد در نقل آفتاب؛ آوار بر يا مقدمه ،يسپهر( .گرفت

  :نكهيا از است، مند گله عتيطبتوجهي انسان به  بي از ،»آغاز يندا« در ،سهراب
  .نشد مجذوب باغچه كي دنيد از يكس /نبود رهيخ نيزم به عاشقانه يچشم چيه
  )391: 1376 ،يسپهر( .نگرفت يجد مزرعه كي سر را يا زاغچه كس چيه

 و انـد  نكـرده  نثارش ،است عتيطب ةستيشا كه را ياحترام هرگز مردم سهراب، اعتقاد به
 يعنـ ي يعـ يطب مواهـب  وجـود  كه اند كرده فراموش آنان. اند اعتنا گذشته يب آن كنار از اغلب
  :ديگو يم سهراب كه است دليل نيهم به. يزندگ نبض تپش يعني ات،يح ةادام

  )419 ص همان،( .بود ديبا كه داستيپ هست، درخت كه يوقت
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  :و
  )350 ص همان،( .كرد ديبا يزندگ هست، قيشقا تا

  :و
  )289 همان، ص( .بابونه ةبوت كي دنييبو به و /خوشنودم يبيس به من

  
  عتيطب با يگانگي احساس )ب

 كه است يموضوعات نيتر مهم از دانستن، آن از ئيجز را خود و عتيطب با يگانگي احساس
ـ  بـه  يهسـت  و عتيطب با سمييتائو. است ييتائو و يذن تفكرات ةژيو  زنـده،  يموجـود  ةمثاب

 و هـوده يب عـت يطب در زيچ چيه آنان، يها آموزه اساسبر  .كند يم برخورد منظم و شعورمند
. دارنـد  يهسـت  ريمسـ  در ثرؤمـ  و هدفمند يخلقت موجودات يتمام واست  نشده خلق ديزا

 را خود موجود، نظم به احترام نيدرع ديبا كران، يب يهست نيا از يعضو عنوان به هم انسان
ـ  عـت يطب يهمــاهنگ در و كنـد  همسـو  آن بـا   يرويــن همـان  »تـائو «. نكنــد جـاد يا ياختالل

ـ  و آور رتيـ ح نظـم  نيچن كه است يزيانگ شگفت  برقـرار  يهسـت  سراسـر  در را ينقصـ  يب
 بـا  و رديگ قرار »تائو« انيجر در ديبا تنها ،است قتيحق و آرامش دنبال به انسان اگر. كند يم
 يديـ د نگـاه،  نيهمـ  رهگـذر  از عـت يطب به يستييتائو ديد .كند ييهمنوا آن ريس و عتيطب

  :انهيسودجو و يماد نه است عارفانه
ـ  »يتـائو « يوچرا چون يب ييشكوفا ةصحن ،]ها ينيچ[ آنها نظر در عتيطب نظام  و بـود  يازل
ـ  اتيـ ح تا كرد يم رها آن در را خود بلكه پرداخت ينم عتيطب در تصرف به انسان  يدرون
  )64: 1353 گان،يشا( .گرداند همگام عتيطب كل حركت با را شيخو

 .است آن با يختگيآم و عتيطب به احترام ذن، موردتوجه موضوعات نيتر ياساس از يكي
  .دهيكش فلك سربه و استوار يها كوه اي باشد خودرو كوچك اهيگ كي كند ينم يفرق حال

ـ  ييجـدا  و يدوگانگ چيه و هستند يكي هم با عتيطب و انسان دارد اعتقاد ذن  آنهـا  نيب
  :رايز ؛ندارد وجود

 تيـ واقع كـه  مجهـول  است يزيچ باشد، من دربرابر و من از جدا يزيچ عتيطب كه يزمان
  )27: 1361 ،ييپاشا. ع( .دارد يوانيح و درنده

 نزديكـي و  احسـاس  يهسـت  سراسـر  بـا  بلند، يها شهياند نيهم ريتأث تحت هم سهراب
  :ديگو يم و كند يم تيوحدان
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  )286: 1376 ،يسپهر( .كمينزد علف نمناك يگمنام به خانه نيا در من

  شود يم ها علف زيلبر چشمانم /كنم يم پرواز روشن يها باغ يرو
  ) 140 ص همان،( .زديآم يم ها برگ و شاخ با ميها تپش و
  بودن النيس در مرا داده وشو شست ،يخشخاش ةبوت /شكفد يم من شور هست، يبرگ كجا هر
 .دنييـ رو يقيموسـ  به گوش دهم يم گلدان، كي مثل /دانم يم را سحر وزن حشره بال مثل

  )288ص  همان،(

 هـاي  با آموزه او رايز ؛... ،زدن شكوفه دن،ييرو با همسو است، عتيطب با ختهيآم سهراب
ـ  را عـت يطب بـا  يختگـ يآم ،يدرون تگريهدا با همنواشدن كه شنا استآ يخوب به يتائو  يدرپ

   :داشت خواهد
 هـم  آنها كمال و روند يم خود يعيطب راه به جهان يها دهيپد و است عتيطب راه همان دائو
 عـت يطب ياقتضا چون ديرو يم اهيگ و شود يم روان آب درخشد، يم ديخورش. است آن در
  )67 -  66: 1385 ،ييقرا( .است نيا

  رميگ يم را ها گل نبض /كمينزد نيزم آغاز به من
  )287: 1376 ،يسپهر( .درخت سبز عادت آب، تر سرنوشت با هستم آشنا

  : ديگو يم كه است عتيطب با سازش رامونيپ الئوتزه سخن همانند درست اول مصراع
  )8: 1382 الئوتزه،( .ديكن يزندگ نيزم به كينزد

  :خواند يم فرا عتيطب با قرابت به را مردم سهراب
 ،يسـپهر ( .ميـي آ فـرود  برگ در م،يستيبا شبنم لب برــ  ميبرو روشن ــ هيسا از دييايب

1376 :173(  

 و تـار  بـا  روحش كه دهد يم نشان ،دارد خود يكودك دوران از كه يفاتيتوص با يسپهر
  :است شده دهيتن عتيطب پود

  حضور از يا تنه با /يگالب دار شكوفه درخت يپا /مصور يها آب كينزد رفتم
  شد يم يقات درخت با من رتيح /مرطوب قيحقا با خت،يآم يم نبض

  )415 ص همان،( ملكوتم يمتر چند در دميد

 يزندگ عتيطب در ما كه معنا نيا به ،است يكي ينيع عتيطب با ما عتيطب ذن، دگاهيد در
  :ما در عتيطب و ميكن يم
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 را آن ضربان هر و رود يم آن درون به ما يهست كل م،يشو يم رو روبه عتيطب با ما كه يوقت
  )425: 1378 ،يسوزوك( .ماست خود ضربان ييگو كه چنان كند يم احساس

  
  زندگي ماشيني و يتكنولوژ از يزاريب )ج

براي دوستداران طبيعت، توسعه و پيشرفت و تكنولوژي يادآور ظلم به طبيعـت اسـت؛   
توجهي او به محيط زيست و تهـاجم خواسـته يـا     چراكه توجه انسان به اين امور، با بي
ناخودآگاه بـا بيـزاري از    از اين رو، دفاع از طبيعت،. ناخواسته عليه طبيعت همزمان بود

ويژه در ادبيات معاصر، چه شعر و چـه داسـتان،    تكنولوژي همراه است و اين واكنش به
  .نمود دارد

 آن ليتبـد  و عتيطب نابودكردن از ،سمييتائو و سميذن ژهيو به ي،شرق انياد يتمامدر 
 حفـظ  و آن از زيـ پره بـه  آنهـا  روانيـ پ و دهشـ  هيگال ،است بشر طبع باب كه يشكل به
  .اند دهش دعوت بكر عتيطب

 سـخن  ــ ييتائو مكتب بزرگان ــ دزو چوانگ و الئوتزه ارزشمند اثر دو سرتاسر در
 هر« كه است يكس فرزانه ،الئوتزه فيتعر به .است عتيطب انيجر اي »تائو« با سازش از
 هـر  دهـد  يمـ  اجـازه  و ،آن بر تسلط يبرا تالش بدون ند،يب يم هست كه طور آن را زيچ
 :ديـ گو يمـ  نيچنـ  دزو چوانگ و؛ )29 :1382 الئوتزه،( »كند يط را اش يعيطب ريس زيچ
 پنـاه  عـت يطب بهشت در و كند يم انكار را ها يبند رتبه و زاتيتما يتمام ،نيراست ةفرزان«
  .)32 :1385 دزو،( ».ديجو يم

 اسـت،  كمـال  اوج در آن در زيچ همه كه است يبهشت خود يخود به عتيطب ي،آر
 آنكـه  شـرط  بـه  اسـت  يسـودمند  و يخوب سراسر و ندارد يراه آن در كمبود و نقص
 روزگـار  عـت يطب در لـذت  تيـ نها بـا  و داشـ ب آن محو تنها آن، ردادنييتغ يجا به انسان

اي بحث نظام احسن را مطـرح كـرد كـه هـر      توان به گونه در شعر سپهري مي .بگذراند
جاي خويش نيكوست و اگر ما نقصي در آن ديديم، بايد به تعبير  چيزي در اين جهان به

 .نه اينكه مطابق با نگرش خود درصدد تغيير يا نفي آن برآييم او، چشمهايمان را بشوييم
 خـود  ةنخـورد  دست و بكر شكل همان به عتيطب كهشود  هم مالحظه مي ذندر تعاليم 

  :است يكارآمد و نظم اوج در
 .سـازد  يمـ  نيچنـ  را آنهـا  كـه  اسـت  ما افكار بلكه ندارد، وجود بد اي خوب زيچ چيه
  )44: 1384 ث،يبال هوراس(
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 در ،شـده  يعـ يطب مواهب نيگزيجا يبشر يسازها دست و نيماش نكهيا از هم سهراب
  :است عذاب

  سنگ آهن، مان،يس يهندس شيرو/ بود دايپ شهر
  )280: 1376 ،يسپهر( اتوبوس صدها كفتر، يب سقف

 را خـود  يعـ يطب يبـو  و رنگ كه يطيمح است، يزندگ طيمح يروح يب از شاعر اندوه
  :است شده ينيماش و خشك و داده ازدست

  بود النيس از پر سفر
  )318 ص همان،( داد يم روغن يبو و ،اهيس و بود گرفته سفر سطح تمام صنعت، تالطم از و

 عصـر  نيـ ا در كـه  يسـفر  ؛هسـتند » مسـافر « يعرفـان  ةمنظوم از يقسمت ها، مصراع نيا
 يعلمـ  يدسـتاوردها  ةجـ ينت ،نيـ ا. دهد يم سوخته روغن يبو عروج، عطر يجا به ،ينيماش

 و سـرد  يابزارهـا  افتخار با و زدند پس رحمانه يب را عتيطب كه ييدستاوردها است، انسان
  .كردند نيگزيجا را خود يكيمكان

  )284 ص همان،( دولت دست  به ديب كي قتل /نئون فرمان به مهتاب قتل

 دوبـو  رنه اعتقاد به. اين تهاجم در عصر ماشين به طبيعت، تهاجم عليه خود انسان است
)Rene Dubos( )مشهور شناس ستيز و محقق:(  

 در ،ياجتمـاع  ازلحـاظ  چـه  و يعيطب ازنظر چه ش،ا ياصل سرشت كه است يوانيح انسان
 يسـازگار  يبـدو  و يجنگلـ  يزندگ با كه او سرشت و است گرفته شكل تكاملش انيجر

  )19: 1364 آذرنگ،( .است گانهيب يكنون ةزد فن يايدن با داشته،

سهراب در بعضي از اشعارش، از تهاجم عناصر طبيعت عليه نمودهاي زندگي ماشيني و 
  :گويد چنين مي» آب يپا يصدا« ةمنظوم از قسمتيگويد؛ براي مثال، در  تمدن سخن مي
  »يكش لوله« كارگر صف به سنجاقك ةدست ةحمل /»آفات دفع« ةبرنام به پروانه لشكر ةحمل
  )283: 1376 ،يسپهر( يسرب حروف به ين قلم اهيس هنگ ةحمل

 مـا  نـازك  دل و دوسـت  عـت يطب شـاعر  هاي خود، گاه براي پيشرفت با همة جاذبه عصر
  :استتحمل  و غيرقابل زيانگ هراس

  ترسم يم تيكبر و ديترد ضرب حاصل از من /هستند كيتار كه ييها كوچه نيا در
  ترسم يم قرن يمانيس سطح از من
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  :دارد دل در يديام يكورسو و
  است ليجرثق چراگاه اشانيس خاك كه ييشهرها از من نترسم تا ايب

  پوالد معراج عصر نيا در يگالب هبوط يرو به در كي مثل كن باز مرا
  )396 ص همان،( فلزات اصطكاك شب از دور شاخه كي ريز كن خواب مرا

 ،يفلز يها ساختمان كردن قدعلم وارونه، ةزمان نيا در گفته، سهراب كه طور همان ،يآر
 فـرا  را جـا  همه ينابود يبو عصر، نيا در است؛ گرفته را قامت راست و بلند درختان يجا

  :است گرفته
 مـن  كـه  ييهـا  گونـه  از كن تيحكا /افتاد و بودم خواب من كه ييها بمب از كن تيحكا

  شد تر و بودم خواب
   دنديپر ايدر يرو از يمرغاب چند بگو
   داشت گذر كودك يايرؤ يرو از پوش زره چرخ كه يروداريگ آن در
 اجنـاس  چـه  بنـادر  در بگو/ بست يشيآسا احساس چه يپا به را خود آواز زرد نخ يقنار

  شد وارد راه از يمعصوم
  )397 ص همان،( برد يپ باروت يبو مثبت يقيموس به يعلم چه

شـدن   از پـاره  عـت، يطب ينـابود  از: گويد شاعر از دستاوردهاي ناخواستة علم سخن مي
  ... يقنار آواز يبايز نيطنشدن  خاموش كودكانه، ياؤير

ـ  اتـاق « در خود يكودك خاطرات از يبخش در سهراب  ةغلبـ  از را خـود  يزاريـ ب ،»يآب
  :دهد يم نشان گونه نيا عتيطب بر يتكنولوژ

 تالش ةماند ته كفش،. رفت ازدست كه بود ينعمت يپابرهنگ. بودم پابرهنه شهيهم بام، يرو
 يطانيشـ  يزيچ دركفش. بهشت از يدورماندگ غم از يليتمث هبوط، انكار راه در است آدم

  )37 ص همان،( .پا و نيزم سالم ةمكالم انيم است يا همهمه. است

 يا رابطـه  عـت يطب و انسـان  انيـ م كـه  ييهـا  گذشـته  ست،ا ها گذشته دلتنگ سهراب
را  عـت يطب بيـ تخر بـه  شـروع  ن،يماش غارتگر دست هنوز كه يزمان بود، برقرار دوستانه

  :بود نكردهآغاز 
  كرد يم يزندگ آب لب دانش كه يروز

   بود خوش يالجورد يها فلسفه با مرتع كي فيلط يتنبل در انسان،
  بود قيشقا طيشرا مغلوب /زد يم او نبض درخت، نبض با /كرد يم فكر پرنده سمت در
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...  
  شد يم داريب ترس طلوع كينزد /ديخواب يم عناصر متن در انسان

 .شـد  يمـ  يخـاك  عـروج  يزانـو  /ديچيپ يم لذت ترد مفصل در رشد بيغر آواز ،يگاه اما
  )425 -  424 ص همان،(

 داشت، ونديپ عتيطب يسادگ با انسان ،يزندگ ةعرص به يتكنولوژ و علم ورود از شيپ
 كـه  يزمان اما ؛كرد يم ييهمسو خلقت يعيطب انيجر با بود، يهست ريدرگ د،يفهم يم را گل

 و هبـوط  ريـ درگ ،يروحـان  عـروج  يجـا  به د،يرس بشر گوش به» نيماش رشد بيغر آواز«
  .شد نيزم يها يمشغول دل

 كـه  يا گذشته بر شاعر افسوس و است حال و گذشته ةسيمقا زين» بود پرنده نجايا« شعر
  :گشت نخواهد باز گريد

  نديب يم خواب را حوض يسرشار روز /وقت يةپاشو يرو /ــ غمناك حجم نيا ــ زاد يآدم
...  
 انسان كه يروزگار /يعني نيا از شيپ /شد يم ور شعله من دست /بيس لب در نيا از شيپ
  بود شاخه كي اقوام از
...  
  )431 -  430 همان، ص( .شد يم اشراق شمش از پر انسان خون /ستاره يسو يتماشا از

ـ  ،گرايـي قـرين اسـت    اي بـدوي  ي كه با گونـه سپهر شهر آرمان فيتوص  بـه  شـباهت  يب
  :ديگو يم خود يآرمان شهر فيتوص در الئوتزه. ستين الئوتزه شهر آرمان

 را كـس  صـد  اي ده ييتوانا كي هر باآنكه آن مردم. است اندك يمردم با كوچك ينيسرزم
 گـر يد يجـا  بـه  آن ترس از نند،يب يم دردناك را مرگ باآنكه رند؛يگ ينم كار به را آن دارند،

 سـالح  باآنكـه  شوند؛ ينم آنها بر سوار دارند، ها ارابه و ها زورق باآنكه آن مردم. كوچند ينم
 با،يز را پوشاكشان ذ،يلذ را خوراكشان آن، مردم. رنديگ ينم كار به را آنها دارند، زره و برنده
 يگـر يد نيسرزم باآنكه آن مردم. دانند يم بخش يشاد را آدابشان و آرامگاه را شانيها خانه
 را عمـر  ةهمـ  شـنوند،  يمـ  را آن خروسان بانگ و سگان پارس و دارند خود يگيهمسا در
  )76 -  75: 1385 ،ييقرا( .باشند داشته آن به يوآمد رفت آنكه يب كنند يم يسپر

  :يسپهر شهر آرمان فيتوص نكيا و
  است باز يتجل به رو ها پنجره آن، در كه /است يشهر اها،يدر پشت
  نگرند يم يبشر هوش ةفوار به كه است، ييكبوترها يجا ها بام
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   است يمعرفت ةشاخ شهر، ةسال ده كودك هر دست
  فيلط خواب كي به شعله، كي به كه /نگرند يم چنان نهيچ كي به شهر مردم
  باد در ديآ يم رياساط مرغان پر يصدا و /شنود يم ترا احساس يقيموس خاك،
  است يشهر اها،يدر پشت
  است زانيسحرخ چشمان ةانداز به ديخورش وسعت آن، در كه

  )365 -  364: 1376 ،يسپهر( .اند يروشن و خرد و آب وارث شاعران

  :گريد يفيتوص در اي و
  !باد رافشانيش گاوهاشان جوشان، هاشان چشمه! دارند ييصفا چه باالدست، مردم
 روشن كند يم آنجا، ماهتاب /خداست يپا يجا چپرهاشان يپا گمان يب /دهشان دميند من
  كالم يپهنا
  است يگل چه قيشقا كه دانند يم مردمش /است كوتاه ها نهيچ باالدست، ده در گمان يب
  باخبرند ده اهل شكفد يم يا غنچه /است يآب ،يآب آنجا گمان يب

  !باد يقيموس پر باغش كوچه !/باشد ديبا يده چه
  )347 -  346 ص همان،( فهمند يم را آب رود سر مردمان

 از كـه  طـور  همـان . دانست منطبق هزالئوت فاتيتوص با توان يم را ها مصراع نيا تك تك
 از يخبـر  ،شـهر  نيـ ا در ندارد؛ ياديز تيجمع او، شهر آرمان د،يآ يبرم سهراب يها سروده
 آنها اتيتجرب از و هستند گذشتگان وامدار شهر مردم ست،ين ينيماش يابزارها و يتكنولوژ

ـ  علم ست،ين محكم و بلند يوارهايد ،شهر نيا يها خانه نيب ؛برند يم بهره  فاصـله  آنهـا  نيب
 قيحقـا  بـه  سهراب، شهر آرمان مردم. ندارد ييجا آنها انيم نهيك و يدشمن و ،است نداختهين

  ... و آگاهند يهست
 بـا  كـه  يا يزنـدگ  دارد؛ عالقـه  يفنـاور  و امكانـات  بـدون  و يبـدو  يزندگ به ييتائو
 بـدون ( شـده  خلـق  كه يشكل همان به زيچ هر و نشده آلوده يتكنولوژ و علم يها دخالت
 انسان، ياراد دخالت هر كه است نيا بر اعتقاد ، چراكهشود يم بسته كار به ،)رييتغ و دستبرد
  :بيترت نيبد. برد يم نيازب را عتيطب يايپو روند يهماهنگ

 ةچرخـ  بـا  آن ناخودآگـاه  يسـت يز هـم  و يكشاورز يبدو ةجامع ةختيخودانگ آهنگ ضرب
  )84: 1384 گران،يد و نكيم( .است ييدائو ةجامع مطلوب كمال عت،يطب

 ممتـاز  يسـاالر  فـن  دربرابـر  را يسـت يز فرهنـگ  سـه  ي،تكنولوژ مخالفان كه طور همان
 يهـا  جامعـه  فرهنـگ  و يي،روستا يها جامعه فرهنگ ،يبدو يها جامعه فرهنگ: اند شمرده
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 ،هـا  فرهنـگ  نيا جيترو با دارند يسع و )اختصار به نقل ؛22: 1364 آذرنگ،( انهيم يها سده
  .بازگردانند او خلقت مبدأ و اصل به را انسان
  

  يريگ جهينت
هـاي   توان توصـيه  الي اشعار او مي سهراب سپهري، شاعر طبيعت است؛ از اين رو، در البه

 عرفـان  تـأثيري كـه   بـر  عـالوه . محيطي پيدا كـرد  درخور توجهي در حوزة اخالق زيست
هاي خـاور   توان تأثيرپذيري او را از آيين هاي او دربارة طبيعت دارد، مي اسالمي بر ديدگاه

 يبـرا محيطـي مالحظـه كـرد؛     ويژه در حوزة اخالق زيست يعت بهدور در نگرش او به طب
 زيـ پره( »مسايآه« يعني آن وجه نيبارزتر در سميبود و سمييهندو ياخالق يها آموزه ،مثال
 هشـت  از يريچشمگ حجم كه شد واقع سهراب طبع باب چنان ،)زنده موجودات آزار از

  .دارد اختصاص موضوع نيا به كتاب
 از يكوچك ءجز را انسان و ندارد يهست به انهيسودجو و خودخواهانه ينگاه ،سهراب

. دكنـ  حفـظ  را موجـود  نظـم  و بردارد گام عتيطب ريمس در ديبا كه داند يم خلقت ةگستر
 .ي استمبتن يخاص حكمت و تيدرا بر كائنات خلقتي، شرق هاي هاي آيين مطابق آموزه

 يهـدف  بـه  پشـت  يموجود هر خلقت واست  نشده خلق هودهيب زيچ چيه ،آنان اعتقاد به
 ؛كند ينم يتخط آن از يا لحظه و دنك مي دنبال را هدف نيهم اتيح انيپا تا كه دارد نيمع
 موجـودات  ةهمـ  بـا  انسـان  رفتار نوعبه حد  نيا تادر اين اديان،  كه است خاطر نيهم به

 يشخصـ  يـي دارا عتيطب كه آموزد يم انسان ،انيشرق يها آموزه يةسا در. است شده توجه
 كـس  چيهـ  به دارد، تعلق همه به آنچه و دارد تعلق همگان به كساني به و ستين كس چيه

 چهـارچوب  درقالـب  ،زنـده  موجـودات تمـامي   با انياد نيا روانيپ رفتار نوع. ندارد تعلق
 براسـاس  كـه  ينيقوان است؛ شده رفتهيپذ آنان نزد محكم نيقوان شكل به و فيتعر ياخالق
ـ  و كامـل  يعتـ يطب انـد،  شـده  وضـع  عتيطب و يهست به محترمانه ينگاه  بـه  كـه  نقـص  يب

 ياخالقـ  اشعار جز يا جهينت ،بودن يمكتب نيچن ةپرورد دست. ندارد ازير نييتغ نيتر كوچك
 ياحترامـ  چنـان  او كـه  افتي ميدرخواه يسپهر اشعار هب ينگاه با. ندارد يسپهر يانسانـ 
 كيـ  اتيح خود، منافع خاطر به دهد ينم اجازه خود به كه است قائل مخلوقات ةهم يبرا
 يعصـر  رغـم  به و يستودن يخو و خلق نيهم با يسپهر. ندازديب خطر به را كوچك اهيگ
 انيـ پا تـا  و نشـد  يتكنولوژ شرفتيپ رياس و نكرد فكر ينيماش هرگز ست،يز يم آن در كه

  .ماند يهست و عتيطب ةفتيش كوتاه عمر
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