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  چكيده
شناختن حقيقت الهي در نظام طبيعت است. شـاعر سـبز،    معنويت اكولوژيك به مفهوم باز

نظر داشتن  با درهاي آن  پس از دريافت ادراكات حسي از طبيعت، به وصف تقدس پديده
هـاي طبيعـت،    پردازد. در ميان عناصر و پديده رويكرد قدسي و عرفاني در اشعار خود مي

شـود. جايگـاه    مـي  هاي ادبي محسـوب  ترين عناصر در ميان سروده يكي از پركاربرد "آب"
گـرا را   گرا/بوم محوري اين عنصر ارزشمند، كاربرد خداباورانه اكولوژيك در اشعار طبيعت

در اشعار  "آب"است به مقوله  شده رو، در اين مقاله سعي دهد. از اين ود اختصاص ميخ  به
شود چرا كه هر دو شاعر كه به عنوان شـاعر   پرداخته امرسون والدو سپهري و رالف سهراب

اند. در اين  در اشعار خود توجه داشته "آب"گرا  شهيرند، به كَرّات به مقوله  سبز و طبيعت
سـپهري و   كتـاب  هشت، مجموعه اشعار  گرا من مددجستن از نقد بومپژوهش تطبيقي، ض

خواهيم داد و ضمن بيان مباحث نظري  مجموعه دفاتر شعري امرسون را مورد مطالعه قرار
خـواهيم داد كـه    هايي از اشعار اين دو شاعر نشان درباره معنويت اكولوژيك، با ذكر نمونه

محور در عرفان  ه خلق مفاهيم و تصاوير بومبراي آنها واسط "آب"چگونه عنصر ارزشمند 
داد كه چگونه سپهري بـا حفـظ ديـدگاه     خواهيم اين، توضيح بر است. عالوه اكولوژيك شده
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تاريخي به معنويتي اكولوژيك از طريق عنصر - فلسفي و امرسون با ديدگاه عرفاني- عرفاني
  اند.  رسيده "آب"

  گرا؛ آب؛ معنويت اكولوژيك ن؛ نقد بومسهراب سپهري؛ رالف والدو امرسو :ها واژهكليد
  

  مقدمه .1
مورد توجه  1960اواخر دهه در   (eco-theology)براي نخستين بار مسئله معنويت اكولوژيك

شود كه جوانب عرفـاني و   ميبسيار قرارگرفت. معنويت اكولوژيك نوعي مكتب مدرن تلقي
واقع، مطالعات در اين گسـتره عظـيم و    دهد. در الشعاع قرار مي متعالي عالم طبيعت را تحت

پردازد.  گرا به رابطه ميان انسان و اكوسيستم و در نهايت ذات الهي مي اي ديني و بوم بينارشته
هاي زيسـتي در نيمـه دوم قـرن بيسـت، انسـان در جهـت        به دليل افزايش و تشديد بحران

ي فكـري و نيـز   شناخت معنوي دنياي طبيعت گام نهاد. درصـدد يـافتن پاسـخ بـه آشـفتگ     
 (greening of religion) " دين سبز"نيازمندي روح خود، تمام توجهات بشر به سمت مقوله 

  ).Taylor & Kaplan, 2005: vii(ف گرديد معطو
هاي دور مطرح است و در تمام كتب مقـدس بـه    ارتباط ميان انسان و طبيعت از گذشته

ج نهـادن جايگـاه قدسـي آن موجـب     شده است. از اين رو، تقدس طبيعت و ار آن پرداخته
بوجودآمدن پيوند روحي و معنوي انسان با طبيعت شد. انسان حضور خداوند را در طبيعت 

اي كـه عـالم    گونـه  احساس نمود و در راستاي حفظ حرمت و تكريم آن بسيار كوشـيد. بـه  
زده از تخريـب   طبيعت آيت ذات الهي گرديد و تبديل به عـالم معنـوي بـراي بشـر بحـران     

واسطه ذات الهي، او به جستجوي حقيقت معنـوي   همين دليل، براي درك بي طبيعت شد. به
در عالم طبيعت پرداخت. سپس، با رويكردي عرفاني به نوعي آگاهي اكولوژيـك از طريـق   

يافت. سيد حسين نصر نيـز معتقـد اسـت كـه      گرفتن جوانب متافيزيك طبيعت دست درنظر
(نصـر،   »هاي قدسي طبيعت اسـت  ردن دوباره كيفيتحفظ تقدس حيات مستلزم به يادآو«

النفسه به قـدرت و   هاي دنياي طبيعت في وصف، بايد گفت كه تمام پديده ). بااين23: 1384
حكمت خداوند قائم هستند. در همين راستا، آرتور ورسليوس در كتاب خود تحت عنـوان  

گويد كه  پردازد و مي ، به مبحث ارزشمند قداست طبيعت ميعرفان: جوانب پنهان مسيحيت
). ايـن نـوع خداشناسـي    Versluis, 1994: 96الوهيت در گستره طبيعت تجلي يافتـه اسـت (  

باشـد كـه در آن زيبـايي و     نيـز مـي    (pantheism)تئيسم اكولوژيك، محور و اساس تفكر پان
گرفتن اين مكتب فكري بايد  هاي طبيعي نشانگر عظمت قدسي است. با درنظر شكوه پديده
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رسـاندن و   ان داشت كه چون طبيعت يك حقيقت الهـي اسـت، پـس هـر نـوع آسـيب      اذع
  شود. مي برداري غيراخالقي از آن زيرپا افكندن حرمت قدسي تلقي بهره

دهنـد. در   پـود زنجيـره بـزرگ هسـتي را تشـكيل مـي       و عناصر چهارگانـه طبيعـت تـار   
هاي طبيعـي   ر زمره انگارهگانه آب، باد، خاك و آتش د گرايانه، عناصر چهار هاي بوم خوانش

شكل، ذوق و  شوند. بدين سازي مي شوند و از طريق قدرت تخيل شاعرانه تصوير قلمداد مي
گردد.  ، راوي بوطيقاي طبيعت مي (eco-poet)يا شاعر طبيعت (green poet)احساس شاعر سبز

يعت خويش در طب "آگاهي نفساني"كه داراست به دنبال  "حساسيت ادبي"شاعر طبيعت با 
جسـتن از آن موجـب    ). در شعر، رجوع بـه طبيعـت و تمسـك    Philips, 2003: 187است (

پـذيري از طبيعـت    سان، تأثير صدد بيان ادراكات حسي خود باشد. بدين شود تا شاعر در مي
گردد. به واقع، اين رابطـه همـان تـأثيري     يافتن پيوند ميان طبيعت و شاعر مي موجب تحقق

  پذيرد.  گذارد و تأثري كه شاعر مي مي است كه طبيعت بر شاعر
گرايانه حاضـر حـائز اهميـت فـراوان اسـت چگـونگي        آنچه در پژوهش تطبيقي و بوم

در حوزه معنويت اكولوژيك توسـط شـاعران اسـت.     "آب"سازي و مفاهيم نوين از  تصوير
شـاعران طبيعـت    1803- 1882امرسـون (  والـدو   ) و رالـف 1307- 1359سهراب سـپهري ( 

شوند. انتخاب اين دو شاعر در ميان انبوه شاعران بـه دليـل وجـوه اشـتراكات      يمحسوب م
توجـه، سـپهري    هاي زماني و مكاني قابل بسيار در دستگاه فكري آنان است. با وجود فاصله

، "نيـايش "است. مضامين و عناوين برخي از اشعار سپهري ازجملـه   تأثير امرسون بوده تحت
برگرفته از دفتـر شـعري امرسـون بـا مضـامين و عنـاوين        "صداي ديدار"، "نيلوفر"، "آب"

است. هـر دو شـاعر   " The Visit" و" Worship،" "Water" ،"The Rhodora"اشعاري چون
نيز پيرو نظام فكري و فلسفي شاعران رمانتيك انگلستان بودند. چهار عنصر اصلي طبيعـت  

ن مقالـه صـرفاً بـه عنصـر آب     شود. اما در ايـ  در آثار هريك از دو شاعر به كثرت يافت مي
شود و به دليل محدوديت واژگاني و ممانعت از اطناب كالم سه عنصر ديگر در  پرداخته مي

  جاي ديگر به تفصيل اشاره خواهند شد.
دهد كه سپهري و امرسون  با نگرش خاص  هاي استنتاجي نويسندگان نشان مي دريافت

انـد. آنـان از طريـق آب بـه      ي درك كردهمند هستشان ارزش آب را در چرخه نظام شاعرانه
و نيـز رويكـرد     اند. عالوه بر تشابه ديـدگاه خداباورانـه   حقيقت معنوي و خداباوري رسيده

شود، به تفاوت ديدگاه آنان نيـز   عرفاني و معنوي كه از طريق آب براي دو شاعر حاصل مي
بيعت، سـپهري، ديـدگاه   هاي ط است. مبتني بر اين تحقيق با تمركز روي پديده پرداخته شده
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سان، در ادامه به  است. بدين تاريخي به آب داشته- فلسفي و امرسون، ديدگاه عرفاني- عرفاني
  ها خواهيم پرداخت. اهيم و ديدگاهبررسي اين مف

  
 پژوهش ةپيشين .2

ها و مطالعات ادبـي صـورت    هاي بسيار زيادي از اشعار سپهري در گستره پژوهش خوانش
هـاي ارزشـمند فراوانـي بـه چـاپ       هاي متمادي مقاالت و رسـاله  سال گرفته است. در گذر

اند. برخي از پژوهشگران به صورت مجزا صرفاً به سپهري و نقـد آثـارش و برخـي     رسيده
انـد. درايـن بـين،     نموده ديگر به صورت تطبيقي آثار او و ديگر شعرا و نويسندگان را تحليل

  اند: در شعر سپهري پرداخته "طبيعت"بطور اخص به مسئله   چندين پژوهش
باب مراحل تحـول   زاده در سيده ندا قاضي "جايگاه طبيعت در اشعار سپهري،"در مقاله 

سـپهري توضـيح داده اسـت.     هشـت كتـاب  رنـگ طبيعـت در مجموعـه     فكري و نقش پر
اسـت.   زاده در مقاله خود چهار دوره از تحول فكري سهراب سپهري را بررسي نموده قاضي

زنـدگي  و  مرگ رنگدهد كه طبيعت و عناصر آن در شعرهاي دوره اول، يعني  او نشان مي
را  شـرق انـدوه  و  آوار آفتـاب كلي غايب است. در شعرهاي دوره دوم، كه دفاتر  ، بهخوابها

هـاي   پـردازد و سـعي در يـافتن جلـوه     گيرد، شاعر به توصيف طبيعت سرسبز مـي  دربر مي
، دوره سوم شعري سهراب سپهري را شـامل  سافرمو  صداي پاي آبپروردگار دارد. دفاتر 

از طريق اتصال با «پردازد و  شود. در اين دو دفتر، شاعر به شرح زندگي گذشته خود مي مي
و  حجـم سـبز  ). دفـاتر  52: 1383زاده،  (قاضـي » كنـد  اش را تبيين مي شناسي طبيعت، هستي
سفر در طبيعت به معنويات  باشند كه شاعر با ، دوره چهارم شعري سپهري ميماهيچ، ما نگاه

است كه سپهري در مجموعه دفاتر شعري خود از طريـق   زاده بيان كرده شود. قاضي نائل مي
  رسد و اين نور همان خداوند است. سيركردن در طبيعت به نور مي
تجلي شاعرانه طبيعت در شعر نيما يوشيج، سهراب سپهري "سيد جواد زرقاني در مقاله 

ذهنيــت متفــاوت ســه شــاعر از طبيعــت و نقــش تخيــل شــاعرانه بــه  "و شــفيعي كــدكني
گيـري از   اش بيان داشته كه هريك از اين سه شـاعر بـا بهـره    است. زرقاني در مقاله پرداخته
اند. نيمـا بـا اسـتفاده از سمبوليسـم،      داشته هاي گوناگون در اشعارشان به طبيعت اشاره سبك

كمك استعاره، تشبيه و تشـخيص بـه وصـف    سپهري با استفاده از سوررئاليسم و كدكني با 
كنـد كـه چگونـه در     مـي  اند. زرقاني ابتدا به نقـش تخيـل و تصـوير اشـاره     طبيعت پرداخته

هـاي نگـرش شـاعر سـنتي و      گيري تخيل شاعرانه دخيل هستند. سپس، او به تفـاوت  شكل
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يق بررسـي  پردازد و بسامد استفاده از عناصر طبيعي را از طر مدرن در مواجهه با طبيعت مي
اي  دهد. در اين مقاله، او معتقد است طبيعت در اشعار نيما و كدكني صـيغه  آماري نشان مي

  ).  1390كند (زرقاني،  يابند، ليكن سپهري اقليم ناشناخته خود را خلق مي محلي مي
بررسي تطبيقـي  "سبلي در مقاله  بي راحيل سن ابراهيمي، خديجه رشيدي و بي عزت مال

اي  به صـورت مقايسـه   "هاي سهراب سپهري و جبران خليل جبران ر انديشهگرايي د طبيعت
پردازند. از ديدگاه نويسندگان، اين دو شاعر طبيعت را  به ديدگاه دو اديب ايراني و عرب مي

دهنـد. ايـن مقالـه بررسـي تطبيقـي       شهر خود براي رسيدن به ساحت ملكوت قرارمي آرمان
ساس مكتب تطبيقي آمريكايي است كه فراتر از مرزهـاي  برده بر ا گرايي دو شاعر نام طبيعت

يابـد   رو، آنچه در اين مقاله با اهميت جلـوه مـي   رود. از اين زباني، يعني مليت و هويت، مي
هاي دو شاعر در رويـارويي بـا طبيعـت     ها و نيز علل و انگيزه بيان وجه اشتراكات و تفاوت

جهان مطلوب سـپهري و جبـران، طبيعتـي    «كه اند  است. نويسندگان در اين مقاله بيان داشته
است زنده و قائم به ذات و داراي وحدت وجودي كه خداوند آن را مظهر روياهاي انسـان  

  ). 217: 1391سبلي،  ابراهيمي، رشيدي، و سن (مال» و آرزوهاي نهفته او قرار داده است
از عرفان شـرق در  تأثيرپذيري سهراب سپهري "زهرا پارساپور و فرناز فتوحي در مقاله 

هاي ارزشي و اخالقي در مـورد زمـين و نحـوه     به بيان ديدگاه "زيستي   حوزه اخالق محيط
انـد. توجـه ويـژه سـپهري بـه       پرداختن سپهري به مضامين شرقي در اشعارش اشاره نموده

است تا نگرش او در حوزه اخالق  دور موجب شده طبيعت و تأثيرپذيرفتن او از عرفان شرق
گرايـي سـپهري را در سـه     فرد جلوه كند. نويسندگان اين پـژوهش طبيعـت   حصربهزمين من
. 3. احساس يگانگي با طبيعت؛ 2آميز با طبيعت؛  . رفتار احترام1اند:  بندي كلي قرارداده دسته

  ). 1392بيزاري از تكنولوژي و زندگي ماشيني(پارساپور و فتوحي، 
هاي طبيعت  گرايي از سمبل خوانش بوم"ه زاده در مقال مريم سرفراز اسبق و ناصر مطلب

اي و بـا خوانشـي    اي مقايسـه  ) به گونـه 1395( "و سهراب سپهري در اشعار رابرت فراست
هاي مشترك طبيعت ليكن با تعابير متفـاوت در اشـعار    گرايانه به بررسي و تحليل سمبل بوم

دگان نخسـت بـه تعريـف    اند. در اين مقاله، نويسـن  اين دو شاعر آمريكايي و ايراني پرداخته
انـد. آنـان ضـمن    هاي طبيعت اشـاره كـرده   گرايي و سپس به تحليل مفهوم لغوي سمبل بوم

هاي شعري هـر   هاي مشترك و قالب بررسي شرح حال سپهري و فراست و بررسي ويژگي
هاي پرنده، ابر و باران پرداختند. نويسندگان سپهري و فراسـت را   دو شاعر، به تحليل سمبل

كنند. در نتيجه اين  پندارند، ليكن هر دو را شاعر طبيعت خطاب مي سمبوليست نميشاعران 
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هاي عرفـاني، اجتمـاعي و    گرفته از انديشه هاي سهراب نشأت سمبل«يابيم كه  مي پژوهش در
» هاي فلسـفي او دارد  هاي فراست ريشه در پيري و تنهايي و انديشه فلسفي اوست و سمبل
  ). 150: 1395، زاده (سرفراز اسبق و مطلب

 Two Green Poets: A Comparative“بهنام ميرزابابازاده فومشي و فريده پورگيو در مقاله 

Ecocritical Study of Sepehri and Emerson”   زيسـتي و   به تحليل و واكاوي اخـالق محـيط
 انـد. در ايـن   پسامدرن سپهري درمقابل ديدگاه كاربردگرايي امرسون از طبيعت اشاره داشـته 

شـود.   بخشد و خود نيز بخشي از آن مـي  است كه سپهري به طبيعت جان مي شده مقاله گفته
داند. بـه عقيـده نويسـندگان ايـن مقالـه،       هاي ذاتي مي ليكن، امرسون طبيعت را فاقد ارزش

  مدرن جهان و در مقابـل، اخـالق   محيطي سپهري او را در زمره شاعران پست اخالق زيست
 Mirzababazaded Fomeshi دهد را در زمره شاعران مدرن قرار مي محيطي امرسون او زيست

& Pourgive, 2013)(.  
و مفاهيم آن  "آب"اي، مقاله حاضر بطور اخص به عنصر  داشتن چنين پيشينه دست با در

 "آب"پردازد. ويژگي مشترك كاربرد  سپهري و اشعار  امرسون مي كتاب هشتدر مجموعه 
 "عرفـان دينـي مـدرن   "گرايانه از اين عنصر و  د دادن مفاهيم بومدر اشعار هر دو شاعر پيون

شود. بدين ترتيب، هر دو شاعر بـه   ياد مي eco-theologyاست كه امروزه از آن تحت عنوان 
نائـل   "آب"از طريق مهمترين عنصـر طبيعـت يعنـي     )(spiritual ecstasyنوعي وجد عرفاني

چگونه در سـوق دادن تفكـرات    "آب"  داد كه هيمخوا رو در اين مقاله نشان شوند. از اين مي
شـود.   ورزي هر دو شاعر مي و سبب ايمان  محور سپهري و امرسون مؤثر بوده عرفاني و بوم
يابند. همچنـين، الزم بـه ذكـر اسـت كـه       مي به معنويت اكولوژيك دست "آب"آنان توسط 

  ست.ترجمه اشعار امرسون در اين مقاله توسط نويسندگان صورت گرفته ا
  

  »آب«محور او به عنصر  سپهري و نگاه بوم .3
مي دانـد كـه   » گير نقاشي گوشه«و » شاعري فروتن«، »عارفي پاك«سپهري را  عابدي سهراب

هـاي   ). كالم سهراب ساده و فاقد پيچيـدگي 59: 1376در كاشان به دنيا آمد ( 1307در سال 
لفظي است. شعر سپهري يعني اصالت بخشيدن به طبيعت. او درپي يافتن سرّ هستي، خـود  

طبيعت براي سـپهري  «شود.  كند. طبيعت براي او پناهگاه مي ها ميرا در دامن سبز طبيعت ر
مقدس بود و هر چيز طبيعي چه جماد و چه جاندار براي او به يكسان ارزشمند بـود. يـك   

كمـي از يـك    تر از يك درخت نبود و يك حشره كوچـك دسـت   ريگ به هيچ وجه پست
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اي  او طبيعت را همچون آيينه). 53- 4: 1371(معصومي همداني،» انسان بزرگ و بالغ نداشت
همچـون كـودكي   . بينـد  دهد كه حاالت نفساني خود را در آن بازمي در مقابل خود قرار مي
آيـات  «يابد و با حيرت و دقت بـه تماشـاي    راه مي» ملكوت زمين«معصوم و بازيگوش به 

  ). 24: 1371ايستد (آشوري، مي» باغ معجزات«در اين » شگفتي
ر شعر سپهري بسيار گسترده است. او دلبسته طبيعت بود و در انعكاس عناصر طبيعت د
نسبم شايد برسـد بـه   «دانست:  برد. او خود را زاده طبيعت مي يگانگي كامل با آن به سر مي

). از زنـدگي مصـرفي و   170: 1392(سـپهري، » اي از خاك سيلك گياهي در هند، به سفالينه
اروپا و آمريكـا، از فضـاهاي مصـنوعي دوري    ماشيني بيزار بود. با وجود سفرهاي بسيار به 

و در  است رفته كار به او شعر در به بهانه هاي مختلف ،"آب" يعني عنصر، گزيد. مهمترين مي
 "رود"و "موج" ،"دريا" ،"باران" يدر شعر سپهرخدمت مضامين مختلف قرار گرفته است. 

در خدمت مضامين كه عالوه بر نقش طبيعي خود  هستند "آب"مختلف عنصر  يها صورت
تـوان   را در شعر سپهري مي "آب"معنوي نيز به كار گرفته شده اند.  مضامين معنوي عنصر 

يـافتن از حقيقـت مـورد     .آگـاهي 3ورزي، و  .ايمـان 2.درك تقدس، 1بندي كلي  در سه دسته
  داد. بررسي قرار

  
  س آبدرك تقد 1.3

گيـرد. او جريـان جـاري و     در سراسر اشعار سپهري مورد تحسين و ستايش قرار مي "آب"
كوشـد ايـن    مـي  "آب"داشـت تقـدس    زند. شاعر در نكو پيوند مي "آب"مداوم حيات را با 

دهد. براي سپهري كه خود فرزند كوير است  عنصر را با روح لطيف و سرشت انساني پيوند 
بخشي درونـي بـراي شـاعر     موجب الهام "آب"اهميت و قداست آب بيشتر ملموس است. 

» چشمه حيات، وسيله تزكيه و مركز زندگي دوباره«طور كلي آب با سه مضمون  شود. به مي
). از منظر سپهري جـاودانگي هسـتي بـه سـبب آب     3: 1378اليه و گربران،شود (شو ياد مي

» انـد  شاعران وارث آب و خـرد و روشـني  «هستند:  "آب"است. به اعتقاد او شاعران وارث 
سپارد زيرا خواهـان ابـديت و    مي "آب"). او بهترين كتاب جهان را به 223: 1392(سپهري،

:  1392(سپهري،» بخشند ين كتاب جهان را به آب ميها بهتر و او و ثانيه«جاودانگي آن است: 
ها به  بيني ها و جهان ، از بينش"آب"است براي حفظ تقدس  ). سپهري سعي نموده193- 192

از روايات و متون ديني متعـدد، ازجملـه    "آب"باب تقدس  ببرد. او در صورت التقاطي بهره
آب  هاي كم است. سكونت در واحه  تهقرآن، انجيل يوحنا و كتاب مقدس بوداييان، تأثيرپذيرف
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هـا را در آثـارش    هاي كاشان موجب نگرديد كه او زاللي درياها و رودخانـه  و خشك بيابان
  بازننمايد.: 

  چه گوارا اين آب!
  چه زالل اين رود! 

  ). 213: 1392(سپهري،

ن در گرفت دارد. او پس از قرار را در پس شفافيت كلمات بيان مي "آب"سپهري ارزش واالي 
ها را بايد شست، جـور ديگـر بايـد     چشم«شويد:  مي "آب"هايش را با  مسير معنويت چشم

  رسد. ) و به ادراك عظيمي در جان و دل مي181: 1392(سپهري،» ديد
  

  آب واسطه ايمان 2.3
را  "آب"سـو،   يابـد. از ايـن   راه مـي  "ايمـان "به سـاحت   "آب"سپهري پس از درك تقدس 

يابـد و يـك    روشني را درون خود مـي  "آب"دهد. او با  ش قرار ميورزي خوي واسطه ايمان
كنـد و گويـا    كند. دينداري طبيعت روح او را تازه مـي  سير معنوي را به سبب ايمان طي مي

  يابد:  جاني تازه مي
  ين نزديكي است:و خدايي كه در ا

  ي اين شببوها، پاي آن كاج بلندال
  روي آگاهي آب، روي قانون گياه.

  مسلمانم.من 
  ام يك گل سرخ. قبله

  جانمازم چشمه، مهرم نور
  دشت سجاده من.

  گيرم. ها مي ن وضو با تپش پنجرهم
  جريان دارد ماه، جريان دارد طيفدر نمازم 

  ). 169: 1392(سپهري،

محور، گالتفلتي معتقد است كـه انسـان پـس از آنكـه جايگـاه وجـودي        در گستره نقد بوم
هـاي طبيعـت    شناخت، شروع به تأثيرپـذيري از پديـده    (ecosphere)سپهر خويش را در بوم
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بخشد و احساساتش نـرم   به شاعر صفا و روشني مي "آب".  )Glotfelty, 1996: xix( كند مي
شود تا او در مناسبات  گذاشتن در بستر آبي زالل جويباران موجب مي  شود. گام و لطيف مي

هاي معنوي سپهري در عـالم   لحاظ، دغدغه سلوكي خويش ادله ايمان را اقامه بخشد. بدين
  شود.  گون مي طبيعت ديگر

شـود. سـپهري    در وجود سپهري عارف پراكنـده مـي   "آب"انوار ايمان به واسطه عنصر 
زدايي در جهان پيرامون خـود برسـد. در حقيقـت، در     كند تا به راز سلوك عرفان را طي مي

دنبـال   پـردازد. از ايـن منظـر، سـپهري بـه      مـي وادي سلوك، او به خودشناسي و خودكاوي 
ــا    ــه در مشــاركت ب ــه فرديــت خويشــتن، فعاالن خودشناســي ژرف و فعليــت بخشــيدن ب

شـود و   گيرد. در اين راستا، آب شرط هوشياري شاعر مـي  قرار مي  (biosphere)سپهر زيست
زدايـد و   يابد. او رنگ خاموشي را مي وي پيام حكيمانه جهان طبيعت را با واسطه آب درمي

شويد  ، سپهري خود را مي"آب"افكند. در زاللي و شفافيت  خويشتن را از ساحل در آب مي
  شود؛  سپس خالص و هوشيار مي

  لب آبي
  وزها را كندم، و نشستم، پاها در آب: من چه سبزم امر گيوه

  و چه اندازه تنم هوشيار است!
  ).216: 1392(سپهري، 

كند. سپهري  مي اي استوار به جلو حركت عزم و اراده اش با ورزيسپهري در مسير ايمان 
  برد.  سر مي همانند يك سالك اميدوار با عالم طبيعت در صلح به

براي سپهري طنين عرفان مدرن و بوديسم را دارد. عرفـان مـدرن سـپهري     "آب"ايماژ 
بـا عنايـت بـه گسسـت معرفتـي ميـان سـنت و مدرنيتـه         «است، يعني  معنويت اكولوژيك

بندي شده، در دل سنت عرفان ديني تكون يافتـه، از نگـرش و سـلوك عرفـاني در      صورت
» دهـد  هـا و مقومـات آن را شـرح مـي     گيـرد و مؤلفـه   زدايي شده كنوني پرده مـي  جهان راز

شـود. سـپهري    هاي عرفان اسالمي كمتر در اشعار سپهري ديده مي ). رگه111: 1394(دباغ،
بي اديان خاور دور و چرخه زنده اكوسيستم است. درصدد كشف ارتباطات ميان تعاليم مذه
نگرد و در حالت خشوع خود را جزوي از طبيعت  شاعر در لحظات مراقبه بر آب جاري مي

  بيند:  مي
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  ها: مناينجاست، آييد، پنجره بگشاييد، اين من و دگر 
  من در آب...صد پرتو 

  )142: 1392(سپهري،

براي سپهري همچون پلي است كه او از آن عبـور   "آب" بيند. او قلب طبيعت را آبي مي
  كند تا به سرچشمه ايمان اتصال يابد. مي

شود. وي از لحاظ  شاعر مي آور سلوك معنوي و روحاني اكولوژيك پژواك بوديسم پيام
  شود:  وابسته مي انديشه به بودا
  فته، او رفته، ما بي ما شده بودمن ر

  زيبايي تنها شده بود
  هر رودي، دريا،

  دا شده بودهر بودي، بو
  ).151: 1392(سپهري،

ايمان چيزي نيست كه بر ذهن خاكي بار شود، ايمـان  «در تفكر بودايي ذكر شده است: 
همانا تجلي سرشت بودايي دل و انديشه است. كسي كه بودا را بفهمد، خود يك بودا است؛ 

). در تعـاليم دينـي و   166 /1: ج1376(عابدي،» كسي كه به بودا ايمان دارد، همانا بودا باشد
اخالقي بوداييان ارتباط ميان انسان و موجودات عالم طبيعت از اهميـت زيـادي برخـوردار    

روند. سپهري در عالم مكاشفه، رؤياي است. آب و درخت از مقدسات بوداييان به شمار مي
  كند:  گونه بازگو مي خود را براي شنوندگان احساس و عرفان اين

  بالش من انجيل، بستر من توراتم قرآن باالي سر
  بينم خواب: و زيرپوشم اوستا، مي
  بودايي در نيلوفر آب

  ). 150: 1392(سپهري،

رسد  و سلوك به سكون و آرامشي مي ، در مسير سير"آب"در نتيجه اين شفافيت و پاكي 
  است. ورزي بدست آورده كه از طريق ايمان
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  آب مظهر آگاهي يافتن از حقيقت 3.3
شـود آگـاهي    حاصل مـي  "آب"عدي كه در سير فكري و عرفاني سپهري از طريق مرحله ب

نـوعي حقيقـت اكولوژيـك     يافتن از حقيقت است. حقيقتي كه سپهري به دنبال آن است به
  ب سفر عرفان به دنبال حقيقت است:ها انديشيده و از مرات كران آب است. او به آبي بي

  كجاست سمت حيات؟
  به يك هدهد؟ رسم از كدام طرف ميمن 
  وش كن، كه همين حرف در تمام سفرو گ

  زد هميشه پنجره خواب را بهم مي
  ). 154: 1392(سپهري،

هـا   است بـا اشـتياق در دشـت شـقايق     سپهري كه حقيقت زندگي را مملو از ايمان يافته
). 216: 1392(سـپهري،  »يك بيشه نـور «زند، چيزي شبيه  دود و چيزي در دلش موج مي مي

، براين باور  (deep ecology)گرا در حوزه اكولوژي ژرف )، منتقد بومArne Naess(آرنه نايس
بخشـي   است كه انسان پس از درك منزلت خويش در جهان آفرينش بـه نـوعي از آگـاهي   

دانـد،   ). سپهري مـي Naess, 1973: 95رسد ( اكولوژيك درباب خويشتن و محيط پيرامون مي
يافتن از حقيقت پنهـان اسـت. بـدين سـان كعبـه      دانش همان معرفت و شناخت و آگاهي 

  سازد كه نماد معرفت و آگاهي است:  مقصودش را بر لب آب مي
  ام بر لب آب كعبه
  هاست. ام زير اقاقي كعبه
  رود شهربه شهر به باغ، مي رود باغ ام مثل نسيم، مي كعبه

  ). 170: 1392(سپهري، 

شود.  كند. او خود تبديل به پسر روشن آب مي انديشه عارفانه سپهري را بارور مي "آب"
پردازد و شفافيت هرچه بيشتر آبهـا او را بـه    خوابد و به مكاشفه مي شود. در كنار آبها مي مي

تر از هميشه بـرايش   آبي "آب"رساند. به دنبال كشف حقيقت، آسمان و  شناخت راستين مي
، "آب"ي سپهري حكم باغ عرفان را دارد. سيال و جاري بـودن  نمايند. طبيعت برا جلوه مي

 "آب"كشاند. حال بايد پرسيد كه  ورزي و كشف حقيقت مي شاعر عارف را به جايگاه ايمان
  دو يابـد؟ نـايس   مظهر كدام حقيقت براي سپهري است؟ و او از چـه حقيقتـي آگـاهي مـي    



  1398 زمستان و پاييز دوم، شمارة نهم، سال ،معاصر پارسي ادبيات   298

حقيقـت   دو ايـن . شـمرد  رمـي ب اكولوژيـك  آگاهي از خويش تعريف براي را غايي حقيقت
 اهميـت  جهـت  آن و نيـز از  شوند، محور مي شامل، نخست، درك نفس و، دوم، تساوي بوم

 ,Devall & Sessions( كننـد  مـي  اشـاره " خـردورزي  فلسفي و ديني سطح" دو به كه دارند

1985: 66(.  
 با توجه بـه تعريـف نـايس،   . يابد مي جلوه  سطح دو در حقيقت هم عارف سپهري براي
 منظور ايـن . است Self-Realization1يا  نفس درك سپهري براي يافته جلوه حقيقت نخستين

. نيسـت  نفـس  ضـمير  از اجتمـاعي  قراردادهاي كشف و شناخت خويشتن،/نفس درك نوع
 فرديـت  ادراك و فهـم " از آغـازين  مرحلـه  گويـد،  نـايس مـي   بلكه منظور، همـانطور كـه  

 تفكـر  نتيجـه  در هويـت  شناسـايي  اينچنين). 66( باشد مي "بيوبوژيكي/معنوي فرد منحصربه
نفـس  - در- شناخت نفـس " است معتقد نايس اين، بر عالوه. گيرد مي شكل ژرف اكولوژيك

) Self) درون نفس عـالم بـزرگ هسـتي (   selfبه منزله شناخت نفس خويش( self-in-Selfيا 
تنهـا شـناخت انسـان از    ). بنابراين، مقصود نايس از چنـين درك نفسـي   66- 67( "باشد مي

دارد. سپهري نيز سر  خويش نيست بلكه به شناخت خويشتن در درون اكوسيستم اشاره مي
  كند خم مي

  هاي قربت در حريم علف
  )278: 1392(سپهري، 

  تا راز نهفته را جويا شود: 
  چشم

  هوش محزون نباتي را خواهد ديد.
  فت.واهد پيچيد. راز، سر خواهد ريچكي دور تماشاي خدا خپ

  ريشه زهد زمان خواهد پوسيد.
  سر راه ظلمت
  لبه صحبت آب
  برق خواهد زد،

  باطن آينه خواهد فهميد
  ).279- 280: 1392(سپهري، 
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 ,Devall &Sessions(اسـت    (bio-centric equality)" محور تساوي بوم"دومين حقيقت، 

محور، از ديدگاه نايس، برابري و مساوات تمام موجـودات   . منظور از تساوي بوم)67 :1985
كره است. از طرفي ديگر، همه موجـودات حـق يكسـاني در سـير مسـير تعـالي        در زيست

خويش براي شكوفاشدن و درك جايگاه نفس خويش در عالم بزرگ هستي را دارا هسـتند  
تمام آفرينش در جهان طبيعت است. به عبـارت   شمولي و پيوند ذاتي ).  اين امر به همه67(

به ارزش ذاتي و   (egalitarian environmental philosophy)ديگر، فلسفه زيستي تساوي طلبي
. سـپهري در جسـتجوهايش بـه    )Keller, 2009: 206(كنـد   دروني همه جانداران اشاره مـي 

بيند به تساوي و  ب ميرود و هنگامي كه  تصويرخود را درون آ هاي مصور مي نزديكي آب
  و همه چيز را در آب مي بيند:  شود يگانگي خود با طبيعت واقف مي
  عشق پيدا بود، موج پيدا بود.

  برف پيدا بود، دوستي پيدا بود.
  كلمه پيدا بود.

  »آب پيدا بود، عكس اشياء در آب
  ).175: 1392(سپهري،

فهمـد و در پـي    هـا را مـي   سـنجاقك يابد، غربت  اين شاعر آواز مرغان را درمي بر عالوه
رود. از اين رو، گل انديشه شاعر از طريق مساوات و وحـدت خـود بـا     كشف راز بادها مي
پس از درك برابري، خود را عنصري از عالم طبيعت دانسـته و در   شكفد. عناصر طبيعي مي

تـان  پس ازطريق آشنايي با سرنوشـت تـرِ آب و عـادت درخ   برد. س يكرنگي با آن به سر مي
  رسد:  سرسبز، اين روحش است كه در جهت تازه به درك اشياء مي

  آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت

 )178.(  

  
  "آب"امرسون و ديدگاه معرفت شناسانه او به  .4

در ايالــت بوســتون،  1803امرســون، فرزنــد يــك خــانواده مــذهبي، در ســال  والــدو رالــف
او شاعر، فيلسوف و كشيشي بسيار سرشناس در آمريكا ماساچوست، چشم به جهان گشود. 

در سير رمانتيسيسم آمريكا بود.  (transcendentalism)گرايي گذاران مكتب تعالي و يكي از پايه
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امرسون يكي از مشاهير قرن نوزده آمريكا است كه نظام فكـري او برگرفتـه از رمانتيسيسـم    
اي به طبيعت داشت. او معتقـد بـود    جه ويژهامرسون تو. (Buell, 2003: 2-6)انگلستان است 

شود. به همين دليل، بر هارموني انسـان و طبيعـت تاكيـد     انسان در بستر طبيعت شكوفا مي
اسـت    (animism)بسيار داشت. در دستگاه فكري خود، او باور داشـت طبيعـت داراي روح  

)Garrard, 2004: 183(.     ،گـراي   مطلـق  هـاي تـاريخي تفكـرات    ريشـه «بـه عقيـده بنجـامين
گـردد. بـدين    زيستي به آنيميسم، يا همان تمايالت كيهاني و مذهبي نخسـتين، بـازمي   محيط

هسـتند. تمـام اركـان طبيعـت از قبيـل       )anima=soul( معنا، تمام عناصر طبيعت داراي روح
ها از هوشياري و آگاهي برخوردارند و داراي نـوعي   ها و رودخانه درختان، كوهستان، ريگ

 »هسـتند كـه هـر كـس قابليـت رؤيـت آن را نـدارد       ) mana(ئي يا نيروي جـادويي نور نامر
)Benjamin, 1990:14 (  هـا زنـده    . از اين رو، امرسون باور داشت كه طبيعت هماننـد انسـان

 ,Mirzababazaded Fomeshi & Pourgive(است و بايد با احترام در بستر آن گـام گذاشـت   

2013: 113( .  
هـر آن چيـزي را كـه فلسـفه     «نمايد:  بيان مي "طبيعت چيست؟"او در پاسخ به پرسش 
گيـرد   يعني غير از انسان و ماهيت انساني بپندارد، طبيعت نام مـي  بتواند به عنوان غير از من،

. طبيعت، از نظـر او، داراي   (Buell, 1995: 22) »شود كه شامل هنر و گستره جهان طبيعي مي
يافتن پيوند ميـان انسـان و طبيعـت و    «روح قدسي است. امرسون معتقد است وظيفه شاعر 

. انسان در ارتباط با طبيعت بـه شـناخت دقيقـي از    )Mc Donald, 2009: 104(است » الوهيت
يعت پيوند . به همين دليل، روح انسان با طب (Study Nature, know thyself)يابد خود دست مي

خورد. او معتقد است در طبيعت آغاز و پاياني نيست و در نهايت هرچه در اين  چرخـه   مي
در تمام  گردد، زيرا ذات مقدس خداوند و نظام طبيعي قرار گرفته است به خداوند منتهي مي

است. از اين رو، تمام افعال و عواطف بشر بايد بر حسب قوانين  عناصر طبيعت تجلي يافته
  ت باشد زيرا شرط رستگاري حقيقي است.  طبيع

امرسون شاعري است كه در حيرت زيبايي طبيعـت بـه سـتايش آن و نيـز خداونـدگار      
و  "آب"بسامد بسيار بااليي دارد. او هم از  "آب"رسد. در آثار او، همانند سپهري،  هستي مي

ــه    ــاگون آن از جمل ــوه گون ــم از وج ــا/"و ه ــاران/"، "seaدري ــه/"، "rainب ، "lakeدرياچ
 ستفاده نموده است" اstreamجويبار/"و  "waveموج/"، "oceanاقيانوس/"، "showerبارش/"

پردازيم. اهميـت   در مجموعه اشعار اين شاعر برجسته مي "آب". در قسمت ذيل به تحليل 
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آب از آن سبب در اشعار امرسون مورد توجه است كـه شـاعر در اسـتفاده از ايـن عنصـر،       
  است. كشيده تاريخي خود را به تصوير- ديدگاه عرفاني

  
  آب واسطه پيوند با ذات مقدس الهي 1.4

شود. او پس از آرامش  ون و خداوند مياي براي پيوند عميق ميان امرس واسطه "آب"عنصر 
شاعر زمان زيـادي را   كند. گرفتن از گستره سبز طبيعت روح خود را در آب زالل تطهير مي

شوند تا او به مكاشفه  هاي روان سبب مي كند و آواي خوش آب در كنار جويباران سپري مي
شـود.   آب حاصـل مـي   از طريق  (eco-theology)محور بپردازد. براي امرسون خداباوري بوم

شود كه بايد از يكايك عناصر آن  ازاين رو، در اين مسير، تمام طبيعت آيتي از پرتو الهي مي
محور يا  . چنانچه قبالً اشاره شد، خداباوري بوم)Taylor & Kaplan, 2005: viii(حفاظت كرد 

ميـان   هاي اكولوژي ژرف است. امرسون از طريـق ارتبـاطي كـه    اكولوژيك، از زيرمجموعه
سازد به نوعي آگـاهي اكولوژيـك شـاعرانه دسـت      معنويت و طبيعت(بويژه آب) برقرار مي

  است: مسير هدايت براي او بوده "آب"دهد كه نواي دلپذير  مي يابد. امرسون شرح مي
  گر من بودند هدايتهاي روان  مسير آب

  ها گام برداشتم ر كنار جريان آبمن شادمانه د
...  

  را نشانم دادند هاي خروشان راه آب
  .هاي حاصلخيز مرا طعام بخشيدند آب

The water courses were my guide 

I travelled grateful by their side 

… 

The falling waters led me 

The foodful waters fed me  
 (Emerson, 2004: 250-251)  

 celestial)»نماد الهي«و براي شاعر، مدلول خداوند يا  در تمام هستي جريان دارد "آب"

sign)  (Emerson, 2004: 109) پيونـد   "ديـن طبيعـت  "و  "معنويـت "شود. امرسون ميان  مي
 Unique)كنـد  يـاد مـي  » فرديـت يگانـه بيولوژيـك/معنوي   «كند و از آن به عنوان  برقرار مي
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spiritual/biological personhood) )Devall & Sessions, 1985: 67.(  اي جـ  امرسون در جـاي
بديل و بكر است. همانگونه  بيند و اين زيبايي در رود براي او از نوعي بي طبيعت، زيبايي مي

،  اين شاعر آمريكايي نيز  معتقد است  "من المأ كل شيئ حي"كه در قران كريم آمده است 
  اند: تمام طبيعت و جهان از آب ساخته شده

  كره همه هنرهاي هستي جريان داردآب در پي
    گيرد ها از آب سرچشمه مي ها، و زيبايي ها، رنگ ها، اندام رهتمام نگا

The water-line patterns of all art, 

All figures, organs, hues, and graces  

(Emerson, 2004: 88) 

تـر از   آيد او را به شـناختي عميـق   وجود مي سپس احساسي كه از طريق آب در شاعر به
حقيقت وجود الهي همچون چشمه پـر  "راي امرسونِ عارف رساند. ب خداوندگار هستي مي

شود كه هـر   كند و به آبشارهاي كوچك و متعددي تقسيم مي قدرتي از ستيغ كوه فوران مي
شود. ... با اين همه تمـام ايـن    يك از ديگري جدا شده به صورت رودي به سويي روان مي

جز همان آب گيرند و جوهر همه آنان نهايتاً چيزي  آبشارها از يك سرچشمه واحد منشأ مي
 ): 2- 31: 1384نيست كه از چشمه فراز كوه جاري است (نصر، 

  سبزه، و بادهاي وزنده سهيم شود تواند با رود، درختان، بشر مي
   دهند را سر مي "يگانگي پروردگار"همه آنها آواي 

The stream, the trees, the grass, the sighing wind, man can share 

All of them utter sounds of ‘monishment 

’ (Emerson, 2004: 197)  

كند كه هر يك مفهوم استعاري  ، امرسون به دو رودخانه اشاره مي"Two Rivers"در شعر 
  (river of darkness)استعاري رود تـاريكي 

 (river of light)و رود نـور  
 ,Emerson)باشـند  مـي  

گرفتار ظلمات شده و با فروشستن پندارد كه  . بدين طريق، او خود را انساني مي (232 :2004
شـود   رسد. روح اين شاعر همچون آب گوارا مي خود در آب روشن به ساحت الوهيت مي
پيچـد   دهد گويا طنين آواي حق در گوش او مي و هنگامي كه به صداي موج گوش فرا مي

 كند: كه او را خطاب مي
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  دم كه صداي درياي مواج را شنيدممن شنيدم يا گمان كر
   خطاب آمد، زائر، چرا دير و آهسته نزد من آمدي؟ندايي 

 I heard or seamed to hear the chiding sea 

Say, Pilgrim, why so late and late and slow to come? 

 (Emerson, 2004: 153) 

شود تا او روح خـود را بـا ذات    دهد. آب سبب مي در نهايت شاعر به اين ندا پاسخ مي
گـردد بـه تعبيـر     الهي گره بزند و به يگانگي با آن برسد. سپس، آنچه براي شاعر حاصل مي

 :)Bate, 1991;30(است  (egotistical sublime)» تعالي فردي«جان كيتس نوعي 

  من دوباره ديدم، من دوباره شنيدم
  گاه را ار خروشان را، پرنده صبحجويب
  بيكران تمام احساسم را فراگرفت زيبايي

 من خود را تسليم ذات زيباي متعال كردم

Again I saw, again I heard, 

The Rolling River, the morning bird; 

Beauty through my senses stole, 

I yielded myself to the Perfect Whole  

(Emerson, 2004: 39)  

 يابد: شود و پرتو حق را در روشنايي آب درمي سپس، همانند آب زنده و جاري مي

  پرسد از درياي پرهياهو سوال مي توانم همانند يك موج كه آيا مي
  باره قدرت يا ثروت خداوند بپرسممن هم در

   درباره آن كسي كه تصويرش در روح من نمايان است 
Shall I ask wealth or power of God, who gave 

An image of himself to be my soul? 

As well might swilling ocean ask a wave  

(Emerson, 2004: 61)  
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شـود، او هـر قطـره از آب را     سرخوش از لذتي كه توسط آب براي امرسون حاصل مي
 پندارد: اي از وجود پروردگار مي ذره

   And every wave is charmed (Emerson, 2004: 167)  اند و امواج محو او(خداوند) شده

شود. هنگامي كـه امرسـون بـه نظـاره سـاحل       ورزي او مي خروشان واسطه ايمان "آب"     
تجلـي   "آب"آورد.  زند به ذات مقدس الهـي ايمـان مـي    ايستد و يا در كنار رود قدم مي مي

  شود: ميمعبود براي او 
  خورم گاه غوطه مي نسيم خنك صيح من در

  زنم  و مشتاقانه در آغوش جويبار غلت مي
I bathe in the morn’s soft and silvered air 

 And loiter willing by yon loitering stream 

 (Emerson, 2004: 120) 

  
  "آب"عرفاني به  - نگرش تاريخي 2.4

سعي دارد تاريخ  "آب"است. او از طريق براي امرسون مظهر پايداري و قهرماني نيز  "آب"
مفهوم جـاودانگي را دربـر    "آب"قهرماني مبارزان آمريكايي را زنده نگه دارد. همانگونه كه 

جويان  ، پيروزي جنگ"آب"گيري از مفهوم استعاري  گيرد، امرسون نيز قصد دارد، با بهره مي
تانيا دفاع كردند جاودانه بمانـد.  آمريكايي كه براي آزادي سرزمين خود در برابر سپاهيان بري

يافتن از تقدس ايـن عنصـر    مقدس است و سربازان با بهره "آب"در قلم شاعرانه امرسون، 
جويان كه دهقانان و كشاورزان بودنـد   قدسي توانستند به پيروزي نائل شوند. اكثر اين جنگ

ود از ومـت خـ  به صورت داوطلب متعهد شدند تا به محض اعالم جنگ بـراي رهـايي حك  
  چنگ استعمار بجنگند:

  من بر ميدان جنگ گريستم
  ليك نه براي كساني كه كشته شدند

  به ساحل چشم دوختم
  جايي كه كشاورزان خشمگين همان

  ابزاري در دست از آن سربرآوردندهايي كهنه برتن و  با لباس
  يك به دنبال شهرت نبودند درحالي كه هيچ
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I mourn upon the battle-field 

But not for those who perished here 

 Behold the river-bank/ Whither the angry farmers came 

In solven dresses and broken rank 

Nor thought of fame 
 (Emerson, 2004: 69) 

اين دهقانان براي كسب شهرت، مدافع حقوق خود نشدند. بلكه آنها با شـجاعت بـراي   
تـرين روايـات در تـاريخ را شـامل      آزادي و استقالل جنگيدند. اين جنـگ يكـي از بـزرگ   

شـد. او   1783الي  1775هاي  شود، يعني جنگي كه منجر به استقالل آمريكا در طي سال مي
انـد و پيـام    كشد كه بر لـب دريـا نشسـته    ا به تصوير مي، افرادي ر"Boston Hymn"در شعر 

 كنند: خداوند را دريافت مي

  هنگام شنيديم نداي الهي را شب
  زائران بر لب ساحل

  به تماشا نشستند
  هايشان را با نور آميختند و قلب

The word of the lord by night / To the watching pilgrims came 

As they sat the seaside 

And filled their hearts with flame 

(Emerson, 2004: 19)  

كنند. امرسون  مي  پرستان آمريكايي بر لب دريا نداي حق را دريافت در شعر امرسون، وطن
 كران دريا بيان كند:  هاي بي سعي نموده تا تفكر آزادانديش مردم خود را با آزادگي آب

  امواج درتكاپو
  اختند؛ازشان را بر آنان برمال سر

  ندبادهاي وزنده براي جوانان  خفته آواز سرداد
  پروا باشيد! انند ما، دلير و بيهم

  دهند امواج آزاده به بردگي غارهاي اقيانوس تن نمي
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The waves that rocked them on the deep 

To them their secret told 

Said the winds that sung the lads to sleep 

Like us be free and bold! 

The honest waves refuses to slaves 

The empire of the ocean caves 

 (Emerson, 2004: 15)  

در «اسـت:   امرسون خود اهل ايالت بوستون بود. اين شهر نيز دركنـار دريـا واقـع شـده    
از طرفي ديگر، اين شهر ساحلي نقش مهمي  ).Emerson, 2004: 16(» حاشيه خليج شهر زيبا

در انقالب آمريكا داشته است. در روزگار او، ايالت بوستون به واسطه دريـا حـائز اهميـت    
خواهانـه   بسيار بود. هم نقش بسزايي در تأمين مايحتاج مردم داشت و هم در پيروزي آزادي

 پرستان آمريكايي سهيم بوده است:  وطن

  دهد دريا هر روز پس مي
  گرداند را به حالت اوليه باز ميتجارت جهاني 

  بگذاريم هر يك از سكنه لب خليج پس
  بوستون را در قلبش جاي دهدشهر 

  ها بر اقيانوس آبي شهر دوباره جريان يابند تا هنگامي كه اين   پژواك

The sea returning day by day 

 Restores the world-wide mart; 

 So let each dweller on the Bay 

 Fold Boston in his heart, 

 … 

Or over the town blue ocean flows 

 (Emerson, 2004: 18)  

كند اگرچه مردمان آمريكا براي آزاد شدن از استعمار بريتانيـا جنگيدنـد و در    او بيان مي
ر مقايسه با آنان ابزار و ثروت ارزشمندي نداشتند، ليكن اسـتقرار شـهر بوسـتون كـه از نظـ     
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پرستان آمريكايي داشته  جغرافيايي در نزديكي دريا است سهم قابل توجهي در پيروزي وطن
 است: 

  ها و قصرهايش غره است ير به كاخاروپاي پ
  نچه نياز دارند در اختيار دارنداربابان آن بيش از آ

  كنيم ريق درياي مواج كسب معاش ميكنيم و از ط ما كشت مي
  در يك شهر بي بضاعت

  روز خليج بوستون زيرا هر
   دهد به كارگران زحمتكش بيش از اندازه مزد مي

Old Europe groans with palaces, 

 Has lords enough and more; 

We plant and build by foaming seas 

A city of the poor; 

For day by day could Boston Bay 

Their honest labor overpay 

 (Emerson, 2004: 15) 

كـرده    از اين رو، شاعر معتقد است كه آب پيروزي تـاريخي مـردم سـرزمينش را حفـظ    
  افتد:   جويان مي است. با نگاه كردن به آب روان، به ياد پيروزي قهرمانانه جنگ

  كنند اي اسارت به ما يادآوري ميروزه
   كنند هاي روان همچون جريان بادها آزادگي را تكرار مي و آب

That the bondage-days are told, 

And waters free as winds shall flow 

 (Emerson 2004: 186) 

يكي ديگر از شهرهاي بسيار مهم كه در انقالب آمريكا مردم آن رنـج بسـيار زيـادي را    
پرستان آمريكـايي كنكـورد در كنـار     است. وطن بوده  (Concord)متحمل شدند شهر كنكورد
جنگيدنـد. امرسـون ايـن       (Lexington)يان بريتانيـايي لگزينگتـون  رودخانه اين شهر با سپاه
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داند كه پرچم كشورشان را در حين جنگ حمل  رودخانه را نماد قهرماني سربازان متعهد مي
  كردند:  مي

   ها را  در خيال خود دارم من اين آبهاي زالل و اين پرچم
 I fancy these pure waters and the flags 

 (Emerson, 2004: 66)   

اين دهقانان سرباز براي استقالل كشورشان و آينده فرزندانشان خود را از چنگ استعمار 
   بيرون كشيدند:

  اوند به آن قهرمانان قدرت بخشيدخد
 آنها جان دادند و فرزندانشان را آزاد ساختند

Spirit, that made those heroes dare 

To die, and leave their children free  

(Emerson, 2004: 28)   

است  از اين سربازان ساخته شده "Minuteman Monument"در كنار اين رود بناي يادبود 
شود. امرسون  هاي اين نسل براي آيندگان اين سرزمين زنده نگه داشته ها و فداكاري دليري تا
هاي روان كمـك   جاودانگي آبكند و از  اشاره مي به اين بناي سنگي "Concord Hymn" در
  گيرد تا گواهي باشد بر جاودانگي تاريخ پيروزمندانه آمريكا: مي

  لب اين ساحل سبز بر
  در كنار اين رود آرام

  اي را به يادگار بنا كرديم سمهمج
  شايد ياد آنها جاودانه بماند

    اند هنگامي كه همچون پدارنمان، پسرانمان نيز رفته
On this green bank, by this soft stream, 

 We set today a votive stone 

That memory may their deed redeem, 

When, like our sires, our sons are gone 

 (Emerson, 2004: 28) 
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  گيري . نتيجه5
را  "آب"بسامد بسيار بااليي در شعر هر دو شاعر داشته است. هر دو شاعر تقـدس   "آب"

دهند. آنان از طريق  ورزي اكولوژيك براي خويش قرار مي اسطه ايماندرك نموده و آن را و
تئيسـم   عنصر غالب طبيعت، ابتدا به آگاهي اكولوژيك و نفساني و سپس به خداباوري يا پان

شود. شفافيت  رسند. آب موجب برانگيختگي نوعي وجد عرفاني براي دو شاعر فوق مي مي
عران به حقيقت درون خود نيز واقـف شـوند.   شود تا شا و زالل بودن آب روان موجب مي

رسـند. آنـان همچـون     امرسون و سپهري از طريق آب به درك و شناختي از ذات معبود مي
دهنـد.   شنود و روح خود را از طريق آب پااليش مي زائري كه پيام الهي را بر لب ساحل مي

كننده جسـم   كه سيراب" آب"زنند.   در نتيجه روح پااليش يافته خود را با روح الهي گره مي
  شود.  تشنه است، در اشعار اين دو شاعر، واسطه سيراب شدن جان مي

ايـم پيونـد ميـان عرفـان نـوين و       چنان كه مشهود است، در اين مقالـه سـعي نمـوده    آن
، شـرح دهـيم.   "آب"كـره، يعنـي    را از طريق عنصر غالب زيسـت  (eco-theology)اكولوژي

آمدن معنويت اكولوژيك براي سپهري و امرسون  وجود سپهر موجب به در چرخه بوم "آب"
فلسـفي اسـت. سـهراب سـپهري، بـراي      - شده است. دراين راستا، ديدگاه سپهري عرفـاني 

يابـد. سـپس،  آن را واسـطه     را درمـي  "آب"رسيدن به معنويتي اكولوژيك، ابتـدا، تقـدس   
يابـد. از   دهد و در نهايت از يك حقيقت اكولوژيك آگاهي مـي  ورزي خويش قرار مي ايمان

منظر آرنه نايس،  آگاهي اكولوژيـك  خـود را از طريـق دو حقيقـت غـايي، درك نفـس و       
طريق آورد. عالوه بر اين، معنويت اكولوژيك حاصل شده از  تساوي بوم محور، بدست مي

به شناخت  "آب"تاريخي است. امرسون از طريق - براي رالف والدو امرسون عرفاني "آب"
دالـي بـر ذات    "آب"اي كـه   گونـه  بيند به مي "آب"رسد. او تمام جهان طبيعت را  معبود مي

، امرسـون ايـن عنصـر    "آب"شود. در نگرش تاريخي خود نسـبت بـه    قدسي پروردگار مي
دانـد. ايـن قهرمانـان كـه اغلـب       اي پيروزي قهرمانان آمريكايي مـي ارزشمند را مايه الهام بر

اي براي جنگيدن دربرابر سپاه بيگانه نداشتند، صرفاً به دليـل   كشاورز بودند و سالح پيشرفته
اينكه در كنار خليج پرآب سكني داشتند، از امتيازهاي آن بهره جسته و فـاتح ميـدان جنـگ    

  شدند.
اي در اشـعار سـهراب    و عناصـر طبيعـي جايگـاه ويـژه     همانطور كه اشاره شد، طبيعت

گـرا قـرار    رو هر دو شاعردر زمره شاعران بوم سپهري و رالف والدو امرسون دارند و از اين
كنند به يگانگي و پيوند  اند. هر دو شاعر در نتيجه انس و الفتي كه با طبيعت برقرار مي گرفته
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شـوند. ايـن دو شـاعر طبيعـت را مقـدس       رسند و خود جزئي از طبيعت مي عميق با آن مي
شوند. آنان هرچيزي را كه موجب آسيب رساندن بـه   پندارند و به ستايش آن مشغول مي مي

شـان بـه نـوعي وجـد عرفـاني و       انگارند و با حساسيت شـاعرانه  طبيعت شود نكوهيده مي
  يابند.  مي دست "آب"معنويتي اكولوژيك از طريق عنصر 

  
نوشت پي

 

  كلمات است.تأكيد بر حروف بزرگ در آغاز . 1
  
  نامه كتاب
جويي عارفانه سهراب سپهري با رويكردي تطبيقي بـه عرفـان    حقيقت). «1389عمران، نعمت ( اصفهاني
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پيامي در راه: نظري به شعر و نقاشي ). 1371آشوري، داريوش، كريم امامي و حسين معصومي همداني (
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