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بررسی کارکرد نمادهای دینی و عناصر قدسی در شعر جبرانخلیلجبران و
سهراب سپهری
-1شهریارباقرآبادی -2یحییمعروف
چکیده
جبرانخلیلجبران و سهراب سپهری ،ازجمله شاعران نام آور ادب عربیی و اارسیی هسیتند ایه از
دریچۀ نگاه تجریدی و در اضای سیال رمانتیکی ،با وام گیری از عناصر و نمادهای دینی ،بسییاری
از اندیشههای خود را در قالبی رازگونه به مخاطب ارائه اردهاند .بیه ییاری همیی موهبی  ،زبیان
شعر ای دو سرایشگر ،نقطۀ تالقیی خییال رمیانتیکی و رازورزی سیمبولیت اسی  .آنهیا توایی
یااته اند تا در برخی از آثار خود ،تصویری از جهیان متااییییت نهی خیود را بیا میدد وقیای و
ارهنگ دینی پیرامون ،تصیویر و ترسییم اننیدز ازایی رو در سیرودههیای ایی دو شیاعر ،عناصیر
سمبولیت از ادیان مختلف آسمانی اسالم و مسیحی

و وتی باورهای مقدس عراان شیرقی چیون

بوداییسم ،وضور دارد .ای پژوهش به شیوه ای توصیفی-تحلیلی ،درصدد پاسی بیه ایی پرسیش
بودهاس اه جبرانخلیلجبران و سهراب سپهری ،چگونه عناصیر و نمادهیای مقیدس و دینیی را
درجه

غنای معنا ،در جیر و مدّ سروده هایشان بیه خیدم

گراتیه انید رهآورد نهیایی پیژوهش

واضر بیانگر تأثیر بی بدیل نگاه دینی بر عواطف دو شاعر اس ز بهگونه ای اه در بسیاری از اشعار
آنها ،وضور نمادهای دینی ،سرودههایشان را جوالنگیاه طیر عقایید و باورهیای خیاا تیاری
بشری اردهاس  .عالوه بر ای  ،سهراب سپهری به شکلی ژرف تر از جبران ،متأثر از آییی عرایانی
شرق دور بوده اس ز در والی اه اشعار نثرگونۀ جبران بیشتر ملهیم از مسییحی  ،تفکیراو نیوی
غربی و تعالیم اسالمی اس .
کلیدواژهها :جبرانخلیلجبران ،سهراب سپهری ،شعر معاصر عیرب ،شیعر معاصیر اارسیی ،نمیاد
دینی.
ییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 -1دانشجوی داتری زبان و ادبیاو عرب دانشگاه رازی ارمانشاه (نویسنده مسئول)
Email: bagherabadi1394@yahoo.com

 -2استاد گروه زبان و ادبیاو عرب دانشگاه رازی ارمانشاه

تاری دریاا 1397/2/2 :

تاری پذیرش1397/11/19 :
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-1مقدمه

یکی از ویژگیهای ممتاز ادب معاصر ،درهمتنیدگی سبتهیا در ارائیه و بییان هنیری اسی  .ایی
امتیاج و آمیختگی در اسالیب گفتمان ،سبب خل پدیدۀ چندخوانشیی در آثیار ادبیی شیده اسی ز
بهگونه ای اه مخاطب را در خل نهایی آن اثیر ،سیهیم ایرده و موجیب وسیع
آارینش ادراااو تازه را ممک میگرداند .گفته شدهاس

در اهیم شیده و

اه ادبیاو تطبیقیی ،مطالعیۀ پدییدههیای

ادبی در میان دو یا چند ادبیاو مختلف یا ارتباط یت پدیدۀ ادبی با علوم مختلیف اسی

(وسیان،

 .)16 :1983پژوهش واضر بر پایۀ مکتب آمریکایی انجیام شیدهاسی  .برخیی پژوهشیگران ،ایی
مکتب را مطالعۀ رابطۀ ادبیاو با دیگر ووزهها ،هنرها ،السیفه ،تیاری  ،علیوم اجتمیاعی ،دیی و...
تعریف ارده اند (ر.ک :الخطیب .)50 :1999 ،دی  ،باورهای قدسی و متاایییت ،یکی از پدیده های
غالبی محسوب می شود اه همواره ادبیاو و هنر مل ها را شکل و جه

دادهاس ز ازایی رو ایی

پژوهش ،مییان وضور ای متغیّر را در اشعار جبران و سیپهری میورد مطالعیه قیرار داده و تیالش
ارده اس

اه به بررسی و مقایسۀ موارد مشابه ها و تفاووهیای مضیمونی سیرودههیای ایی دو

شاعر بپردازد .هرچند سهراب سپهری و جبران خلیل جبران را از طلیعیه داران مکتیب رمانتیسیم در
ادبیاو مل هایشان بهشمار میآورندز اما با اندک تأملی در الیههای اندیشۀ جاری در شعر ایی دو
سرایشگر می توان نگاه سمبولیت رازگونه و ابهامگرا و نیی باور معطوف به طبیع

ناتورآلیسیمی را

در خدمتگیاری به باروری عروست خیال رمانتیکی آنها ،بهوضو مشاهده ارد .جبران و سهراب
در سرودههایشان ،آنچنان با مهارو زیاد ،خیال ،نماد و طبیع گرایی را با هم تلفیی ایردهانید ایه
تفکیت اجیای سازۀ نهنی آنان ،دیرباور مینماید.
سبت سروده های ای دو شاعر ،بهگونهای اس

اه بهجرأو میتوان باور داش

اه آنها زبیان

نامتعارف شهودی و سرشار از اوساس خیود را اقیب بیرای نییل بیه اعتیراف ،تسیلیم و تحسیی
مخاطب به اار نگراته اندز بلکه اوشش آنها بر ای بودهاسی
هیاهوی جهان متمدن ابیار ساز امروزی ،تا بیکرانی از اراواقعیی

ایه انسیان سیرگردان معاصیر را از
نهنیی سیوق دهنید .سیپهری و

جبران ،برای دستیابی به ای مهم ،هنرمندانه با گیینش عناصری همگرا از عشی  ،طبیعی  ،عرایان،
دی و معنوی

و با زبانی نمادی  ،به جهانی خالفآمد عادو همیشه ،رو و تشخص بخشیدهاند.

سهراب سپهری ،شیاعر نیوپردازی اسی

ایه در وجید و اشیراق شیاعرانه اش ،بیا بسیاط

و

بی پیرایگی ،گاهبه گاه و به مقتضای مضمون ،عناصری از ارهنگ دینیی و نمادهیای روویانی را در
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شعر خویش گنجاندهاس  .او با سمبولیسمی سیاده و در عیی ویال ژرفاندیشیانه ،خیدا و بیاور
وضور او در جهان را برای خوانندگانش قابل لمس و در دسترس مینمایاند .شعر سهراب ،با همۀ
سادگی و شفاایتش ،گونه ای از اراعادو مدرن ادبی اس

اه ایهیام و ابهیام نهفتیه در آن ،جیی بیا

رمیگشایی از نمادهایش ،قابلدرک نیس  .نگاه ای شاعر به هستی و مکاشفه و شیهودش ،منبعی
از زالل تعالیم اسالمی و پیوند نهنی او ،با عراان شرقی اس  .عمیدهتیری نمادهیای روویانی در
شعر سپهری ،در منظومههای «مساار»« ،ما هیچ ما نگاه» و «صدای پای آب» تجلی یااتهاند.
اندیشه های اکری و عقیدتی جبرانخلیلجبیران نییی تیألیفی همگیون از باورهیای مسییحی ،
گرایش های السفه امروزی غرب و تعالیم اسالمی اس  .او نسخهای شرقی از نگیاه و بیاور غربیی
محسوب میشود تا جایی اه خود انعان اردهاس

اه «م به همان مییان اه یت عرب هسیتم ،از

تبار انگلیسی برخوردارم» (شکیب انصاری .)226 :1376 ،جبران به زبانهای انگلیسیی و ارانسیوی
بهخوبی مسلب بوده و با ااکار بسیاری از بیرگیان اندیشیمندان غربیی همچیون شکسیپیر ،هوگیو،
المارتی و بلیت ،آشنایی داشته و از آنها متأثر بودهاس  .شعرهای منثیور ایی تصیویرگر شیاعر،
نمونۀ ااملی از هماوایی رمانتیسم و نمادگرایی سیمبولیت اسی  .در سراسیر نوشیتههیای جبیران،
همانند سهراب سپهری ،اندوه ،ویرو ،نماد و عناصر مقدس و اه  ،در انار هیم بیا هنیرورزی و
سرشار از رنگ و ایماژهای شاعرانه نار شدهاند.
-1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
همان گونه اه پیش تر اشاره شد ،ای جستار مبتنی بر مکتب آمریکایی در مطالعیاو تطبیقیی انجیام
شده و تالش ارده اس

تا قسمتی از بارزتری نمادها و عناصر قدسی را اه در سیرایشهیای ایی

دو شاعر با بسامد بیشتری نار شده اندز مورد مداقه قرار دهد .پژوهش واضر درصدد پاس به ای
پرسش اس
درجه

اه جبرانخلیلجبران و سهراب سپهری ،چگونه عناصر و نمادهای مقدس و دینیی را

غنای معنا ،در جیر و مدّ سرودههایشان به خدم

گراتهاند شایستۀ ییادآوری اسی

ایه

در نوشتههای جبران ،بیشتری نگاه در ای بررسی به نثرهای شعرگونۀ وی معطوف بودهاس .
-1-2اهدافوضرورتتحقیق
از آنجا اه از دیرباز هنر و خاصه ادب مل ها ملهم از باورهای عقیدتی آنها بیودهاسی ز بررسیی
تأثیر متغیّر باورهای دینی بر مضامی شعر معاصر اارسی و عربی بهعنیوان مهیمتیری هیدف ایی
پژوهش درنظر گراته شده اس

تا بر خواننده مکشوف شیود ایه تیا چیه میییان در ادب معاصیر،
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مضامی و واژگان بهاار راته متأثر از ای مقوله اس  .برای نیل به ای هدف ،منتخبی از اشیعار دو
شاعر نامدار از ای زبانها برگییده شدهاند تا با واااوی مضامی و درونمایههای اصلی شعر آنهیا،
وضور باورهای عقیدتی و نمادهایی از آنها را مورد بح

و تحلیل قرار دهد.

-1-3روشتفصیلیتحقیق
ای پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنیبر شیوۀ آمریکایی مطالعاو تطبیقیی ادبییاو انجیام
شده اس  .تحقی واضر با مراجعه به منابع اتابخانهای ،سای های اینترنتیی و مقیاالو دانشیگاهی
صورو گراته اس
پیشی بهدس

و در آن تالش شده اس

تا مجموعه ای از یااته هیایی را ایه در پیژوهشهیای

آمدهاندز به شیوهای شایسته و پذیراتنی درجه

نیل به نتایج بهاار ببندد.

-1-4پیشینۀتحقیق
در زمینۀ شعر سهراب سپهری و جبرانخلیلجبران ،از منظر تطبیقی و گیاه نییی بیهصیورو مجییا،
بررسیهای متعدد و ارزشمندی صورو گراتهاس

اه نظر به ضی مجال ،اقب به برخیی از آنهیا

اشاره خواهدشد .از جملۀ ای پژوهش ها می توان به مقالهای با عنوان «شهود ،نماد و شعر سیهراب
سپهری» نوشتۀ ناصر علییاده و عباس باقینژاد اشاره ارد اه در نشریۀ شیعرپژوهی دورۀ  3شیمارۀ
 3و در سال  1389منتشر شده اس  .نویسندگان در ای مقاله جنبۀ آشنایی زدایی معنیایی ،زبیانی و
تصویری در مضامی عراانی شعر سهراب سپهری را مورد نقادی قرار گراتهاند .عالوهبر آن ،مقالیۀ
«بررسی سمبلهای سیب ،ابوتر ،گل سرخ و نیلوار» به قلیم مهیدی شیریفیان و مهیدی داربییدی،
نگاهی اس

به وضور ای چهار نماد در شعر سهراب سپهری .مقالۀ میذاور در مجلیۀ نثرپژوهیی

ادب اارسی شمارۀ  )1386( 21به چاپ رسیده اس  .از نمونۀ پژوهشهایی ایه در آنهیا بیه نقید
ااکار و آثار جبران خلیل جبران پرداخته شده اس  ،میتوان به مقالیۀ «نقیدی بیر تارییت و روشی
ااکار جبران خلیل جبران در آیینۀ اتاب العواصف» ،اثر اامران قدوسی اشاره ارد اه در آن نویسنده
به تحلیل تأثیر تفکراو نیچه –ایلسوف آلمانی– ،بر اندیشۀ جبران پرداخته و اوشیش ایردهاسی
اه با نقد اتاب العواصف ،به تحلیلی مورد پسند در ای باب دس

یابد .مقالۀ ایامران قدوسیی در

نشریۀ پژوهشهای نقد ادبی و سبتشناسی دانشگاه آزاد اسیالمی شیهرارد ،دورۀ  ،1شیمارۀ  1در
سال  1389به چاپ رسیدهاس .
از دیگر بررسی های انجامشده اه درخصوا سروده های ای دو شاعر انجام شده می توان بیه
موارد نیل اشاره ارد اه به دلیل ضی مجال پرداخت به همۀ آنها در ای مقال ممک نیس « :دی
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و تکثرگرایی دینی در آثار جبرانخلیلجبران و سهراب سپهری» ،نویسنده ومید اومدیان و عالییه
جعفریزاده ،مجلۀ ادبیاو تطبیقی ،دانشگاه شهید بیاهنر ( )1391سیال  ،3شیمارۀ 6ز «اهلل ایی أدب
جبرانخلیلجبران» ،جرجس شکیب سعاده ،مجله المشرق (2000م) سال  ،74شیمارۀ 1ز «نمیاد در
اشعار سهراب سپری» ،نویسنده مهدی شریفیان ،مجلۀ پژوهشینامۀ علیوم انسیانی )1384( ،شیمارۀ
45ز «نمادگرایی شعر سهراب سپهری» ،نویسنده هانییه محمیدی و میریم مسیگر خیویی)1394( ،
هشییتمی همییایش پییژوهشهییای زبییان و ادبیییاو اارسیییز نقیید تطبیقییی سییهراب سییپهری و
جبرانخلیلجبران ،نویسنده مهرنوش صانعی ،پایاننامۀ اارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واود علوم و
تحقیقاو.)1385( ،
از نظرگاهی تطبیقی نیی شعر و اندیشۀ ای دو شاعر ،در پژوهشهای مختلفی مورد مداقه قیرار
گراته اس ز از آن جمله می توان به مقالۀ «بررسی تطبیقی السفۀ زندگی در آثار سهراب سیپهری و
جبران خلیلجبران» ،نوشتۀ سید عبداهلل میرقادری و عبدالرضا سعیدی اشاره ارد اه در آن به تحلیل
مسائلی دربارۀ آخروگرایی ،لذوجویی ،گوشهگیینی و عش  ،در اشیعار سیپهری و جبیرانخلییل
پرداخته اند .عالوه بر ای  ،مضامی عش و عراان در شعر ای دو شاعر ،در پژوهشی با نام «بررسی
تطبیقی عش و عراان در اندیشۀ سهراب سپهری و جبرانخلییلجبیران» ،توسیب علیی طیاهری و
سمیرا ودیدی مورد بررسی قرار گراته اس  .میید بر آنچه نار شد ،از مقاالو قابلتوجیه در ایی
خصوا ،می توان دو مقالۀ «نغمههای الهی موالنا و جبران خلیل» ،نوشتۀ سیهیال صیالویمقیدم و
نیی «جلوه های دی در آثار جبران خلیل» ،به قلم مصطفی امالجو اشاره ارد .آنچه در ایی انیدک
بدان پرداختهشد ،بخش اندای از انبوه بررسیهای وزی در گسیترۀ خییال و شیعر ایی دو شیاعر
اس ز اما درخصوا پژوهشی تطبیقی ،در باب ااربرد نمادها و عناصر رووانی و قدسی در شیعر
ای دو شاعر ،نمونه ای یاا

نشد و ای جستار اوششی اس  ،در راستای بیان شییوۀ بهیره گییری

هنری ،از ای سمبلها و عناصر در سرودههای دو شاعر.
-2رمانتیسموسمبولیسم
بی تردید یکی از بارزتری ویژگی های شعر سهراب سپهری و جبیرانخلییلجبیران ،تجلیی خییال
نازک اندیش شاعرانه در پرده ای از رمی و رازهای سمبولیت اس  .هیجاناو عاطفی شدیدی اه در
سروده های ای دو شاعر واام اس ز آنان را از صراو

در ایالم بیهسیوی بیازی هنرمندانیه ،بیا

نمادها ،سمبل ها و تعابیر زبانی اشانده اس  .وضور الیدواژگانی از گنجینۀ ارهنگهیای مختلیف،
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استعاره های بدون قرینه و نمادهیایی از باورهیای دور و نیدییت میردم ،در انیار نگیاه رییف و
اوساسی ،موجب گونهای از ابهام دلنشی در سرودههای ای دو شدهاس .
سبت ادب رمانتیکی ،از آغازی سال های قرن نوزدهم میالدی ،در اشورهای غربی –ارانسه و
انگلستان– به جهان ادب عرضه شد« .ای الگوی گفتمان ادبی ،دروقیق

شکلی از شورش ،علییه

شیوۀ سینتی االسیسیم ادبیی بیود و خمیرماییۀ آن ،آزادسیازی ادب از سییطرۀ معیارهیای هنیری
غیر قابل انعطاف اس » (مندور .)103 :1995 ،نگاه متولیان ادب رمانتیکی ،بر نواندیشی ،نوق ادبیی
متمرای اس « .ادب رمانتیکی ،برخالف االسیسم ادبی

و موضوعاتی چون آزادی ،عش و طبیع

اه بیشتر متکیبر عقل بوده اس ز بر شور ،اوسیاس و تخییل اعتمیاد دارد .اسیاس بیینش و ادراک
رمانتیتها ،عنصر شخصی و اردی اس  .عقاید رمانتیتها ،بیشتر مشتملبر اعتقاد بیه نسیبیبیودن
زیبایی و هنر و برتری اوساساو و عواطیف قلبیی بیر سیایر قیوای نهنیی ،تأایید بیر وویدو و
همانندی شعر نید تمام ملل ،اعتقاد به رابطۀ بی شعر و موسیقی ،ضرورو رهایی از قید سین هیا
در ادب و پرداخت به عواطف اردی اس » (زری اوب.)454-428 :1369 ،
سمبولیسم ادبی نیی یکی از رهآوردهای هنری قرن نوزدهم در اروپا بود اه در ادب ملی هیای
مختلف دنیا ،نویسندگان و شعرای زیادی را مجذوب خود ایرد« .المیۀ سیمبل ( ،)Symboleبیه
معنای سوم بولون ( ،)sumbolonیونانی اس

اه به معنای چسباندن دو قطعۀ مجیاس

و از ریشۀ

( )sumbolloو به معنای چییی اه به دو نیم شده ،مشت شدهاسی » (سیدوسیینی.)538 :1376 ،
نگاه سبت ادبی سمبولیت معطوف به پرهیی از صراو
مشارا

در بیان ادبی اسی

و سمبولیسی هیا بیر

مخاطب ،در خل پدیدۀ ادبی تکیه میانند .آنها بیر شیهود معیانی ،از البیهالی رمیوز و

غموض واامبر اثر ادبی ،تأاید دارندز ازای رو می توان گفی
ااربس

ایه «نمیادپردازی ،عبیارواسی

از

اامل ایی رونید اسیرارآمیی» (چیدویت .)10 :1385 ،در شیعر سیمبولیت ،راز و رمیهیا

عناصری عاریتی هستند اه از البهالی ارهنگ ،عاداو ،شخصی ها ،باورها و وتیی خراایاو ییت
مل

برگیییده میی شیوندز ازایی رو «میی تیوان رمیی را نشیانه ای پییدا از واقعیتیی ناپییدا شیمرد»

(پورنامداریان .)22 :1375 ،در شیوۀ رمیپردازانۀ سمبولیستی« ،شعر صرااً محصول و تجلیی عینیی
رسال

شاعرانۀ شاعر -پیامبر سمبولیس

اس

اه می اوشد تا ازطریی شیعر خیویش ،تصیویری

وقیقی و رمیگشایی شده از جهان مستور و پررمی و راز را نشان دهدز هرچند بیرای رازگشیایی از
ای وقیق

نیی به زبانی رمیآلوده پناه میبرد» (منوچهری.)4 :1390 ،
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بی تردید خیال و شیعر سیهراب سیپهری و جبیران خلییل جبیران جوالنگیاهی بییهمتیا بیرای
هم داستانی جهان پر راز و رمی سمبولیستی و نگیارگری زبیان رمیانتیکی بیوده اسی ز بنیابرای در
همگام با خلسیه هیای سیکرآور و گیاه انیدوهناک دنییایی

تحلیل شعر آن ها ،خواننده ناگییر اس

خیالی ،با امت بازخوانی عناصر عاریتی واضر در سروده هایشان راهی به وقیق

ملموس دنییای

بیرون بیابد.
-2-1عناصرونمادهایباورهایمقدسشرقیدرشعرسپهریوجبران
یکی از عمده تری شاخصه های اشعار سهراب سپهری و جبران خلیل جبران ،باور خیدا و اوسیاس
وجود او در همۀ اراان هستی اس  .نسیم نوازشگر شیعر ایی دو شیاعر ،غبیار عیادو را از آینیۀ
اطرو انسان برمی گیرد و با اشارتی اوتاه می اوشد تا وقیق

وجودی معبود را بیه نیدییتتیری

بهخداییکهدرایننزدیکیست،الیآنشب بوهبا،پبایآنکبا 

ااصله از باور بشری بکشاند« :

بلند( »...سپهری .)272 :1370 ،اگر بپذیریم اه سهراب سیپهری و جبیران خلییلجبیران ،شیاعرانی
باورمند هستندز بی گمان به ای اعتبار باید پذیرا

اه نگاه آنها به دی  ،خدا و معنوی  ،مبتنیبیر

قبول جوهرۀ تمام باورهای قدسی بشری اسی  ،نیه ییت آییی وییژه .صیمیمی

ویاامبیر زبیان

سروده های دو شاعر ،نتیجۀ آشتی باورهای مقدس تاری بشری و ایار از زمیان ،جغرااییا و نیژاد
اس .
باورهای قدسی در چشم انداز صمیمی شعر سهراب ،وقایقی واودند اه با ادراک سادۀ بشری،
رنگ گونه گونی به خود پذیراته اندز ازای رو در سرودههیای او ،تفکییت در نگیاه دینیی میردود و
ناپسند اس  .شعر سپهری ،اقامتگاه عقاید هیار گونۀ به اهر ناهمگون و متناقض در ویوزۀ دینیی
و نقطۀ تالقی مفاهیمی اس

اه در دنیای نگیاه دیگیران ،جلیوههیایی متعیارض دارنید .هنیر ایی

سرایشگر پارسی در آن اس

اه بیپروا ،ای عناصر به اهر منفصل و واگرا را در انار هیم چنیان

چینش میاند اه همگی در مشارا

برای وضور وقیق

ناب خدا در نه  ،سهیم مییشیوند تیا

جایی اه خواننده همۀ آن ها را در صلحی اراگیر برای آارینندگی در ساختاری رووانی ،بهصورتی
یگانه و واود درک و اوساس میاند:
قرآنباالیسرم،بالشمنانجیل،بسترمنتورات،وزیرپوشماوستا،میبینمخبوا  /ببوداییدرنیلبو ر

«
هرجاگلهاینیایشرست،منچیدم،دستهگلیدارم( »...همان.)238:

آ /
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ای پارۀ شعری ،از داتر شعر «اشراق» ،قرائ

شاعرانۀ او از وودو باورهای مختلف دینیی را

بیان می اند .بی گمان «قرآن»« ،انجیل»« ،تیوراو»« ،اوسیتا»« ،بیودا» و «نیلیوار» در ایی سیطور ،در
معنایی بسیار اراتر از قلمرو لغوی خود بهاار راتهاند .هر یت از ای واژگان اه مجازاً بیه خیدم
گراته شده اندز نماد باورهای دینیی دیرسیال خیود هسیتند« :قیرآن» نمیاد اسیالم« ،انجییل» سیمبل
مسیحی « ،توراو» در معنای دی یهود و «اوستا» مفهوم اامل زرتش

اس

اه عناصیر پیرامیونی

باور شاعر را تشکیل می دهند تا او بیه خیواب رود و راییایی از بیودا و عقایید عرایان شیرقی در
اندیشۀ او هور یابد و نیلوار را در خواب شهود انید ایه «بسییاری آن را رمییی از شیکفتگی و
بیداری یعنی نشان امال اندیشۀ انسان میدانند» (عابدی.)139 :1376 ،
جبران خلیل جبران نیی همچون سهراب سپهری ،به تووید در باورها معتقد اسی  .بییر تیری
خصیصۀ سرودههای او ،خل نثرهای شعرگونهای در آناو آایرینش شیعر اسی

ایه بیا سیمفونی

رو نوازی از رمی و اوساس ،مخاطب را به همآوایی با اندیشهاش ارامییخوانید .واژههیای وییژۀ
شعر جبران ،رو به روشنی و به آسمان اشارو دارنید .زبیان سیروده هیای ایی شیاعر ،سرشیار از
وس آمییی و ترایبآارینیهای رمانتیت اوساسی اس
و ادیان را درنوردیده اس  .او در عیل

اه مرزهای جغراایای تطور انسان ،تیاری

اوساسی خیود و خواننیده ،خیدا و اضیای قدسیی را بیه

شیوهای دل پسند ،در مشاراتی وجدانی ،میهمان اردهاس « .به عقیدۀ جبران ،زندگی انسان در قیید
و بند نل
نعم

و پستی گراتار آمدهاس

و انسان در شرایب امروزی چییی نیس

جیی بیردهای ایه از

زندگی آزادانه بی خبر اس » (المقدسی )241 :1967 ،به همی سبب ،در االم او نیی همانند

سپهری ،درونمایۀ شعری بیشتر از عناصر رووانی برگییده شدهاند تا در عصر مدرنیسیم و تجیدد،
خالقی

هنریش ،در خدم

معنابخشی به عش  ،طبیع  ،زندگی و رو بشری باشد.

جبران در اتاب «دمعة و ابتسامة» ،در نثری شعرگونه با نام «نشید االنسان» ،با الهام از آییۀ 128
سورۀ مباراۀ بقرۀ قرآن اریم ،از رو بشری سخ میگویید و بیرای بیارور ایردن اوساسیش ،از
نمادهای عقاید مقدس و باورهای دور تاریخی مدد میگیرد:
« سَمِعتُ تَعالیمَ کنفوشیوسَ ،وَ أصغَیتُ لحکمةِ بِرَهما ،وَ جَلَستُ بِقُربِ بوذا تَحتَ شجررِِ المعرةجةِ ،وَ هجا أ جا
أالنَ اُغالِبُ الرَهلَ وَ الرُهودَ .کُنتُ عَلَی الطورِ إذ تَرَلی «یَهوَه» لِموسجی ،وَ ةجی عَِجرِ انردنِ ةَرَأیجتُ زُعرج ا ِ
الناصری ،وَ ةی المَدینةِ ةَسَمِعتُ أقوالَ رسولِ العَربِ ،و ها أ ا أالنَ أسیرُ الحیرِِ .شاهَد ُ قوَِ بابِلَ ،وَ زَردَ زصرَ،
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وَ عَظَمةَ الیو انِ ،وَ لَم أزل أری الضعفَ وَ الذلَ وَ الصغَرَ بادیةً ةی جَمیعِ تِلکَ انعمالِ .جالَستُ سَحَرََِ عجی دور
خلیلجبران)406:1994،
(جبران 

و کَهَنَةَ آشورَ و أ ِیاءَ ةلسطی َ وَ زابرحتُ أ شدُ الحقیقةَ».
«تعالیم«کنفوسیوس»راشنیدم.بهحکمت«برهما»گوشسپردمودرکنبار«ببودا»زیبردرخبت
دانایینشستم،واینکبانادانیوانکار،هماوردیمیکنم.آنزمبانکبه«یهبوه»درکبوهوبورببر

موسی(ع)ظاهرشد،منبودمودرعبورازاُردن،معجزاتمسیح(ع)رامشاهدهنمبودمودرمدینبه،
یوحیرتماندهام.منعظمتباببلوشبکوه

سخناننبیعر (ص)راشنیدم؛اماهنوزدرسرگشتگ
ام؛اماهمچنانضعفوذلترادرتمامیایناعمالآشکارمیبینم.منببا


مصرومجدیونانرادیده
ساحران«عیندور»وکاهنان«آشور»وپیامبران لسطینهمنشینیکردهاموهنوزحقیقبترازمزمبه
میکنم».


او از «انفوسیوس» می گوید اه بنیانگیذار ییت سیسیتم اخالقیی بیودهاسی
صمیمی

و اسیاس آن بیر

نسب به سن ملی ،قومی و خانوادگی اس  .پس از آن از «برهما» ،مظهر آاریدگار جهان
سخ می گویید « .دیی هنیدویییم ییا آییی خیواا ایه در سرتاسیر اشیور

در زبان سانسکری

هندوستان مورد ایمان برهمنان اس ز عبارو اس

از :پرستش سه خدا ایه بیه زبیان سانسیکری

«تریموتی» گویند و آن سه خدا ،از ای قرارند :اول «برهما» ،یعنی خدای خلق
دوم «شیوا» ،یعنی خدای مر

و آارییدگار ایلز

و مهلت ال و سوم «ویشنو» ،یعنیی خیدای وییاو و ویاا .ایل.

برهمنان معتقدند اه در اارگاه هستی ،ای سه خدا ،سه وقیق

مسیلمم و موجیود هسیتند و بیس»

(ناس.)189 :1354 ،
از دیگر نمادهای شعر جبران« ،بودا»س

اه برای اوضار بیاوری دور در دل مضیامینی هنیری

اراخوانده شده اس  .بودا در عقاید شرقی ،مؤسس و نماد آیی «بودیسم» اس

اه امیال مطلیوب

در آن ،وصول «نیروانا» یا انای ال اس  .ای چهرۀ عراانی ،در سروده های سهراب سپهری نیی به
اراوانی آمده اس

و بسیاری نیی ،تفکراو سهراب را ملهم از اندیشهها و باورهای او میدانند .بیودا

شاهیاده ای هندی بود اه در ودود قرن ششم قبل از میالد ،در بنارس متولد شد و بعدها بیه لقیب
بودا (یعنی به بیداری رسیده) مشهور شد« .در آیی بودا ،عقیده بر آن اس

اه اگرچه جهان پیر از

درد اس ز اما امکان رستگاری و چیرگی بر آن هسی  ...در ایی آییی  ،نیروانیا مرولیۀ رهیایی از
اشتیاق ها و آرزوها اس » (علوی .)22 :1380 ،درخ

مشهور ،در ای شعر همیان درخی

انجییر
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اه سمبل تفکراو بودایی محسوب میشود اه گفته شدهاس

اه «بیودا زییر درخی

انجییر

معبد به اشراق عظیم رسید» (شمیسا.)36 :1370 ،
در ادامه جبران از «یهوه» نام میبردز «نامی اه نماد سرمدیبودن ناو خداس » (گل و میرت ،
 .)986 :1380او عالوهبر همۀ ایی هیا ،از عناصیر دیگیر ادییان آسیمانی چیون معجییاو ناصیری
(اشیارتی به باورهای مسیحی )« ،مدینه» -شهر مقدس در اعتقیاداو اسیالمی -و نییی از «بابیل» و
«مصر» -خاستگاه های دیری دی و تمدن -و «یونان» سرزمی اسطورهها ،تمیدن و خیدایان اهی
نام میبرد.
یونان در شعر جبران عالمتی اس
نام در ارهنگ و ادب دنیا نمادی اس
اس

خدای بیر

اه نخس

برای اشاره به اهنسالی باور قدسی در جهانز چرا ایه ایی
برای سرزمی خدایان« .زئوس (بیر تری خدایان یونیان)

و پدر آسیمانی و ویاامبیر بادهیا بیودهاسی » (نیاس.)54 :1354 ،

خدایان ای سرزمی اهنسال مانند «هرا»« ،آپولو» و «زئوس» در ادبییاو غیرب و شیرق نمیادی از
آیی مداری بودهاند.
جبرانخلیل جبران ،سپس ای عناصر و نمادهایی را اه هر یت نشانی دور از پرسیتش هسیتند،
در انار «عی دور» -نام روستایی در انعان قدیم اه در عهد قدیم توراو بدان اشاره شدهاس  -و
ااهنان «آشور» -آسور نماد تداعی انندۀ رب النوع و معبود آنهاس  -گرد آورده اس  .در ارهنیگ
سمبل ها« ،ااه ( )pontifexبه معنای اسقف اعظم ،لفظاً یعنی سازندۀ پل و اسی اه دو جهیان را
به هم می پیونددز به معنای رابب بی خدا و انسان ،میان جهان ادراک و ایراادراک» (شمیسیا:1370،
 .)89وی در ای چند سطر ،با عاری گیینی عناصری هم نوا و هیم جامیه و تلفیی و تیألیف همیۀ
مایملت قدسی و دینی شرق و غرب ،هنرمندانه همه را درهم تنییده و در برابیر دییدگان مخاطیب
واضر میاند.
ای شاعر بدع اندیش ،در سروده ای با نام «العبودیه» از اتاب العواصف ،به نقد تاریخی بشیر
پرداخته اس

و در نگاهی ارازمانی و توأم با بدبینی ،بیا زبیان اعتیراض ،اوضیاع جامعیۀ بشیری و

شرایب نابسامان واامبر آن را از پس اشاروهایی دور و نیدییت و نمادهیایی از عرایان شیرقی و
باور غربی ،ترسیم ارده اس  .او سعی داشته تا با امت ای عناصیر ،تصیویری درسی
ناخشنود انسان تاریخی در گذار قرنها را نشان دهد.

از شیرایب
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در ای شعر« ،ارانههای انگ» نمادی از مهد عراان شیرقی« ،سیاول ایراو» خاسیتگاه تمیدن
دیری و «انارههای نیل و طور سینا» نشانههایی از سرزمی مصر ،گاهوارۀ تمدن و پرستش هسیتند
اه از البه الی جادوی سخ ای سرایشگر جاری می شیوند .البتیه ایی شیاعر تصیویرگر ،در ایی
زنجیرۀ تاریخی هرگی از نمادها و نشانه های مغربزمی غاال نمیشود و در برابر هر نشان شیرقی
می اوشد تا قرینه ای از غرب را قرار دهد :از سواول آت تا معابد روم و اوچه هیای قسیطنطنیه و
بناهای لندن .گویی جبران می خواهد از آشفتگی و تشویش واامبر زبان خود و از پس ایی همیه
رمی و راز عمدتاً تاریخی ،رووانی و عراانی ،با زبانی هنری از بردگی انسان معاصر شکوه اند:
«اتَِعتُ انجیالَ زِ ضِفافِ الکَنجِ إلی شاطئ الفرا ِ إلی زَصَب النیلِ إلی جََِلِ سینا إلی ساحا ِ أثینجا إلجی
خلیلجبران،
(جبران 

کَنائسِ روزیةَ إلی أزقةِ القُسطنطنیةِ إلی بَنایا ِ لَندَنَ ةَرَأیتُ العُِودیةَ تَسیرُ بِکُل زَکجان»....
.)406:1994
انههایکنگتاساحل رات،تادهانهیرودنیل،تاوورسینا،تاسواحلآتن،تا
نسلهاراازکر 
« 
معابدروم،تاکوچه هایقسطنطنیه،تبابناهبایلنبدن،تعقیب نمبودمودیبدمکبهبردگبیدرهبر

مکانی،جوالنمیدهد»...


سهراب سپهری نیی در چکامۀ بلند صدای پای آب ،نشانی از همی سراسییمگی اکیری را در
بخش هایی از سرودۀ خود پرااندهاس  .گفتمان شعر او در ای منظومۀ بلند ،ترایبی از رهیااتگی و
بی دراجایی اس  .شاعر در بندهایی از تجربۀ شخصی خیویش و سرگشیتگی رمیانتیکی ،در سییر
آااق و انفس سخ گفته و از نار عالئم و یادگارهای عراانی ،دریغ نورزیده اس  .شیاید یکیی از
مهمتری اشتراااو نگاه جبران و سهراب ،همی گمشدگی در خویش و در تاری اسی  .سیهراب
در صدای پای آب ،در مسیر رهیااتگی و در خلسۀ اندیشه هیای روویانی و باورهیای عرایانی راه
خانه اش را گم ارده اس  .وی برای تعبیر ای همه ناآرامی درون ،شعرش را لبریی از نشیانی هیایی
می اند اه به اندیشۀ اشراق شرقی منتهی میشوند :هنید شیهر باورهیای دور ،سیفالینهای از خیاک
سیلت -تپه های اطراف ااشان اه نشانی هایی از زندگی بشر در اعصار دور را در خیود دارد و بیر
روی سفالینههای آن تصویری از نیلوار منقوش اس  ،-بنارس زادگاه بودا ،سیب ،نیلوار و. ...
اهلکاشانم/نسبمشایدبرسد/بهگیاهیدرهند،بهسفالینهایازخاک«سیلک»/نسبمشبایدببه

«
زنی....درشهربخارابرسد/...منبهمهمانیدنیار تم/بهدشتاندوه/بهببا عر بان/...همبۀروی
زمینپیدابود/نظمدرکوچهییونانمیر ت/...دربنارسسرهرکوچهچراغیابدیروشبنببود/
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مردمانرادیدم/شهرهارادیدم/...اهلکاشانماما/شهرمنکاشاننیست/شهرمنگمشدهاسبت/...
منبهسیبیخشنودم/وبهبوییدنیکبوتۀ بابونه/...کارماشایدایناست/کهمیبانگبلنیلبو رو
قرن/پیآوازحقیقتبدویم»(سپهری.)271-299:1370،

سپهری در ای منظومۀ بلند ،ضم بیان سیر بلو اکری و السیفی خیود ،نمادهیایی از برخیی
باورهای اه را نیی در شعر خود به خدم
بشر ،نشانی هایی به عاری

گراته اس ز مثالً او از باورهای آریایی دربارۀ خلقی

آوردهاس  .در باوری دور« ،اولی انسان ایومرث بود ،بیه معنیی زنیدۀ

میرا .وقتی ایومرث مُرد ،پس از چهل سال از نطفۀ او دو ساقۀ به هم چسبیدۀ ریواس روییدز یکیی
مشی و دیگری مشیانه (معادل آدم و ووا) شد و بشر از نسل آنان اس  .ای اسطورۀ آریاییهاس
اه در ایران و هند معمول بودز ازای رو میگوید گیاهی در هند» (شمیسا.)51-52 :1370 ،
بنارس در شعر سهراب ،رمیی اس

برای اشاره به باورهای شرقی .ای شهر بههمیراه اهلل آبیاد،

از شهرهای مشهورند و نید برهمنان ،مقام واالیی دارند .بنارس ،بر ساول رود انگ بنا شیدهاسی
و در آن بوداییان در طی مراسمی مذهبی ،به شس وشوی خود می پردازند .سپهری با ای تعبیر اه
«سرهرکوچهچراغیابدیپیداست» می خواهد بدان موضوع بپردازد اه عالوهبر آییی برهمیایی و
بودایی ،ای شهر عبادتگاه دیگر مذاهب نیی اس ز چرااه مساجدی مشهور چون مسجد اورنگ نیی
در ای شهر واقع اس  .عالوهبر ای  ،شاید یکی دیگر از مقاصید شیاعر از نایر ایی تعبییر ،بییان
هماوایی باورهای انسان در مشارب متفاوو ،برای معنابخشی به زندگی باشد.
سهراب در ادامه نماد سیب را نار ارده اس

اه ریشیه در باورهیای دینیی دارد .برخیی آن را

نماد میوۀ ممنوعه دانسته اند و برخی دیگر ،گندم را نماد آن می دانند .در شعر امروز ،سیب به جای
گندم ،نماد میوۀ ممنوعه اس
انسان اس

و ااربرد یااته اس  .داستان سیب از یت سو داستان همیشگی هبوط

و از دیگر سو ،گیارش نمادینی از عش نییی اسی

(امیرنیژاد .)122 :1395 ،از دیگیر

نمادهای ای چکامه ،واژۀ «نیلوار» اس  .ای سمبل شعری ،در بسییاری از سیرودههیای سیهراب،
تکرار شده و ازجمله نمادهایی اس

اه نه خواننده را به باورهیایی از اییران تیا هنید و عرایان

بودایی ،راهنمایی می اند« .در اندیشۀ تمدن اقوام آریایی در هند و ایران ،نیلیوار را بطی جهیان و
سریر خداوندگار دانستهاند» (متحدی  .)528 :1355 ،برخی صاوبنظران نییی گیل نیلیوار را رمیی
عراان می دانند و بر ای باورند اه «گل نیلوار با اینکه در مرداب میی رویید ،نشیانی از آن نیدارد»
(شمیسا.)117 :1370 ،
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منظومۀ بلند مساار نیی یکی از سروده های چند ساوتی شعر سهراب اس  .ای چکامه روایتیی
اس

از سفر سالکانۀ رهروی اه بر مییبان وارد می شود .اضای الی واامبر آن ،گفتگیویی آانیده

از نگاه السفی و لبریی از ایما و اشاره اس  .بسیاری از ای نماد و نشانهها ،اشارههیایی هسیتند بیه
همان باورهای هندویسم اه پیش تر از آنها نام بردهشدز برای مثال در ای شعر ،شیاعر از سیفرش
میگوید:
«سفرمرابهسرزمینهایاستواییبرد/وزیرسایۀآن«بانیان»سبزتنومند/چهخو یادمهسبت
عبارتیکهبهییالقذهنواردشد/وسیعباش،وتنهاوسربهزیروسخت»(سپهری.)319:1370،

ضم آنکه گفتار آخر سهراب ،در بخش پسی ای بند شعری برگراته از دستوراو بودایی اسی ز
وی از بانیان «انجیر بنگالی» نام می برد اه عاریتی مقدس از تفکر اشراقی بودایی اس « .در مدرسۀ
بانییان تشیکیل میی شید و

اریشنامورتی موسیومبیه «راجیاو اسیکول» ،ایالس هیا زییر درخی

اریشنامورتی ،در زیر آن موعظه میارد و نیی گفتهشده اه بودا زیر انجیر معبد بیه اشیراق رسیید»
(شمیسا.)36 :1370،
همان گونه اه نار شد ،شعر «مساار» مشحون از رمی و نشانه هیای عیالم قدسیی مشیرقزمیی
اس  .در شعر سپهری ،مضامی  ،واژگان و سمبلهایی اه ناگهان و قاعیدهناپیذیر بیر شیعر او وارد
میشوند ،قاعدۀ اصلی معنا را شکل میبخشند:
برایگوشبیآذیندختران

ومنمفسرگنجشکهایدرّۀگنگم/وگوشوارۀعر اننشانتبترا/

«
شرحدادهام/.بهدوشمنبگذارایسبرودصببح«ودا»هبا/تمباموزن

بنارس/کنارجادۀ«سرنات»
وراوترا/کهمن/دچارگرمیگفتارم»(سپهری.)321:1370،

در ای بند از منظومۀ اخیم شعری ،شییاعر از گنجشیت هیای درّۀ گنیگ بیهعنیوان نمیادی از
هندوان و نجوای اناار آنان (ر .ک :همان ،)163 :گوشوارۀ عراان ،نشانی از گوشیوارههیای بییر
بودا ،بنارس ،ودا و جادۀ سرناو -اشاره به جادهای اه بودا از آن بیه بنیارس مییراتیهاسی  -نیام
میبرد.
وامگیریسهرا وجبرانازنمادهاواشاراتادیانآسمانی
 -2-2
یکی از اصلی تری سرچشمههای شعر سهراب سپهری و جبرانخلیلجبران ،تعالیم دلانگییی ادییان
آسمانی اس  .ای دو سرایشگر ،در اشعارشان عالوهبر آنکه از مکاتب عراانی تاری گذشتۀ بشری
مدد جسته اندز برای بارور ساخت سحر االم خود و القیا و تثبیی

اندیشیههایشیان ،از عناصیر و
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سمبل های ادیان آسمانی غاال نبوده اند .سهراب و جبران ،با امت همی زمینۀ رمییی و تنییده در
اوساس دینی موا شده اند تا به بنای گونه ای از عالم خیالی دس

یابند اه هرگی غبارو غرب

و

یا اهنگی به خود نگیرد و اندیشۀ مشترک دنییای بیاور و اعتقیاد را بیرای گرییی از پریشیانیهیای
اجتماعی اانون بهاار گیرند .به مدد همی موهب

هنری اس

اه خیال لطیف رمانتیکی آنهیا ،در

محدودۀ بی منتهایی از تعابیر قدسی ،مجال پرواز یااته و مهم تر از آن ،از طهارو دنیای دینی بیرای
تلطیف دنیای متناقض امروز ،بهره مند شوند .آنچه در نیل ای عنوان نار خواهدشد ،اقیب انیدای
از نصیب اراوان ای دو شاعر از واژگان و نمادهای عالم قدسی ادیان اس .
گیریازعناصروسمبلهایآییناسالمدرشعردوشاعر

 -2-2-1
وام
شاید بهجرأو بتوان شعر سهراب سپهری و جبیران خلییلجبیران را زمیمیۀ معصیومانۀ زبیان رو
مشترک بشری و گفتاری از اطرو انسانی ،در عصری نام نهیاد ایه در هییاهوی دنییای ماشیینییم،
اندک مجالی برای آسودن انسان وجود ندارد .آنها در سروده هایشان با لحنی رمانتیت ،از غم سادۀ
انسان امروزی ،با تعیابیری روان و سییال سیخ گفتیهانید و رمیوزی از باورهیای آیینیی ادییان و
بهخصوا اسالم را در شعر خویش وارد ارده اند .امتداد رو دینی در اغلب سروده های آنها ،از
البهالی عواطف متاایییکی ،ویروها و رمی و رازهایشان ،بیه شیکلی آشیکار قابیلدرک و رایی
اس  .سمبولیسم دینی و بهخصوا وضور عناصر و نمادهای خاا دی اسالم ،در سیرودههیای
سهراب و جبران ،ازنظر امّی و ایفی به اندازهای اراوان اس

اه با اندک درنگی در سرودههایشان

می توان جهانی از وامداری را در ووزۀ مضمون آارینی و تصویرسازی مشاهده اردز بنابرای آنچیه
در ادامه نار می شود ،اقب نگاهی اسی

مختصیر بیه نمونیه هیایی گییینششیده از پرتکرارتیری

ابرواژگان قدسی منتخب از سوی دو شاعر.
جبران خلیل جبران در سرودۀ با نام «نظرة إلی اتیی » ،بیر آن بیوده تیا بیه خلی تصیویری از
آرمان شهری رایایی ،برای دنیای اردای بشری دس یابد .او برای بنای ای اتوپیای خیالی ،اولی و
آخری سمبلها را از ادبیاو دینی اسالم برمیگییند:
«زِ وَراءِ جُدرانِ الحاضِرِ سَمِعتُ تسابیحِ اإل سا یةِ .سَمِعتُ أصوا َ انجراسِ تَهُ دقائقَ انثیجرِ زُعلِنجةً بَجدء
س ،القَلجبِ
ک هیکلِهجا المقجد ِ
س َس َِکَتها القو ُِ زِج زَعج َد ِن الشجواع ِر َو َر َةعَتهجا ةَجو َ
الصال ِِ ةی زعِ ِد الرَمالِ ،أجرا ٌ
الِشَری( »...جِرانخلیلجِران.)344 :1994 ،
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« ازپسدیوارزمان،سرودروحانیبشریراشنیدم.شنیدمکهصدایزنگهبا،ذراتبازمانبدهو
قدیمیرابهتکاپووامیداردوآغازنمازرادرمعبدزیباییندامیدهد.زنگهاییکهدستقبدرت،

ازکانادراکاتشکلدادهوبر رازآنساختارروحانی،یعنیقل انسانی،ا راشتهاست».
در ای گییده ،عالوهبر آنکه برخی از مضامی  ،برگراته از آموزه های اسالمی اسی ز شیاعر بیا
نار سمبل «نماز» اه نماد خاا اسالم اس ز گام نخسی
خویش اراهم آورده اس  .در لخ

را بیرای تمهیید سیاخ

سیازۀ نهنیی

پاییانی همیی شیعرگونه نییی از «لیلیةالقیر » ،یکیی دیگیر از

سمبلهای ای آیی بهره میگیرد اه در باور مسلمانان ،یادآور شب نیول قرآن و روم

اس :

«زِ وَراءِ جُدرانِ الحاضِرِ ،عَلَی زَسرَحِ انجیالِ اآلتیةِ ،رَأیتُ الرمالَ عَریساً وَ النفسَ عروساً وَ الحیاَِ کُلهجا
لیلةَالقَدرِ» (همان.)345 :
«ازورایدیوارامروزبرگسترۀنمایشنسلهایآیندهدیدمکبهزیببایی،دامبادوجبانآدمبی،
نوعروسیاستوزندگیبهتمامییکش قدراست».

یکی دیگر از تلمیحاو قرآنی اه به شکلی نمادی در برخی از سرودههای جبران آمیده اسی ز
واژۀ «اوثر» اس

اه عالوهبر آنکه اشارتی اس

به ووض مینَوی ایوثرز نیام یکیی از سیورههیای

قرآن نیی اس  .او در یکی از زیباتری آثارش اه با سبکی طبیع گرایانه و زبانی سلیس ،زمیی را
خطاب قرار داده و واژۀ اوثر را بهعنوان سمبلی از طهارو در درون دلنوشتهاش گنجاندهاس :
« نحنُنَستَودِعُکِالجیفَوَأنتِتَمألینَبَیادرَنااألغمارَوَمَعاصِرَنابالعناقیدِ/نحبنُنَصببَ ُوَجهَبکِ
بِالدمِوَأنتِتَغسلینَوجوهَنابِالکوثرِ»(همان.)609:
هایماراازمحصولوچرخشتهایمبانرا


م،اماتوخرمن
هایمانرادرتوپنهانمیکنی

«ماجنازه
آلودهمیکنیم،اماتورخسارۀماراباآ کوثرشستشو


کنی.ماصورتتراخون

هاانباشتهمی

ازخوشه
میدهی».


و جبران همی نماد را در جایی دیگر چنی نار اردهاس :
«ةَأخذ ُ إذ ذاکَ ثمرًِ وَ أکلتُ ،ةَوَجدتُها حلوًِ کَالشَجهدِ لذیجذًِ کجالکوثرِ ،طیِجةا کَجال مرِِ الِابلیجة ،عَطِجرِا
کَأ فاسِ الیاسمی ِ» (همان.)467 :
«آنگاهمنمیوه ایبرداشتموتناولکردموآنراشیرینچونعسلوپاکچونکبوثروگبوارا
چونشرا بابلیوعطرآگینچونرایحۀیاسمنیا تم».
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همانند آنچیه دربیارۀ شیعر جبیران گفتیهشید ،وضیور عناصیر و رمیهیای بیاور اسیالمی ،در
سروده های سپهری نیی تا اندازه ای گسترده و پربسامد اس

اه بهجرأو میتوان ادعیا ایرد ایه بیا

وذف آنها ،وودو ارگانیت و ساختار معنیایی بیشیتر اشیعار وی زاییل شیده و زبیان گفتیارش
نامفهوم و نامأنوس خواهدشد.
یکی از آشناتری واژگان سمبلیت در بیاور اسیالمی« ،سییب» اسی  .ایی نمیاد ،در برخیی از
شعرهای سپهری ،با آگاهی و هدامندی ویژهای ،بهاار راتهاس :
«زندگیخالینیست/مهربانیهست،سی هست،ایمانهست/آری/تاشقایقهست،زنبدگیبایبد
کرد»(سپهری.)350:1370،

برخی عقیده دارند اه سیب ،نماد میوۀ ممنوعه اس « ،معنای نمادی سییب در شیعر سیهراب،
مرتبب با داستان آدم و ووا و میوۀ ممنوعه اس » (شیریفیان .)63 :1386 ،بسییاری از مفسیران نییی
برخالف ای نظر ،باور دارند اه درخ
ادانی نیی عقیده دارد اه درخ

ممنوعه ،گندم بوده اس  .در همی راسیتا ،اسیتاد شیفیعی

میوۀ ممنوعه ،در عیالم اسیالمی گنیدم اسی  ،نیه سییب (ر .ک:

شفیعی ادانی )40 :1380 ،و همان گونه اه گفته شد ،بهزعم برخی دیگیر نییی ،سییب نمیاد دانیایی
اس ز چرا اه پس از ناارمانی آدم و ووا و نیدیکی به شجرۀ ممنوعه ،آنهیا بیر برهنگیی خیویش
وقوف و آگاهی یااتند.
سهراب سپهری ،در یکی از سرودههایش بهنام «و پیامی در راه» ای نماد را در انار سمبل نیور
(روشنی) اه نشانی از رهیااتگی و اشارتی به ناو وضرو و اس  ،آورده اس  .گویی شاعر بیر
آن بوده تا به شکلی لطیف و هنری ،و ییرو و ناارمیانی آدم و ویوا را بیه تمیرد و طغییان انسیان
امروزی و وتی تاریخی- ،در قالب تعبیر «سبدهاتانپرخبوا »– پیونید زده و در آن بیا شییوه ای
اخیم و در قالبی از هنجارگرییی زبانی ،در ر ها نور میریید تا آگاهی در زندگی جریان یابد:
«روزی/خواهمآمدوپیامیخواهمآورد/دررگهانورخواهمریخت/وصبداخبواهمدرداد:
آیسبدهاتانپرخوا !سی آوردم/سی سرخخورشید»(سپهری.)338:1370،

«صدای پای آب» ،یکی دیگر از چکامههای زیبای سهراب اس

ایه در آن ،سیاخ

و اضیای

شعر بهخوبی در سازمانی بی همتا از تشیکل و ترتییب ،واژگیان ،نمادهیا و عناصیر اسیالمی را بیه
خدم

گراتهاس  .خدا ،ترنم پرطنی شعر ای شاعر به اشارتی ساده نشان دادهشدهاس :
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«خداییکهدرایننزدیکیاست/الیاینش بوها،پایآنکا بلنبد/رویآگباهیآ ،روی
قانونگیاه»(همان.)272:

شاعر در ادامه از دیگر نمادهایش پرده برداری می اند :قبلۀ او گل سرخ اسی  .گیل سیرخ ،در
ادب نمادی از امال و نهای

اس  .ای اشارو ،نگاهی اس

به تجلیی ناو خیدا در هسیتی« .در

ادبیاو مغرب زمی  ،ااسۀ گل سرخ ،مثل پیمانۀ زنیدگی و جیام وییاو و قلیب گیل ،برانگیینیدۀ
رایای عشقی بهش آیی هستند» (دوبواور .)101 :1375 ،شمیسا نیی معتقد اس
راز امال اس

(ر.ک :شمیسا .)131 :1370 ،جانماز سهراب زالل چشمه و نشانی از پیاای اسی .

او مهر از نور ساخته اس
ناو اودّی

ایه گیل سیرخ

و همانگونه اه پیش تر نایر شید ،نیور نمیادی از

اه ماهیتی ویژه اس

اس  .سجاده ،وضو ،گلدسته و تکبیرةاإلورام ،از دیگر عناصر باور دینی هسیتند ایه

بیهیچ تیاوم اکری در اضایی سرشار از مسالم

و همپوشانی در انار هم ایفای و یفه میانند:

«منمسلمانم/قبلهامیکگلسرخ/جانمازمچشمه،مُهرمنور/دشتسجادۀمن/مبنوضبوببا
هامیگیرم/درنمازمجریانداردماه،جریانداردویف/سنگازپشتنمبازمپیداسبت/:

تپشپنجره

کهاذانشرابادگفتهباشدسرگلدستۀ

همهذراتنمازممتبلورشدهاست/مننمازمراوقتیمیخوانم/

علفمیخوانم/پی«قدقامت»مو »(سپهری.)272:1370،

سرو/مننمازمراپی«تکبیرِاالحرام»

شاید یکی از مهم تری نکاو ریف ای شعر ،چینش ای سیمبلهیا و عناصیر باشیدز چراایه
سپهری تعمداً در نار آنها ،وتی ترتیب را نیی مراعاو ارده اس  :جه یابی قبله ،تدارک جانمیاز
و سجاده ،وضوساخت  ،انان ،تکبیرةاإلورام و پس از آن قدقام  ،همگی چنان با تخیلی نیرومند و
خیالی دورپرداز و با واژگانی همآوا ترتیب یااتهاند اه گویی برای اقامۀ نماز هماالم شدهاند.
جبرانخلیلجبران نیی در سرودهای با نام «أنشیددة الهریرة» ،اندیشیهای اوساسیی و میوازی بیا
همی مضمون را در االم خویش پرورش داده اس  .او با بهایارگیری عناصیر و نمادهیایی چیون
شراب شبنم اه اشارتی نمادی به شراب مقدس در مسیحی
نگاهی به ناو الوهی

هستندز سخنی درنهای

مشابه

اس

و نیی دو نماد آسمان و نور اه

با شعر سهراب آوردهاس :

«أ ا أشرَبُ خَمرََِ الندی وَ أسمَعُ أغا یَ الشحاریر وَ أرقُصُ عَلَی تَصفیقِ انعشابِ .أ ا أ ظُرُ إلی العُلُو دائمجاً
کَی أری النور وَ ال أری خَیالی ،وَ هذهِ حِکمةا لَم یَتَعَلمها اإل سانُ بَعدُ» (همان.)339 :
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«منشرا شبنممینوشموبهآوایبلبالنگوشمبیسبپارموبباکبفزدنسببزهزاراندسبت
میا شانم.منپیوستهروبهآسماندارمتانوررابنگرموسایۀخودرانبینمودراینحکمتیاسبت
کههنوزآدمیآنرادرنیا تهاست».

میید بر آنچه نار شد ،جبران در سرودۀ «صووالشاعر» ،انسیان را بیا نگیاهی جهیانشیمول و
ارامکانی ،مورد خطاب قرار میدهد .او به پیروی از تعالیم دینی ،از انسانی
از رو خدایی بر زمی اس ز رووی اه الهوتی اس

میگوید ایه نفحیهای

و در میان مل ها در ورا

اسی  .شیاعر

در ای سرودۀ زیبا ،انسان را اار از نژاد و ااکارش ،برادر میخواند و در البهالی االمش ،با نایر
نشیانه هایی از آیی های توویدی ،سعی دارد وقیق

جییاودانۀ عشی و یگییانگی را در تیییررس

بیاور همگیان قرار دهد .در یکی از بندهای ای سروده ،جبرانخلیلجبران اجیایی از نظام عبیادی
اسالم ،مانند سجده ،مسجد ،راوع و دعا را در انار معبد و انیسه درجه
از رمانتیسم دی محور ،واضر ارده اس

خل معماری بیکرانیی

تا در ضم ای مهم ،باور مبتنیبر همگرایی ادیان را طر

اند:
« أحِکَ ساجداً ةی جازعِکَ وَ راکعاً ةی هیکَلِکَ وَ زُصَلیاً ةی کنیستِکَ ،ةَأ تَ وَ أ جا ابنجا دیج  .واحجدَ هجوَ
الروحُ ،وَ زُعَماءُ ةروعُ هذا الدی ِ أصابعُ زُلتَصِقةا ةی یدِ انلوهیةِ المشیرِ إلی کمالِ النفسِ» (همان.)408 :
« تورابهحالسجدهدرمسجدورکوعدرمعبدودعادرکنیسه،دوستمیدارمکهتبوومبن،
زادۀیکدینیموآن،روحانسانیتاستوبزرگانِشاخههایاینآیین،بسبانانگشبتانیمتصبل،در
دستالوهیتیهستندکهبهکمالروحاشارهدارد».

او در شعری دیگر اه نگاهی انتقادی و پرخاشگرانه به جهان پیرامون دارد ،از علی(ع) ،سیمبل
عدال

اسالم در انار بولس ،از رهبران مسیحی ایه در راه قسیب و عیدل ،بیه دار آویختیه شید و

مدو پاشا ،سیاس مدار عثمانی اه در تالش برای رهایی از استبداد جان داد ،یاد میاند:
«قَد سَمَمتُم سُقراطَ وَ رَجمتُم بُولسَ وقَتَلتُم غَلیلو وَ ةَتَکتُم بِعلیِ ب ِ أبی طالب(.ع) وَ خَنَقجتُم زِجدحَت باشجا وَ
هوالءِ یَحیونَ االنَ کَانبطالِ الظاةری َ أزامَ وَجهِ انبدیةِ» (همان.)461 :
« شمابودیبدکبهببهسبقرارزهبردادیبدوببولسراسنگسبارکردیبدوگالیلبهراکشبتیدو
ابنابیوال (ع)رابهقتلرساندیدومدحت پاشباراخفبهکردیبد،حبالآنکبهاینبانهمچبون
علی 

ابدیتزندگیمیکنند».

قهرمانانیپیروزمند،چهرهبهچهرۀ
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خلیلجبران
نمادهایمسیحیتدرشعرجبران 

-2-2-2
یکی از اصلیتری سرچشمههای اندیشهی شعری جبران ،باورهای مسییحی
نمادهایی اس

و وضیور پربسیامد

اه به ای آئی آسمانی ،اشارو دارند .او در سروده ای با نام «صیوو الشیاعر» ،بیا

نجوایی دلنشی  ،نام عیسی مسیح(ع) را نمیادی همیاره از وقیقتیی جیاودان میی دانید ایه هرگیی
نمیمیردز شعلهای اه زبانهی آن ،خاموش نمیشود:
«وَ لَم تَقوَ اورشلیمُ عَلَی قتلِ الناصری ،ةَهوَ حَی إلی انبدِ وَ الآثینا عَلَی إعدامِ سُقراطَ ،ةَهوَ حَی إلی انبجدِ،
وَلَ تَقوَی الس ریةُ عَلَی سازعی اإل سا یةِ وَ تابِعی إقدامِ االلوهیةِ ،ةَیَسجیحونَ إلجی انبجدِ ،إلجی انبجدِ» (همجان:
.)410
«هرگزساکناناورشلیمنتوانستندعیسیمسیح(ع)رابکشندواوتاابدزندهاست.اهبالیآتننیز
نتوانستندسقراررااعدامکنندکهاونیزبرایهمیشهزندهوجباوداناسبتوهببرگزنیشبخندببر
شنوندگباننبدایانسبانیتورهبروانراهخبداییچیبرهنخواهبدشبدکبهآنبباننیبزجبباودانه
خواهندزیست».


ای شاعر رمانتیت سرا ،در چکامۀ «ماوَ أهلی» ،با زبانی سرشیار از اعتیراض و ناخشینودی ،از
مر

و نارضایتی از اوضاع اانون سرزمینش میسراید و برای بارور اردن اندیشۀ اندوهناک خیود،

نماد صلیب را اه در مسیحی

یادآور بردار شدن عیسی مسیح(ع) اس  ،به خدم

میگیرد:

«زا َ أهلی عَلَی الصلیبِ .زاتوا وَ أکفهُم زَمدودِا حوَ الشجرکِ وَ الغَجربِ وَ عُیجو ُهُم زُحدقَجةا إلجی السجوادِ
الفضاءِ .زاتوا صازتی َ لِأن آذانَ الِشریةِ قَد اغلقَت دونَ صُراخِهم» (همان.)502 :
ردند.آناندرحالیکهدستانشانبهسویشرقوغر بازوچشمانشاننیز

«خانوادهامبرصلی مُ
بود،جاندادند.آنهادرخاموشیوسکوتمُردند،زیراگوشبشبریت

بهتاریکیآسماندوختهشده
هایشانبستهبود».


ازشنیدنناله

در مقام مقایسه و بررسی ،در اشعار سهراب سپهری نشانی از وضور نمادهای آیی مسیحی ،
یاا

نشد ،هرچند در پارهای موارد ممک اس

باورها مربوط دانس
خودداری شدهاس .

برخی مضامی را بهگونهای غریب ،به ای گونه

اه بهدلیل پرهیی از اطالۀ االم و اجتناب از خروج از موضوع ،از نار آن
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-3نتیجه

از مجموع آنچه در ای جستار بدان اشارهشد ،میتوان نتایج زیر را در نگاهی اجمالی استنباط ارد:
 -1پژوهش واضر به بررسی تطبیقی وضیور نمادهیای قدسیی و باورهیای دینیی دور و نیدییت
جهانی بهعنوان متغیّری قابلمطالعه در اشعار سپهری و جبرانخلیلجبران برپایۀ مکتیب آمریکیایی
مطالعاو تطبیقی پرداخته اس  .در ای نگاه ،مقایسه و مقارنۀ مضامی موضوع اصلی پژوهش بیوده
و مقولۀ تأثیر و تأثر ،اهمی

چندانی نداشتهاس ز ازای رو بسییاری از سیرودههیای ایی دو شیاعر

مورد واااوی قرار گراته و اشتراااو و ااتراقاو وضور ای گونه نمادها و عناصر مورد بح

قیرار

گراتهاند.
 -2سهراب سپهری و جبرانخلیلجبران ،دو شاعر معاصر نوپرداز در ادب پارسی و عربیی هسیتند
اه توای یااته اند تا با تلفی دو اسلوب ادبی رمانتیسم و سمبولیسم و با ااربسی

نیکیو و هنیری

عناصر و نمادهایی از آئی ها و باورهای بشری ،ای عناصر عاریتی دینیی و مقیدس را ،در جهی
غنای ساخ

شعری خویش و پرورش مضامی آن ،چینش نمایند .در شعر ای دو سرایشگر ،رمیی

و راز سمبولیت و اضای رمانتیکی ،در آشتی ام نظییری در خلی آایرینش هنیری ،ایفیای و یفیه
نمودهاند.
 -3وضور عناصر قدسی در شعر سهراب و جبران ،بهگونه ای اس

اه در چشیم انیدازی جهیانی،

وقای دینی و باورهای بشری را اار از جغراایا و زمان ،در شعر خویش میهمان ارده تا در سایۀ
ای همییستی عقیدتی ،اشراق عاراانۀ سهراب و اندیشۀ معطوف بیه امیروز جبیران ،بیه نیکیی در
سرودههایشان رخ نماید.
 -4شعر هر دو شاعر ،از وی

بهاارگیری نمادهای قدسی مشیرق زمیی  ،وامیدار اندیشیههیایی از

عقاید هندوئیسم و بودایی ،تعالیم انفوسیوس ،عقاید اه مصیر ،بابیل و از عقایید غیرب نییی ،از
اندیشههایی از یونان متأثر هستند.
 -5در شعر هر دو شاعر ،بسیاری از نمادهای ادیان آسمانی اسالم و مسیحی  ،بهاار گراتیه شیده
اه بسامد ای عناصر در شعر سهراب ،رو به ایونی باورهای اسالمی اس ز درویالی ایه در شیعر
جبران ،از هر دو آیی به اراوانی بهره گراته شدهاس .
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 -6هر دو شاعر ،با آمییش عقاید دینی و خیال رمانتیکی ،اوشش اردهاند تیا اضیایی سییال ،آرام،
دل انگیی و شاعرانه را بر مخاطیب عرضیه اننید و شیاید یکیی از دالییل اقبیال انبیوه خواننیدگان
سرودههای ای دو شاعر ،همی مهم باشد.
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