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چکیده:
ً
شاعران معاصر هر یک از زاویه دیدی خاص و نیز با دغدغه های بعضا متفاوتی نسبت به وضعیت محیط های شهری
محل زندگی خود ،سخن رانده اند .مقوالتی همچون شهر ،طبیعت ،انسان  ،محیط زیست ،بوم ،اجتماع و نظایر آن از
جمله مهمترین مباحثی است که شاعران در البه الی اشعار خود بدان ها پرداخته اند .از ميان شاعران معاصري كه از
طبيعت مي گويند ،از شهرگريزي دم مي زنند و هر يك به نحوي از منظر طبيعت و ا كولوژي به شهر مي پردازند ،سهراب
سپهري چهره اي برجسته دارد .این مقاله با هدف وا کاوی و تبیین نگاه سهراب سپهری به موضوعات شهر و طبیعت،
تالش دارد تا توجه ویژه وی را به مسائل و مشکالت زیست محیطی و بوم شناسانه جامعه ایرانی ،نمایان سازد .بر این
مبنا ،این مقاله با روشی تفسیری  -تاریخی به تحلیل محتوای کیفی مضمون مبنا در متون و دیوان های اشعار سهراب
سپهری می پردازد .یافته های این نوشتار نشان می دهد که در سروده هاي سهراب ،ارزش هاي طبيعي و ا کولوژی نهفته
است .پارادایم ها و یا مضامین "ارتباط میان طبیعت وشهر"" ،ا کولوژی شهری و منظر"و " رویکرد روستا شهری"  ،مهمترین
مواردی اند که شاعر به بیان آنها می پردازد.
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انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیعت در اشعار
سهراب سپهري با اندیشمندان حوزه طراحی محیطی

 .1مقدمه
بررسی آرا و افکار شاعران به عنوان پیشگامان ادب و فرهنگ
یک ملت ،از جمله ضرورت هایی است که بر دوش اندیمشندان
و متخصصین زمــیــنــه هــای مختلف دانــشــی مــی بــاشــد .از این
رهگذر موضوعات فضا ،مکان ،شهر ،طبیعت و نظایر آن که جزو
دغدغه های اساسی در حوزه های معماری و شهرسازی به شمار
می روند ،از جمله مهمترین محورهای مورد اشاره در آرا و اشعار
برخی شاعران (مانند سپهری ،شاملو ،فرخزادو یوشیج) بوده
است .با این تعبیر مهمترین هدف این مقاله بررسی جایگاه شهر
و طبیعت در اندیشه و افکار سهراب سپهری به عنوان یکی از
شاعران تأثیرگذار معاصر در ایران است.
سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایران ،در  15مهر ماه 1307
در کاشان پا به عرصه حیات گذشت و در  13اردیبهشت 1359
در تهران درگذشت .سهراب در اشعارش به طور کلی و در بعدی
وسیع ،نگران انسان و سرنوشت اوســت .سپهری روح شاعرانه
و لطیفی داشــت که بــرای هر چیز معنی و مفهومی خاص قائل
بود(محمدی .)600 :1388 ،مروری بر آرا و نظرات سایر شاعران
مشهور معاصر ایران که به پدیده شهر و موضوعات پیرامونی آن
پرداخته اند ،نشان می دهد که تفاوت سپهری با سایر شاعران در
این است که جستجو وی برای ساختن جهانی آرمانی و به دنبال
آن ذکــر نگاه کمالی نسبت به واقعیات و موضوعات شهری با
صراحت و تأ كید بیشتری در اشعارش بازتاب یافته است (رحیمی
راد1388 ،؛ جهانشاهی1381 ،؛ ضیاء االدین .)1382 ،ضیاءالدین
ترابی به درستی اعتقاد دارد كه جهان آرمانی سپهری ،جهانی
است كه «در آن همه چیز زیبا و دوست داشتنی است  .نه جنگی
هست ،نه مرگی و نه بی عدالتی و بیقانونی ،جهانی زیبا و ابدی كه
سرشار از روح زندگی است» (مكوندی  128 : 1385،و.)129
نگاه پدیدارشناسانه ویــژه سهراب سپهری به مقوالت شهر و
طبیعت ،پژوهشگر را بــر آن داشــت تــا بــا استخراج مؤلفه های
مفهومی نهفته در اندیشه وی ،بروز برخی جریانات و رویکردهای
نو طراحی شهری و طراحی منظر را در تالزم با ابعاد ا کولوژیک آن
خاطر نشان سازد .با این نگاه ،فرضیه اصلی پژوهش این است
که «سهراب سپهری به عنوان شاعر مؤلف و زمینه ساز در حوزه
توجه به مقوالت طبیعت و محیط زیست قلمداد شده و می توان
از طریق تفسیر اشعار وی به تأ کیدات ماهوی و هنجاری مورد نظر
دست یافت» .ازاین رو این مقاله با هدف وا کاوی و تبیین نگاه
سهراب سپهری به موضوعات شهر و طبیعت ،تالش دارد تا توجه
ویژه وی را به مسائل و مشکالت زیست محیطی و بوم شناسانه
جامعه ایرانی ،نمایان ســازد .تا از این طریق بر لــزوم ارتباطات
سازنده و مؤثر میان حوزه های ادبی و طراحی محیطی از طریق
بررسی یک نمونه موردی تأ کید ورزد.
.2روش تحقیق
ارتــبــاط مــیــان ح ــوزه ه ــای ادبـ ــی ،هــنــری و فــنــی در مــعــمــاری و
شهرسازی نه تنها با ماهیت این رشته ها بلکه با هدف و غایت
اصلی آنها که همانا آفرینش مکان پایدار می باشد ،سازگار است.
درایــن میان تالزم میان حوزه های ادبی به ویژه در این نوشتار

مقوله شعر با حوزه های طراحی محیطی و شهری باالخص فضا،
منظر  ،ا کولوژی و نظایر آن ،امری ضروری قلمداد می گردد؛ چرا که
اندیشه نهفته در شعر شاعران با برخورداری از بارقه های حسی-
عاطفی و عقالنی ،جنبه عینی و ملموس بیرونی یافته و بر محمل
فضاهای شهری می نشیند .این مقاله در صدد است تا به این
سؤال اساسی پاسخ دهد که «آیا می توان از طریق تحلیل اندیشه
و اشعار سهراب سپهری به استخراج رویکردها و مبانی ویژه و در
خور توجهی در حوزه طراحی محیطی دست یافت»؟.
هدف این مقاله همانطور که ذکر آن رفت ،وا کاوی و کشف نگاه و
اندیشه سهراب سپهری نسبت به مقوله شهر و طبیعت و تدوین
این ارتباط اســت .بنابراین مقاله از روش تفسیری-تاریخی در
نیل به این هــدف ،بهره می برد .شیوه استخراج و جمع بندی
یافته ها بــر مبنای تحلیل محتوای مضمون مبنای اشــعــار و
انتشارات سهراب سپهری از دریچه ارتباط عمیق این شاعر با
فضاهای شهری و آرمانشهر ترسیمی وی ،می باشد .بدین منظور
با نگاهی کیفی ،از روش های تحلیلی-توصیفی در تجزیه و تحلیل
داده هــا سود جسته و سعی در ارائــه چارچوبی پــارادایــم گونه از
تفکر و نگرش این شاعر به شهر و مقوالت طراحی شهری دارد.
«تحلیل محتوای مضمون مبنا» ،تحلیل مضمونی یک راهبرد
تحلیلی و شیوه ســاده ســازی داده هــاســت که در آن داده هــای
کیفی ،تقسیم بندی  ،طبقه بندی  ،خالصه و بازسازی می شوند؛
بــه شــیــوه ای کــه در آن مهمترین داده هـ ــای ذخـیــره در جریان
تحقیق ذخیره می شوند )Nichols, & Neale2001( .و نیز تحلیل
یادداشت ها و منابع مرتبط با اشعار وی ،طبقه بندی مضمونی
از اندیشه وی در خصوص رویکردهای شهرسازانه ،صورت گرفته
و در دور بــعــدی ،بــا تکنیک غــربــال گــری ،دسته های مضمونی
مشخصی پدیدار شده است.
 .3مضامین موجود در اشعار سهراب سپهری
 .3 .1ا کولوژی شهری و منظر
رویکرد امــروزی بشر به موضوع برنامهریزی و طراحی ،تنها باعث
تخریب و انهدام و کاهش ارزشهای محیط میگردد(مک هارگ،
 .)1389سهراب سپهری جهان را یكپارچه جاندار و زنده میبیند.
یعنی تمام عناصر جهان با او در غمزهاند و هر یك زبانی و دنیایی
بــرای او میگشایند .بــدون شک بارزترین صفت سهراب ،عشق
دیرپای او به طبیعت و ا کولوژی بود.
اشعار او مملو از عشق به طبیعت است  ،از بوی علف گلستانه به
وجد میآید ،دستیابی به حقیقت را در درك گل نیلوفر میداندو در
عرصه شناخت راز گل سرخ ،به شناور شدن در افسون آن بسنده
میكند .وی تأ كید مــیورزد كه برای درك عشق و دوستی با همه
مردم شهر  ،زیر باران باید رفت .از این رو نگرشی احساسی و گاه غیر
تعقلی به شهر دارد .و آرزوی رفتن از شهر به بیرون ،به جایی كه شهر
نیست ،به روستا و یك گوشه دیگر .
بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم /بیا زودتر چیزها را ببینیم.
عشق سهراب به طبیعت است كه میتواند حالت سنگ را بفهمد.
سنگ حالتی دارد كه میخواهد آن را بفهمد ،برای او مانند آدمی
است كه باید حالش را پرسید .سهراب از شقایق كه می گوید،
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درك حالت سنگ به او بگوید كه چرا
سنگ را هم می بیند .شاید ِ
پشت سنگ قرار گرفته بود.
شقایق ِ
از شب ریشه سر چشمه گرفتم  ،و به گــرداب آفتاب ریختم /بی
پروا بودم  :دریچهام را به سنگ گشودم /مغاك جنبش را زیستم/
هشیاریام شب را نشکافت ،روشنیام روشن نکرد/من ترا زیستم،
شبتاب دور دست!
سهراب دیــدی انسانی نسبت به طبیعت دارد و دیــدی طبیعی
به انسان .همه پدیدهها در نگاه او زیبا و دوست داشتنی است.
سپهری با حساسیتی بینظیر تغییر و تحوالت زمانه را لمس كرد و
بر آنها شهادت میدهد.
او نگران میشود وقتی میبیند كه «هیچكس زاغچهای را در یك
مزرعه جدی نمیگیرد»  .او هماهنگی و تفاهم و تعاون موجود در
طبیعت را به انسانها بشارت میدهد.
من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن/.من ندیدم بیدی ،سایه
اش را بفروشد به زمین/.رایگان میبخشد ،نارون شاخه خود را به
كالغ/.
ایــن عالقه و محبت تنها شامل گل و گیاه و مــوجــودات زیبای
طبیعت نیست ،در ایــن شــور عاطفه و غلیان احــســاس ،حتی
موجودات زشت و كریه طبیعت در پندار محبت او جای ویژهای
دارند .سپهری این گونه گالیه سر می  دهد :
من نمیدانم/كه چرا میگویند  :اسب حیوان نجیبی است/،كبوتر
زیباست/و چرا در قفس هیچكسی كركس نیست/گل شبدر چه
كم از الله قرمز دارد/چشمها را باید شست ،جور دیگر باید دید/
واژه را باید شست...
چنانچه میبینیم سهراب كركس را در ردیف اسب و كبوتر قرار داده
ً
و حتما شایسته است كه همانند قناری و بلبل و دیگر حیوانات
زیبا ،در قفس به تماشا گذاشته شود .این جاری شدن در هستی
و همزیستی با عناصر ،بارقه الهام و اشتیاقی در دل می-تاباند كه از
تلتو آن روح را تازگی و سبكبالی میبخشد .تا همه چیز و همه كس را
دلپذیر یابد و بیدریغ مهر ورزد؛ همچنان كه روح سهراب پیوندی
همگانی با اجزای طبیعت دارد.
پس آنچه مهم و در خور اهتمام است ،خود نفس نگریستن است و
آن وقتی صحیح است كه بین نگرنده و نگریسته  ،اتحاد ایجاد شود
 .برخوردی تازه  ،در حالت تسلیم محض و كسب آ گاهی و شناختی
كه بدون گزینش و انتخاب است .سهراب در ابراز عالقه به حیوانات
تا آن حد پیش میرود كه میسراید :
و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد/و نخواهیم پلنگ از
در خلقت برود بیرون /و بدانیم ا گر كرم نبود  /،زندگی چیزی كم
داشت/و ا گر خنج نبود ،لطمه میخورد به قانون درخت.
به راستی وجود كرم در زندگی آدمیان چه تأثیری میتواند داشته
باشد كه عدم آن ،باعث كمبود زندگی آدمیان میشود؟ عشق به
طبیعت و تمامی مظاهر آن در آثار سهراب ،نمودی همیشگی و پایا
دارد .سهراب همانند فالسفه خوشبین ،همه پدیدههای طبیعت
و كائنات را زیبا و دلپسند میبیند ،و از نظر او نباید به پدیدههای
طبیعت با نظر منفی برخورد نمود(جهانشاهی.)1831 ،
بد نگوئیم به مهتاب ا گر تب داریم ....

در نظام طبیعت این انسانها هستند كه روابط مادی بر تمامی
افكارشان سایه انداخته و همه روابط انسانی را از دریچه مسائل
مادی مینگرند ،ولی در طبیعت حیوان و نبات اینگونه مسائل
مطرود و پذیرفتنی نیست.
سپهری با رد روابــط غیرانسانی انسانها با هم  ،نمونههایی از
ارتباط سالم مظاهر دیگر طبیعت با هم از جمله نبات و حیوان را
برای خواننده به عنوان مثال ذكر میكند و آنها را به سادگی دعوت
میكند:
ساده باشیم  /چه در باجه یك بانك  ،چه در زیر درخت  /و نگوییم
كه شب چیز بــدی اســت / .و نگوییم كه شب تــاب نــدارد خبر از
بینش باغ....
نگاه ا کولوژیک در کتاب دو م وی یعنی زندگی خــوابهــا()1332
ص میدهد،
ت موضوعی شعرهای سپهری را به خود اختصا 
محوری 
ن شعر ،هدفی نــدارد جز ارائه
به گونهای که گویی شاعر از ســرود 
تصویرهایی از طبیعت ،مثل:
گیاه تلخ افسونی /شــوکــران بنفش خورشید را/در جــام سپید
بیابانها لحظه لحظه نوشید م و در آیینه نفس کشنده سراب/
تصویر تو را در هر گام زندهتر یافتم....
 .3 .2ارتباط میان طبیعت و شهر
ف طبیعت و پرداختن ب ه چشماندازهای
هدف سپهری از توصی 
ی زیبا از طبیعت نیست،
طبیعی ،فقط وصف ساده و ارائه تصویر 
بلکه شاعر همانند برخی نظریهپردازان محیط و منظر چون اسپیرن
ن را در شهر و
( )1982و بل ( )2002در پی رازی و رمزی است که آ 
زندگی شهری متمدن امــروز نمییابد و به همین خاطر سپهری
هویت خویش و انسان متمدن امروزی را در پناه بردن به طبیعت
ل طبیعت است که میسراید:
میداند .و در د 
میرویید.در جنگل،خاموشی رویا بود/.شبنمها بر جا بود/.درها
باز،چشم تماشا باز ،چشم تماشاتر،و خدا در هر...آیا بود؟
سهراب تالشی پیگیر بــرای جستجوی هستی خویش و عبور از
برهوت بیهویتی و نیستی دارد .او بیتفاوت از كنار شهر و جمعیت
انبوه آدمیان عبور میكند .قطار سیاست را خالی میبیند و هیاهو
و غوغای شهریان را با چشمانی نیمه باز مینگرد و میگذرد  .خود
را به «دشتهای فراخ» و «كوههای بلند» میرساند و در گلستانه
ســراغ بــوی علف را میگیرد(هویت خویشتن را در بستر طبیعت
میجوید )  .او زندگی را رسم خوشایندی میداند كه :
زندگی خالی نیست /مهربانی هست آسیب هست ،ایمان هست/
آری /تا شقایق هست زندگی باید كرد .
سهراب دراین بند ،جامعه شهری را به تصویر میکشد/ .شهر پیدا
بود/:رویش هندسی سیمان ،آهن،سنگ/.سقف بیکفتر صدها
اتوبوس (./...قره شیران . )49: 1386 ،
در این جنگل آسفالت و انبوه خانههای تنگ ِ هم  ،همه روابط
طبیعی به هم خــورده و معكوس شده است  .شاعر كه فقط بام
خانهها را با كبوترهایی كه روی هــره نشستهاند ،به یــاد دارد .
واز دیــدن این همه سقف سیار كه حتی یك كبوتر هم روی آنها
ننشسته ،تعجب میكند .آدمها همه دارند كاری میكنند كه نباید
بكنند.
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نگاه سهراب به معضل زندگی شهری نگاهی ریشه ای و روییده
از اعماق تاریخ است .سهراب می داند كه نخستین نشانه های
زندگی شهری كه به دستمان رسیده  ،با مرگ گره خورده است.
او می داند كه چرخ این گاری(زندگی ،هویت) از هزاران سال پیش
به سمت مرگ در حركت است( اقبال قره شیران . )50: 1386 ،
فــنــاوری مــدرن با کاربست شتاب آلود و بــدون تفکر یافته های
علمی و امکانات فنی در حال زشت نمودن چهره زمین و خاصیت
سکنی پذیری آن است (مک هارگ.)1389 ،
چــرخ یــک گ ــاری درحــســرت وامــانــدن اســب/،اســب درحــســرت
خوابیدن گاری چی/،مردگاری چی درحسرت مرگ... /.
روایت انسانی كه جزو طبیعت است .سپهری به انسان می پردازد
اما نه جدا از طبیعت پیرامونش ،كاركرد حیاتی او را به شیوهای
كنایی باز می نماید  :رویش  ،اندوه  ،باهم بودن ،جدا افتادگی،
رنگباختگی  ،شدت ها و تناقض ها كه به زبان شعر و در محدوده
سطح حكایت می شود(حقوقی .)1379 ،میهن سپهری ،كویر
رنگ و حیاتی جوشنده از آن است .او در میهن خود هر روز دوباره
كشف می شود.
صدای تو سبزینه آن گیاه  /،...من از طعم تصنیف در  /،...ببین
عقربکهای فواره /،...بیا آب شو مثل فواره/،...
تــوأم با تصاویری از قلمرو زندگی خشن شهری که به اقتضای
حس و ادرا ک شاعر ،وارد شعر شدهاند و حتی بر آنها نیز روح
طبیعت پرست شــاعــر ،ســایــه افــکــنــده اس ــت .ســهــراب ،هویت،
طبیعت و روشنی خــود را از كاشان كــویــری به ارث بــرده بود.
سادگی خاك و بناهای طاق ضربی ،تنها در كنار بیابان؛ نه بیابانی
برهوت و شب های غرق در وحشت مرگ كویر ،شاعری بود كه از
آب و روشنی گذر كرده بود ،طبیعت در شعر سهراب مثل كویر
دیدنی ،تصویر سیال از عالم خارج از تپه و خانه و غروب ،از تك
درخت تنهایی و خاك است .برای شاعری چون سهراب ،هویتش
در دل طبیعت جریان داشت.
نگرش و وصف طبیعت در کتاب چهارم سپهری یا«شرق اندوه»
ما را به جهان ذهنی سپهری رهنمون میشود و میبینیم که
سهراب در این طبیعتگرایی«و گشت و گذار طبیعی»،در پی راز
و رمزی است که آن را در شهر نمییابد .وآن باز اندیشی طبیعتی
است كه سهراب در آرمانشهر خود می پروراند(واردی .)1384 ،با
ن از درون اشعار سهراب دید كه شاعر در
اندکی دقت بیشتر میتوا 
پی بازگویی کدام درد است و برای دستیابی به کدام رمز و رازی
است که به طبیعت پناه میبرد .بی تردید وی در پی شهری است
كه از دل طیعت بیرون آید.
سفر پیچک این خانه به آن خانه /سفر ماه به حوض /فــوران
گل حسرت از خــا ک/ریــزش تــا ک جــوان از دیــوار/بــارش شبنم
روی پل خواب  ....در آخرین کتاب سپهری یعنی«ما هیچ،ما
نگاه»()1356میتوان به روشنی حضور طبیعت و اشیای طبیعی
را در شعرهای شاعر دید ،گرچه با زبان و بیان دیگری،مانند :
آسمان پر شد از خال پروانههای تماشا /عکس گنجشک افتاد
در آبهای رفاقت/فصل پرپر شد از روی دیوار در امتداد غریزه
/بــاد میآمد از سمت زنبیل سبز کرامت /شاخه مو به انگور/

مبتال بود....چشمان یک عبور /کاجهای زیاد/.زاغهای زیادی
سیاه/آسمان به اندازه آبی/سنگچینها،تماشا،تجرد/کوچه باغ
فرا رفته تا هیچ /ناودان مزین به گنجشک/آفتاب صریح/خا ک
خوشنود/تنهای منظره...
جهان در شعر سپهری ،محمل تصویر نوینی از زیبا شناسی
زیست محیطی است .این نوع زیباشناسی که کارلسون ،برلینت و
پورتئوس نیز از آن نام می برند ،ویژه خود اوست .زیبایی شناسی
طبیعی در نگاه وی ،بازگشت به طبیعت و اصول جهان هستی
است .به تعبیر دیگر سهراب آرمانیترین وجه زندگی را ،زندگی
طبیعی و زندگیای كه خداوند بنا نهاده اســت ،میداند .نگاه
ســهــراب بــه طبیعت نگاه سبز آفرینش و بشر دوستانه و از سر
خیر خواهی و برکت است.
آب را گل نکنیم .../در فر و دست انگار کفتری می خورد آب /....
آب را گل نکنیم ،دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در
آب / ...
شناسایی راز گل سرخ را در طبیعتی می توان جستجوگر بود كه
در آن از معراج فوالد و فلز نشانی نباشد؛ در پشت طلوع گل های
یاس.
سهراب از اصل فلسفه حیات غافل نمی شود و فراموش نمی كند
كه از كجا آمده و آمدنش بهره چه بود  ...بنابراین در جای جای
آثار و اشعارش رد پای هوشیاری و نگرش اندیشمندانه به محیط
پیرامون را می توان نظاره گر بود.
چیزهایی هم هست كه نمی دانم....
پشت دریــا هــا شـهــری اس ــت/ .در آن پنجره ها رو بــه تجلی باز
است /.بام ها جای کبوتر هایی است ،که به ّفواره هوش بشری
می نگرند/.دست هر کــودک ده ساله شهر ،شاخه ی معرفتی
است/ .مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند/.
که به یک شعله به یک خواب لطیف /.خا ک ،موسیقی احساس
تو را می شنود /.و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد/ .پشت
دریاها شهری است /.که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان
سحر خیزان است/شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند/.پشت
دریا ها شهری است !/قایقی باید ساخت/
ســهــراب بــا طبیعت ،بــرخــوردی فلسفی می كند و بــه ســادگــی از
كنار اشیا نمی گذرد .همچنان كه در روستاها با مردم زادگاهش
برخوردی صمیمانه دارد و از درد آنان آ گاه است  .ولی سخن خود
را به اشاره ای رازناك می گوید و می گذرد .در حالی كه درد و رنج
آن ها را از صمیم جان می فهمد و گویا جز كمال و جمال چیزی
نمی بیند .دربــاره اشیای طبیعت نیز به همین بسنده می كند
و جز زیبایی چیزی نمی فهمد و خود می گوید :ما به راز هستی
پی نمی بریم ولی می توانیم از قانون جاری در هستی اشیا لذت
ببریم:
كار ما نیست شناسایی راز گل سرخ /كار ما شاید این است/كه در
«افسون»گل سرخ شناور باشیم  /پشت دانایی اردو بزنیم/دست
در جذبه یك برگ بشوییم و سرخوان برویم...
طبیعت گرایی سهراب بیش از هر چیز ،از سادگی روح و صفای
باطن او ناشی می شود .سپهری در طول حیات ،انسان وارسته ای
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بود و سادگی و صفای روستا را به تمدن شهری آمیخته با دروغ و
ریا ترجیح داده است.
 .3. 3رویکرد روستا _ شهری
در اشعار سهراب سپهری ،دلبستگی به محیط روستا و كویر
و گریز او از محیط شهری آشكار اســت .توصیف او از محیط و
فضاهای روستایی و دغدغه هایی كه از محیط شهری دارد ،به
غایت در كالم او دیده می شود .سهراب به خوبی سلطه اصطكاك
فلزات را بر فضاهای مأنوس طبیعی ،ظریف و زودشكن روستایی
استشمام می كند .محیط و فضاهای شهری همواره حس اسارت
و وحشت را برای سهراب به همراه داشته است .سهراب كه با
پیوندی نا گسستنی با محیط روستایی  ،زندگی پرنده ها ،صدای
آب  ،حس كردن نبض روییدن گیاه و ستایش همه موجودات
را با تمام وجــودش احساس می كند .سهراب گویا از زندگی در
شهر مصنوع خسته شده و می گوید« :قایقی خواهم ساخت و
سفری به پشت دریاها خواهم کــرد .در آن شهری که پنجره ها
رو به تجلی باز است و خا کش موسیقی احساس را می شنود و
در آن شهر شاعران وارثــان آب و خرد و روشنی اند» .توجه ویژه
به هماهنگی و در هم آمیختگی میان روستا و شهر در اشعار
سهراب سپهری نهفته است .موضوع توسعه پایدار به مفهوم
روستا_ شهر پیوند خــورده است تا راهی برای ایجاد یك محیط
شهری زیست پذیر از لحاظ اجتماعی و زیست محیطی فراهم
آورد .به عنوان فرم شهری فشرده ،روستا _ شهرها به طرز كارآمد
و مؤثرتری از زمین استفاده می كنند و فشارهایی را كه برای
توسعه بر روی زمین های كشاورزی و فضاهای باز است ،كاهش
می دهند(.)Fleming 2000
دوره آخر اشعار سپهری ،یاد آور غم غربتی بود كه از كویر داشت،
باز نمایی شوق وصلی كه سرانجام به اصل خود پیوسته است.
اصل او كاشان ،شهر كویری و آن حوالی است .سپهری نقاش
شهر های بــزرگ نیست ،سهراب نمیگوید :چه كار بكنیم بلكه
میگوید چه كــار نباید كــرد .جامعه آرمانی سهراب ،جامعهای
است كه مبنای آن اصول جاری در هستی و طبیعت به وسیله
خداوند است .طبیعت را ،خانه های گلین را و دیوارهای كاه گلی
را می ستاید و عزلت جویانه از جدال با جهان مغشوش پیرامونش
سر باز می زند .در جایی كه در گریز از پیچیدگی ،به سادگی محض
و گریز از هر شكل طبیعی دست می یازد و همواره آرامش و خلوت
روستا را می جوید .از سوی دیگر ،دلبستگی اش به طبیعت مانع
از ماندگار شدنش در این حیطه می شود و در حركتی متواتر دوباره
به سوی شكل حقیقی طبیعت و نه شكل استعاری و مجازی آن
رجوع می كند .بهترین مثال گریز سپهری از پیچیدگی به سادگی و
آرامش ،آن زمانی بود كه سراسیمه از نیویورك به تهران و بالفاصله
به كاشان گریخت و تنها در آنجا بود كه آرام گرفت...
او با ایــن جهان آش ــوب زده ،سر ستیز نــدارد ،پس به گریز از آن
میاندیشد و از «او» میخواهد که وی را «زیر یک شاخه» (سایه
طبیعت) به دور از «شب اصطکا ک فلزات» (غوغای جهان تاریک
تکنولوژی) به خواب ببرد تا مبادا صداهای ویرانگر این جهان،
«چینی نازک تنهایی» او را بشکنند .سهراب می خواهد از دنیای

فــوالدی و از اصطكاك با فلزات فــرار كند و بخوابد ،ولی تا ِكی؟
خودش می گوید:
ا گر كاشف معدن صبح آمد ،صدا كن مــرا/.و من ،در طلوع گل
یاسی از پشت انگشت های تو ،بیدار خواهم شد« .آمدن كاشف
معدن صبح» كنایه از طلوع خورشید اســت .ا کنون تنها عشق
اســت که میتواند در تاریکی و تردید «کوچه هــای شب قرن»
جان پناه باشد و وی را از وحشت هجوم آهن و سیمان و پوالد
و جرثقیل به «قانون زمین و آب و روشنی» در امان بــدارد .تنها
عشق است که میتواند دراین عصر معراج پوالد (عصر ماشینیزم)
او را مثل دری بــه سمت هبوط گالبی (ازلـیــت نــاب طبیعت و
بدویت بی شایبه خلقت) بگشاید (روزبه . )74: 1388 ،
در شعر «به باغ همسفران» سپهری در مواجهه با واقعیات تلخ
و تیره جهان بیرون به نرما و نــازکــای بهشت درونــی خــود پناه
میبرد .از «عنصر معراج پــوالد» به دوران «هبوط گالبی» ،و از
«شب اصطکا ک فلزات» به صبح «خواب در زیر یک شاخه» .در
مجموع گریز از «دنیایی که هست» به جستجوی «دنیایی که
باید باشد» ،اساس سیر عارفانه و سلوک شاعرانه اوست .در این
مسیر ،در شعر او «ایدئولوژی بدل به جهان بینی ،و تعهد سیاسی
شاعر بدل به تعهد کیهانی میشود»(فرجی .)1384 ،باری ،شعر
سهراب از ایدئولوژی بیگانه است ،اما نا گریز چون هر شعر واالیی
دارای جهان بینی است ،از هستی برداشتی و بینشی سازمند و
بسامان دارد که با خود در تناقض نیست (روزبه .)75: 1388 ،
صدا کن مرا /صدای تو خوب است  .../بیا تا برایت بگویم چه
ان ــدازه تنهایی مــن بــزرگ اســت /کسی نیست /بیا تــا زنــدگــی را
بدزدیم /میان دو دیدار ،قسمت کنیم....
در کنار سطرهایی مانند:
من از طعم تصنیف در متن ادرا ک یک کوچه تنهاترم /بیا آب شو
مثل یک واژه در سطر خاموشام /من از حاصل ضرب کبریت و
تردید میترسم ./...
تصاویری از قلمرو زندگی خشن شهری که به اقتضای حس و
ادرا ک شاعر ،وارد شعر شدهاند و حتی بر آنها نیز روح طبیعت
پرست شاعر سایه افکنده است.
 .4بحث و تفسیر داده ها
دلتنگی ،بــرای سهراب فقط آه کشیدن بــرای روزگ ــاران گذشته
نیست .دلتنگی گذشته بــرای او نوعی بازتولید هویت نسلی،
بازتولید هــویــت اجتماع(شهر و روســتــا) و بازتولید ا كــولــوژی و
طبیعت دیگر است .سهراب در زمان خود درمقام نقد و شرح حال
شهر و جامع ه خود می پردازد و به گذشته فكر می كند .مفاهیم
ا كــولــوژیــک بــرای س ـهــراب بیش از هــر چیز در شهر و بخصوص
در شهر و دیــارش كاشان بــروز میكند .و حتی گاهی به گونهای
افراطی كه شهر و دیار خود را گم می كند و شهری را در پشت شب
می جوید .بــرای سهراب كالبد طبیعت ،بخش مهمی از شهر و
روستا را شامل می شود .دلتنگی گذشته پیوند عمیقی با هویت
دارد ،سرچشمه بسیاری از اشعار سهراب را باید در طبیعت گرایی
و هویت مخصوص خودش جستجو كرد.
استخراج و تحلیل محتوای مضامین نهفته در اشعار سهراب

سپهری مرتبط با موضوعات شهر و طبیعت ،نشان از بروز برخی
رویکردهای ویژه معاصر طراحی شهری و منظر شهری در اندیشه
وی دارد .همسویی این نگاه با اندیشه متفکران و متخصصین
مشهور حوزه های طراحی محیطی شایان توجه می نماید.
جــدول  .1انطباق محتوایی میان مضامین موجود در اشعار سهراب
سپهری با آرای اندیشمندان طراحی محیطی
ردیف

رویکرد

مضامین موجود در اشعار

نزدیکی با آرای

طراحی

سپهری

اندیشمندان طراحی

محیطی
1

محیطی

اکــــولــــوژی اکــــولــــوژی ،مــنــظــر ،اولریچ (،)1984
شهری و منظر محیطزیست،
جانداران ،طبیعت

2

گیاهان ،فورمن (،)1995
کاپالن ()1992

ارتباط میان هویت طبیعی ،همزیستی مک هارگ (،)1961
طبیعت و شهر با طبیعت ،حضور طبیعت اسپیرن(،)1984
در شهر ،حفظ اکوسیستم ترنر(،)1996
طبیعی

3

روستا  -شهر

توجه به بوم ،الگوی سنتی ،سی ان یو (،)1999
پیاده مــداری ،پرهیز از گنز()1962
مدرنیته
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علمی-پژوهشی

• هدف همه رویکردها و جنبش های معاصر در طراحی شهری
و زمینه های همجوار ،دستیابی به هماهنگی بیشتر میان انسان و
طبیعت است .بازگشت به طبیعت و به کارگیری الگوهای طبیعی
در فرهنگ ،آموزش ،فناوری و نوآوری در هزاره سوم ،راه حل بشر
بــرای نیل به آرامــش ،زیست پذیری ،سرزندگی شهری ،کیفیت
کالبدی ،محیط زیست سالم ،امنیت و اعتالی ارزش های انسانی
و اجتماعی خواهد بود .مهمترین دستاورد این پژوهش که در
البه الی آرا و افکار سهراب سپهری می توان یافت ،ساخت ابنیه و
شهرها بر مبنای پارادایم احترام به محیط زیست و طبیعت گرایی
در عصر کنونی است.

پورتئوس()2007

نظام معیشتی روستایی ،کتز (،)1994

ش ـمــاره پنجم

خالقانه این فرآیند نیز واجد اهمیت است .کمیت در کنار کیفیت،
شهریت در کنار طبیعت ،انسان در کنار زمین و جانوران در کنار
انسان ها ،معنا دارد .در فقدان چنین نگرشی است که به قول
سهراب سپهری ،شاعر پرآوازه معاصر ،گسست انسان از طبیعت
و بارقه های هویتی بروز یافته و بحران هویت معاصر شکل گرفته
است.

 .5نتیجه گیری

انطباق ماهوی میان مضامین شهر و طبیعت در اشعار
سهراب سپهري با اندیشمندان حوزه طراحی محیطی

یافته های این نوشتار نشان می دهد که سهراب در پی یافتن
شهری آرمــانــی كه نمادش آرامــش و هویتی كه طبیعت در آن
است ،می باشد .طبیعت سمبل دنیای اندیشه ها ،مكان آرمانی،
مدینه فاضله و آرم ــان شهر شــاعــر اس ــت .سپهری در طبیعت
نشانه ای از شر و بدی نمی بیند .او همان قدر از زیبایی اسب و
كبوتر و الله لذت می برد كه از زیبایی كالغ و كركس و گل شبدر هم
لذت می برد .اهم نکات قابل استخراج شامل موارد زیر می باشد:
• حفظ ا کوسیستم های طبیعی و همسازی و سازگاری پایدار
مــیــان ا ک ــول ــوژی ،م ــردم و شهر هسته مــرکــزی تــفــکــرات سهراب
سپهری را تشکیل می دهد .شهر آرزوهــایــش ،شهر آرامــش آبی
آسمان است .آن جا ،جای کسانی است که با هستی ،صلحی
پیوسته دارنــد .به مــوازات این نگاه ،یان مک هــارگ ( )1961در
کتاب «طــراحــی با طبیعت» بر لــزوم توجه عمیق به نظام های
طبیعی و زیست محیطی در شهر هشدار داده است.
• در تداوم نگاه سهراب سپهری و نیز افرادی چون کوین لینچ
و تام ترنر است که نگرش به شهر به عنوان موجودی زنده ،اساس
فکری کنونی در طرح های شهری را باید شامل گــردد .مطابق
ایــن دیــدگــاه همه عناصر شهری به هم متصل اند .چنانچه با
رویکردی سیستمی نیز این مفهوم قابل تبیین می باشد .مطابق
ایــن نظریه ،هر عنصر در شهر واجــد جایگاه ،نقش و ارتــبــاط با
سایر عناصر ،لکه ها ،حوزه ها و نقاط است .به همان میزان که
برنامه ریزی اهمیت دارد ،روند طراحی و دستیابی به محصول
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