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صداي پاي آب و صداي ني، دو نواي ملكوتي

*مقدمدكتر سهيال صالحي

چكيده
ـ  « از جبران خليل جبران و »ني «"The Nay"بررسي شعر  از سـهراب  » اي آبصـداي پ

دهد كه اين دو شاعر چقدر بـه طبيعـت نزديكنـد و بـا               سپهري، در پژوهشهاي تطبيقي نشان مي     
. رسند؛ اگر چه يكي مسيحي و ديگري مسلمان است    عرفان خاصــي به ديدگاههاي مشتركي مي     

ن كنند كه انساني كه به طبيعت نزديك است، به خدا نزديك اسـت، زيـرا جهـــا                آن دو بيان مي   
هر دو شاعر قصــة غربــت انـسان در ايـن جهـان را بـا زبـاني                 . اي از جلوات الهي است    جلــوه

.گويندشيرين باز مي
Give me the nay and sing.
The secret song of eternity
The laments of the Nay will linger
Beyond the decline of existence.

. سعادت بودباغ ما شايد قوسي از دايره سبز
جويدم در خوابميوه كال خدا را آن روز، مي

خوردمفلسفه ميآب بي
چيدمدانش ميتوت بي

.....
انداختآمد، دست در گردن حس ميشوق مي

.نور مي آمد، دست در گردن من مي انداخت

)س(عضو هيأت علمي دانشگاه الزهراء * 
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □102

ر ادبيـات   ها و آراي نو و بديع د      قابل بيان اين كه از ديدگاه نقد فرماليستي، راه بررسي انديشه          
.تطبيقي، باز خواهد بود

هاي كليديواژه
.سهراب سپهري، صداي پاي آب، جبران خليل جبران، ني، طبيعت، عرفان

مقدمه
هاي مهم نقد ادبي است كه تأثير ادبيات ملّتي را بر ملّـت ديگـر          ادبيات تطبيقي يكي از شاخه    

گنجـد و   قي است كـه در درون آن مـي        اي از ادبيات تطبي   اي شاخه ادبيات مقايسه . كندميبررسي  
.كنداي فكري و روحي و ادبي شاعر يا نويسنده در ادبيات جهان تحقيق مييه يگانگءدرباره

در اين مجمل، نويسنده بر آن است كه دو شعر از دو شاعر بزرگ، يكي از ايران و ديگـري از                 
بران خليل جبران با شعرسهراب سپهري و شعر صداي پاي آب و ج      . لبنان را تجزيه و تحليل كند     

"The Nay".
قابل بيان اين كه جبران خليل جبران اگر چه لبناني است، ولي به دليل مهاجرت بـه آمريكـا،           
هم در ادبيـات عربي و هم در ادبيات انگليسي داراي شاهكارهاي فراواني است كه يكـي از آنهـا                   

. است"The Nay""ني "شعر 
ينه تعامل زبان و ادبيات فارسي با فرهنگهاي ديگـر، بـه قطعـه              در پي پژوهش تطبيقي در زم     

 از جبران خليل جبران برخوردم و با خوانـدن  (The Nay)شعر كوتاهي شامل چهار بند به نام ني 
 سهراب سپهري افتادم كـه چقـدر ايـن دو شـاعر، بـه طبيعـت                 »صداي پاي آب  «آن به ياد شعر     

 اگـــر چـه جبـران مـسيحي و      ـ  شـود ن ديـده مـي  نزديكند و با عرفان خاصي كه در شعر ايشا
: رسند كه از همه مهمتـر ايـن اسـت كـه     به ديدگاههاي مشتركي مي �  سهــراب مسلمان است

اي از جلوات الهي اسـت   جهــان جلوه . انساني كه به طبيعت نزديك است، به خــدا نزديك است         
.و بايد طور ديگري به آن نگريست

:شودغاز ميشعر ني جبران اين گونه آ
Give me the Nay and Sing,
The secret song of eternity.
The laments of the Nay will linger
Beyond the decline of existence
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103□...   صداي پاي آب و صداي ني 

ني را به من بده و بنواز
آواي پر از رمز و راز ابديت را

اندوه و مرثيه ناي درنگ خواهد كرد
در وراي هبوط هستي

رنگي و اكنون پس    از جدا شدن از عالم وحدت و بي       . لود دارد از حقيقت هستي    ني، آوايي راز آ   
آدمي هبــوط كرد و در قفس تــن زنداني شد و نـي وجـود              . دهداز جدايي اندوه و مرثيه سر مي      

.رمز و راز ابديت در نواي اوست و نوازدخواند و اندوهناك ميانسان، مرثيه مي
عد از شرح نسبت خود و مـرگ پـدر، كـودكي خـــود را               سهراب، ب  »صداي پاي آب  «در شعر   
كند، و اين بخش كودكي بسيار نزديك به هنگامي است كه در آغوش خـدا و بـا او    تــوصيف مي 
. در زمان ال زمان؛يگانه بوديم

در عرفان مولوي كودكي سـمبل محجوبيـت اسـت و ايـن جهـان مناسـب حيـات كودكانـه                     
ليك و وردزورث، كودك سمبل روح انسانيت و سمبل صداقت و        اما در عرفان ويليام ب     ،انسانهاست

.و روح شعر است) ع(سمبل مسيح 

:سهراب چنين مي گويد
»باغ ما در طرف ساية دانايي بود«

.هنوز به دانايي و عقل جزيي حسابگر نرسيده بوديم
باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه«

» بودباغ ما نقطة بر خورد نگاه و قفس و آينه
.با طبيعت سر و كار داشتيم، باغ ما در ملتقاي چشم و پرنده و نور بود

»باغ ما شايد قوسي از دايره سبز سعادت بود«
. شد حس كردخوشبختي و سعادت را مي

»جويدم در خوابميوه كال خدا را آن روز، مي«
. بودام روزيآن روز، نزد خدا روزي مي خوردم و ميوه بهشتي

.شيرينيك روياي 
خوردمآب بي فلسفه مي«

»چيدمدانش ميتوت بي
ء و فلـسفه   لهااسير اين جهـان و اسـتدال      . دارنده نشده بودم  گرفتار عقل استداللي و دانش باز     

.فقط فطرت الهي بود و جوار حق و آرامشي خيال انگيز. دست و پاگير آن نشده بودم
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □104

»دشداشت، دست فوارة خواهش ميميتا اناري تركي بر«
 دست از نظـر     .اي بهشتي است  هاي بومي كاشان است و همچنين ميوه      انار چون توت از ميوه    

.جهيدن به سوي انار به فواره تشبيه شده است
.كردجهيد و درخواست ميدستهايم به سوي ميوه بهشتي مي

گاه تنهـايي، صـورتش را بـه پـس     . سوختخواند، سينه از ذوق شنيدن مي   تا چلويي مي  «
»چسبانيد ميپنجره
آمـد دسـت در گـردن مـن     انـداخت، نـور مـي   آمد دست در گـردن حـس مـي     شوق مي «
»انداختمي

.به تنهايي و شوق، شخصيت انساني داده شده است
.كثرت و تعددي نبود، شوق بود و نور بود

.كرد عشق شوخي مي � كردفكر، بازي مي«

»زندگي چيزي بود، مثل يك بارش عيد، يك چنار پر سار
. در آن زمان وحدت و يگانگي بود؛زيبايي و زيبايي و زيبايي

زندگي در آن وقت صفي از نور و عروسك بود«
.يك بغل آزادي بود

»زندگي در آن وقت، حوض موسيقي بود
...  مثل حوض پر آب؛ديبخشموسيقي زندگي را نشاط مي. رسيدنواي الهي به گوش مي
:شودن محكوم به هبوط ميرسد و انسااما زمان جدايي فرا مي

»هاكم در كوچه سنجاقكطفل پاورچين پاورچين، دور شد كم«
.دوران كودكي و معصوميت و بهشتي انسان: هاكوچه سنجاقك

اين بخش تصوير بسيار زيبايي از بزرگ شدن تدريجي طفـل، از نظـر عرفـاني، طـرد شـدن                    
.انسان از عالم جانبخش روحاني وحدت

» رفتم از شهر خياالت سبك بيرونبار خود را بستم،«
»...دلم از غربت سنجاقك پر«

كـه در هـواي      در حالي  ،ماندگذارد و از اصل خود دور مي      و انسان قدم به اين دنياي فاني مي       
.وصل باقي ماند

من به مهماني دنيا رفتم«
»من به دشت اندوه

من به باغ عرفان«
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»من به ايوان چراغاني عرفان رفتم
خواند و حديث هاني بود پر از عقل و استدالل و دانش عرفاني كه مرا به سوي خدا ميديگر ج

.دادكرد و راههايي براي تسكين درد هجران و دوري نشان ميجدايي را زمزمه مي
رفتم از پلة مذهب باال«

 شكةتا ته كوچ
»تا هواي خنك استغنا

 يعني نيـاز    ؛ كه مرا به استغنا رساند     به مذهب رسيدم، به شك رسيدم، و پس از شك به يقيني           
. مستغني شدم،به دوست را شناختم و از هر چه غير اوست

»تا شب خيس محبت رفتم«
عاشق شدم و عشق ازلي و ابدي را شناختم، شوق لقاي او را شناختم، درد عـشقي را چـشيدم          

.) ه استتشبيه شدعشق به لحظات لطافت شبي باراني و خنك و خيس. (كه گفتني نيست
»من به ديدار كسي رفتم در آن سر عشق«

. عشقي ماوراي عشقهاي زميني
:گويدگرديم كه از طبيعت و مظهريت باري تعالي مي به شعر جبران باز مياكنون

Have you , like me,
Chosen the forest dwelling
Rather than the castle?
Have you followed the stream
And climbed the rocks?
Have you anointed your body
With fragrance distilled in light?
Have you been drunk with dawn
In the goblets full of pure air?

آيا تو نيز همانند من
اي؟جنگل را به جاي قصر انتخاب كرده
ايآيا تو نيز رودخانه را دنبال كرده

ي؟اها باال رفتهو از صخره
اي،آيا تو نيز بدن خود را تدهين مذهبي كرده

با عطر تقطير شده در نور؟
اي آيا تو نيز از سپيده سيراب شده

هايي پر از هواي ناب؟در جام
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Have you, like me,
Sat down at dusk
Among the glowing languor
Of vines laden with grapes?
Have you lain down on the grass at night
And covered yourself with heavens
Opening your heart to the future
Forgetful of the past?

آيا تو نيز همانند من
در غروب آفتاب

اي؟ پر بار از انگور نشستهكهايميان خميدگي درخشنده و تابناك تا
اي آيا تو نيز شبانگاه روي چمنزار دراز كشيده

ها پوشانده باشي؟را با آسمانكه خود در حالي
و قلب خود را به سوي آينده گشوده 
؟گذشته را به دست فراموشي سپرده
 سـپس تجلـي پروردگـار را در عمـق     ، درك راز و رمز طبيعت   ،و چنين عجين شدن با طبيعت     

...جان ديدن
:سهراب

:چيزها ديدم در روي زمين«
».كردكودكي ديدم، ماه را بو مي

كوبيد ديدم نور در هاون ميمن زني را«
 آنان نان بود، سبزي بود، دوري شبنم بودةظهر در سفر

».كاسة داغ محبت بود
گويد تا آن را بخورند و جبران از سيراب شـدن           شبنم مي » ظرف گرد بزرگ  «سهراب از دوري  

.از سپيده و جامهايي پر از هواي ناب براي سر كشيدن
:اي جمال الهي در جهان استهدر به دنبال جلوهه سهراب در ب

خواسترفت و آواز چكاوك ميمن گدايي ديدم، در بدر مي«
برد نماز خربزه ميةو سپوري كه به يك پوست

»شما: گفتشاعري ديدم هنگام خطاب به گل سوسن مي
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107□...   صداي پاي آب و صداي ني 

ورزد و فهمد و به آن عشق مـي سخن از شاعري كه به شعور رسيده است و گل سوسن را مي       
.رسد ميبه پله اشراق

هايي كه به بام اشراقپله«
»رفتهايي كه به سكوي تجلي ميپله

:گويدجبران نيز از اين آسماني شدن مي
Have you lain down on the grass at night
And covered yourself with heavens?

، ديگر  رسد به امور عيني و محسوس بدون طراوت و لطافت طبيعت مي            كه سهراب در اين جا   
:شودهمه چيز بد مي

شهر پيدا بود «
رويش هندسي سيمان، آهن، سنگ

كفتر، صدها اتوبوسسقف بي
»كرد حراجگل فروشي گلهايش را مي

و بعــد دويــدن بــراي يك لقمه نان، دور شدن از حقيقت زندگي و فرو رفتن در مرداب چه    
.... كنم، چه كنم

اسبچرخ يك گاري در حسرت واماندن «
اسب در حسرت خوابيدن گاري چي

»مرد گاري چي در حسرت مرگ
:هاي زندگي را ببينيتوانستي زيباييكردي، مي ميهاما از آن باال كه نگا

عشق پيدا بود، موج پيدا بود
برف پيدا بود، دوستي پيدا بود

كلمه پيدا بود
.آب پيدا بود، عكس اشياء در آب

:بيندرا در طبيعت ميهاي خدا حال ديگر باز هم جلوه

سفر دانه به گل«
سفر پيچك اين خانه به آن خانه

سفر ماه به حوض
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فوران گل حسرت از خاك
ريزش تاك جوان از ديوار
بارش شبنم روي پل خواب
پرش شادي از خندق مرگ

جنگ يك روزنه با خواهش نور
جنگ يك پله با پاي بلند خورشيد

زنبيلها با خالي يك جنگ زيباي گالبي
»جنگ خونين انار و دندان

اند به آنچه كه از طبيعـت  ها كه نماد دو موجود زيباي طبيعت    ها و سنجاقك   پروانه ةو بعد حمل  
:نيست
حملة لشكر پروانه به برنامة دفع آفات«

»حملة دستة سنجاقك به صف كارگر لوله كشي
:سپس فتح

فتح يك باغ به دست يك سار«
المفتح يك كوچه به دست دو س

چـوب، بـه   يـك كودكـان كـه بـا   (» فتح يك شهر به دست سه چهــار اسب سوار چـوبي    
)كننداصطالح اسب سواري مي

 پر بار از انگـور نشـسته، شـبانگاه روي           كهايسهراب نيز همانند جبران كه در غروب ميان تا        
ت، بـه  چمنزار دراز كشيده، با آسمان خود را پوشانده و قلب خود را بـه سـوي آينـده گـشوده اسـ                  

 ....تنهايي نمناك علف نزديك است
من در اين خانه به تنهايي نمناك علف نزديكم«

شنوممن صداي نفس باغچه را مي
ريزدو صداي ظلمت را، وقتي از برگي مي

و صداي سرفه روشني از پشت درخت
عطسه آب از هر رخنه سنگ

چك چك چلچله از سقف بهار
از پرندگان مقدس است و در بهار       .  شبيه چلچله دارد   چلچلــه همــان پــرستوست و صداي    (

)شودپيدا مي
شنوممن صداي قدم خواهش را مي

هاضربان سحر چاه كبوتر
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109□...   صداي پاي آب و صداي ني 

جريان گل ميخك در فكر
 پاك حقيقت از دورءشيهه

 شوقةو صداي كفش ايمان را در كوچ
»و صداي باران را، روي پلك تر عشق

:ك استو سهراب مانند جبران به طبيعت نزدي
من به آغاز زمين نزديكم«

گيرمنبض گلها را مي
»آشنا هستم با، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت

روح من كم سال است
گيرداش ميروح من گاهي از شوق سرفه

روح من بيكار است 
)حاصل آدمي استهايي كه عادت مكرر و بيمشغله(

هـاي بـاران، درز   قطـره : ــــراوت اسـت  بينــد با طاين روح بزرگ كه با عينك عــادت نمي    
.شماردآجرها را مي

»روح من گاهي، مثل يك سنگ سر راه، حقيقت دارد«
:هاي حق در طبيعت، همه با هم آشنا، همه با هم هستند، مثل يك وجود واحدجلوه
من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن «

اش را بفروشد به زمينمن نديدم بيدي، سايه
خشد، نارون شاخه خود را به كالغ برايگان مي

شكفدهر كجا برگي هست، شور من مي
 خشخاشي، شستشو داده مرا در سيالن بودنءبوته

دانممثل بال حشره، وزن سحر را مي
دهم گوش به موسيقي روييدنمثل يك گلدان مي

...
من به سيبي خشنودم
 بابونهءو به روييدن يك بوته

شناسممن صداي پر بلدرچين را مي
هاي شكم هوبره را، اثر پاي بز كوهي رارنگ

»رويددانم ريواس كجا ميخوب مي
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:شناختن و زيستن با گياهان و پرندگان
»ميردخواند، بازكي ميآيد كبككي ميساركي مي«

:ام كهفهميده
ماه در خواب بيابان چيست «

»زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ
مردن حركتي به سوي وحدت و زنـدگي حركتـي بـه    .  با هم استفهميدم كه مردن و زاييدن   

.سوي كثرت
زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است«

زندگي بعد درخت است در چشم حشره
زندگي تجربه شب پره در تاريكي است

»زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد
اي اسـت كـه از عـالم        روح پرنـده  :  اعتناسـت  اين مصراع در بعد ديگري از عرفان نيز قابـل         (

)ملكوت به عالم خاكي نزول كرده و در اين جا غريب است
»زندگي ديدن يك باغچه از شيشه مسدود هواپيماست«

در باغچه كه جزيي از طبيعت است، حس شيرين زندگي است، 
:زندگي

لمس تنهايي ماه«
اي ديگرفكر بوييدن گل در كره

»ن ابديتزندگي گل به توا
.زندگي درك وجود گل است كه تا ابد ادامه دارد

هر كجا هستم باشم«
آسمان مال من است 

»پنجره، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است
 هر   و  آيات، زيبا هستند   ةدهند، هم  ديگر ترجيح نمي   ةاي را به جلو   جبران و سهراب هيچ جلوه    

:چيز در طبيعت به جاي خود نيكوست
دانم من نمي

اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست: گويندكه چرا مي
و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست

 قرمز داردةگل شبدر چه كم از الل
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111□...   صداي پاي آب و صداي ني 

.ها را بايد شست جور ديگر بايد ديدچشم
و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد

و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون
 چيزي كم داشت  زندگي،بدانيم كه اگر كرم نبود

...زير باران بايد رفت
:كندباران نگاه انسان را تر و تازه مي. بايد به طبيعت نزديك شد و آن را حس كرد

زير باران بايد رفت«
چترها را بايد بست
زير باران بايد رفت 

فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد
»با همه مردم شهر، زير باران بايد رفت

يگيرتيجهن
ـ  ؛شوداي به سوي نور باز مي     اي، پنجره  ادبيات مقايسه  ةدر اين مقاله، در حيط     طـوري كـه    ه   ب

شد به  گردد كه شايد در غير از اين حوزه، نمي        مفاهيم نو و ابداعي از شعر هر دو شاعر دريافت مي          
.آن دست يافت

 گرايانـه نيـز    تا از ديدگاه صـورت ضروري استتري به ساختار اشعار در عين حال توجه دقيق  
.غفلت نشود
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