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1. Introduction 

Literary schools and their varied forms are the result of the alliance 

between society and literary texts. The dynamic, evolving and 

constantly changing society of the West has provided the grounds for 

the emergence of various literary schools, a concept that is not very 

common in the East in general and in our land, Iran. However, the 

salient feature of the contemporary world: its 'ruralization', in other 

words, the expansion of media and cultural relations, is itself a ground 

for familiarity and, consequently, the expansion of literary schools in 

various geographical-cultural realms. Thus, by quoting literary texts, 

both in our culture and in the West, harmonies and homogeneities can 
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be achieved. The result of what we have said is this: a comparative 

study of literary schools with the texts of Persian literature is a 

necessary enterprise in order to increase literary knowledge and 

through it, to better understand a person in different historical periods 

and different fields of thought. 

 

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using 

library research and studying the most significant components of 

romanticism in the poems of Louis Aragon and Ahmad Shamloo. 

Critics believe that the school of Romanticism had a great influence 

on nineteenth-century French literature, and on the other hand, 

contemporary Iranian literature was clearly influenced by French 

literature in form and content; Accordingly, the authors of the present 

study intend to conduct a comparative study on the elements of the 

school of Romanticism in the poems of Ahmed Shamloo and the 

poems of  Louis Aragon, the prominent poet of the twentieth century 

France. The main focus of the research is to answer the following 

question: 

What are the most prominent components of the school of 

Romanticism in the poems of Louis Aragon and Ahmad Shamloo? 

And consequently, how does Aragon and Shamloo exhaust the 

principles of the Romantic school in two different cultural 

geographies? 

 

3. Discussion 

In the history of schools of thought, Romanticism is one of the 

most important philosophical, artistic and literary movements, which 

"rejects the classical laws and rationalism, seeks to reform thought and 

expression" and "It praises emotion, imagination, dreams, greed and 

spirituality. (FLAUBERT, 1887–1893: 1/37) This school emerged in 
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the late eighteenth century in England, Germany, France, and northern 

Europe. Important features of this school include attention to human 

feelings and emotions, sadness, justice and freedom, excessive 

influence of environments, events and heroism; Some literary critics 

believe that the importance of Romanticism is due to its tremendous 

impact on Western thought and the world, and that all the changes of 

the nineteenth and twentieth centuries are derived from the principles 

of this school. (Berlin, 2016, p. 20) But before that, it should be noted 

that the emergence of any school requires some areas: the destruction 

of the old system, the industrial revolution, urban growth, the growth 

of the middle class, the expansion of literacy and other emerging 

phenomena in the emergence of the school Romanticism was effective 

in Europe (see: Khajat, 2012, p.  7 and Zarghani, 2008, p.  217). In 

terms of content and structure, Ahmad Shamloo was influenced by 

French poets such as Paul Éluard and Louis Aragon, and much of his 

poetry was based on the main components of the Romantic school. 

Argon, on the other hand, was deeply influenced by classical Persian 

literature. The authors intend to study the most prominent components 

of Romanticism in the poems of Louis Aragon and Ahmad Shamloo 

by adopting a comparative approach while highlighting meaningful 

similarities and differences. Some of the components examined in this 

study are: imagination, personality and individualism, naturalism, 

utopianism, travel, love and death. 

The most important component that distinguishes Romanticism 

from Classicism is the element of 'imagination'. Using the element of 

imagination, romantic poets are able to "depict the world in such a 

way that the infinite is within the finite, and the ideal is within the 

reality, and at the same time it can reveal all its beauties" (Forrest, 

2014, p.  65). In their surprising view, imagination is a representation 

of truth and thus, has a close relationship with a particular insight, 

perception or inspiration. (Bavere, 2017, p. 61). Another principle of 
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the school of Romanticism is the reflection of the inner emotion and 

sorrow of the poet / writer; thus, the poet opens the door of his 

inconsolable heart to his audience and introduces them to his deepest 

feelings. Sometimes romantics "limit poetry to excitement and 

emotions that have no artistic originality, are superficial, simple and 

underdeveloped, and do not have enough depth and ambiguity to have 

a profound and adequate effect" (Baghinejad, 2010, p. 58). In 

Romantic literature, the concept of love is prominent in the poetry of 

poets; In their views, love is such an inner love combined with 

imagination, lust and nympholepsy; Romantics consider their beloved 

as idol to be worshiped and sanctified; "In this way women enter the 

literature of this age who have nothing in common with ordinary 

women; "There are things like fairies, forest nymphs, sailors, wild 

queens and princes of the East, mysterious gypsies, strange enough 

and untamable people." (Priestley, 2012, p.  1391). Consideration on 

death is an impartible part of human life and has dominated the human 

mind and soul in various ways throughout history. From the beginning 

of life, human beings have resorted to superstitions, religion and 

philosophy to deal with this ambiguous and frightening phenomenon 

and have tried to understand and digest this important natural 

phenomenon by relying on science and art. One of the most famous 

traits of romanticists is the intense tendency to grief and depression 

and the remembrance of death (Dethwish). By seeking solitude, they 

sought to explore the mysterious world of the unconscious and the 

dark aspects of the mind, and to meditate in the depths of their being; 

Other components of the Romanticism and its reflection in poetry is 

naturalism and its connection with imagination. Romantic poets, 

considering natural phenomena and sanctifying the universe beings, 

intended to use nature as a source for unseen revelations and the 

emergence of godsend. 
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4. Conclusion 

The analysis of poetic examples shows a kind of harmony and 

homogeneity in the poetry of the two poets, using the element of 

imagination, both poets have portrayed mysterious manifestations of 

romanticism for their audiences. Also, these two have turned to a 

happy childhood and, by combining emotion and imagination, vitalize 

the inspiring memories of childhood for their audience. In the works 

of both poets, the excitement and feeling is more the kind of suffering, 

anger and severe pain indicating the bad environment around and the 

unhealthy situation of the country. Aragon witnesses the occupation of 

the homeland and the killing of innocent French people, and expresses 

its deep sorrow at seeing the horrific and violent scenes. Shamloo also 

speaks openly and overtly in expressing the poverty, deprivation, 

displacement and ignorance of the people of his time, and considers 

his poems as a course of hope to reflect the suppressed hatred of 

oppressed human beings and to cry out to human beings. In the 

expression of love, both poets consider their beloved wife as a 

beautiful and perfect queen who has been a source of comfort for 

poets and relieving their sorrow and boredom. After marrying his wife 

Elsa, Louis Aragon wrote most of his poems to his wife and in her 

name. As Shamlou, After marrying his wife Aida, has made his love 

the main theme of many of his love poems and has taken the title of 

two collections of his poems from his name; Utopia and Dethwish are 

among the paradoxical categories in the poetry of these two: Aragon 

and Shamloo both regret the loss of genuine human values and seek 

utopia to achieve their dreams and aspirations, but in Finally, both 

consider death a source of comfort. using imagination and 

discernment, Both poets try to portray their feelings and emotions in 

the form of drawing natural phenomena for their audiences with detail 

and care in the phenomena of nature. In the subject of individualism, 

both poets consider themselves as the heroes of their poems and 
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express their sorrow and feelings with full courage, regardless of any 

limitations. 

 

Keywords: Comparative literature, Literary schools, Romanticism, 

Louis Aragon, Ahmad Shamloo. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة
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 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1122 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 
  

 و آراگون ییلو اشعار در سمیرمانت يهامؤلّفه نیمهمتر یقیتطب یبررس
 شاملو احمد
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 چکیده

های یک مکتب ادبی و تطبیق آن بر شاعران  برجستۀ  جهانی از زمرة فهلّؤواکاوی م
مطالعات کارآمدترین رویکردهای نقد ادبی در مواجهه با متن است. این گونه از تحلیل متن در 

سازد و نحوة مقابله با عناصر و شاعرانه را آشکار می عاطفۀ -تفکر مشترک هایتطبیقی، ویژگی
ترین کند. رمانتیسم، یکی از مهمهای یک مکتب را در جغرافیای فرهنگی متفاوت تبیین میفهمؤلّ

ن بوده و در بخش  بسیاری از نویسندگان و شاعرامکاتبی است که در گسترة ادبیات جهان، الهام
است. احمد شاملو به لحاظ مضمونی و دادهادبیات ایران نیز هرفیت انطباق پذیری زیادی نشان

آراگون قرار داشته و قسمت چون پل الوار و لوییساختاری، تحت تأثیر شاعران فرانسوی هم
دیگر، آراگون است. از سوی های اصلی مکتب رمانتیسم پدیدآمدهای از شعر او بر پایۀ مؤلّفهعمده

نند تا با خود عمیقاً تحت تأثیر ادبیات کالسیک فارسی بوده است. نگارندگان در این پژوهش برآ
های مکتب رمانتیسم را در اشعار لویی آراگون و احمد ترین مؤلّفهبرجسته اتخاذ رویکردی تطبیقی،
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معنا دار را برجسته  هایها و تفاوتشاملو مورد بررسی قرار دهند و ضمن ارائۀ تحلیل، شباهت
اند از:  تخیّل، شخصیّت و فردگرایی، های مورد بررسی در این پژوهش عبارتسازند؛ برخی مؤلّفه

 اندیشی.شهراندیشی، سیر و سیاحت، عشق و مرگستایی، آرمانطبیعت
 
 .های ادبی، رمانتیسم، لویی آراگون، احمد شاملوادبیّات تطبیقی، مکتب هاي کلیدي:واژه

 
 قدّمه.م2

به شمار  ادبی متون و جامعه میانۀ در پیوند برآیند آن متفاوت هایگونه و ادبی مکاتب
 مکاتب پیدایش هایزمینه زمین، مغرب یابندة تغییر دائماً و متحول پویا، جامعۀ. روندمی

 طور به زمینمشرق در که ایمقوله است؛آوردهفراهم خویش در خوبی به را ادبی گوناگون
 برجستۀ ویژگی که است حالی در این .استنداشتهچندان نمود ایران ما سرزمین در و عام

 و ایرسانه ارتباطات گسترش دیگر، تعبیری به و «آن شدگی دهکدگی»  معاصر: جهان
 گوناگون قلمروهای در ادبی مکاتب گسترش نتیجه در و آشنایی ساززمینه خود فرهنگی،
 در چـه و مـا فرهـنگ در چه ادبی متون به استناد با تیبتر است. بدین فرهنگی -جغرافیایی
 مقوله دو این کنار در یافت؛ دست هاییگونیهم و هاهماهنگی به توانمـی غـرب فرهنگ

 جمعی ارتباط وسایل هایسازی زمینه و گوناگون ملل اجتماعی - تاریخی هایگونیهم)
 مناطق در ادبی هایگونیهم یشپیدا ساززمینه  عامل دیگری نیز ،(معاصر دورة در

. شاعرانه عاطفۀ -تفکر مشترک هایویژگی گردد:می فرهنگی -جغرافیایی گوناگون
 در جغرافیایی، فرهنگی و ای،دوره هایتفاوت وجود با شاعران و هنرمندان کهآن توضیح
 آن آیندبر. اندمفاهیم بیان و نگاه گونۀ در مشترک هایویژگی از برخوردار نهایی تحلیلی

 ضروری کاری ادب فارسی، متون با ادبی مکاتب تطبیقی بررسی نیست: این جز گفتیم چه
های دوره در آدمی بهتر هرچه شناخت آن، رهگذر از و ادبی دانش افزایش راستای در

 . تاریخی و درک دیگری متفاوت است مختلف

های فلسفی، بشترین جناندیشگی، رمانتیسم یکی از مهم -در تاریخچۀ مکاتب فکری
تجدید فرم اندیشه و  در پی خردگرایی، و کالسیک قوانین رد» هنری و ادبی است که با

 ,FLAUBERT« )ستاید.را می معنویت و سودازدگی رویا، تخیل، احساس،»و  است« بیان

این مکتب از اواخر قرن هجدهم میالدی در کشورهای انگلستان،  .( 1/37 : 1893–1887
م.(، منتقد 1512-1277ۀ ههور رسید. مادام دو استال)و شمال اروپا به منصّآلمان، فرانسه 

نوعی از  و بر شد معرفی آلمان اولین بار در واژة رمانتیسم»برجستۀ فرانسوی معتقد است: 
 ,STAËL« )کرد.تورابادورها بود، داللت می هایشعر که سرچشمه و آبشخور  آن ترانه

توان به مواردی همچون توجّه به احساسات ین مکتب میهای مهم ااز ویژگی .(83 :1814
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حد از  از بیش خواهی، تأثیرپذیریو عواطف آدمی، حزن و اندوه، عدالت و آزادی
  کتاب در م.(1550-1571کرد؛ گوستاوفلوبر) سازی اشارهها، رویدادها و قهرمانمحیط

و  فرم، شور و هیجان بر عشق و غلبۀ رمانتیسم، » :نویسد( میCorrespondance) مکاتبات
محلی )بازتاب فرهنگ و آداب و رسوم  به صبغۀ است. رمانتیسم قاعده و قانون بر الهام

 بینش و بصیرت، و تخیل تمجید احساسات، با دهد ومحلی مختص هر سرزمین( بها می
 .( FLAUBERT, 1887–1893 : 1/37«)به وجود آورد. اندیشۀ غرب در عمیقی تحول

 به رمانتیسم»نویسد: می (Oberman) آبرمانم.(در کتاب 1537-1220کور )اتین دو سنان
رمانتیسم قبل از  بنابراین،. است کافی واقعی احساس برای عمیق و هایروح برای تنهایی
 به تمایل و تجلی احساسات واقعی شناسی اطالق شود، ماهیتکه به یک مکتب زیباییاین

. (SENANCOUR,1804: 106« )ود فردی است.گرایی و بازتاب خگرایی، درونتخیل
آنند که اهمیّت رمانتیسم به خاطر تأثیر شگرف آن در اندیشه و برخی از منتقدان ادبی بر

های قرن نوزدهم و بیستم برگرفته از اصول این مکتب جهان غرب بوده و تمام دگرگونی
دایش هر مکتبی اما پیش از آن باید توجه داشت که پی ؛(70:1123 ر.ک: برلین،)است 

مستلزم برخی زمینه هاست: نابودی نظام کهن، انقالب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقۀ 
های نوههور دیگر در پیدایش مکتب رمانتیسم در متوسّط، گسترش سوادآموزی و پدیده

 (. 712:1152زرقانی، ؛ 2:1121اروپا مؤثر بود )ر.ک: خواجات، 
أثیرات فراوانی بر ادبیّات قرن نوزدهم فرانسه داشته به باور منتقدان، مکتب رمانتیسم ت

است و از سوی دیگر، ادبیات معاصر ایران نیز آشکارا در فرم و محتوا،  از ادبیات فرانسه 
است؛ بر همین مبنا، نگارندگان در پژوهش حاضر برآنند تا به بررسی تطبیقی تأثیر پذیرفته

آراگون، شاعر برجستۀ قرن بیستم اشعار لویی اصول مکتب رمانتیسم در اشعار احمد شاملو و
 شده است:فرانسه بپردازند. محور اصلی پژوهش بر پایۀ پاسخ به این پرسش اساسی نهاده

های مکتب رمانتیسم در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو کدامند؟ فهمؤلّترین برجسته
ل مکتب رمانتیسم در دو گیری از اصوو به تبع، نحوة مقابلۀ آراگون و شاملو در بهره

 جفرافیای فرهنگی متفاوت چگونه است؟
 پیشینة پژوهش  .2-2 

رمانتیسم و »ای است با عنوان: ترین پژوهش مرتبط با موضوع این جستار، مقالهنزدیک
است برخی ( که تالش کرده1122 از معصومه صادقی)« بازتاب آن در شعر احمد شاملو

را نمود بخشد؛ برخی دیگر از مقاالت مرتبط با شاملو  که های رمانتیک شعر شاملو مؤلفه
ها بهره بردند، نگارندگان به فراخور بحث و در شناخت و تحلیل محتوای شعری او از آن

 عبارتند از: 
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حمد ا« ی درونبر سرما»شعر در سی لکانی عشق در بررما -قمعشوآل، هیدق ا»معشو
شناسی پدیدة مفهوم عشق با نگاهی زیبایی»(، 1122ادی و همکاران )نرگسمراز « شاملو

بررسی ماهیّت و »( و 1127پور و همکاران )ازصدّیقه علی« تطبیقی به اشعار شاملو و قبانی
(؛ در هر کدام ازین 1152از علیرضا عرب بافرانی)« مفهوم درد و رنج در اشعار احمد شاملو

..( مستقال مورد بررسی قرار ها، یک یا چند مؤلفۀ رمانتسیم )عشق، درد و رنج و.پژوهش
 است.گرفته

ای نیست؛ برای آشنایی ادبی ایران، شاعر ناشناخته -لویی آراگون نیز در فضای فرهنگی
توان به این مقاالت اشاره کرد: های فارسی میبا نگاه و دنیای شاعرانۀ آراگون در پژوهش

از سهیال « دنیای واقعی»ای هآل از دیدگاه لویی آراگون در مجموعه رمانسیمای زن ایده»
، «ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگونزن»(، 1120اسماعیلی و همکاران)

از نرگس « مقایسۀ شعر آراگون با سهراب سپهری»( و 1120محمّدتقی غیاثی و همکاران)
کند، فقدان پژوهش (. اما آن چه اهمیت و ضرورت این پژوهش را افزون می1152 بندری)
« های مکتب رمانتیسماصول و مؤلفه»بین احمد شاملو و لویی آراگون با تکیه بر  تطبیقی
 است.
 

 . بحث و بررسی1

 ه.ش( 2271 -2224.  احمد شاملو) 2- 1  

، شاعر، «ا. بامداد»و « بامداد»و بعدها « ا. صبح»احمدشاملو، متولد تهران، متخلص به
گ عامّه؛ شاملو ناسیونالیستی متعصّب و نویس کودکان و پژوهشگر فرهننگار، قصّهروزنامه

طرفدار آلمان نازی بود و به خاطر همین عقاید در زندان متفقین زندانی شد و بعد از رهایی 
از زندان به جبهه شعر پیشرو پیوست. مجدداً به خاطر مبارزاتش یک سال دیگر به زندان 

ها د و برای امرارمعاش، سالنموطورجدّی هنر شاعری را دنبال به 1172افتاد. او از سال 
های بامشاد، اطاّلعات ماهانه، کیهان هفته، خوشه و کتاب سردبیری روزنامۀ پوالد و مجله

کرد و مضامین آثار عاشقانۀ شاملو وامدار عشق دار بود. شاملو سه بار ازدواججمعه را عهده
مجموعه شعر  نخستین .(11:1121است )ر.ک: دستغیب،« آیدا»عمیق او به آخرین همسرش

( است و بدون درنظرگرفتن این مجموعه، سیر 1177) شدههای فراموشآهنگشاملو، 
شود: دورة اوّل دربرگیرندة میها به سه دوره تقسیمزمانی اشعار شاعر و محتوای آن

 باغ آینه( و 1117) هوای تازه(، 1117) ها و احساسآهن(، 1110) قطعنامهمجموعه اشعار 
ارای مضامین اجتماعی و سیاسی است. در دورة دوم، شاعر با سرایش ( است و د1115)

( به مفاهیم 1133) آیدا: درخت و خنجر و خاطره( و 1131) آیدا در آینهمجموعه اشعار 
 ققنوس در بارانآورد. دورة سوم شاعری شاملو با مجموعه اشعار  عاشقانه و غنایی روی



 ...ییلو اشعار در سمیرمانت یهامؤلّفه نیمهمتر یقیتطب یبررس                        175

دشنه ( و 1177) ابراهیم در آتش(، 1132) مه شکفتن در(، 1135) های خاکمرثیه(، 1137)
نوعی شعر فلسفی و فکری توأم با مضامین دهندة گرایش او به ( نشان1177) در دیس
 -عنوان  یکی  از پیشوایان شعر نو حماسیسیاسی و غنایی است. احمد شاملو به  -اجتماعی

پذیری  از اشعار کالسیک ترین نمایندة شعر منثور فارسی، پیش از تأثیراجتماعی و برجسته
فارسی، به  خواندن آثار شاعران سمبولیست و سوررئالیست اروپا نظیر پل الوار، لویی 

جهت، اوّلین آثار او همینآورد؛ بهروی...  آراگون، گابریل گارسیا لورکا، مایاکوفسکی و
 های اروپا است.تقلیدی صرف از آثار رمانتیک

 م.( 2111-2117) گون.  گذري بر زندگی لویی آرا 1-1
لویی آراگون، شاعر فرانسوی قرن بیستم و متولّد پاریس؛ پس از اتمام تحصیالت در 

پل الوار  ( به جنبش دادائیسم پیوست و در مجلۀ ادبیّات با1212رشتۀ پزشکی در سال)
منتشرکرد.  شعلۀ شادی ( اوّلین مجموعۀ شعر خود را با نام1270نمود. در سال ) همکاری
نهاد آندره برتون، مکتب ادبی سوررئالیسم را بنیان  ( به اتّفاق الوار و1273ن در سال)آراگو

کرد. ازدواج «السا تریوله» ( با1275در سال ). کردرا تأسیس انقالب سوررئالیستیو مجلّۀ 
( از طرفداران مکتب ادبی 1217( به کمونیسم پیوست و در سال )1211در سال )

آراگون برخی از  .(70:1157ر.ک: خزائل،)گیری کرد می کنارهطور رس سوررئالیسم به
چشمان مجموعه اشعار خود را به نام همسرش السا تریوله انتشارداده است که عبارتند از: 

(. او در سرودن اشعار دیگر خود با نام 1271) دیوانۀ السا( و 1272) السا(، 1237) السا
( از عشق 1270) شاعران( و 1277) ن ناتمامرما(، 1273) های منقافله، چشمان و خاطره
گرفته است و در این دوره از لحاظ دیدگاه انقالبی و افکار عاشقانه به منافع همسرش الهام

آراگون به مطالعۀ آثار  .(77:1127خانلری، :است )ر.کآوردهمشترک انسانی روی 
 آشکار نمود .بود پذیرفته ثیرأت آنان از شماری از ومند بود زبان عالقهشاعران متقدّم فارسی

 توانمی روشن ایگونه ، بهالسا: او شاهکارهای از یکی در را ثیرپذیریأت -دلبستگی این
 از که سرایدمی خوشبوی گِلی از خویش، گلستان دیباچۀ در سعدی اگر: نمود مشاهده
 :بود رسیده بدو مخدومی
 دستم به مخدومی دست از رسید  روزی حمام در بــوی خوش گِــلی

 مســـتم تـو دالویـز بــوی از که  عـــبیری؟ یا مـــشکی کـه بدوگفتم
 نشســـتم گُـل بـا مــدتی ولیـکن  بــودم ناچـــیز گـــلی من بگــــفتا
 هستم که خاکم همان من وگرنه  کــرد اثــر مــن در نشینهــم کمال

 (71: 1123)سعدی، 
 سعدی، در همچون که گویدمی  خاتونیجهان ، ازمشابه پرداختی نیز، در آراگون

 ایاو، گلوله همسر ناگاه،  دهد، کهمی شو  وشست را خود و  دارد حضور ایگرمابه فضای
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ذوق،  و زیبایی آمیزة خاتون،جهان گاه،آن و کندمی پرتاب او سوی گِل، به از
 به سعدی، با همچون و گیردمی پیش خویش، در همسر با را نشین دل وگوییگفت

 است درحالی این ؛(175: 1127حدیدی، : ک. ر) سرایدمی گل، شعری عنصر کارگیری
 دو فاریابی، این ههیر از ایسروده و گلستان دیباچۀ حکایت آمیزی درهم آراگون، با که
 رو این از ؛ هم(175همان: :ک.ر)است داده قرار اشاره مورد(السا)شده یاد شعر در را تن

« سعدی تفکر رایحۀ و ایران  عطر از برخوردار» را آراگون یالسا فضای  رسراس که است
 نموده یاد آن از آراگون کهرا  ی«عطرآگین خاکِ» اساساً ؛ که(171:1123آذر،)انددانسته
 .(172:1123حدیدی،:ک. ر)اندبرشمرده سعدی «بوی خوش گِلِ» ،است

-512)جامی عبدالرحمان مجنون و لیلی  شیوة آراگون، به از دیگری اثر ،السا دیوانۀ
 عزلت گوشۀ که دیگر، است آراگون، لیالیی اثر، السای این در. استسروده شده .(ق 522

-322: 1123است )ر.ک: حدیدی،  همگان نایافتنی، محبوبدست مرغی گزیده، چونان
است )ر.ک: عطار،  نیشابوری عطار سیمرغ یادآور خود که نایافتتی دست ؛ مرغی (700
 مجموعه آراگون کهآن، این از فراتر السا، بلکه به شیدایی همه این (.107-102: 1155
 آراگون پیروی  از  است نمودی  نماید، خودمی السا خویش، محبوب نام به را خود اشعار

 از  باور این .آراست می شمس نام با را خویش غزلیات مجموعه  نیز مولوی مولوی؛ که از
 فرانسه زبان فرانسوی، به شاعر این حیات افالکی، در عارفینال مناقب که است رو آن

 شده آشنا شمس و مولوی ماجرای با خوبی به ترجمه، این طریق از آراگون و شده ترجمه
 .(335: 1123حدیدی، :ک.ر)است

 .   پیشینة مکتب رمانتیسم در فرانسه و ایران 2- 1
 انقالب آمریکا، انقالب صخصوهای سیاسی بهپیدایش رمانتیسم در بحبوحۀ جریان

 :107ر.ک: پاینده،) صنعتی، تأثیری شگرف بر دنیای غرب گذاشت انقالب و فرانسه
تحت تأثیر رمانتیسم انگلستان و آلمان  1510در فرانسه، مکتب رمانتیسم در سال  . (1127
 گرفت. شاعران فرانسوی از طریق ترجمۀ آثار شاعران انگلیسی و آلمانی با این مکتبشکل

آشنا شدند. طرفداران مکتب رمانتیسم در فرانسه برای سرنگون ساختن کالسیسیم، در 
عرصۀ اندیشه و خلق آثار ادبی به آثار ریچاردسن ویانک و والتر اسکات و از طرف دیگر 

توجّه خاصی نمودند. تأثیر  انجیلو  توراتدانته و کمدی الهی  آثار گوته و شیلر و همچنین
در فرانسه موجب همراهی هنرمندانی از قبیل المارتین، آلفره  شدید مکتب رمانتیسم

؛ دووینیی، الکساندر دوما پدرو، ویکتورهوگو، آلفره دوموسه، سنت بو و ژرژ ساند گردید
تأثیر ادبیّات فرانسه ای که در اواخر دورة رمانتیسم، ادبیّات انگلستان و آلمان تحت گونهبه

نخستین مجموعه اشعار با حال و هوای جدید،  .(122:1121 ر.ک: سیّدحسینی،)قرارگرفتند
منتشرشد؛ به همین دلیل برخی از منتقدان،  1570اثر المارتین، در سال  شاعرانه تألّماتیعنی 
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. با سقوط (27:1127دانند )ر.ک: فورست،المارتین را نخستین شاعر رمانتیک فرانسه می
به اوج خود رسید.  1537و  1572 های، رمانتیسم شکوفا شد و در فاصلۀ سالناپلئون
گذار نهضت رمانتیک در فرانسه، ژان ژاک روسو است و پیروان او یعنی شاتوبریان، بنیان
 نهادندل با آثار خود بنیاد رمانتیسم را در ادبیّات فرانسه بنیان یاستا یر و مادام دوپیسن
رمانتیسم  دورة تعریف تریناساس نظریۀ مکس میلنر، وسیع. بر(373:1120ر.ک:تراویک، )
 تا روسو این مکتب را از که است تعریفی همان رمانتیسیسم، شناسیزیبایی و

چون آراگون، به نوعی بازمانده یا ها همکند. بنابراین سورئالیستحفظ می هاسوررئالیست
 ( Milner, 1996 :7-17نفس آخر رمانتیسم هستند. )

با اشعار میرزادة  رمانتیک از اواخرمشروطهدر ایران به باور برخی پژوهشگران، شعر 
شد. در این دوره، جنبش مشروطه موجب ههور ( آغاز افسانه( و نیما )آلایدهعشقی )

گردد و نویسندگان و شاعران بورژوای نوپا و سرکوب شدید اشرافیت کهن فئودالی می
دهند. در دهۀ می رمانتیک، اقشار باسواد متوسّط جامعه را مخاطب آثار و اشعار خود قرار

سی و پس از شکست نهضت ملی، رمانتیسم ناگهان به باالترین سطح خود در سراسر دوران 
عشقی، دیگر اشعار این دوره تنها نمودی از  آلایدهنیما و  افسانۀغیر از به . رسدمعاصر می

  .(712-715:1152 ر.ک: زرقانی،) مکتب رمانتیسم است
و نویسندگان ایرانی ضمن آشنایی با آثار رمانتیک بعد از دورة مشروطه، شاعران 

فرانسوی و ارتباط با معلّمان فرانسوی دارالفنون، بسیار تحت تأثیر این مکتب قرار گرفتند و 
توان به حجازی، تولّلی، نیما، نادرپور، فروغ، می  از جمله شاعران رمانتیک این دوره

تابلوی ) ان سنّتی از جمله: میرزادة عشقیمشیری، گلچین گیالنی و ... اشاره کرد. در شاعر
گرایش به رمانتیک بسیار مشهود  (حیدربابا، هذیان دل، دو مرغ بهشتی) و شهریار (مریم

ای، تقی رفعت و دهخدا که مدّتی است. با توجّه به رواج رمانتیسم در ترکیه، جعفرخامنه
ر.ک: )یش نشان دادند برای تحصیل و اقامت در استانبول بودند، به مکتب رمانتیک گرا

در این دوره، به دلیل تحوّالت اجتماعی و فرهنگی عصر، شعر  .(21:1121 شمیسا،
های جدید ادبیّات غرب و ریّهافتد و آشنایی شاعران ایرانی با نظمی کالسیک از رونق

خصوص شعرجدید و رمانتیک ترکیه و شعر و ادبیّات رمانتیک فرانسوی، مضامین ب
ر.ک: )بخشد که ویژگی رمانتیک آشکاری دارد عران الهام میجدیدی را به شا

 .(20-21:1157جعفری،
 هاي رمانتیسم در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو.  بررسی مؤلّفه1-4
 .  تخیّل1-4-2 

است. شاعران « تخیّل»رمانتیسم از کالسیسیم، عنصر  بخشلّفۀ تمایزؤترین ممهم
 ای تصویر و توصیفگونه جهان را به»ر تخیّل قادر هستند گیری از عنصرمانتیک، با بهره



 121                                          1122 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

باشد و در داشته  کنند که نامتناهی در درون متناهی، و آرمان و مثال در درون واقعیّت جای
: 1127فورست،)« دهد.پرده و آشکارا جلوه های خود را بیحال بتواند تمامی زیباییعین
گونه، ، تخیل، نمایشگر حقیقت است و بدیندر نگرش اینان و در نگاهی شگفت .(77

 .(71:1127 ر.ک: باوره،) بصیرت، ادراک یا الهام خاص دارد ای تنگاتنگ با نوعیرابطه
زاست که در بحبوحۀ جنگ، نبرد و خون، گیسوان زرینی را شانه همین تخیل بصیرت

ومیدی، به کند و آهنگی ویژه را می نوازد تا که دوباره، در اوج جنگ و یأس و نمی
 زندگی جان و روحی تازه بخشد:
که درست در / پنداشتمزد و من میمیگیسوان زرّینش را شانه / اشو یک روز طوالنی نشسته در برابر آیینه

/ اشهمۀ این روز طوالنی را نشسته در برابر آیینه/ نواختناباورانه آهنگی برچنگ می/ ما نبودمیانۀ فاجعۀ 
همۀ این روز طوالنی را / آزاردبه دلخواه خاطرش را می/ پنداشتمزد و من میمینه گیسوان زرّینش را شا
سخنی را که / آردکه بر زبان آنبی/ کران آتش راهای بیتا جان بخشد گل/ اشنشسته در برابر آیینه

  (727-727:1121 آراگون،) گفت.جای او میدیگری بایستی به
شده، راهگشای دنیای رمانتیکی است که از در متن یاد« پنداشتممی»فعل کلیدی -واژه 

آن و نقش برجستۀ آن یاد گردید. درواقع آراگون از تخیّل پرشور، سودا زده و عاطفی 
ها نهفته زدگی نسبت به گذشتهدر بطن آن نحوی نوستالوژی و حسرت» برده که خود بهره

 است.بخش زندگیگونه آرامشو بدین (111:1157 زرشناس،) «است

« های سر/ تابستانیفصل سیب»گردد و وقتی هم شاملو به دوران خوش کودکی بازمی
  :آوردرا به یاد می

یکی کودک بودن در لحظۀ غرّش آن توپ / آه/ یکی کودک بودن»را: «آدمک ایستاده در باغچۀ زمستانی
خِش وخِش/ ن بستهدر این روز دبستا/ بودنیکی کودک/ بر آیینه/ و گردش مبهوت سیب سر// آشتی

 شاملو،) یکی کودک بودن/ مگر/ تنها/ امتیازدراین روز بی/ برآدمک سرد باغچه/ بارنخستین برف سنگین
257:1157) 

بار دیگر، با کارکرد برجستۀ عنصر تخیل روبروییم، لیکن این بار با شاخصۀ خاص و  
این مقطع از کالم  سازد؛ یادکرد این نکته دراحساسی نوستالوژیک، خود را آشکار می

زایی تخیل باور داشته، بصیرتی که برآیند آن برای ها به بصیرتضروری است: رمانتیک
ای است که هر لحظه، چون جویباری در گذر است و باید شاعر رمانتیک، درک زندگی

 است.آن را دریافت؛ شاملو این را دریافته
 . هیجان و احساس1-4-1

تیسم، بازتاب هیجان، عواطف و اندوه درونی شاعر یا یکی دیگر از اصول مکتب رمان
ناپذیرش را به روی مخاطبان خود نویسنده است؛ بنابراین شاعر دریچۀ قلب تسکین

سازد. گاهی ترین احساسات خود آشنا میشرط با ژرف و قیدها را بیگشاید و آنمی
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ه اصالت هنری ندارند، سازند کشعر را در هیجان و سوز و عواطفی محدود می»ها رمانتیک
سطحی، ساده و توسعه ناپذیرند و از عمق و ابهام کافی برای تأثیرگذاری ژرف و مؤثّر 

 (75: 1152نژاد،باقی)«ای ندارند.بهره
ترین دردها را که با شاعر قصد دارد تا با تکیه بر الفاظ و کلمات موزون خود، سخت

هایی که تصویر بکشد. تصویر زندان کرده است، برای مخاطبان خود بهچشمان خود لمس
گیرد؛ همۀ چیزهای می سخرهعالوه بر اسارت جسم، انسانیّت و وجدان آدمی را به 

باری که رنگ و طعمی از آتش و خون دارند؛ ویرانی شهرها و روستا و ضربۀ خشونت
 است:  آوردهخشم  ها، شاعر را دگرگون ساخته، بهنما و قتل جوانشلّاق جالدان انسان

/ هازمانۀ نابودی/ هایی از ثروتفاجعه با ستون.../ گویندمیهمۀ چیزهای تیره با من از درخشش تو سخن 
/ بارهمۀ چیزهای خشونت/ شودها انسان از خویشتن جدا میهایی که در آنزندان/ جوانی شرمسار لذّت

روستاهایی پراکنده  مانند / زارهاو گندمجلّادان زنان / وحشیانی برپا ایستاده در میانۀ شهرها/ آتش وخون
شکسته با چرم و با ارادة عضوهایی درهم/ هاخندة روشن تیرباران/ پیروزی درندگان/ اسبانی با ضربۀ شلّاق

 گیرد.و همۀ آن چیزهایی که شامگاهان رنگی از خشونت می/ شنگرف درد/ قتل جوان و سر// دیگری
 (110:1121 آراگون،)

دهد فرا می های مردمان، هنگام عبور از هر کوی و برزنی گوشامشاعر به صدای گ
دلی با نوایی و همتر از صدای قلب خود یافته و قصد دارد تا با همزیرا این صدا را خسته

 دهند: دهد که به اجبار تن به عبور از میدان خطر میاش نشانمردمان جامعه
بیشتر از صدای پرطراق قلب / هاذر، ز هر سرا، ز کوچهز هر رهگ/ شنوم صدای عابران راشنوم، میمی

ز / ها عبور کنندبدون هیچ شهامتی، ز راه/ های پر ز درد راصدای چهره/ ام صدای مردمان راشنیده/ امخسته
  (71:1123 آراگون،) راحتی.هیچ راه مبهمی، عمر گذرد به بی/ سوی هر خطر روندسختی گذرکنند، به 

شود زیرا گذرد، احساس اندوه و هیجان رمانتیک شاعر تشدید مییهر چقدر زمان م
احساس و ناپذیر قلبی است که در جهانی بیاین اندوه معموالً زاییدة توقّعات تسکین»

 (151:1121سیّدحسینی،)«ایمان گرفتار شده است.بی
 از ا هبلکه دقیقا مانند رمانتیک ، رمانتیک نیست ادبیات خوانندة عاشق فقط آراگون

 بازخوانی را کالسیک پیش شاعران هایعاشقانه هاآن مانند و الهام می گیرد منابع همان
 رمانتیک نویسندة )جنون السا( را به عنوان یک Fou d’Elsaاو مجموعه شعر  .کندمی

 های جدیدیفرانسه است که بدان دغدغه شعر آراگون تجسم رمانتیسیسم. نوشت
 .(Bismuth, 2004:248) استشدهافزوده

عنوان راوی به دنبال روشنایی است؛ خواه این روشنایی از چراغ باشد یا نور شاملو نیز به
ای. او پهلوانی خسته از درد و رنج است که به تکرار یک سرود بازمانده از یک ستاره

شده است؛ پیروزی که از لذّت آن، تنها تنی مجروح و روحی زخمی پیروزی کهن محکوم
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ده است. راوی خواهان آن است که غرورش را کنار بگذارد و فریاد بزند که مانبرجای
 همچون شب بدون ستاره تنهاست: 

تا ندانند / ستاره قلب من تنهاستچون شبان بی/ نیست یک فریاد/ در تمام روز/ در تمام شب چراغی نیست
پهلوانی خسته / ستای من خستهپ/ راه من پیداست/ ستسوزم من، از نخوت، زبانم در دهان بستهاز چه می

ست از جا ماندهزخم پر دردی به / تنها/ اش،با تن بشکسته/ گوید سرود کهنۀ فتحی قدیمی رارا مانم که می
خشم خونین، اشک / جوشاندش در چشم خونین داستان درداشک، می/ گزای از خشمشمشیر و دردی جان

  (177-177:1157شاملو،) .صبح خود تنهاستدر شب بی/ خشکاندش در چشممی
امّا لحن خسته و زخم پردرد و ناتوانی ناشی »این شعر بیانگر خشم و درد عمیق شاعر است 
حتّی فریاد راوی هم فریاد کسی است . شودازآن، مانع پدید آمدن چنین شعر پرشوری می

 (732:1157 پاشایی،« )که خون زیادی از تنش رفته است.
های عمیق داند که پرتوی آن، احساسات و رنجمی شاملو شعر خود را خورشیدی

ترین تأمّلی، شعر خود باکانه و بدون کوچککند. پس بیاش را آشکار میمردمان جامعه
گونه امیدی برای رهایی از شرایط نابسامان کند که هیچرا نمایندة فریاد بستۀ مردمی می

ان و تمام افرادی که امیدوار و یان، برهنگان و مسلوالن، خاکسترنشینپخود ندارند؛ روس
 انتظار فرارسیدن مرگ هستند: چشم

ام که از های سرگردانی نوشتهو شعرم را بر مدار مغموم شهاب/ دیرگاهی است که من سرایندة خورشیدم
/ خاکسترنشینان/  برای مسلولین و/ نویسممن برای روسبیان و برهنگان می/ اندعطش نورشدن خاکسترشده

بگذار خون من بریزد / امید ندارند/ و برای آنان که دیگر به آسمان/ امیدوارند/ ا که بر خاک سردهبرای آن
 آلوده پیوند دهد.های خوابها را به انسانو آفتاب/ بگذار خون ما بریزد/ ها را پرکندو خأل میان انسان

  (735:1157 شاملو،)
زند کند و به خاطر آن فریاد مییمدرواقع، درد و رنجی که شاملو از تمام وجود احساس

های ساسانی و روزگار دین بهی و نه چون فروغ، نه چون اخوان، درد بربادرفتن تخمه»
ای است های گزندهاندوه زن محدود شدة جامعۀ سنّتی، که درد فقدان انسانیّت و فریاد زخم

 .(103:1153روشان،)«که جان بشر را در بر گرفته است.
 .  عشق2- 4- 1

ر ادبیّات رمانتیک، مقولۀ عشق در شعر شاعران نمود برجسته ای دارد ؛ عشق در نگاه د
ها، از آنان، عشقی درونی و توأم با تخیّل و هوس و جنونی مهارناشدنی است؛ رمانتیست

ترتیب زنانی به  اینبه »سازند و او را تقدیس می کنند؛ محبوب خود بتی برای پرستیدن می
یابند که با زنان عادی وجه اشتراکی ندارند؛ چیزهایی هستند شبیه راه میادبیّات این عصر 

های های وحشی و شاهزادگان شرق، کولیپریان، حوریان جنگلی، دریابانوان، ملکه
 .(113:1121 پریستلی،)« نشدنی.قدرکافی عجیب و راممرموز، القصّه، مردمی به
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ای برخوردار است و شاعران در اشعار در اشعار عرفانی فارسی نیز زن از جایگاه ویژه
گیرند؛ می عنوان نماد و شاهد مثال از آن بهرههای مختلف، بهخود متناسب با موقعیّت

عنوان معشوق حقیقی در چهرة لیلی و گاهی در لباس زلیخا و بلقیس هاهر گاهی زن به
دهد عرفت میشود. در حکایت عارفان، زن نماد حوری رؤیاهاست و به عارفان درس ممی

 (172:1127 ر.ک: حسینی،)ای برای محافظت بشر است.و از دیدگاه فلسفۀ اشراق، فرشته
جستن از نیروی خیال، او را ورزد و با تمسّکمیآراگون به همسر خود، السا عشق 

گرفته و با عشقش به کند که زندگی و مرگ عاشق خود را در دست میای خطاب ملکه
 بخشد: او، نبض حیات می
قلب چنان / گذاریزار که برجای میردپایی در علف/ هیچ نیستم من جز زمزمۀ تو/ امالسا، ای نیرو و زبونی

 میرم.کنم یا میمیو در توست که زندگی / زندتواند بر آن زخم که هرچیزمی/ تپددرخود می
 (27:1121آراگون،)

با تمام وجود، بازتاب عشق به کند آراگون تنها به محبوب خود نظردارد و تالش می
شعر عاشقانۀ محض از هر »گونه سازد؛ بنابراین، در اینهمسرش را در اشعار خود متجلّی 

های مرسوم اجتماعی و مالحظات غیرهنری مثل مسائل مبرم اجتماعی نوع رعایت سفارش
 (.112:1153 باباچاهی،)«پردازدکند و به تجلّیات عشق میپرهیز می

دارد که با ماندن اوست و شاعر عقیده آراگون، دلیلی افزون بر زنده  ملکۀ محبوب
های یابند و جوانی و لحظهمیای دیگر، دوباره حیاتگونهوجود محبوبش، روزهای تیره به

 آورند: میارمغانبخشی را برایش بهلذّت
ها دیگری که زیستن بر آنافزون بر دالیل / کندمی اش را حفظعشقی که از تو به دل دارم حق بزرگی

ای / زیمام را میبه خاطر توست که جوانی/ شوندام باز زاده میبا توست که روزهای تیره/ بنا شده است
 (.120:1121 آراگون،) السا، ای عطش و شبنم من/ های دلنشینهای قلبم، ای روشناییفصل

ود، همواره پیروزی را آفرین است و با غرور زنانگی خمعشوق مورد نظر شاملو، حماسه
آورد؛ کسی که در عین هرافت، با صبر و ایمان خود، قادر به تسکین دردهای میارمغانبه

 خستۀ خویش است: عاشق شیدا و دل
/ هریف و کوچک و عاشق است/  ایچون پروانه/ که قلبت/ تر نبوده استاز تو عظیم/ چیز در کنار منهیچ

ای ! ای صبور!/ به خاطر عشقت/ ایو به جنسیت خویش غَرّه/ هستی ای معشوقی که سرشار از زنانگی
 (730:1157 شاملو،) پیروزی تو میوة حقیقت توست.!/ ای مؤمن! پرستار
البتّه بنا بر نظر برخی از شعرآگاهان، دیدگاه شاملو نسبت به مقولۀ عشق در اشعار خود،  

عر از مرز عشق، پا فراتر عشقی بیولوژیک و در حد انس و شیفتگی معمولی است و شا
 دهد.نمیگذارد و از خود شوریدگی نشان نمی
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شاملو در چشمان معشوق خود به دنبال مأمن و پناهگاهی است تا غبار از چهرة خستۀ 
دهد و با امیدی دوباره، به جنگ سرنوشت خود  بار خود را تسکینخود بشوید و قلب اندوه

 رود :
روز دیگری است/ آنک چشمانی که خمیرمایۀ مهر است/ وینک مهر تو/  چشمانت با من گفتند/ که فردا/

 (.371:1157کنم )شاملو، درپنجهنبردافزاری/ تا با تقدیر خویش پنجه

بنابراین شاملو از جمله شاعران معاصری است که نسبت به شاعرانی همچون نیما و 
اشعار او ازجمله  آمیزی نسبت به زن دارد. عشق درتر و تحسیندیگران، نگرش مثبت

آیدا و هایی است که از باالترین بسامد برخوردار است و انتخاب عنوان کتاب مایهدرون
گذاری کتاب های شعر )شاید به تأسی از آراگون در نام« آیدا»برگرفته از نام همسرش آینه

ی او این زن معشوق اغلب برا»خود به نام همسرش(، گواه صادقی بر این مدّعاست؛ بنابراین 
گاهی است. خود شاملو از حضور این معشوق و شاید بیش از آن، از اعتمادی که به او تکیه
 .(27: 1157برارپور، ) «زده است.کند شگفتمی

 .  یادکردمرگ4 -4 -1
ناپذیری از زندگی انسان است و در طول ل و اندیشیدن به مرگ، بخش جداییتأمّ

انسان هیمنه انداخته است. از سرآغاز زندگی،  های مختلف، بر ذهن و روحتاریخ به شکل
برده و آور، به خرافات، مذهب و فلسفه پناه بشر برای رویارویی با این پدیدة مبهم و هراس

است. فروید ازجمله بر علم و هنر سعی بر درک و هضم این پدیدة مهم طبیعی داشتهبا تکیه 
مرگ است و سرانجام نیروهای  کاوانی است که معتقد بود هدف نهایی زندگی،روان

ازجمله  .(115:1127 ر.ک: معتمدی،)ویرانگر مرگ و نیستی بر هستی غلبه خواهد نمود 
ها، گرایش شدید به اندوه و افسردگی و یادکرد مشهورترین صفات رمانتیست

گزینی، در دنیای اسرارآمیز ناخودآگاه داشتند با عزلتها سعی( است. آنDethwishمرگ)
بپردازند؛ این مطلب  های تاریک ذهن کاوش کنند و در اعماق وجود خود به تأملو جنبه

آلود خو بگیرند و در موجب شد تا شاعران این مکتب به اندوه و ماتم ومرگ و اشباح حزن
این مکتب شعری، »تصویر بکشند.   ها، گورستان و پدیدة مرگ را بهاشعار خود، ویرانه

های حال همچون رمانآلود، در عین و ماتم و مرگ و اشباح حزنعالوه بر اشتمال بر اندوه 
 .(57:1125 جعفری جزی،)«این عصر، عرصۀ غلیان احساسات نیز هست.

تصویرکشیده است؛ سپاری را در فضای سرد زمستان بهآراگون تصویر مرگ و خاک
که از وجود آن خواهد سردی فضا را با سردی رفتار مرگ درهم آمیزد. او باگویی می
ها را دهد که مرگ انسانکاربردن لفظ مگس نشان میاست، لیکن با به ثرتأها ممرگ انسان

راحتی مرگ مگس در هوای سرد زمستان، بسیار با چشم خود دیده است. مرگ با به 
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احساس قدرت خود حسادت شاعر را برانگیخته است و شاعر در فضای سرد و بی
 یابد: نمی جز مرگکشورش، پناه و گریزی به
و من حسودم به / زمستان بود آن روز/ کرد مراسم تدفینی سردمیدنبال / دوستم با چشمانی قرمز از درد

شدم به و من دعوت گویند در اشتباهم من.../و آرام می/ افتند چون مگسها به روی خاک میآدم/ مرگ
در وجودم / هایم از سرما به هم فشردندندندا/ های جشن مردند از خاموشیدم که منقلآن/ های نارنججشن
 آراگون،).در کنار مردمانم/ که از سرما بمیرمکاری نماند، جز آندگر هیچ/ دوانددار ریشه ای تبایده

77:1123) 

کند، آراگون در شعر خود مدافع که باربارا در کتاب خود تصریح میبنابراین چنان
 صداهای (،Parole amoureuseگفتار عاشقانه ) (،Chant) آواز جمله  مضامین رمانتیک از

 :Barbarant, 1997) و مرگ به عنوان حقیقت زندگی انسان است (Sons internes)درونی

39). 

نگرد، به استقبال مرگ که به معشوق خود میشاعر قصد دارد تا با چشمان باز، همچنان
ای را و پنهانی، این سرای شیشهچنین آرام رود و شبانه خود را در بستر خاک رها کند و این

 خواهد تا با اراده و انتخاب از مرگ خود شاهکاری بیافریند: کند. شاعر میترک
خود را شبانه به خاک خواهم / خسیس چون آن مردپرداخت، شاهکاری هم من از مرگم شاهکاری خواهم

ای ای سراسر شیشهام خانهزندگی/ فتتا پس از من نگویند که ندانستم چون باید ر/ هاسپرد در میان شگفتی
 (175:1121آراگون،) ام.کنم با چشمان گشودهکرد که با عشق میو با مرگ همان خواهم/ است

های در حال ها، با برفعنوان رازی مبهم و شگفت با فصلشاملو از مرگ خویش به
او، مرگ چنان  گوید. به نظرمیها، با کاریز و ماهیان خاموشی سخنشدن، با پرندهآب

مبهم و اسرارآمیز است که باید از خود شاعر نیز مخفی بماند؛ هم ازین رو، رازش را با 
گذارد که پژواک صدای شاعر را به خودش باز میدیواری ساکت و خاموش در میان 

 گرداند: نمی
ها با برف/ ن رامن مرگ خویشت/ گذشتبا فصلی که می/  ها درمیان نهادم وبا فصل/ من مرگ خویشتن را

با / ای بودوجوی چینهدرجست/ با هر پرنده که در برف/  هابا پرنده/ نشستبا برفی که می/نهادم ودرمیان 
/ جانب منبه / که صدای مرا/ نهادم من مرگ خویشتن را با دیواری در میان/ کاریز و با ماهیان خاموشی

-772:1157شاملو،) کنم.من نیز از خود نهان / شتن راتا مرگ خوی/ بایستچراکه می/ فرستادنمی بازپس
775) 

چون مردن شمع و بازماندن ساعت، تنها یک توقّف، و به نظر شاملو، مرگ انسان هم
همچون مکیدن لیموی پرآب و انداختن تفالۀ آن، تنها یک رهایی نیست؛ بلکه تجربه و 

 اهد ماند: خو های سال باقیانگیز است که نقش آن سالواقعیّتی غم
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نه استراحت آغوش / نه بازماندن ساعت است/  نه مردن شمع و/ دردا که مرگ/ دردا!/ عاطل/ و تن
/ چه به دور افکندنی استتا آن/ مکینه لیموی پرآبی که می/ یابیبازش/ که در رجعت جاودانه/ زنی
 (717:1157 شاملو،) ها.ها و به سالسالها و به به سال/ انگیزغم/ انگیزغم/ ستایتجربه/ ای بیش نباشدتفاله
به بیانی دیگر، شاعر در جست و جوی واژگانی است تا مرگ را تعبیرکند و با  
های ملموس پیرامون خود در درک این پدیدة مهم فائق آید؛ زیرا گیری از تجربهبهره
شاملو، به شهادت اشعارش، هرگز از . شاملو همواره با اضطراب مرگ زیسته است»

مشغولی و اضطراب جدا نبوده است و یا نخواسته که باشد. او انسان را زندانی ستمگران دل
 .(771:1121 آزاد،) «بیند.می

 گرایی. طبیعت5- 4- 1

گرایی و پیوند آن با های مکتب رمانتیسم و بازتاب آن در شعر، طبیعتلّفهمؤاز دیگر 
بخشیدن به موجودات ی طبیعی و قداستهاتخیّل است. شاعران رمانتیک با توجّه به پدیده
عنوان منبعی برای الهامات غیبی و ههور عالم هستی، قصد داشتند تا از طبیعت به 

ای شد برای دوران طالیی لذا ادبیّات رمانتیک، مرثیه»گیرند؛ های خداوندی بهرهموهبت
زیستی میان انسان و طبیعت و موجودات آمیز همگذشته و عصرمسالمت

های گونۀ شاعران رمانتیک نسبت به پدیدهدیدگاه خیال .(11:1121 ذوالفقارخانی،)«.عالم
گردد؛ اسطوره در آثار ادبی میستایی آنان موجب آفرینش نماد و طبیعی و روحیّۀ طبیعت

که برخی از منتقدان مکتب رمانتیسم معتقدند که شاعران بدون داشتن چنین جاییتا
نخواهند برد و در  ارزش و جایگاه اصیل نماد و اسطوره پی دیدگاهی نسبت به طبیعت، به

 .(100:1122ولک،)آثارشان، طبیعت زنده و نمادگرایی راستین وجود نخواهد داشت 
بردن عباراتی چون جزر و مد، امواج، کارفرانسوی با توصیف دریا و بهشاعر 

مرغان دریایی، به های دریایی، انعکاس پرتوهای خورشید بر روی امواج و حرکت جلبک
داده است و حاالت درونی و هیجان خود را با طبیعت زنده و پویا توجّه خاصی نشان
 کند: وخاک تعبیرمیاستفاده از رقص امواج و موسیقی آب

گاهی / های پیچیده به بازوی شناگرانو جلبک/ گیسوان بلند امواجش/ آلود و تلخشجزر و مد حزن/ دریا
پس / رقصانند نور خورشید راامواج می/ بردچون پری باال میمرا هم/ وآب استکه موسیقی خاک / موج

شود می لذت خواب گم/ دواند مرغک جزایر رالرزشی آرام می/ از فرق سر تا نوک پا/ من غرق هیجان
 (31:1123 آراگون،).که بینم هر چیز را بر جای چون/ آرامآرام 

و مروارید  یرامون خود چون خاک و برف و چشمهآراگون با استفاده از عناصر طبیعی پ
یابد که ای دلپذیر میچون ترانهعت عالقه دارد. او نرمی خاک را همدهد که به طبینشان می

ی است که در منمأدهد. به نظر شاعر، خاک تأثیر خود قرار میجسم و جان انسان را تحت
 کند: می گذر زمان انسان را در پناه خود حفظ
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چون هم/ ایاز میان انگشتانم گریخت مانند بادة کهنه/ کردمم این خاک دلپذیر زیر پایم را لمسبا دست
که تمام جسم و جان را مگر آن / ای که بر زبان نگذردچونان ترانه/ کندآن را نوازش ای که حافظهخاطره
شده در همۀ لحظات  کبختی تقسیمنی/ باشدباره از یاد نبرده یکچون بهاری که برف را به هم/ بارکندسبک
 (133-137:1121 آراگون،) ها بنوشند.درخشندگی مرواریدها که کبوتران آن را در چشمه/ روز

در آثار شعری نویسندگانی چون لویی آراگون که حداقل در برهه ای از  درواقع،
ا و هکه جاذبه» زندگی به مبانی سوررئالیسم معتقد بودند، نوعی غنا مشهود است که

ستاید؛ غـنایی کــه می را اشیا و موجودات رویایی و سحرآمیز طبیعت، هایدگرگونی
ای فراواقـــعیت افـــزوده بـدون تـردید یادآور غـــنای رمانـتیک اسـت کـه به آن جـنبه

 (.André, 1962:355& Laurent)« شـــده اســـت
یعی، عنصر غالبی است که در های طبستایی و استفاده از جلوهاز سوی دیگر، طبیعت

عنوان نمادی در شود و شاعر این تصاویر را به میبیشتر اشعار شاملو به نحو بارزی احساس
باغچۀ »گیرد. کاربرد عباراتی چون کارمیکردن عواطف انسانی خود بهخدمت مطرح

آبستن، بهار، زنبورکوچک، چریدن خرگوش در علف تازه، حربای هوشیار، آفتاب 
در شعر زیر که بیانگر « ها، باد و زمزمۀ پرنیاز رستنجوش، گیاه پرشیر بیابانی، گنجشکنیم

 تولّد دوباره و نماد تکاپو و حیات انسانی است، گواه صادقی بر این ادعاست: 
دیدار / در موسمی که باید/ گل هرساله را/ و زنبور کوچک/ باغچه از بهاری دیگر آبستن است

و بر سر سنگ، / چردخرگوشی در علف تازه می/ عطری هذیانی سرمست است حیاط خانه از/ کندمی
آسمان بازیافته / ی دور دست شهرابرها و همهمه/ زندمینفس/ جوشدر قلمرو آفتاب نیم/ حربایی هوشیار

در / که گیاه پرشیر بیابانی را/ ی پر نیاز رستنزمزمه/  و باد و/ هاچنان که گنجشکهم/ کندتکرار می/ را
 (122:1157شاملو،).کندبیدارمی/  درخوابگاه ریشۀ سیرابش/ انتظار تابستانی که در راه است

آورد و با استفاده از عنصر می شاملو در تصویرسازی ارکان طبیعی به جزئیّات روی
چنین با بیان عباراتی گوید؛ هممیآمیزی از عطر خاکستری هوا در هنگام صبح سخنحس
ها، تجزیۀ شب به شدن ستارهزمین، زمزمۀ سپید، برآمدن آفتاب، آبشدن آبستن»چون 
دهد که خواهان محو فضای یأس و مینشان« های خرد و نسیم خنک بامدادیسایه

  آور و طلوع آزادی و عدالت است:اختناق
این / زمین آبستن روزی دیگر است/ گویدمیاین است عطر خاکستری هوا که از نزدیکی صبح سخن 

به / بریدهبریده / و شب/ شوندمی ها آبتک ستارهتک/ آیداین است آفتاب که برمی/ ت زمزمۀ سپیدهاس
چونان نوازشی / و نسیم خنک بامدادی/ جویدمیو در پس هرچیز پناهی / شودمیهای خرد تجزیه سایه
 (321:1157 شاملو،) است.
گراید و بر غنایی به لحن حماسی می ستایی، ازگونه اشعار، زبان شاعر در طبیعتدر این 

گمان گذشته از عواطف عمومی و انسانی مطرح  در شعر شاملو، بی»افزاید. زیبایی اثر او می
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مرهون همین غلبۀ  راز جاذبۀ آمیخته از لطف و زیبایی و شکوه حماسی آن را یکی هم باید
خصوص عناصر بزرگ و پرشکوه طبیعت در شعر وی عنصر طبیعت، ب

 .(771:1120 پورنامداریان،)«ت.دانس
 فردگرایی . 6- 4- 1

کوشد تا که به دور از جامعه و بدون توجه به طرز شاعر و نویسندة رمانتیک همواره می 
تفکّر و احساس مردم، در انزوا و خلوت خاص خویش، به کشف خویشتن دست یابد. او 

سازد که پیش از آن هرگز یم حقایق شگرفی را بر ما مکشوف»اش با سیر در عالم تنهایی
های پوشیدة روح را در پیش روی ]خواننده[ گونه[ گنجینهاند و ]بدیننشده وصف

ها و بدین ترتیب،  او با ابزار هنر، خویش را از قید وابستگی (51:1157 ثروت،)«نهد.می
-ها و احساسات خود میکند و به بیان خواهشهنجارها و قواعد مکتب کالسیک رها می

پردازد. اکنون او، برخالف مکتب کالسیسم که فرد انسانی، در فرهنگ جمعی باید محو 
نوعان خویش، به عنوان نمایندة همشود و به گردید، به قهرمان اثر خویش تبدیل میمی

امّا این روش هنرمند رمانتیک را نباید دلیل »پردازد؛ شرح عواطف درونی خویش می
 ( این گونۀ شعری، با117:1153نوری کوتنایی، «)یّت دانست.خودستایی او و فرار از بشر

)افرادی که در اروپای قرون وسطی در محدودة کشورهای فرانسه،  ازآثار تروبادورها الهام
سرودند و خود تغنی می نمودند. اشعار تروبادورها بوی حماسه آلمان و ایتالیا، خود شعر می

سخن به میان « خود»عمال از عشق  شاعر یراو شخصی است ز شعری ذهنی و عشق می داد(،
 (.ROGER& PAYEN, 1969 : 33) کندمی بحث آن مورد می آورد و در

آراگون قصد دارد تا فارغ از هرگونه هیاهو بتواند آزادانه احساس خود را با فریادزدن و 
در هر  عنوان قهرمان خویشتن، خواهان آن است تاکند. او به کوبیدن بر دیوارها بیانمشت

رؤیایی فرو رود و هرخاطرة دلپذیری را به یاد آورد. هدف نهایی شاعر، پیروزی روح و 
و / وقتی نتوانم بیدار بمانم یا بخوابم»اندیشه بر هرگونه محدویّت و تعلقّات مادی است: 

تا به رؤیایی فرو / تا بیندیشم/ وقتی نتوانم خویشتن خویش باشم/ نتوانم بر دیوارها بکوبم
بایدکه سرانجام انسان بر حیوان پیروز / پذیردباید که پایان آرم.../یاد  ای را بهیا خاطرهشوم 
من موضوعی از  /و فریاد بر جهد/ بماندباید که روح هماره با چشمانش باقی / شود

 (127-122:1121آراگون،) «ماند... . خواهمنیکبختی باقی 
است که با کمال جسارت تمام صفحات عنوان قهرمان زندگی خود، مدّعی شاعر به

کرده است و در آینۀ هستی، چهرة خود را محونموده و با محو زندگی و اشعارش را پاره
 ای از خود به یادگار نگذاشته است: ترین خاطرهآثارش کوچک
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ها و م صفحهاکردهام من/ پارهام و شعرم را/ دیرگاه، دیرگاه خواهندگفت که بودهکردهام را پارهمن زندگی
ام را آرد/ کتابم را و خاطرهنمیجایام را/ آفتاب دیگر مرا بهام چهرهشکستهها را/در آینه درهمصفحه
 ( 121-127:1121)آراگون، های تیرة بسیاری نهفته بود.ام/ در اندرون شان لحظهکردهپاره

غایت »بد؛ زیرا یاشاعر با ابراز احساسات شخصی برآن است تا به هدف مطلوب خود دست
کنند. آنان از ها، جهانی بود که در آن مردمان بتوانند به معنای واقعی کلمه زندگیرمانتیک
لوکاچ، «)گفتند و از این نظر خودپرست بودند.میسخن « خود»یا « خویشتن»اهمیّت 
زندگی فردی، مربوط به  آراگون، شرح وقایع و شاکلۀ شعرهم ازین رو، جوهره  ؛(2:1127

 (APEL-MULLER,1991: 49است. )نویسنده« خویشتن»
کند که باید فریاد در میبسته است و احساسوجود شاملو، خسته، شکسته و دل« منِ»

 همه سرگردانی و حیرانی رهاکند: گلو شکستۀ خود را آزادی بخشد و خود را از این
سکوتی نشسته / تا آن فریاد/  اداز این فری/ من هستم/ من هستم/ من هستم/ بستهو دل/ شکسته/ خسته

از / ایجنبش شاخه/ دانممن می/ دانممن می/ دانممن می/ سرگردانم/ های سکوتبسته در درّهلب/ است
درخاموشی / از سنگینی پابرجای هزاران جار خاموش/ و رقص لرزان  شمعی ناتوان/ دهدجنگلی خبر می

 (173-177:1157شاملو،) ام.تهبسدل/ من/ امشکستهدرهم/ امخسته/ امنشسته
گوید و احساسات خود را فارغ از احساسات جهانی سخن می« من»شاعر از 

شود، در خلوت خود می بیگانهگیرد و وقتی با خویشتن یگانه و از دیگران درنظرمی
وجه اشتراکی با مردم پیرامون رنجد؛ زیرا در احساس رنج، لذّت، درد و مرگ، هیچمی

 د: یابخود نمی
ام که از آن با نامی زیسته/ ام که از آنِ من نیستبرخاکی نشسته/ ام که از آنِ من نیستاز رنجی خسته

به مرگی جان / ام که از آن من نیستگرفتهاز لذّتی جان / ام که از آن من نیستاز دردی گریسته/ من نیست
 (132:1157شاملو،) سپارم که از آن من نیست.می

 
 گیرينتیجه.2

در شعر دو شاعر  همگونی و هماهنگیتحلیل نمونه های شعری، نشان از گونه ای  
هر دو شاعر با بهره گیری از عنصر خیال، جلوه هایی رازگونه از رمانتیسم را برای دارد؛ 

دو با استفاده از نیروی وقاد تخیّل به دوران خوش اند؛ اینمخاطبان خود به تصویر کشیده
بخش کودکی را اند و با تلفیق فضای احساس و خیال، خاطرات روحآوردهکودکی روی 

کنند؛ هیجان و احساس موجود در آثار هردو شاعر، بیشتر از می برای مخاطبان خود زنده
گونۀ رنج و خشم و دردی شدید است که خود از محیط ناگوار پیرامونی و اوضاع نابسامان 

گناه فرانسوی است و شدن مردم بیو کشتهکشور داللت دارد. آراگون شاهد اشغال وطن 
کند. شاملو نیز در بیان آمیز ابراز میهای فجیع و خشونتدرد عمیق خود را از دیدن صحنه
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گوید میپرده و آشکارا سخنها و جهل مردم روزگار خود، بیها، آوارگیفقر، محرومیت
های ستمدیده نو اشعار خود را کورسوی امیدی برای انعکاس بغض فروخفتۀ انسا

-هر دو شاعر، همسرداند؛ در نمودبخشی به مقولۀ عشق، می هاوفریادخواهی از انسان
دانند که مایۀ آرامش شاعران و رفع اندوه و مالل کمال میای زیبا و بهمعشوق خود را ملکه

آنان بوده است. لویی آراگون بعد از ازدواج با همسرش السا، بیشتر اشعار خود را خطاب 
ه همسرش و به نام او سروده است. شاملو نیز بعد از ازدواج با همسرش آیدا، عشق او را ب

مایۀ اصلی بسیاری از اشعار عاشقانۀ خود نموده و عنوان دو مجموعه از اشعار خود را درون
های از جمله مقوله (Dethwish)اندیشیشهری و مرگاز نام او برگرفته است؛ آرمان

رفتن ر این دو تن است: آراگون و شاملو هردو به خاطر از دستپارادوکسیکال در شع
شهری برای دستیابی به خورند و در پی آرمانمیهای اصیل انسانی دریغ و افسوسارزش
نهایت، هر دو مرگ را مایۀ آرامش می دانند. هردو وها و رؤیاهای خویش هستند اما درآرز

گیری از کنند تا با بهرهمیعت، سعی های طبینگری و دقّت در پدیدهئیشاعر با جز
های طبیعی برای ها و عواطف خود را در قالب ترسیم پدیدهصورخیال و تشخیص، احساس

عنوان قهرمان تصویر بکشند؛ در مبحث فردگرایی، هر دو شاعر خود را بهمخاطبان خود به
ت اندوه و گیرند و با کمال جسارت، فارغ از هرگونه محدودیّاشعار خویش در نظرمی

 کنند.میاحساس خود را بیان 
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