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1.Introduction 

Rabindranath Tagore (1861-1941) was a poet, philosopher, 

musician and portraitist from Bengal, India. He is mostly famous for 

poetry. He was the first Asian winner of Nobel Prize (Mahvashan, 

2018, pp.  144-146). Tagore is known as the Indian Goethe, he is 

among the most distinguished Indian characters who supported 

Mahatma Gandhi in Indian Independence Movement (Watt, 2018, p. 

452). He is among the poets who has been influenced by philosophical 

thoughts and new European literary genres due to India colonization 

by England, familiarity with English language, education in Europe, 

reading western authors’ works and also through translating and 

researching intellectual and literary works.    

Ahmad Shamlou an is Iranian poet, author, lexicographer, scholar 

and translator who is considered as the main representative of free 

verse in Iran. He has been influenced by western culture and literature 

due to his travels and translating European works. Shamlou has 

lectured in countries like Germany and America as a committed open-
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minded poet. Shamlou also won Stig Dagerman Prize at the end of his 

life. This prize was dedicated to Shamlou for defending freedom of 

speech and discussion (Shahrjerdi, 2003, p. 25). 

Tagore and Shamlou are both universal poets and scholars, 

committed, open-minded, humanitarian and philosophers, who have 

expressed their emotions and thoughts in their poems well and have 

been influenced by western culture and literature directly or indirectly. 

Both of them pay attention to poetic beauties. They also were 

interested in music, theater and drama. Tagore has travelled to Iran 

two times and he has spoken about his Iranian origin in both times in 

his lectures: “I am Iranian and my ancestors migrated to India from 

this land. I am glad to have come to my ancestors’ homeland” 

(Mahvashan, 2018, p. 146). Shamlou has also read Tagore’s poems 

and even he has tape recorded Chitra Play in his voice (Pourazimi, 

2018, p. 558-560). Therefore, the evidence shows that Shamlou has 

been indirectly influenced by him. 

Among literary schools, romanticism components form the most 

common features between Shamlou and Tagore poems which is 

analyzed and investigated based on indices mentioned in authentic 

literary schools books in their poems. According to commentators, 

romanticism mostly has these indices: freedom, character, emotion 

and feelings, naturalism, escape and travel, revelation, the magic of 

speech, returning to Middle Ages and legends, unanimous and lyrical 

songs and epic poems, reflecting century diseases, paying attention to 

play, different types of novel and… but romanticism differed in 

different countries due to social, political and cultural conditions 

(Seyyed Hosseini, 2016, pp. 183-189). 

Comparative literature has been changed and progressed many 

times from the beginning due to its international, cultural and 

interdisciplinary content. Therefore, various views have been 

proposed to analyze and investigate nations’ literature works. But two 

schools are more famous and more popular among other ones: French 
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school of comparative literature, American school of comparative 

literature. But, this study mostly analyzes romanticism parameters in 

Shamlou and Tagore poems based on comparative literature school. 

Totally, American school of comparative literature has been mostly 

based on similarity not difference which is distinguished in French 

school; American school mostly relies on modern criticism and gives 

originality to text not to hypertext. Thus, this school also pays 

attention to literature and other human wisdoms such as beautiful arts 

and even experimental sciences (Khatib, 2020, p. 46, narrated by 

Seyyedi, 2017, pp. 52-53). 

 

2. Methodology  

This study has investigated the most important components of 

romanticism mostly based on the principles of American comparative 

school in Shamlou and Tagore poems through descriptive-analytical 

method and quantitative evaluation. Shamlou poems which are studied 

are: "Poems of Irons and feelings", "The verdict", "Fresh air", "The 

mirror orchard", "Moments and forever", "Ayda in the mirror", "Ayda: 

tree,  dagger,  remembrance", "Phoenix in the rain", "The eulogies of 

the soil", "Blossoming in the moist", "Abraham in the fire", "Poniard 

in the plate", "Little rhapsodizes of exile", "Unrewarded eulogies", 

"On the threshold", "The tale of Mahan’s restlessness". These poems 

have been collected during 1945-2000 and have been published in a 

book titled A collection of Ahmad Shamlou's works, book I, poems 

(2016). Tagore’s analyzed poems, have been mentioned in the 

literature review.  

Thus, Tagore’s poems translated and Shamlou’s poems reread and 

according to the most important sources of recognizing literary 

schools, comparative literature and criticism, the most principal 

indicators of romanticism have been identified and classified in the 

poems of Shamlou and Tagore which compared and analyzed by 

mentioning examples and the frequency of most components have 

been quantitatively evaluated.  
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3. Discussion     

Poems of Tagore and Shamlou are analyzable from different 

literary dimensions, especially components and features of 

romanticism. Although they are different in worldview, spatial, 

temporal and lingual conditions, they have similarities 

considering some intellectual and literary attitudes and lyrical 

concepts. This essay has comparatively investigated the most 

important components of romanticism such as: nature, 

imagination, individuality, freedom, travel, nostalgia and love in 

their poems. Totally, they have equally used three components of 

nature, human behavior, nature and individuality in their poems. 

Both of them love nature and have used natural elements to 

create imaginary pictures; but Shamlou has used imagination 

elements more than Tagore. Shamlou has symbolically used 

nature to develop political and social concepts and Tagore has 

used it to develop the meaning of mysticism and personal 

feeling. Both of them expressed their feelings. Emotions and 

thoughts using nature and they have not only aimed at describing 

the appearance of nature in their poems and they used nature 

symbolically.  

Individuality also plays an expansive role in the poems of 

both poets. Both of them try to express their personal thoughts 

and feelings. When Shamlou talks about myself, the reader 

approximates to his real and true character in his life, but reader 

faces with poet’s momentary feeling and emotion in Tagore’s 

poems and as Shamlou does not page his personal and real life 

book, individuality associates with social and human self in 

Shamlou’s poems and this is less in Tagore’s poems.  
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Both of them believe in love and except sweetheart’s physical 

aspects they considered her soul and clarity. The identity of 

sweetheart is clear in romantic poems that Shamlou has 

composed for Ayda. Tagore does not mention his sweetheart in 

is romantic poems but is some poems is concluded that he meant 

his wife from woman. Both of them challenged for human 

freedom, made corrections in society, both of them considered 

life and death as a journey.  

  

4. Conclusion  

Considering romanticism components in the poems of 

Shamlou and Tagore it is concluded that: both poets are similar 

to each other considering the frequency of using three nature, 

human behavior and individuality components in their poems. 

Both of them love nature and have used nature elements to create 

imaginary picture, expressing feelings and thoughts and have 

attributed human behaviors to nature to approximate more to 

nature. Individuality appears more in their poems: Shamlou used 

individuality sometimes in collective concept. Except poetry, 

both of them tried to make corrections in the society as an open 

mind. Releasing people from captivity and corrupted thoughts 

were their intellectual challenge.   

Travel is also a component which is used equally in their 

poems. Both of the considered life and death as a journey. 

Shamlou has used imagination element more than Tagore. 

Despite the lack of happy childhood, childhood nostalgia is 

obvious in their poems. Nostalgia and loneliness have been 

considered by both of them. Tagore and Shamlou believed in 

love and except the physical beauties of sweetheart, they 

considered her soul and clarity. But Tagore explained mystical 

sweetheart than earthly sweetheart in his poems. 



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        117

 

Keywords: Tagore, Shamlou, Romanticism, Nature, Individuality, 

Imagination, Love, Death       

      
References [In Persian]: 

Ahmadi, S., & Delavar, P. (2017). The study of applied symbolism in 

Shamlu’s poetry, Tehran: Boostane Adab, 9 (2), 25-48. [In Persian] 

Alavizadeh, F. (2015). A critical investigation of influential and 

influencing studies in Iranian comparative literature. Bi-Quarterly 

Journal of Comparative Literature Research, 3(2), 99-129. 

Alipour, S., & Yazdannezhad, R. (2013). Aesthetics of the conceptual 

phenomenon of love with a comparative approach to the poetry of 

Shamlu and Qabbani. Journal of Comparative Literature, Shahid 

Bahonar University of Kerman, 4(8), 203-226. 

Asad, M. R., Kamali-Baniani, M., & Derakhshideh, R. (2012). 

Telepathic study of night archetype in Sohrab Sepehri and 

Rabindranath Tagore’s poetry. Quarterly Journal of Comparative 

Literature, 6 (61), 24-31. 

Atashi, M. (2003). Shamlu in critical analysis. Tehran: Amitis 

Publication. [In Persian] 

Berlin, I. (2019). The roots of romanticism (A. Kowsari, Trans.). 

Tehran: Maahi Publication. [In Persian] 

Dehbashi, A. (2009). A companion to Rabindranath Tagore. Tehran: 

Nik Publication. [In Persian]  

Dianoush, I. (2006). Trumpet lullaby (selections and unpublished 

words from Ahmad Shamlu). Tehran: Morvarid Publication. [In 

Persian] 



 9911 پاییز و زمستان، 71 ة، شمار17سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 

112 

Forrest, L. (2012). Romanticism (M. Jafari, Trans.). Tehran: Markaz 

Publication. [In Persian]  

Fromm, E. (2016). The art of love. Tehran: Jaami Publication (E-

book). 

Group of Authors. (2017). Iranian and world literature (S. 

Mahvashan, Ed.). Tehran: Behnoud Publication. [In Persian] 

Hosseini, M. (2017). World literary schools. Tehran: Fatemi 

Publication (E-book). [In Persian] 

Jafari G-Ali, H., Seyedyazdi, Z., & Afsharnia, B. (2020). Nature and 

its function in Fereydoon Moshiri and Paul Eluard’s thinking 

system. Journal of Comparative Literature, 12(22), 51-74. 

Jafari-Jazi, M. (1999). A survey of romanticism in Europe. Tehran: 

Markaz Publication. [In Persian] 

Masoudifard, J., & Marouf, A. (2019). A survey of romanticism in the 

poetry of Shamlu. Paper presented at the Fifth Conference on 

Persian Literature Studies, (1502-1524). 

Mohammadi, E., Behnamfar, M., & Tayyebinezhad, G. (2012). De-

mythicizing and romantic myth-making in the poetry of Ahmad 

Shamlu. Journal of Literature, 24, 105-128. 

Mojabi, J. (1998). A companion to Ahmad Shamlu. Tehran: Ghatreh 

Publication. [In Persian] 

Mokhtari, M. (1992). Human being in contemporary poetry (Nima, 

Shamlu, Akhavan, Foroogh Farrokhzad). Tehran: Toos 

Publication. [In Persian] 

Mozaffari-Savaji, M. (2007). From bamdad (words on the life and 

works of Shamlu), Tehran: Morvarid Publication. [In Persian] 



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        115

Nazari, F. (2009). Shamlu and I, questions from Shamlu’s world. 

Tehran: Negahe Sabz Publication. [In Persian] 

Pour-Azimi, S. (2018). The high roof of hamcheraghi, with Aida about 

Ahmad Shamlu. Tehran: Hermes Publication. [In Persian] 

Sadeghi Benis, S., & Sadeghi, M. (2016). A comparative study of 

romanticism in Shamlu and Nizar Qabbani’s poetry. Quarterly 

Journal of Critical Literary Studies, 11(44), 137-158. 

Sa0lajegheh, P. (2005). A criticism of contemporary poetry, 

(Amirzadeh Kashiha, Ahmad Shamlu). Tehran: Morvarid 

Publication. (In Persian) 

Servat, M. (2011). Introduction to literary schools. Tehran: Sokhan 

Publication. [In Persian] 

Seyed-Hosseini, R. (2015). Literary schools (Vol. 1). Tehran: Negah 

Publication. [In Persian] 

Seyyedi, S. H. (2016). A comparative study of modernism in Adonis 

and Yusef Al-Khal with an American comparative approach. 

Journal of Comparative Literature, 6(23), 52-53. 

Sh. Kashani, Ali. (2016). Mahan’s restless anthem, lingering on the 

ontology of poetry; Shamlu’s thoughts and insights. Tehran: 

Golshan Raaz Publication. [In Persian] 

Shahrjerdi, P. (2002). Daybreak Odysseus. Tehran, Andishe Sazan 

Publication. [In Persian] 

Shamisa, S. (2011). Literary schools. Tehran: Ghatreh Publication. [In 

Persian] 

Shamlu, A., & Sarkisian, A. (2014). Like blood in my vessels, the 

letters of Ahmad Shamlu to Aida. Tehran: Cheshmeh Publication. 

[In Persian] 



 9911 پاییز و زمستان، 71 ة، شمار17سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

 

112 

Shamlu, A., & Sarkisian, A. (2016). Forgotten songs. Tehran: 

Morvarid Publication. (Ebook, In Persian) 

Shamlu, A., & Sarkisian, Aida. (2016). The collection of works by 

Ahmad Shamlu (Poems). Tehran: Negah Publication. [In Persian] 

Sherkat Moghadam, S. (2009). A comparison of literary schools. 

Journal of Comparative Studies, 3(12), 51-71. 

Tagore, R. (1957). The gardener (A. Pezhvak, Trans.). Kabul 

Publication. [In Persian] 

Tagore, R. (1968). Tagore's one hundred advices (M. Ziaodin, Trans., 

Introduction by S. M. Tabatabaei). Tehran: Atai Publication. [In 

Persian] 

Tagore, R. (2009). The lotus, selections from poetry collections (A. 

Pashaee, Trans.). Tehran: Mitra Publication. [In Persian] 

Tagore, R. (2012). The crescent moon and stray birds (A. Pashayi, 

Trans.). Tehran: Sales Publication. (In Persian) 

Tagore, R. (2017). Gitanjali (M. Moghtaderi Trans.). Tehran: Sales 

Publication. (In Persian) 

Tagore, R. (2018). Chitra (H. Babak, Trans.). Tehran: Elmi Farhnagi 

Publication. [In Persian] 

Tagore, R. (2018). Under the lotus leaf (A. Chavoshan, Trans.). 

Tehran: Setak Publication. [In Persian] 

The code of ecomysticism in rabiindranath tagore works: A critical 

appraisal swa 

Van-Tieghem, P. (1990). Romanticism in France (G. A. Sayyar, 

Trans.). Tehran: Aftab Publication. [In Persian] 



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        170

Voth, G. L. (2017). World literature (M. Farahmanfar, Mahsa Jafari, 

et al., Trans.). Tehran: Niloufar Publication. [In Persian]. 



 

 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1122 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 
 

 تاگور و شاملو شعر در سمیرمانت يهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس
                                                                                                              

 2 نینوربل الین                                                                                         

 1 (نویسنده مسئول)هزادصادق محمود                                                                      

 عزیزاهلل توکلی کافیآباد 2

 چکیده
رود که شهرت اصلی او در شاعری ادبی هندی و جهانی به شمار می هایترین شخصیتتاگور از برجسته    

نمایندة اصلی شعر سپید در زبان فارسی به شمار شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی است که است. شاملو نیز 
های مکتب رمانتیسم ها و ویژگیویژه مؤلفهبه ،آثار و اشعار تاگور و شاملو از ابعاد گوناگون ادبی رود.می

از نظر  متفاوتند،قابل تحلیل و بررسی است. هرچند به لحاظ جهان بینی، شرایط مکانی زمانی و زبانی 
های فکری، ادبی و مضامین غنایی وجوه تشابهی دارند. شاملو و تاگور بیشتر از مکتب گرایشبعضی

ترین اند. در این جستار به شیوة توصیفی، تحلیلی و ارزیابی کمی به بررسی تطبیقی مهمرمانتیسم متأثر شده
آزادی، سفر، نوستالوژی و عشق در شعر آنان های مکتب رمانتیسم، همچون: طبیعت، تخیل، فردیت، مولفه

کارگیری سه مولّفۀ طبیعت، رفتار انسانی و طبیعت و فردیت در اشعارشان  بهطورکلی بسامد است. بهشدهپرداخته
اند؛ البته شاملو همسان است. هردو عاشق طبیعت بودند و از عناصر طبیعت برای خلق تصویرهای تخیلی بهره برده

های جسمانی معشوق به هر دو به عشق معتقد بودند و به جز جنبه است.گرفتهبیشتر از تاگور بهره از عنصر خیال
دغدغۀ هر دو آزادی انسانی بود و  است.تاگور بیشتر به عشق عرفانی پرداختهروح و پاکی او نیز نظر داشتند؛ 
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 .تاگور، شاملو، رمانتیسم، طبیعت، تخیّل، عشق هاي کلیدي:واژه

 
 مقدّمه  .2

پرداز اهل بنگال هند شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره( 1571-1231)رابیندرانات تاگور
بود. شهرت او بیشتر به خاطر شاعری است. او نخستین آسیایی برندة جایزة نوبل بود 

ترین توان گوتۀ هند دانست. او از برجستهتاگور را می(. 137-133: 1127)مهوشان، 
)وات،  های هندی است که در جنبش استقالل هند از مهاتما گاندی حمایت کردشخصیت
شدن هند از سوی دولت او از جمله شاعرانی است که به دلیل مستعمره(. 377:1127

روپا، مطالعۀ آثار نویسندگان غربی و نیز از انگلستان، آشنایی با زبان انگلیسی، تحصیل درا
های فلسفی و انواع ادبی جدید اروپایی طریق ترجمه و تحقیق آثار فکری و ادبی از اندیشه

 است.ثیر گرفتهأت
نمایندة نویس، ادیب و مترجم ایرانی است که احمد شاملو، شاعر، نویسنده، فرهنگ   

های بیشتر به دلیل مسافرت و با ترجمه رود. ویاصلی شعر سپید در زبان فارسی به شمار می
آثار اروپایی از فرهنگ و ادب غربی تأثیر پذیرفته است. شاملو در جایگاه شاعر روشنفکر 
متعهد در کشورهایی چون آلمان و آمریکا سخنرانی کرده است. شاملو نیز در اواخر عمر 

برای دفاع از آزادی بیان و بحث دلیل تالش برندة جایزة استیگ داگرمن شد. این جایزه به
 .(77: 1151)شهرجردی،به شاملو تقدیم شد 

 مسئله شرح و بیان.2 -2

دوست و اهل ، روشنفکرمتعهد، انسانتاگور و شاملو هر دو شاعر و اندیشمند جهانی   
طور اند و بهکردهخوبی در اشعارشان بیانهایشان را بهاند که احساسات و اندیشهفلسفه
های شعری اند. هر دو به زیباییگرفتهم و غیرمستقیم از فرهنگ و ادب غربی تأثیرمستقی

مند بودند. تاگور دو بار به ایران سفر اند. به موسیقی، تئاتر و نمایش نیز عالقهاهمیت داده
من ایرانی هستم و نیاکانم از »کرده و هردو بار در سخنرانی از ایرانی بودن خود گفته است:

« ام.ین به هندوستان مهاجرت کردند. مسرورم که به وطن اجداد خود آمدهاین سرزم
نامۀ جیترا را با صدای شاملو نیز اشعار تاگور را خوانده و حتی نمایش .(137: 1127)مهوشان، 

رو، شواهد نشان ازاین ؛(775-770: 1127)پورعظیمی،  خود بر روی نوار ضبط کرده است
 غیرمستقیم از او تأثیر گرفته باشد. ایگونهدهد که شاملو بهمی

 .پیشینة پژوهش1 -2

باغبان، مـاه   از جمله: گیتانجالی، ؛های تاگور به فارسی برگشته استبیشتر اشعار و نوشته 
نامـۀ  نو و مرغان آواره، زیر برگ نیلـوفر، چیتـرا، صـد پنـد، نیلـوفر عشق)پاشـایی(، شـناخت       
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تـرین مقـاالتی کـه کـم و بـیش بـه       اسـت. مهـم  هتاگور)دهباشی(که در این مقاله استفاده شد
 اند، عبارتند از:های ادبی شاملو و تاگور پرداختهمکتب
از محمدرضا اسعد، مهدی « تایپ شب در اشعار سپهری و تاگورپاتیکی آرکیتطبیق تله»

(؛ این مقاله با بررسی نمـاد شـب بـه واکـاوی و     1121رضا کمالی بانیانی، رضوان درخشیده)
اسطوره شکنی و اسطوره سـازی  »پردازد؛ ادهای شب در اشعار تاگور و سپهری میتطبیق نم

ــاملو    ــد ش ــعر احم ــک در ش ــا     « رمانتی ــر و غالمرض ــام ف ــد بهن ــدی،  محم ــراهیم محم از اب
(؛ این مقاله ضمن تبیین نگاه رمانتیک احمدشـاملو بـه اسـطوره بـه برخـی از      1127نژاد)طیبی
از جلیـل  «  سیر رمانتیسـم در شـعر شـاملو   »کرده است؛های رمانتیسم در شعر وی اشاره مولفه

ها به صورت جداگانـه  لفهؤ(؛ این مقاله به بررسی م1125فرد و عبدالرضا معروف ) مسعودی
بررسـی  »است؛و مشخص نپرداخته و به صورت کلی  به رمانتیسم در شعر شاملو  اشاره کرده

از سـیما صـادقی و   « و نزارقبـانی هـای احمـد شـاملو    هـای رمانتیسـم در سـروده   لفهؤتطبیقی م
هایی چون مرگ، عشق، فردیت، بازگشت بـه  (؛ در این گفتار مولفه1127معصومه صادقی )

 است؛طبیعت تخیل به شیوة توصیفی تحلیلی در اشعار هر دو شاعر بررسی شده
The code of ecomysticism in Rabindranath tagore works: acritical 

appraisal ،Swati samantary and، sahadeb patro ،Trames /2018/22(72/67) 
3/311-326. 

این مقاله در بارة فلسفۀ عرفان طبیعت و روابط متقابل انسان با جهـان از دیـدگاه تـاگور      
 کند.کوشد تا فلسفۀ زندگی تاگور را ارزیابیکند و میبحث می

 .روش و مبانی نظري تحقیق2-2

ـ   -یفیدر این مقاله، به شیوة توص هـای مکتـب   لفـه ؤتـرین م ی مهـم تحلیلـی و ارزیـابی کمّ
رمانتیسم، بیشتر بر مبنای اصول مکتـب تطبیقـی امریکـایی در شـعر شـاملو و تـاگور بررسـی        

هـا و  آهـن  عبارتنـد از:  که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، دفترهای شعر شاملواست. شده
آیـدا :درخـت و    آیـدا در آینـه،   ا و همیشـه، هـ لحظه باغ آینه، هوای تازه، نامه،قطع احساس،

دشـنه   ابـراهیم در آتـش،   شکفتن در مه، های خاک،مرثیه ققنوس در باران، خنجر و خاطره،
. این حدیث بی قراری ماهان در آستانه، صله،مدایح بی کوچک غربت، هایترانه در دیس،

مجموعـه   ،شـاملو  احمـد  :در کتابی با عنـوان  و گردآوری، 1171_1125هایاشعار طی سال
اسـت. اشـعار مـورد تحلیـل و بررسـی تـاگور در       شـده  ( منتشر1123) شعرها ،آثار دفتر یکم

 پیشینه یادشده است.
ترین منابع به مهم اشعار ترجمه شدة تاگور و اشعار شاملو بازخوانی و با توجهبراین، بنا   

های ترین شاخصهیشده، اصلهای ادبی، ادبیات تطبیقی و نقدهای انجامشناخت مکتب
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ها تحلیل و بندی و با ذکر نمونهمکتب رمانتیسم در اشعار شاملو و تاگور شناسایی، طبقه
 است.صورت کمی ارزیابی شدهها بهمقایسه و بسامد بیشتر مؤلفه

 کهبه طوری، رودرمانتیسم سرآغاز عصر نوین اندیشه و ادب به شمار میرمانتیسم:  -
است. عصر جدید از نظر اجتماعی و هنری در زمان رمانتیک نهفتههای جهان مدرن و ریشه

نظران، بیشتر شامل برنامۀ رومانتیسم با توجه به دیدگاه صاحب(172-177: 1125جزی،)جعفری
گرایی، گریز و های زیر است: آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، طبیعتشاخصه

ها و ها، ترانهوسطی و افسانهسیاحت، کشف و شهود، افسون سخن، بازگشت به قرون 
های قرن، توجه به نمایش، انواع رمان و....البته نام و غنایی، بازتاب بیماریهای گمحماسه

رمانتیسم به دلیل اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف فرق داشت. 
  (152-151:  1123)سیدحسینی، 

دلیل ماهیت به از آغاز پیدایشادبیات تطبیقی هاي ادبیات تطبیقی: مکتب-
 رو،ایناز. استبسیار دگرگون شده و پیشرفت کرده  ایرشتهالمللی، فرهنگی و بینبین

ها مطرح شده است. در این های گوناگون برای تحلیل و بررسی آثار ادبیات ملتدیدگاه
 تر است:تر و رایجمیان، دو مکتب از همه معروف

جا که منشأ رشد و نمو ادب تطبیقی به اروپا و از آن طبیقی:ادبیات ت مکتب فرانسوي(2
که برای این موضوع، قاعده و قانون نهاد است  مکتبی نخستینگردد، بیشتر به فرانسه باز می

. در این مکتب، شرایط ارتباط تاریخی، تأثیر و تأثر کردو اصول و مبادی آن را طراحی
است. بعضی از منتقدان، شرط خاستگاه  های زبانی ضروریعملی و  تفاوت در حوزه

اند که مورد انتقاد قرار ادبیات تطبیقی، یعنی: مرکزیت ادبیات اروپایی را نیز مطرح کرده
های تطبیقی در ایران نیز با پیروی البته بیشتر پژوهش (10: 1123زاده، فرزانه، )علویاست.گرفته

 از مکتب فرانسوی انجام شده است. 

های تندروی همچون اتیمبل مرهون فرانسوی بیشتر که رشد آن، :یمکتب امریکای(1
است، به نفی دو شرط تفاوت زبان و ضرورت ارتباط تاریخی پرداخت. براین اساس، 

  گاه اوستتاریخ، تکیه تنها محقق در تطبیق دو ادب، به دنبال ارتباط تاریخی نیست، بلکه
 در این باره ریماک .جویدمی مکاو برای روشن شدن موضوع از استنادات تاریخی ک

ادب تطبیقی، بررسی ادب در خارج از کشوری معین است. این بررسی ممکن  :گویدمی
های معرفتی و اعتقادی، مثل فنون و فلسفه و است بین دو ادب باشد یا بین ادب و زمینه

ررسی امتداد تاریخ و علوم انسانی و ادیان. در واقع، او مأموریت ادب تطبیقی را نه تنها ب
محقق نباید رو، . از اینبیندادب می ةادب ملی در خارج از مرزها، بلکه در خارج از حوز

شرط تأثیر و تأثر بگردد. از نظر او میدان مقارنه، میدان تشخیص زیبایی است، نه  در پی
با  1275مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی، در سال »بنابراین،  (77: 1127.)سیدی، های علمیپژوهش
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ای را آغاز کرد. از نظر ولک، بعد ادبی، المللی، مسیر تازهسخنان رنه ولک در دومین همایش بین
 (11: 1155مقدم، شرکت«)یابد در کانون توجه این رشته باشد.شناسی و هنری زیبایی

فرانسوی است نه تفاوت که در مکتب به طورکلی مکتب امریکایی تطبیقی بیشتر مبنا را بر تشابه نهاده
دهد نه فرامتن. بنابراین در بارز است؛ مکتب امریکایی بیشتر به نقد مدرن تکیه دارد و اصالت را به متن می

مورد توجه قرار این مکتب، ادبیات و دیگر معارف بشری از جمله هنرهای زیبا و حتی علوم تجربی نیز 
 (71-77: 1127، به نقل از سیدی، 37: 1222.)خطیب، گیردمی

 

 و بررسی بحث.1
-های رمانتیسم  بیشترین وجه اشتراک اشعار شاملو و تاگوررا تشکیل میفهمؤلّ از میان مکتب های ادبی،

های معتبر مکتب های ادبی بر اساس شاخصه های مطرح شده در کتاب ی یادشده راهادهد. این مقاله مؤلفه
 .  کنددر اشعار دو شاعر، تحلیل و بررسی می

 یی و رفتارهاي انسانی عناصر طبیعیگرا.طبیعت2- 1

های مکتب رمانتیسم گرایش به طبیعت است. در بازگشت به طبیعت نخستین ویژگی از    
توجه به طبیعت چه به » اصوالً .(777: 1127)حسینی، شودبازیابی اصالت انسان مطرح می

رفتن در آفرینی و چه به شکل نمادین که حاصل فروصورت خام آن و صرفا جهت زیبایی
به حقایق برتر، در آثار ادبی  ای برای کشف و شهود و رسیدنطبیعت است و زمینه

 .(77: 1122علی، سیدیزدی و افشارکیا،)جعفری قریه« شودای مشهود، دیده میگونهبه
اند و تشبیه انسان به طبیعت از قدیم هرچند طبیعت و ادبیات همواره، رابطۀ نزدیکی داشته

ت اما به مانند مکتب رمانتیسم، احساسات درونی شاعر با عناصر طبیعت مرسوم بوده اس
   .(73: 1120)شمیسا،پیوند نخورده است 

خواهد جزیی از آن باشد. در شعر قدر شیفتۀ طبیعت است که میآن :شاملو -الف
پیوندد. شاملو اغلب از طبیعت در معنای او به طبیعت می (270: 1123)شاملو، وسواس مهربان

است. گاه نیز نمادها مفهوم فردی گرفتهمادین و برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی بهرهن
، دشت، ای توفانی درنوردیدمرا بر ارابه دشت هایمن خود گردهیا فلسفی دارند، مانند: 

و مرغی که از کرانۀ ماسه پوشیده یا:  (؛12: 1127)احمدی و دالور، نماد عرصۀ زندگی است. 
 مرغ نماد شاعر است. ؛(172)شاملو: . بود غریوکشان به تاالب تیره گون درنشستپر کشیده 

 دریغ استآفتاب آتش بینقش طبیعت در تصویرهای شعری او نیز زیاد است؛ مانند:    
درصد. عناصر  53 مورد طبیعت در اشعار رمانتیسم شاملو مشاهده شد.727 .(370)همان: 

بخشی یا در پذیرند و به شکل جانای انسانی را میهطبیعی نیز در شعر شاملو ویژگی
هم اندرآورد، سپیدار و  گونه سر بهپچه را از آنپچ: گیرند؛ مثالًجایگاه نماد نیز قرار می

کردن سپیدار و صنوبر رفتار انسان است و سپیدار و صنوبر پچپچه (.771)شاملو: صنوبر باری
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: 1127)احمدی و دالور،ی برای جامعۀ خود ندارند سودکارند که هیچنماد روشنفکران محافظه
 درصد.7/33مورد رفتار انسانی و طبیعت مشاهده شد،133در شعر شاملو . (11

نشدنی هستند و از پیوستگی کامل با اگور عقیده داشت طبیعت و بشر جدا: تتاگور-ب
تاگور در بیشتر  .(5: 7015)سمنتاری و پترو، برد میبود، لذتکردهجهان طبیعی که او را احاطه

شامگاه به خورشید گفت: : برقرارکند؛ مثالًخواهد بین انسان و طبیعت اتحاداشعارش می
طورکلی رفتار انسانی و طبیعت در شعر او به( 73: 1122)تاگور، .دلم درج طالیی بوسه توست

ن به پاره مپیوندد؛ مانند: درصد مشاهده شد. او در برخی اشعار به طبیعت می 77مورد،  715
مانم که بیهوده در آسمان از این سو به آن سو در حرکت است و معبود چون ابر پاییزی می

   (101: 1127.)تاگور، خورشید تابناک است
نیلوفر »طبیعت در تصویرهای خیالی تاگور نقش بسزایی دارد؛ مانند: اضافۀ تشبیهی  
تاگور؛ ) هایش را در نور تو بازکندپایان شهدش گلبرگبگذار نیلوفر عشق با گنج بی«: عشق
توفان نیم شب به کردار کودکی غول آسا که ناگاه در تاریکی تشبیه بدیع: (؛ یا: 137: 1155

مورد  377مجموعا  (37: 1122)تاگور، . از خواب بیدار شود بازی و هیاهو را آغاز کرده است
 درصد. 22طبیعت در شهر تاگور مشاهده شد، حدود 

 . .فردیّت1 -1

های گیری اندیشهدلیل تحول شیوة زندگی اجتماعی و شکلزمینۀ پیدایش فردگرایی به 
فردگرایی هنرمند  .(121: 1125)جعفری جزی، بودتازه از دوران رنسانس و اومانیسم آغاز شده

شود به احساسات شخصی و آنچه که در درون کند و موجب میمی را از قواعد کلی رها
 .(35: 1120)وان تیژم،  گذرد بپردازداو می

 توان بررسی کرد: را در شعر شاملو از سه جنبه می« من»شاملو: -الف
محور اصلی بسیاری از اشعار شاملوست. شاملو از  ،تفردیّ من فردي و رمانتیک شاعر: -2

ت در همۀ کند و این نگرش او به فردیّهای فردی برای نشان دادن خود استفاده میویژگی
او به سوی من عمومی « من»دهد. گسترش می« من»است. او خود را در تمام روشن ش آثار

ماند، چون دوست دارد های او من راوی استوار میاما گاهی در سروده ،کندحرکت می
برای ؛ (15: 1150)نظری، خواننده بداند که حضور شاعر محور و مرکز تمام اشعارش است 

تواند گوید، وقتی طبیعت نمیفکار فردی خود میاز احساسات و ا «بازگشت»نمونه در شعر 
گذراند و شاعر را یاری کند تا او با عشق آشنا شود. به یاد روزهای گذشته امروزش را می

 .(27: 1123)شاملو؛  آینده برای او مفهومی ندارد

شخصی و زمانی اجتماعی است؛  «من»گاهی واقعدر پیوستن من فردي به من اجتماعی: -1
پیوندد و اجتماعی ، من شاعر به شخصیت مردان مبارز میابراهیم در آتششعر  در :مثالً
 –شکلی میان اشکال –من از فرو رفتن تن زدم، صدایی بودم من (؛111: 1122)مجابی،شودمی
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و معنایی یافتم. من بودم و شدم... راست بدان گونه که عامی مردی شهیدی تا آسمان بر او 
 ( 275: 1123)شاملو؛  نماز برد.

گفت نگاه فلسفی شاملو در اینکه او خود را نمایندة تمام شاید بتوان: من فلسفی -1
های  صد هزار خدا، در تپهسی صد هزار دست، سیتأثیر نباشد؛ مانند: ها بداند بیانسان

نجا بودم/ من تمامی مردگان بودم.../ من آ؛ یا: ام!صد هزار/ منقصرخدایان ... و آن هر سی
مورد فردیت در بارة  120شعر رمانتیسم او  171در میان  (517)همان:  سرود.شته بیدر گذ

 درصد.  57/75احساسات و عواطف شخصی خود اوست، 
ت در اشعار تاگور اغلب در همان معنای رمانتیک است؛ بیان احساسات فردیّ تاگور:-ب

ندکی از اشعار او من راوی های عاشقانه، عارفانه و گاه کودکانه. البته گاهی در او اندیشه
های اوست. در نیلوفر عشق از ت در مناهرهپیوندد و گاهی فردیّبه من جوامع انسانی می

توانم مادر را به یاد آورم وقت تکان دادن نمیگوید. احساسات  فردی خود به مادر می
-شام میکرد... بوی عبادت صبحگاهی در معبد / مثل بوی مادرم به مام زمزمه میگهواره

ای جوهر هستی، من پیوسته در پاکداشت وجود خویش یا:  (111: 1117)تاگور، . رسد
های خویش را از هر گونه نادرستی دور کوشم، همواره کوشا هستم که افکار و اندیشهمی

در سروده باال  به عنوان عارف عاشق از وهایف خود در ( 51: 1127)تاگور، . ه سازمو منزّ
 گوید.برابر خداوند می

گونه که در شعری شود؛ هماندر برخی از اشعار  فردیت او به جوامع انسانی وصل می   
کنم که تمامی صداهای خاک من شاعر زمینم، تالش میگوید: می« شاعر انسان»با عنوان 

)تاگور/ پاشایی، . شماری هستهای بیلبک من بجویند  اما هنوز شکافتجلی خود را در نی
مورد فردیت در معنای  171شعر رمانتیسم تاگور  727طورکلی در بین به ( 127: 1155

 درصد. 71رمانتیک مشاهده شده است،
 .تخیل2- 1

گوید بلکه از آن چه باید باشد، چه هست نمیشاعر یا نویسنده رمانتیک از آن
ل به ز تخیّا(1572-1571بودلر) (.27: 1127.) ثروت،شوکند و هنر او با مبالغه آمیخته میمیبحث
عقیدة به .(112: 1125جزی)جعفریکند یاد می« ها و قوای ذهنیملکۀ همۀ استعداد»عنوان

در برخی از  .(115)همان:  ها تفکر در شعر باید جنبۀ تخیلی و خالقانه داشته باشدرمانتیک
م ذهنی  شاعر افزوده است. به ل و تجسّبودن شعر به پرورش قدرت تخیّاشعار، داستانی

ل  شعر وارد شود و مجال تواند به تخیّهای آلمانی ورود افسانه در شعر مییدة رمانتیکعق
 .(52: 1127)فورست، زیادی برای خیال پردازی شاعر فراهم کند 

کارگرفتن واژة پریا که خود موجودی فضای داستانی به( 127)شاملو :«پریا»در شعر   
مو زنجیرباف، دیو، جنگل و توجه به خیالی است در معنای نمادین، نمادهایی چون ع
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های کودکانه، مانند قصۀ دختر شاه پریون، در پرورش و تقویت تخیل شعر نقش افسانه
، جز نمادهایی چون: ابر، باران، رعد، مرغ باران، خندیدن «مرغ باران»بسزایی دارند. در شعر 

و عابر تصویرهای رعد و گریستن ابر، همچنین ایجاد فضای داستانی گفتگوی مرغ باران 
های عابر، خواننده را به ذهن و ضمیر شاعر دیالوگ است.شدهشعری زیبایی خلق

یوس و ناامید شده و به مقصود أکند. عابر مبارزی است که از همراهان خود ممینزدیک
مرغ  مسکین ! عشق زیبا نیست: است و زندگی  بیرسیدهاصلی زندگی، یعنی عشق 

تاریک، عناصر « سمفونی»در شعر ( 120)شاملو: گونه، نا زیباست.گوهری اینزندگی، بی
آهنگ اند: آمیزی به تصویر خیالی شعر افزودهخیال به همراه ایماژهایی چون تضاد و حس

تلخ و شیرین تاریکی، امشب سرنوشتی شوم و ملکوتی را در آستانۀ رؤیاها برابر چشمان من 
شعر تخیل  117ز میان اشعار رمانتیسم شاملو در ا (731: 1123)شاملو، . آوردبه رقص می
 درصد.57/30مشاهده شد، 

« ماه نو»ل در کتاب است. تخیّکردهاو نیز از عنصر خیال در اشعارش استفاده تاگور:-ب
شود، کودکی که ویژه در اشعاری که از زبان کودک بیان میبیشترین  بسامد را دارد، به

های کاغذی قایقکند؛ برای مثال: یالت کودکانه سپری میاوقات خود را در تنهایی و با تخ
های بینم که بادبانکنم و ابرهای کوچک را میاندازم و به آسمان نگاه میرا به آب می

قطعه ای ازکتاب باغبان، در خیال خود یا در  (70: 1121)تاگور،.اندسفید پربادشان را برافراشته
دیوار این معبد را با تصاویری از اسبان   وا کشیده معبدی را بنا کرده و دست از همۀ دنی

است. تنها صدایی که در این معبد هایی که چهرة انسانی دارد، منقش کردهبالدار و گل
در پایان شعر یکی از  شود، آواز طلسمی است که راوی در آن افسون شده است.شنیده می

  .(71: 1117)تاگور، شود ی زنده میکنندة معبودتصاویری که خود نقاشی کرده به تماس زنده
به نام چیترا را نامۀ منظوم خود های کهن تا بدانجاست که نمایشتوجه تاگور به افسانه   

 .(2: 1122)تاگور، های ماهابهاراتا)شاهنامۀ کهن هندی( نوشته است بر اساس یکی از داستان
در آغوش  .(11) همان: کنایه است  های ادبی، استعاره ونسخۀ بنگالی این اثر سرشار از آرایه

های خاموش های ماالتی باالی کومه، بر تنم بوسهنسیم فروردین به خواب رفتم ، شکوفه
تشخیص و مبالغه  (70) همان: . جستفشاندند. هر گل بر گیسوان و پاهایم بستر مرگ میمی

 22انتیسم تاگور، طورکلی در میان اشعار رمدر پرورش تخیل در این بند تاثیرگذارند. به
 درصد.15/12شعر تخیل دارند، 

 .عشق4- 1

های بزرگ که در جستجوی آید و همۀ رمانتیکمیشماربخش بهای وحدتق مقولهعش 
عشق تنها جواب عاقالنه  .(702: 1125جزی، )جعفری اندوحدت بین ذهن و عین هستند، شاعر عشق

  .(2: 1127و رضایت بخش به معمای هستی انسان است )فروم، 
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خواسته به زور و غیر منطقی بر او شاملو در تمام زندگی با هرآنچه که می :شاملو-الف
است اما در برابر عشق تسلیم شده است؛ البته عشق در دو مفهوم کردهط شود، مبارزهمسلّ

های او مسئلۀ جسم و جنس در تغزل»هرچند  ؛(71: 1122)مجابی،عشق فردی و عشق عمومی
مانند شعر فریدون توللی و نادر نادرپور؛ مسئلۀ جنسی کانون شعر او را مطرح نیست؛ 
دهد، بلکه او مرتبۀ واالیی در عشق رسیده و به آن صورتی عارفانه بخشیده تشکیل نمی

نژاد، )علیپور، یزدان است.این عشق پیوند خود را با تن نبریده است، اما شهوانی هم نیست
1127 :702).  
مد در اشعار رمانتیسم شاملو، عشق پس از طبیعت و رفتار انسانی و طبیعت از نظر بسا     
ورزیدن باید دوست داشت؛ میوة عشق ت جای دارد. باید دانست پیش از عشقو فردیّ

 است، دوست دارد:داشتن است. بامداد هر آنچه در هستیحاصل بذر دوست
دانی بسازم و در آن محبوس بمانم/ زندان روم، سنگ بر دوش.../تا زنو آینده ام را چون گذشته می 

 ( 77)شاملو: ها و چوپانان.ها، سگلبکداشتن نیداشتن مردان و زنان/ دوستداشتن، دوستدوست
ها عشق در شعر شاملو از چند نظر قابل بررسی است؛ در این نوشتار به پرکاربردترین آن

 شود.پرداخته می
بعد جسمانی و غریزی آن توجه دارد، هم به بعد شاملو در عشق فردی هم به  عشق فردي:

برای زیستن دو قلب الزم خواهد، زیراکه: روحی و روانی. بامداد، عشق دوسویه را می
 است:
که مرا برگزیند و انسانی که من او را باشی، انسانیاش داشتهبدارد و قلبی که دوستقلبی که دوست 

 ( 710)شاملو:برگزینم.
تر است. این شیفتگی که هنگام گرفتن دست وق دست برای او محبوباز میان اندام معش
کردن نیست بلکه آرامش و نوازش دهد، تنها برای حظ از لمسمیمعشوق به او دست

 اش برای او اهمیت بیشتری دارد:...:دستان یار و بخشندگی
ون کودکی گرم که همچست/ دستی ااش نوازشیاین سرود ستایشی دیگر، ستایش دستی که مضراب 

 (327و  322:1123)شاملو،  بخشد.که گیرنده باشد میها بیش از آناست/ آن دست
  دارد:هایش دوستو نیز معشوق را برای خوبی 

 (37:1121شاملو و آیدا، «.)خوبی»دارم که آیدای من! ...تو را برای آن دوست می
بود. دوستش نکردهشکل تجربه شاملو تا بیش از آشنایی با آیدا عشق حقیقی را به این   

ای که به دنبالش آن خانه(710)شاملو: شناخت.داشت، زیراکه او را به دوستی و یگانگی می
آیدا  (375)شاملو:  ای یافته که در آن سعادت پاداش اعتماد است.خانهبود با آیدا یافته بود: 

عزیمت جاودانه بود، میان  آیدا فسخشود:. شاملو هویدا میمعشوقی است که هویت او در شعر 
 (373)شاملو:  ست.ریکهای همیشه زیبایی او لشآفتاب
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طور که مظهر زیبایی و اغواگری است، ها همانزن در نظر رمانتیک: عشق اجتماعی
آیدا معشوقی  (702جزی، همان: )جعفریمظهر پیوند عاطفی، یگانگی و همدلی نیز هست. 

ها و نیاورده است نه تنها مانع از ارتباط شاملو با انساناست که شاملو را در انحصار خود در
روزگار نشده بلکه موجب نزدیکی و محبوبیت بیشتر شاملو نزد مردم نیز شده است. عشقی 

های معمولی که مردم با آن سروکار دارند متفاوت کند، با عشقکه شاملو را گرفتار می
آید اما همین عشق به انسان، شعر و می است. عشق به شیوة معمول و متداول به سمت شاملو

)ر.ک: آتشی، شود رسد و یکی از ارکان سازنده شخصیت شاملو میقهرمان شاملو نیز می
 خوانیم: که برای آیدا نوشته میهاییدر یکی از نامه .(177:1157

رند و که دوستم دادر آغوش مردمم، مردمی در آغوشی هستم که مثل آغوش تو گرم و پرنوازش است،
 (135:1121)شاملو و آیدا، کنند.ستایشی در حد پرستش نثارم می

 بیند:ها را میدارد که حتی در پشت مردمکان یارآنقدر مردم را دوستشاملو آن
ات فریاد کدام زندانی است که آزادی را به لبان برآماسیده، گل سرخی پس پشت مردمکان

 (277)شاملو: کند.میپرتاب
های او بین رود و عاشقانهپای هم پیش میاش پابهجتماع و مردم با عشق فردیعشق او به ا  

 عشق فردی و اجتماعی در نوسان است. به تعبیر شاملو انسان خود عشق است: 
 (702. )شاملو: ایمایم/ انسان را رعایت کردهعشق را رعایت کرده

های و وطنی در آهنگهای دلبستگی شاملو به هویت ملی نخستین نشانه»:عشق به وطن
  (:27 - 23، 1127)شریعت کاشانی، « خوردشده به چشم میفراموش

ای وطن، ای جان وطن ! افسوس که هیچکدام از این زیبایی ها نتوانست آن چنانکه باید به روح من شادی 
 (777: 1177) شاملو، ...بخشد....، ای کاش هزار و یک جان داشتم ، هزار جان به فدای تو می کردم

ها  را با ها چیزی نیست که کهنه بشود، زیرا من اینها فقط الفاظ و عبارات نیست...ایناین 
مورد عشق در اشعار رمانتیسم شاملو مشاهده 105 (137: 1177)شاملو،ام.خون دل نوشته

 درصد. 37/11شد،
ا ورزیم، زیردر نظر تاگور، عشق کمال مطلوب خودآگاهی است. ما عشق نمی تاگور:-ب

ماند و به کنیم. جهان از عشق زاده شده، با عشق زنده میکم درک میکنیم یا کمدرک نمی
زندگی اولین عشق خود را به جهان پیشکش  .(27:1157)دهباشی:کند سمت عشق حرکت می

خواست عشق و دوستی را در همه جهان گسترش دهد. او او می( 122:1155)تاگور/ پاشاییکرد. 
و وقتی ( 23:1122)تاگور،  بوسد و انسان نامتناهی رااهی را با عشق خودش میگوید خدا متنمی

در ادامه به  (713:1155)تاگور پاشایی،  شودسره گم نمیزندگی کمالش در عشق گم شود یک
 شود.پربسامدترین ابعاد عشق در شعر او پرداخته می
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یقی نظر دارد اما در دو اثر تاگور در تمام آثار منظومش اغلب به معشوق حق عشق عارفانه: 
که مضامین عرفانی دارند، این نوع عشق بیشتر مشهود است. در برخی « صد پند»و « گیتانجالی»او

گوید که گویی او نیز انسان است و این سبک ای از معشوق سخن میگونهاز این اشعار به
 :شعری او با سبک شاعران عارف ایرانی چون حافظ و موالنا شباهت دارد

ام... من ام، تنها صدای پایش را در جاده جلو منزلگاه حس کردهام و به آوایش گوش ندادهجمال او را ندیده
 (22:1127)تاگور،  ام، اما من کجا و روزگار وصل کجا؟به امید وصالش زنده

 گوید:های عارفانه از جستجوی معبود میگاه در عاشقانه 
اقی بماند تا با کمک آن تو را در هرجا جستجو کنم... بگذار فقط بگذار که فقط اندکی از خواست من ب 

 (177)همان: های تو پایبند و اسیر کرده است برایم باقی بماند کمی از آن زنجیر عشقت که مرا به خواسته
ها به جز بیان احساسات عارفانه از خواننده دعوت می کند تا به خداوند او در این سروده 

 نزدیک شود. 
های باغبان و نیلوفر عشق اغلب زن است. شیفتگی عشق در معشوق در کتاب: ق فرديمعشو
آراید تا که معشوق خود را میگر است. مانند زمانیهای تاگور در کتاب باغبان جلوهعاشقانه

مگذار طورکه هست، بیاید و وقت را مغتنم شمارد: خواهد هماننزد راوی بیاید و راوی از او می
وی عشق و  (11:1117)تاگور، ها بیاهای شتابنده بر روی سبزهیش بگذرد بیا! با قدموقت به آرا

 (10)همان: . عزیز من! تو را دوست دارم محبوب منکند: محبت خود را با این شدت ابراز می
ای از اشعار که هویت معشوق معشوق گاه در خیال شاعر است و گاه در واقعیت؛ جز در پاره

گیرد، در اغلب اشعار هویت مشخص ندارد؛ مثالً: در شعری که پس از د میرنگ واقعی به خو
 گوید ای زن! مقصود همسرش است:مرگ همسرش سروده است، وقتی می

ها را به خانه من آوردی به زندگی تنهای من بیاور. ای زن! زیبایی و نظم را، مثل موقعی که زنده بودی و آن 
 ۀ او چنین معشوقی هرچه خوبی و زیبایی دارد از خداوند است:به گفت( 173:1155)تاگور/پاشایی، 

به  (122:1155.)تاگور/ پاشایی، گرداندزنی که همیشه سرشاری لطف خود را به خدا بازمی 
 عقیدة او زن نیز خواستار آن است که برای روح و درون زیبایش دوست داشته شود: 

ام آن است که بیارایمش، ای خداوندگار ین وهیفهدریافتم تن من هماوردم شده است. هر روز منفورتر
 ( 77:1122)تاگور،  ای باز پس بگیر.چه دادههرآن

دست تو گوید، دستان معشوق را دوست دارد: وی نیز از میان اندام یار بیشتر از دستان او می
 (75:1117)تاگور،  را بر سینه خواهم گذاشت، محبوبۀ عزیز من سخن بگو.

ای از اشعار، عشق رابیندرانات به وطن مشهود است و خواستار آزادی و ارهدر پ:عشق وطن  
هایی را گوید که بی توشه است و سختیرفاه مردم هند است. در این سروده از سرزمینی می

 برای مردمانش به وجود آورده،  با این همه شاعر دست از تالش بر نخواهد داشت: 
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دار و غمگین تو را ام، خاک ماتممن چهره زیبای تو را دیده / هم شدبا کار و رنج خود پرستار تو خوا من
مورد 771 (73:1117. )تاگور، امدوست دارم، به تو عشق دارم! ای مادر من! ای زمینی که من از تو پیدا شده

  درصد.15عشق در اشعار رمانتیسم او مشاهده شد، 
 .نوستالژي5- 1 

نوستالژی یک احساس  .(31: 1125)برلین، «وستالژی است.رمانتیسم ن»به گفتۀ آیزایا برلین: 
های گذشته است. معنی دیگر نوستالژی درونی تلخ و شیرین به اشیا، اشخاص و موقعیت

دلتنگی شدید برای زادگاه است. بعضی نوستالژی را شکلی از دلتنگی ناشی از دوری 
های زیر در وستالژی به شکلن (777: 1127)مهوشان، اند.طوالنی مدت از وطن تعریف کرده

 :شعر شاملو بیان شده است
های رمانتیسم و رمانتیسم، کودکی کودک، پاکیدر ادبیات پیش نوستالژي کودکی:    

شاملو در بارة  (717: 1127.)حسینی،داننداو،  خاطرات و یادهای دوران کودکی را عزیز می
د آورم/ کودکی من پر از نمی خواهم کودکی را به یاگوید: کودکی خود چنین می
ننگی است، دوران به عقیدة او کودکی داغ  .(721: 1152)پاشایی، .پریشانی و انتظار بود...

بردگی ابدی خوردن از دست پدر و مادرانی است که خود کودکانی سالمند بیش نیستند. 
وازش شاید او کودکی را به خوبی نگذرانده است اما مهر و ن (71- 70: 1151)بنی اسدی، 

نظیرش موجب گفت ارتباط او با مادر و عاطفۀ بیتواناست. میکردهمادرانه را دریافت
کند، وقتی کنار معشوق است، چون تا در برخی اشعار به این پیوند سرشار از مهر اشاره شده

انتخاب زبانی کودکانه در  (777: 1123.)شاملو، است کودکی است که جامۀ نو به تن کرده
چون، پریا، دخترای ننه دریا، قصۀ مردی که لب نداشت، شبانه )یه شب مهتاب( اشعاری 

گویی و اشاره به پری و دیو نیز نوعی نوستالژی کودکی است؛ جز زبان کودکانه، طرز قصه
 است.بر کودکانه بودن اشعار افزوده

زمان گر نوستالژی غربت بامداد در اشعار هجرانی بیشتر بیان نوستالژي وطن)غربت(: 
کند تا دور از مردمان غربت و هجران جان شاملو را آماده می»اند. دوری از سرزمین مادری

آسمان : (125 -127: 1127مختاری،«)کشورش اندوهی متفاوت و نوستالژیک را تجربه کند
)شاملو: ساران...های سبز شاخهخودم، چتر سرم نیست؟ آسمانی از فیروزة نیشابور، با رگه

رنگ، بو، مزه  (221: 1123)شاملو، دهد. ، آبی مفهومی از وطن می«ی آبیترانه»عر(  در ش502
 ها نقش زیادی دارند.در یادآوری نوستالژی

دلیل ای بزرگ که بهای پرجمعیت بود. خانوادهترین فرزند خانوادهکوچکتاگور:-ب   
)دهباشی،  اشدای داشته بجمعیت زیاد فرصت نداشت، به فرزند خردسال خود توجه ویژه

من کودکی تنها بودم، دوستی نداشتم که با او همبازی شوم اما گوید: تاگور می .(72:1155
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های هستی را که در برابرم بود، دوست و درعوض این موهبت را داشتم که تمام آن جلوه
  (72:1155)دهباشی  صحبت خود پندارم...هم

ای از هود است؛ در این اثر گاه پردهدر کتاب ماه نو بیشتر مش :نوستالژي کودکی    
شود. از خاطرات زمان مدرسه، میواقعیت زندگی کودکی رابیدرانات به تصویرکشیده

است. در دادهکه در آغاز نوجوانی مادر را از دستشویم با آنارتباط او با خانواده آگاه می
ند. عشق مادر و فرزند کهای شعری خود به این ارتباط سرشار از مهر اشاره میاغلب کتاب

به منطقه، شهر، کشور و فرهنگ خاص تعلق ندارد، جهانی است و باورپذیر. بچه از مادر 
 پرسید:

ای؟ مادر نیمی گریه و نیمی خنده او را محکم بغل کرد و گفت ام؟ مرا از کجا گرفتهاز کجا آمده 
 (    77:1121)تاگور،  جانم، تو مثل آرزو توی دلم پنهان بودی.

تاگور در زمان حیاتش سراسر کشور هند را درنوردیده و در هر  :وستالژي غربت وطنن
شهری چندین ماه مانده و سخنرانی کرده، همچنین بسیاری از کشورهای آسیا و اروپا و 

توان گفت، اشعاری که حس می .(11:1155آمریکا و آفریقا را دیده است)دهباشی:
دلم/ اند: دوری شاعر از موطن خود سروده شده نوستالژی وطنی و غربت دارند در زمان

 ( 25:1122)تاگور،  .کندامروز/ در دریای زمان/ ساعتی شیرین یاد وطن می

 سفر .6- 1

ها در بسیاری از آثارخالقانۀ رمانتیک (1217-7017)از نظر آبرامز منتقد ادبی امریکایی 
ازی همان سفرهای حاکم است که به نوعی بازس« سفر دائمی»و « جستجوگری»طرح 

تر گذرد تا به خیری بزرگها میها و بدیزیارتی و تطهیرکننده است که زائر از میان رنج
. (127: 1125جزی: )جعفری رسدمیوحدتکندن از حال و مکان خود بهبرسد و پس از دل

لفۀ سفر در اشعارش توجه دارد. او در زندگی واقعی خود به شهرها و ؤبامداد به م
است. با است. در زمان شهرت نیز به کشورهای غربی سفرکردهکردهای زیادی سفرکشوره

طلبانۀ شاملو دور از ذهن نیست که بخواهد از محیطی که توجه به روحیۀ منتقدانه و آزادی
 ؛آور است، فرارکند؛ خواه در واقعیت، خواه درخیالکند و خفقاندر آن زندگی می

داشتم، نیست، هجرتی است از سرزمینی که دوست نمیگوید: مرگ من سفری چنانکه می
  :شویمدر اشعار شاملو با چند نوع سفر روبه رو می (733: 1123)شاملو: اش. به خاطر نامردمان

در سفر درونی شاعر به دنبال شناخت خویشتن است که شناخت  لی:سفر درونی، تخیّ
طورکلی سفر انسان به« سفر»شعر برای نمونه در  ؛خویش نیز به نحوی رسیدن به کمال است
کند، سفر درونی انسان در بازگشت به خویشتن در جستجوی معبود را به ذهن تبادر می

دریای ابرها، نقره کدر فلس ماهیان در آب که ماهی یا:  (722-725: 1153.)سالجقه، خویش
فر روح یایی است که بیانگر سؤر ،( این شعر721)شاملو: دیگر است در آسمانی باژگونه
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« سفربا هم»است و تشبیه و تشخیص در پروراندن این تصویر خیالی نقش بسزایی دارند. شعر
که روح چون راوی خواستار سفر به درون و ضمیر پاک گذشتۀ خویش است به آن زمان

 (157جنینی تازه متولد شده و عاری از گناه و زشتی است؛ )شاملو : 

ق باید سفر کرد. از کوه و صحرا و دریای عظیم گاه برای رسیدن به معشو :سفر واقعی
( 321شده، جاودانگی آغاز گردد.)شاملو: نامۀ گذشتۀ فراموشگذشت تا با پیوستن به او غم

خورد گوید و افسوس میاز سفر به روستا می« دریغا درة سرسبز و گردوی پیر»درسرودة 
شاملو مبارزه  (713)شاملو:  است.که چرا زندگی در دل طبیعت را رها کرده و به شهر بازگشته

بهتر است به تنهایی به راهت  ،سفر خوبی نیافتیداند که اگر همرا چون سفری واقعی می
ای از خود بپرسم هان! سفری چرا باید گزید که هردم در تب و تاب وسوسههمادامه دهی: 

  (100)شاملو:  است؟آیا به آلودن مردگان پاک کمر نبسته
شاملو «)جخ امروز از مادر زادم»توان به شعربرای سفر تاریخی می :سفر تاریخی

ای دور تا به امروز ترسیم در این سرودة سفر تاریخی، ایران را از گذشته»اشاره کرد؛ (557:
 .(727:1157سالجقه، «)کند، این شعر بازخوانی مستندات تاریخی وطن است.می

شاملو  .(757:1157.)مظفری، خالی نیست های فلسفی:شعر شاملو از اندیشهسفر فلسفی
کاه بود، اما یگانه بود و فرصت کوتاه بود و سفر جانداند: زندگی و مرگ را چون سفر می

و کند که در آن زندگی کرده اشاره می؛ به زمان اندکی(227)شاملو: هیچ کم نداشت
. همچنین در شعر استسپاسگزار خداوند است که این سفر یگانه و بدون کم و کاستی بوده

که آفتاب سفر را جاودانه بار بسته، هنگامیمقصود او از سفر مرگ است: « و حسرتی»
شاملو به مقصد سفر (775شاملو: )ای خواهد شد. انداز خاطرهدیری نخواهد گذشت که چشم

اینت سفر که با مقصود فرجامید سختینه ای به سرانجامی کند: بیش از مسیر سفر توجه می
 درصد.17/2مورد مضمون سفر در اشعار رمانتیسم او مشاهده شد،  71 (722همان: )!خوش

در زمان حیات خود به کشورهای مختلفی سفرکرده، دوبار نیز به ایران سفر :تاگور -ب
ترین عامل برای سفرهای او خواهد از وضعیت بدی فرارکند، مهماست. او نمیکرده

ویژه در ر سفرهای او عرفانی و معنوی است، بهبیشتاعتقادات و باورهای مذهبی اوست. 
در اغلب سفرها یافتن محبوب و معبود و رسیدن به کمال  هدف او کتاب گیتانجالی؛

 شود.مطلوب است.در اشعار او چندنوع سفر دیده می
ای کاش ندرت سفر درونی مشهود است؛ برای نمونه: در شعر او به :سفر درونی

توانستم در راهی که از جان ام جان آرامی بگیرم/ ای کاش میتوانستم در دل جهان بچهمی
 (72: 1121)تاگور، .رسد سفر کنمگذرد و به آن سوی تمامی مرزها میکودک می

خواهد با کند که میسفر خیالی کودکی را توصیف می« ناخدا»در شعر  سفرتیالی: 
در کتاب باغبان  (71: 1121)تاگور،کشتی به هفت دریا و سیزده رود سرزمین پریا سفر کند.
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یا به راه افتادم تا ؤباری در راه غبارآلود ردر عالم رویا در جستجوی محبوبه است: 
 (71: 1117.)تاگور،ای را که در روزگار گذشته از آن من بود جستجو کنممحبوبه

سفرهای عارفانۀ او گاه خیالی و گاه واقعی است؛ مرز بین واقعیت و تخیل  :سفر عرفانی
ای از کتاب گیتانجالی، در جستجوی معبود سفر این نوع سفر اندک است. در قطعه در
کند، مرشدانی سعی دارند او را راهنمایی کنند اما تمام دروسی را که برای شناخت می

دانم در و سرانجام نمیهای خود اوست: ها نیست بلکه از الهام ترانهآموزد، از آنمعبود می
 (715:  1127.) تاگور، اندسفر بر در چه کاخی فرودم آورده واپسین روز در پایان

که هرکجا رفته مهر پی خود و از ایندرهای پیای از مسافرتدر قطعه سفر واقعی: 
گوید؛ شاید این قطعه ای دیگر برده، سخن میهمسرش را در دل نهاده و با خود به سرزمین

دلم جا داده و از کشوری به کشوری  پس او را در میانرا پس از مرگ همسرش سروده: 
 ( 151: 1127.)تاگور، امرخت سفر بسته و از دیاری به دیاری پرسه زده

شدة تاگور، تنها یک شعر به سفر تاریخی انسان به درمیان اشعار ترجمه سفر تاریخی: 
 کند:عالم هستی اشاره می

همتای ها هدیۀ بی.، تو با خورشید و ستاره ای نورسیده، این تولد به تو ارزشی ورای هر بهایی داده است 
ای/در برابر تو راه روح به سوی ابدیت گسترده است، تو در آن راه مسافر صورت را دریافت کرده

 (177: 1155)تاگور/ پاشایی، تنهایی.

زندگی سفر زائرانۀ داند: تاگور زندگی، مرگ و عشق را چون سفر می سفر فلسفی:  
کند که مرگ ساحل این میوی زندگی را به سفری دریایی تشبیه (157)همان: . رنج است
ای یاران! دراین در برخی اشعار مقصود او از سفر، مرگ است:  (22: 1122.)تاگور، دریاست

ام مپرسید/با دستان تهی/ بدان دیار هنگام فراق، برایم توفیق و سعاد طلب کنید/ از توشه
قرار ما تر است: مسیر سفر برای او از مقصد مهم ( گاهی773: 1127.)تاگور،بندممیرخت

مجموعا  (27: 1132)تاگور،  این بود که تنها در یک سفینه روان شویم و بدون مقصد برانیم.
 .25/2مورد سفر در اشعارش مشاهده شد، 37

 .آزادي7- 1

ن حس»پاگیری چون وبندهای دستخواستند تا از زنجیر قیدورا میها آزادی رمانتیک   
گوید: آزادی از شاملو خود دربارة آزادی چنین می .(32: 1120)وان تیژم،رها شوند « آداب

منظر من قبل از هرچیز عروج انسان از طریق رهاشدن از خرافات است. آزادی هرگز 
جنگم و به ای نیست که تکذیب شود، آزادی هدف واالیی است که برای آن میشایعه

شاملو از منظر یک شاعر روشنفکر  .(27: 1157 ،دیانوشل از: شاملو، به نق)آورم دستش می
از نگاه فلسفی نیز  .(117: 1153)سالجقه، سیاسی و مصلح اجتماعی به آزادی نگریسته است

 ای از اشعار شاملو نیز نمودار است.توان به آزادی نگریست که در پارهمی
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ی و سیاسی در جامعه به خواهد اصالحات اجتماعشاملو می :آزادي اجتماعی و سیاسی
خواهی یافتی، باید بهترین وجود آورد. در حکومت استبدادی اگر فرصتی برای فریاد و حق

اما باید بدانی که این فریاد تاوان کمی ندارد، سرانجام باید جانت را برایش به  ،بهره را ببری
 (227: 1123)شاملو، .نفریاد درافکن و جانت را به تمامی پشتوانۀ پرتاب آن کتمام نثار کنی: 

چون اندیشه به گوراب تلخ یادی گر آزادی است: واژة فریاد در شعر شاملو  بیشترتداعی
هنگام که فریاد تنها راهی است آن (1037: 1123)شاملو،. آیدمیدرافتد، فریاد شرحه شرحه بر

ای که ی فوارهدر یکی فریاد زیستن.../ پرواز عصیانزد:  ی رهایی، باید فریادبرای تجربه
روشن است که  (727: 1123)شاملو،.کنداش از خاک نیست و رهایی را تجربه میخالصی

خفقان و استبداد حاکم بر جامعه مانعی است برای تحقق آزادی؛ شاعر نیز به صراحت از 
وضوح و مه، در مرز ویرانی در گوید: می« از منظر»مثال در شعر  ؛گویدآزادی نمی

  (17: 1123.)احمدی و دالور،وضوح در معنای نمادین، آزادی است (؛221: )شاملواندجدال
ای فلسفی مایهگونه اشعار بیشتر در بارة آزادی انسان است و دروناین :آزادي فلسفی

همه از مردن در سرزمینی است که  -باری -ام.../ هراس منهرگز از مرگ نهراسیدهدارند: 
یا: آه اگر آزادی ( 370: 1123.)شاملو،زون باشدمزد گورکن از بهای آزادی آدمی اف

کجا دیواری فروریخته برجای ای/ هیچخواند/ کوچک/ همچو گلوگاه پرندهمیسرودی
توجه به انسان و ( 222: 1123)شاملو،ای نشان از غیاب انسان است.ماند، زیراکه هر ویرانهنمی

شعار بامداد، آزادی در مفهوم در ا کند.میاصالت آن این شعر را به بعد فلسفی هدایت
 درصد.11/3مورد مشاهده شد،13شعری،

داند او معتقد است ها می: آزادانه اندیشیدن و آزادانه زیستن را حق تمام انسانتاگور-ب
ها برتری دارد اما مهر تو دیگر است و بر محبت آناین حق را خداوند به انسان داده است: 

آزادی در اشعار رابیندرانات از بعد مصلح  (173: 1127ور، )تاگ.خواهی آزاد باشمچون تو می
 اجتماعی و عارف شاعر قابل بررسی است. 

ها از اسارت قید و بندهای : تاگور به آزادی انساننگاه او به آزادي از بعد مصلح اجتماعی  
یان باور تاگور آزادی و شکوفایی فردی به آرمان گفتگوی مدارد. بهکیدأکهنه و پوسیده ت

صورت به پندصدای از کتاب در سروده .(113: 1155)دهباشی، شودها منتهی میفرهنگ
بندی به رسوم کهنه اصرار ای به پایکند. عدهنمادین دو دستگی جامعه هند را مطرح می

ای به فراگیری آموزش های مدرن و ارتباط با مردم دنیا. در این سروده مرغ داشتند و عده
 پرستان دانست:ن نماد آزاداندیشان و مرغ قفس را نماد کهنهتواوحشی را می

مرغ وحشی گفت: عزیزم! بیا خودت را از بند اسارت باز و به سوی بیشه پرواز کنیم. مرغ قفس گفت:  
 (1132:171)تاگور،ای یار نازنین! به قفس من درآی تا ایام عمر را به آسایش بگذرانیم. 
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کند، در برابر مستکبران بایستند، میاز مردم دعوت« نمشرمنده نباشید برادرا»در شعر  
 (702: 1155.)تاگور، دهباشی، هاست:  آزادی روح و روان تاج افتخار آمیز آنزیرا

: رمانتیسم خود نوعی رویه اخالقی و فلسفی و نوعی تلقی آزادي از دید عرفانی و فلسفی
گور خود احساس اسارت تا .(72: 1120)وان تیژماز زندگی و طرز تفکر خاص است 

راه آشنا نیست اما من اعتنایی اندیشد: کند، چون عارف وارسته آزاد است و آزادانه مینمی
. دانم از تاریکی عبور خواهم کردهای آزادی است و مینمی کنم، ذهنم مجهز به بال

د هرگونه الفاظ های من آزادانه همانند امواج و دور از قینغمهنیز: ( 711: 1155)تاگور، دهباشی، 
نگاه فلسفی و عرفانی تاگور نیز به آزادی در  (130: 1127)تاگور،.آیدو کلمات به ترنم درمی
کند، آری من آن که اندرون من است و خود را دستخوش مرگ نمیاین بند مشهود است: 
 شود واو عارف فیلسوفی است که تسلیم فنا نمی (52: 1132)تاگور،  همان وارسته و آزادم!

 51/1مورد آزادی از بعد شعری در اشعار تاگور مشاهده شد،77گزیند. آزادانه بقا را برمی
 درصد.

 
 گیرينتیجه.2

هر دو توان گفت: مورد توجه شاملو و تاگور میهای رمانتیسم در اشعار فهلّؤبا بررسی م  
یت از نظر بسامد در فه طبیعت، رفتار انسانی و طبیعت و فردلّؤکارگیری سه م بهلحاظ  شاعر  به

اشعارشان همسان هستند. هردو عاشق طبیعت بودند و از عناصر طبیعت برای خلق تصویرهای 
اند تا اند و رفتارهای بشری را به طبیعت نسبت دادهتخیلی، بیان احساسات و افکارشان بهره برده

دارد؛ شاملو گاه بیشتر با طبیعت احساس نزدیکی داشته باشند. فردیت در شعرشان نمود زیادی 
عنوان یک کوشیدند بهجز شاعری میگیرد. هردو بهفردیت را در مفهوم جمعی به کار می

کردن مردم از اسارت و افکار پوسیده دغدغۀ روشنفکر اصالحاتی را در جامعه ایجاد کنند. آزاد
 فکری هردو بود. 

د دارد. هردو زندگی و مرگ ای است که در شعر هردو به یک اندازه کاربرفهلّؤسفر نیز م    
است. با وجود نبودن اند. شاملو از عنصر خیال بیشتر از تاگور بهره گرفتهرا چون سفر دانسته

دورة کودکی شاد، نوستالژی کودکی در اشعار هردو مشهود است. نوستالژی و غربت نیز مورد 
های جسمانی معشوق به بهجز جنتوجه هردو بوده است. تاگور و شاملو به عشق معتقد بودند و به

که در اشعارش به معشوق زمینی بپردازد به روح و پاکی او نیز نظر داشتند. اما تاگور بیش از آن
 معشوق عرفانی پرداخته است.

 هاي رمانتیسم در شعر شاملو و  تاگورفهلّؤمقایسة م    

 تاگور شاملو عنوان
 درصد22 درصد53 طبیعت
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ا رفتارهای رابطه بین رفتارهای بشری ب
 طبیعت

 درصد77 درصد7/33

 درصد71 درصد57/75 فردیت
 12/2 درصد70/77  اندوه 

 درصد7 درصد3/1 تنهایی
 درصد20/1 30/17 ناامیدی
 17/1 55/7 امید
 72/2 72/15 مرگ
 51/1 11/3 آزادی
 22/2 17/2 سفر
 15/12 57/30 تخیل

 11/2 72/17 نوستالژی
 21/1 73/13 اسطوره
 درصد15 37/11 عشق

 

 هاي رمانتیسم در شعر تاگورهاي رمانتیسم در شعر شاملو و  مولفهمقایسة مولفه              
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