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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّــــات و علوم انســانی

 دانشگـــــاه شهیــــد باهنــــرکرمـــــان

 )علمی(

 

کمیسیون بررسی  12/22/12مورّخ 2212/1122این نشریّه براساس رأي جلسة شمارۀ 

شـناتته  «  پژوهشـی -علمـی »نشریّات علمی کشور، حائز شرایط دریافت درجــــة

 شد. 

 

انی علوم و رساي اطالعسازي مرکز منطقهنظام نمایه« ایران ژورنال»این نشریه در 

(RICeST)فناوري  نشانیبه    www.ricest.ac.ir پایگاه استنادي علوم جهان  و

(ISC)اسالم  به نشانی   www.isc.gov.ir شود.     می  هینما   

2211 زمستانو  پاییز، 12، شمارۀ 21سال        

 

 



 

 

 

نشریّة  ادبیّات تطبیقی ادبیّات تطبیقی نشریّة   

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان

 : دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانصاحب امتیاز
 : دکتر محمّدصادق بصیریمدیر مسئول

 نیا: دکتر ناصر محسنیسردبیر
 خوارزمی : دکتر حمیدرضامدیر داتلی

 اعضاي هیأت تحریریّه 

 دانشگاه ،یشناس وزبان یتارج يزبـانها گروه استادی: روانیانوش رضایعل دکتر -1
 رازیش
دانشگاه شهید باهنر گروه زبان و ادبیّات فارسی استاد  :کتر محمّدصادق بصیريد -1

 .کرمان
انشگاه شهید پور: دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی داهلل شریفدکتر عنایت -2

 باهنرکرمان.
 : دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز.دکتر اکبر صیادکوه -4
دکتر محمّدرضا صرفی:  استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر  -5

 کرمان
 ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه استاددکتر یحیی طالبیان:  -6
دانشگاه شهید دانشگاه گروه زبان و ادبیّات فارسی  : استادنیاتر ناصر محسنیدک -7

 باهنر کرمان.
 ییطباطبا عالمه دانشگاه عرب، اتیادب و زبان گروه استاددکتر رضا ناظمیان:  -1
 دکتر محمّدرضا نجّاریان: استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد. -1

  رضا خوارزمی: دکتر حمیدویراستار فارسی
 پور:  پردیس شریفویراستار انگلیسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 
 

 (RICeSرسانی علوم و فناوري )اي اطالعناشر: مرکز منطقه

 (ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم )
 

 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،27127-111نشانی:کرمان، صندوق پستی
 نشریۀ ادبیّات تطبیقی.

  http://jcl.uk.ac.ir       *نشانی سامانۀ دریافت، ساماندهی و انتشار مجازی مجلّۀ ادبیات تطبیقی:

 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الکترونیکی:        

 011 - 11177117-11772177تلفن تماس و فاکس: 

http://jcl.uk.ac.ir/


 

 
 

تدوین مقاالتراهنماي   

 نشریه قبول مورد نامةالف: شیوه
رود که در تدوین مقالۀ خود، موارد زیر را لحاظ و  نظران و نویسندگان محترم انتظار میاز صاحب

 بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقاالت تهیّة ساتتار و روش
 م مقاله رعایت فرمایند:الزم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظی

باشد و رعایت اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخط مقاله، بررسم -1

 ها الزامی است.فاصله در نوشتن واژهنیم

 صفحه ، پایین8/7 صفحه باالی حاشیۀ) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحۀ 70 در باید مقاله –7

 و تنظیم ،Word ،Bzar=11 برنامــۀ از استفاده با  و (مترسانتی 7/1 راست و چپ حاشیۀ و 87/1

 .باشد مترسانتی 7/0 ها،پاراگراف ابتدای تورفتگی و شود تایپ

صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارة صفحه( و منابعی به ،متن داخل در ارجاعات –1

و همکاران، سال انتشار:  سومنوادگی مؤلف اول و که بیش از یک مؤلف دارند، به صورت )نام خا

 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.شود. در مورد منابع غیرشمارة صفحه( آورده

استفاده شود: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -

 (70)همان: 

های بیش از چهل واژه، قولشوند و نقلِقرار داده»« رسی های مستقیم، داخل گیومه فاقولنقلِ -

 درج شود. (22)با قلم شمارۀ متر( از طرف راست و سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیمبه

 (70-17: 1187شود: )ن.ک: کریمی،شده، به شکل مثال نوشتهقول خالصه یا استنباطنقلِ -

: 1127، به نقل از منصور، 1721شود: )پیاژه به شکل مثال نوشته قول برگرفته از منبع واسطه،نقلِ -

70) 

فقط  21قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطالحات نامأنوس درجلوی آنها معادل التین واژه -1

 شود.یک بار آورده

 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسی فصول و بخش -7

 رجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها ، تها، نمودارها و عکسجدول -7



 

 :شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار -2

)با قلم شمارۀ  .کلیدی هایواژه و چکیده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول

21) 
 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان دربردارندة و دقیق ، کوتاه:  عنوان -

 دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتم نویسنده یا نویسندگاننا -

 به مربوط موسّسۀ یا دانشگاه نام و علمی مرتبۀ زیرنویس، در و شود مشخص ستاره با مکاتبات،

 .شود  ه ترتیب ذکرب نویسندگان از هریک

 و شودنوشته انگلیسی و فارسی زبان دو به و کلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکیده -

 به. باشد پژوهشی هاییافته و کار روش پژوهش، اهمیّت و ضرورت ، موضوع معرّفی  شامل

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه که شود بیان باید چکیده در دیگر، عبارت

 و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که است هاییواژه تریناساسی:  هاي کلیديواژه –

 عالمت ،«کلیدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 7 تا 1 بین باید و است مقاله تأکید مورد

 ویرگول )،( از هم جدا شوند. عالمت با نظر مورد  کلیدی هایواژه ، آن از بعد و شودگذاشته):( 

 (boldیاهو س 21)با قلم 
 در و منابع فهرست و هایادداشت گیری،نتیجه بحث، مقدّمه، مل: : به ترتیب شاصفحات بعدي

 :شود رعایت زیر موارد قسمت، هر نگارش

 در.  اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمه -

 خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از موضوع معموالً مقدّمه

 . قرارگیرد نظر مدّ مقاله مقدّمۀ در پژوهشی هایهدف بیان که است ضروری همچنین.  شود حاصل

 تحقیق است.  یهااستدالل و : شامل تحلیل، تفسیربحث -

 است. بحث و هایافته فشردة ذکر شامل:  گیرينتیجه -

ور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله ها و به طنوشت ها ، ضمائم ، پی: شامل ِپیوستهایادداشت -

 رسد.نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می

 و الفبایی شکل به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 ت زیر ارائه شوند:صوربه



 

-شدهنها ارجاع دادهآه که در متن ب یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

 شود(است، نوشته

 یخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یمنابع در هر قسمت، شماره گذار

 ...( -1بعد از عدد ) ،انجام شود و با خط فاصله

 

 هاکتاب -
 نوبت .مصحّح یا مترجم نام  نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ

. چاپ ها، مفاهیم و کاربردهاشناسی اجتماعی: نظریهروان (.1187کریمی، یوسف. ) -1

 یازدهم. تهران: ارسباران.

(. قم: انتشارات 1187محمّدهادی شهاب. )ۀ . ترجمعقل و دلوین رایت، ویلیام )بی تا(.  -7

 پژوهشگاه علوم ومعارف اسالم.

 

 و نویسنده دارند:هایی که دکتاب
. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ سومنام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة  -

 حّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا مترجم نام  شود(.

. ترجمۀ علی پارسائیان روش تحقیق کیفی (.1122مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -1

 های فرهنگی.عرابی. تهران: انتشارات دفترپژوهشو سید محمّد ا

 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب
و همکاران. )سال نشر(. نام  سومنام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة  -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  کتاب )پررنگ شود(.

فرزانه طاهری.  ۀ. ترجممبانی نقد ادبی (.1127و مورگان، لی و همکاران. ) گرین، ویلفرد -1

 تهران: نیلوفر.

 ؛ مانند مثال زیر:هاي یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روان الف(.1182کریمی، یوسف. ) -1

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروان ب(.1182کریمی، یوسف. ) -7



 

 

ها و براساس نام ، درپایان فهرست کتابهایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستتابک

 :کتاب مرتب شوند

 (. ترجمۀ عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی1178)الف لیله و لیل(. ) هزارویک شب -

 اکبر علمی و شرکا.

 

 هامقاله - 
 . نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال  -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نشر(. 

 هاي الکترونیکیمقالة نشریّه
ه یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّۀ علمی دوره، }ش. برای اطّالعات نویسند -

 . برای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکی.noفارسی و 

ای و افزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرم(. طرّاحی سیستم1127گزنی، علی.) -

. از طریق نشانی: 1187آذر  10.دسترسی در  1-7، ش.17رسانیالعرسانی. علوم اطّاطّالع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/17/17_1_7_2_abs.htm  

 

 مقاالت مجموعه مقالة
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقاالت، }ویراستۀ{ نام  -

 های مقاله. ناشر: محل نشر.{ انت-ویراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }

(. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی 1181دقیق روحی، جواد، و بابا مخیر، محمّدرضا.) -

-المللی زیستتاالب انزلی. در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین

 .. گیالن: دانشگاه گیالن11-71شناسی ایران، ویراستۀ ریحانۀ سریری، 

 

 هامقالة کنفرانس



 

اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه  -

 برگزاری.

بر بلوغ آزمایشگاهی،  DEHP(. تأثیر 1181دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -

شده در چهاردهمین کنفرانس های نابالغ موش. پوستر ارائهازسرگیری میوز و تکوین اووسایت

 شناسی، گیالن. سراسری زیست

 

 مقالة دانشنامه
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(،  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-شمارة صفحۀ ابتدا }

رسانی، ویراستۀ عبّاس حرّی، عارف کتابداری و اطاّلعالم(. ربط. در دایره1180حریری، نجال. ) -

 .821-820: 1ج. 

  

 هاي علمی فنّیگزارش
 اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشر. -

 10تا  77(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1187گنجی، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

سال شهر تهران. گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطّالعات و مدارک علمی ایران. از 

 طریق نشانی:

ITAnalyze/004088.php-85-http://www.itna.ir/archives/84 
 

 استناد برگرفته از منابع دیگر )کتاب( - 
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 راهنماي کلی نگارش -ب

کارگیری عالئم سجاوندی است و مقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به

 فارسی زبان فرهنگستان «دستور تط فارسی» جزوة الزم است که نویسندة محترم بر اساس

 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی -

-گذاشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد، و قبل کلمۀ بین ها،هگیوم و قبل از پرانتزها -

 این: مثال باشند؛چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه پرانتزها  عالمت ولی شود

 .استشده چاپ «رسانه و فرهنگ» مجلّۀ در مقاله

 و باشدچسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -

 .باشدداشته فاصله بعدی کلمات از Space یک واسطۀ به

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع کلیۀ -

استفاده « ة»موصوف، از عالمت  و مضاف حالت در غیرملفوظ، های به مختوم کلمات برای -

 شود:

-زندگی جای به خودنوشت نامۀزندگی/  او ینامه جای به او نامۀ ی من / خانۀ من به جای خانه

 ...و خودنوشت ینامه

 و یشینۀ تحقیقتر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینۀ بررسی، پ

 شوند.رابطۀ خدا نوشته

شود؛ مثال: علی، عِلّی/ شود، عالمت تشدید گذاشتهدر موارد الزم و مواردی که موجب ابهام می -

 مبین، مبیّن



 

 :مثال شود؛ رعایت الزم موارد تمام در «فاصلهنیم» - 

است نوشته»نقلی و بعید:  ماضی ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:بین اجزای فعل؛ مثل 

 افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای به «بودو نوشته

 جای به «شناسیباستان» مانند مرکب کلمات و «بردن کار به» جای به «کاربردنبه» کب مانندمر

 ...و «شناسی باستان»

- نیم از استفاده با اند،شده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا صورت به فاصله

 شود:قرار داده»« قول مستقیم، در داخل گیومه عالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

. است  ریشاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصعبداللطیف طسوجی تبریزی، از فضالی عهد فتحعلی

 شبهزارویک ترجمۀ همین است،جاماندهبه او از که اثری تنها و بوده فاضل مردی شخص این»

، پاییز« )است.هزاده بهمن میرزا، برادر محمّدشاه قاجار، ترجمه کردهشا فرمان به را آن که است

 (177: 1،ج7717

به کشف  ،تا در نهایتکند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد شناسی تالش میروایت

کند. )ن.ک: الگوی عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می

 (77:1187برتنز،

از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز  ،های دیگر سجاوندیواو عطف و عالمت -

 مشخصات منبع بیاید:

 فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمۀ همین مانده، جا به اگرچه تنها اثری که از طسوجی 

ی نشان تنهایبه کتاب همین ،(177 :1،ج7717 ،پاییز: ک.ن) «استکرده ترجمه میرزا بهمن شاهزاده

و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و  حسن ذوق و استادی تمام داشته»دهد که او می

 (107: 1177)ناتل خانلری،« شیوا دارد.

کنند که ای از آثار خالقه اطالق میشناسان غالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهروایت

( و بیشتر، آن را 7: 1188)لوته،« استای از رخدادهاست که در زمان و مکان واقع شدهزنجیره»

 (1120دانند. )ن.ک: احمدی،محدود به قصّه می

 .باشد امالیی و تایپی اشتباهات از خالی متن -

 گذاری صحیح متن الزامی است.عایت نشانهر -



 

نکردن هریک از موارد یادشده، اعم از نکات مربوط به شود که رعایتیادآور می 

مقاله  تأیید مانع یادشده، امالییِ و ویرایشی نگارشی، چارچوب و نشریه ةنامشیوه

 .تواهدشد
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 سخن سردبیر

ه.ش( بسیار خردسندیم که دو  1100اینک در آستانۀ نخستین بهار قرن پانزدهم هجری شمسی)
خدمت دانشوران و استادان خانوادة بزرگ فرهنگ و تمدن یادآوری کنم: اوّل اینکه  مطلب مهم را

پژوهشی مورد  -نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان نخستین نشریه علمی
نهد؛ آوری، پا به آستانۀ سیزدهمین سال تولّد و پیدایش خود میتأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن

های زیبای بافته ز علم، دانش و قلم پژوهشگران و شماره از آن با حلّه 77ای که تا کنون نشریه
نظر در برابر دیدگان همۀ ما و شمایان قرار دارد. دودیگر اینکه گروه زبان و ادبیات استادان صاحب

فارسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان افتخار دارد که نخستین گروه آموزشی و پژوهشی در کشور 
بار بعد از مطالعات چندسالۀ کارگروه تخصّصی خود، موفّق به عزیزمان ایران بوده که برای اولین

است و بعد از أخذ مجوزهای اندازی گرایش کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی گردیدههطرّاحی و را
یرش دانشجوی کارشناسی ارشد را در این مقطع  پذ 10، 1187الزم از وزارت متبوع، در مهرماه 

گذرد. این گروه همچنان در این عرصه پیشگام و سال از این شروع مبارک می 11نمود و اینک 
از کار بزرگی که شروع کردیم بسیار خردسندیم، چون نتایج   1100پیشتاز است و در آستانۀ بهار 

درصد  700درخشان آن یعنی اقبال اهالی پژوهش به انجام تحقیقات بنیادین در این حوزه، بالغ بر 
نسبت به قبل از این اقدام بزرگ و ضروری افزایش کمی و کیفی داشته است و امید این داریم که 

پردازان زودی با همراهی و همدلی خانوادة فرهنگ زبان، ادبیات و تمدن ایران بزرگ، به نظریهبه
انتظار و امیدی ای  در سطح دنیا تبدیل شویم؛ رشتهاصلی در حوزة ادبیات تطبیقی و مطالعات میان

 نماید.که چندان دور از دسترس نمی
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1.Introduction 

The contexts and factors that create contemporary fiction in Arabic 

and Persian literature are close to each other, particularly, in both 

languages, the story is derived from Western storytelling patterns, i.e.,  

the similarities have led many scholars to believe that the style of 

writing of one of the two is influenced by the other, although it does 

not have an effect. Can be denied (Mirsadeghi, 1997, p. 180). Short 

story appeared in the eighties of the nineteenth century in the West 

and entered these lands simultaneously with the political and social 
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developments of the first half of the contemporary century in Iran and 

the Arab countries (Rasouli, 2012, p. 65). Also, with the initiative of 

great intellectuals such as Naeema in Lebanon and Jamalzadeh in Iran, 

it became one of the most important types of literature in these 

countries. At this time, Naeema established a new way in the literature 

of that time by collecting her works entitled Kan makan. He always 

based his stories on social problems and spoke about the sufferings of 

the people of his country. He was born in 1889 in Baskenta, Lebanon, 

to a Christian and Arab family (Al-Khoury, 1991, p. 23). 

He spent 20 years of his life in the United States and is one of the 

emigrants. Although Qajar period in Iran was one of the most tense 

periods in Iranian history; but, it had a profound effect on Persian 

literature. From then on, Iranian writers set out to invent a new style to 

awaken and make people aware of the current situation, and to lead all 

classes towards reconciliation with literature by simplifying and 

avoiding complex and complex prose. Meanwhile, one of the most 

prominent cultural figures in Iran is Jamalzadeh, who has made great 

efforts to revive literature. He is one of the great writers and 

translators who in the literary history of Iran has always been 

mentioned as the father of short stories in Persian and the initiator of 

the realist style in literature. In this article, an attempt has been made 

to make a comparative study of the short stories of two great writers 

of Lebanese and Iranian literature, Naeema and Jamalzadeh. The style 

and characteristics of both authors' short stories have been researched 

with an emphasis on their short stories in order to determine the 

similarities and differences between their short story writing styles. 

 

2.Methodology 

In this article, an analytical-comparative method has been done 

between the two story series Kan makan  and Once upon a time by 

Jamalzadeh. The case study of this type of literature can be a new 
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approach in the field of social studies. In this method, a comparative 

study of the short stories of the two great writers of Lebanese and 

Iranian literature, Naeema and Jamalzadeh, was carried out. The style 

and characteristics of both authors' short stories have been researched 

with an emphasis on their short stories in order to determine the 

similarities and differences between their short story writing styles. 

 

3.Discussion 

There is no doubt that the Arabs have been familiar with the story 

for a long time. The existence of the authorities and the stories of The 

thousand and one nights is a proof of that.  Ancient Arab fiction did 

not have a specific style and style in the modern way, and it took its 

style, thought and subject from the West. In this period, we are 

witnessing the flourishing of short stories, especially in Lebanon. 

Most of the writers of short stories in Lebanon, such as Naeema, 

Gibran Khalil Gibran, Tawfiq, were emigrants, and had studied the 

literature of other countries. Short story as a form of fiction was 

formed in Iran by people like Jamalzadeh and continued its evolution 

along with literary currents. The first collection of short stories to be 

published in book form, Jamalzadeh's Once upon a time was in 1300 

AD.This collection had differences in characterization, narrative 

methods and language with its previous examples, and Jamalzadeh's 

ability is more reflected in the short story. He admits that he used the 

story as a means of preserving proverbs and sentences (Mir Abedini, 

2008, p. 80). 

The Kan makan is a book of prose that contains six short stories 

written by Naeema in Mahjar. The stories of this book are: Sat al-

Koko, Sonateha al-jadida, Al-aqr, Al-zakhira, Saadah al-Bayk and 

Shurti". The heroes of his stories in Kan makan series are more than 

the capitalist class- writing is at a high level. In the four stories of  

Kan makan, Naeema has used methods for narrating the stories that 
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take them out of the state of monotony and mere definition, and this is 

one of the positive features of this book. These stories are:"Sonateha 

al-jadida, Al-Aqr, Al-Zakhira and Saada Al-Bayk" (cf. Al-Sayyid, 

1974, pp. 240-242). 

Jamalzadeh is a contemporary Iranian writer and translator. He is 

considered the father of Persian short stories and the originator of the 

style of realism in literature. He published the first collection of 

Iranian short stories entitled "One was not a Buddhist" in 1300 in 

Berlin. His story has social and political themes. In addition to 

revolutionizing Persian prose, he consciously used the technique of 

European storytelling. He recommends the whole style of 

simplification to Iranian writers, and perhaps for this reason, the 

theme of the first story of "Farsi Shekar ast" is about simplification 

and simplification. Jamalzadeh's collection "yeki bud yeki nabud" is a 

collection consisting of an introduction, six short stories and a 

collection of slang Persian words, which was published in 1300. Its 

six stories are: "Farsi shekar ast, Rajol siasi, Dusti khale 

kherse,Darde dele Mullah Ghorban Ali, Bile Dig Bile choghondar and 

Vilan Al-Dawlah". This book is considered to be the beginning of 

Persian realist literature and Iranian short stories and the starting point 

of change in Iranian fiction. "Jamalzadeh is the first Iranian writer to 

use the European storytelling industry with conscious intent" (Mir 

Abedini, 2008, p. 83).  

In comparing the authors of the two story series Kan makan and  

Once upon a time, it should be said that both authors can be 

considered as migrant writers; Naima has experienced both Arab and 

American environments and Jamalzadeh has experienced both Iranian 

and American environments. They mapped the culture, literature and 

contemporary thought of their country. Jamalzadeh's role in 

contemporary Iranian culture, literature and thought is more of a 

historical role. Through his efforts, the modern experiences of Iranians 
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gradually took shape. It should be emphasized that although 

Jamalzadeh pays more attention to "theme" and "subject" than "form" 

and "structure", but his innovations in the narrative forms before him 

are also remarkable. It is worth considering (Moshtaghmehr, 2008, p. 

138). 

The language used by Naeema and Jamalzadeh in their stories is on 

the border of "old" and "new". Ancient themes, elements and 

expressions can be seen in their works. Their language is full of slang 

terms, allusions and expressions. In all her stories, Naima has tried to 

express the problems, social, religious, and cultural issues of the 

people in simple language. The language of Jamalzadeh's stories is 

always eloquent, descriptive, fluent and conversational. In analyzing 

the titles of the two story series from the point of view of form, it 

should be said that the main title of Naeimeh series Kan makan and 

the title of the series Once upon a time are Jamalzadeh in sentence 

form. The formal title Kan makan clearly indicates the narrative type 

of the work, although it puts the reader in anticipation of an old story. 

The titles in the collection of Naima "Sonateha aljadida, Al-aqr, 

Saadat al-Bayk and Shurti" and the titles "Dusti-e khale kherse, Dard-

e del-e Ghorban Ali, Bil-e dig bil-e choghondar and Vilan al-dawlah" 

are among the formal titles that determine the type of story in the 

collection. 

In analyzing the two titles from the content point of view, it should 

be said that the titles of Naimeh and Jamalzadeh are not in conflict 

with each other, rather, they affirm each other, both of which, as 

belonging to tradition, are reminiscent of earlier traditional anecdotes 

and ancient literature, especially in Jamalzadeh's collection, where the 

title "anecdote" at the beginning of all six stories in this collection is 

reminiscent of the traditional structure of stories and anecdotes of 

ancient fiction. 
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In the title of these two collections,  Kan makan  and Once upon a 

time, there is a lexical contrast (Kan and Makan) and (Yeki bud yeki 

nabud: Once upon a time, literally: one was and one was not), and 

between the titles of the two collections, there is a lexical 

inconsistency, in this way, "where and when" and "yeki bud yeki 

nabud" cause a contradiction of words, and a contradiction in the 

composition or sentence leads to inconsistency between the cohesive 

group in the sentence and creates a linguistic joke (Fotouhi, 2011, p. 

383) 

One of the tricks that Naimeh and Jamalzadeh use to attract the 

reader in their collection is ambiguity and suspension, which creates 

ambiguity in the reader's mind and forces him to read the story to the 

end. And in the text of the stories of both collections, there are signs 

of the tendency to die. It brings and this is one of the positive features 

of these two sets. In terms of commonalities and differences between 

the two works, it should be noted that both stories are very similar in 

form and appearance; In a way, both series have six short stories that 

are arranged in sequence without interrupting or separating the stories. 

Both writers wrote abroad and are somewhat cultured in Western 

culture, but their collection of stories mirrors the whole situation and 

culture of their country and has a completely Eastern spirit. The 

perspective of both Naimeh and Jamalzadeh is often "I am a narrator" 

in which the narrator is one of the characters in the story and from his 

own language (first person inside) or one of the sub-characters (first 

person outside) Narrates. 

The collection Once upon a ime has a common feature, and that 

feature is introducing the hero as a 'brigade' and not giving the reader 

a chance to know him through his actions (Kamshad, 2005, p. 164). In 

both Naimeh and Jamalzadeh collections, the hidden and latent 

concept of dialectics is 'was and was not' and the transition from 'bud' 

to 'nabud' is a dialectical change that is manifested in the form of 
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contradiction, controversy, conflict and change. The language used by 

Naeema and Jamalzadeh in their stories is on the border between 'old' 

and 'new'. Ancient themes, elements and expressions can be seen in 

their works. Their language is full of slang terms, allusions and 

expressions. In the difference between the stories of Naeema and 

Jamalzadeh, it should be said that the dominant element in the titles of 

Naeema's stories, in addition to slang and oral language and its story 

and elements, is society, people and social, religious and cultural 

problems. (Mahdavi Mehr, 2018, p. 15). While the dominant element 

in the titles of Jamalzadeh's story is the emphasis on slang and oral 

language and the story and its elements (cf. Jamalzadeh, 2005, pp. 28-

13). 

Naima used the element of religion in her collection and in the 

story (Al-Aqr) she did not refer to the Holy Spirit and the Holy Mary 

and religious beliefs, and the use of proverbs and reflections of beliefs 

is one of the features of her stories (1074, p. 352). Meanwhile, 

Jamalzadeh's collection is devoid of religious and ideological 

symbols. The protagonist in Naeema's Kan makan series is more than 

the affluent class, which is influenced by Russian stories. Meanwhile, 

the protagonist of the Jamalzadeh series is a 'brigade' (Kamshad, 2005, 

p. 164). In Naeema's stories, woman has a prominent and colorful 

role, while in Jamalzadeh's stories, women always play a small role in 

society, and the reason is the closed society of that time, which caused  

to confine the people to the customs and traditions.In the Kan makan 

collection, Naeema is a little humorous and has almost no place, but 

there are different types of humor in Jamalzadeh's collection, and 

perhaps the reason for this is the characteristics of Jamalzadeh's 

collection that do not have the necessary maturity, and yet the first It 

is the way of storytelling. The characterization of Naeema is more 

complex than Jamalzadeh in Kan makan series. Naeema's 

characterization is such that contradictions become apparent over 
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time. Like what is said in the style of speech in the "Kanomakan" 

collection, Naeema is more realistic and realism has a higher 

frequency, and in Jamalzadeh's collection, the element of imagination 

is more frequent. 

  

4.Conclusion 

The following two sets of results are obtained from analytical-

comparative comparison: These two stories are among the first 

examples of new short stories in Iran and Lebanon, and the authors are 

both the father of short stories and the giver of a revival of Arabic and 

Persian prose. In the stories of Naeema and Jamalzadeh, there is no 

such complex knot that throwing or gradually opening it gives the 

story ups and downs and guides the reader step by step with the story. 

The most characteristic features of Naeema's short stories are the 

abundance of social themes and the expression of pains such as 

poverty and misery, class distance, and betrayal in the family center. 

In all his stories, he has tried to reflect the problems of the people, 

social, religious, religious and cultural issues and to deal with the lives 

of different sections of society. 

Attention to simplification, expression of pure truths of the time, 

use of slang terms and interpretations, presence of contradictions and 

double confrontations in Jamalzadeh's collection, make the story 

comprehensible to the public and bring it to the traditional structure of 

fairy tales. Ancient resembles. Jamalzadeh's stories are more like 

memoirs (and in the stories: "Dusti-e khaleh kherseh, Bil-e dig bil-e 

chondar" to the travelogue). Jamalzadeh has paid attention to the 

element of politics in the story and it can be seen in the story of "Al 

rajol siasi". 

By choosing the concise titles Kan makan and Once upon a time, 

Naeema and Jamalzadeh paid attention to the musical components and 

consciously used the European storytelling technique. The titles of 



 7 9911 پاییز و زمستان، 71 ة، شمار17سال  یقی،تطب ادبیّات ۀیّنشر                       

Jamalzadeh collection, from the point of view of form, have more 

variety and dynamism than Naimeh collection, and it has different 

types of titles such as phrase, combination, and phrase. In terms of 

content, the dominant element in the titles of Jamalzadeh's stories is 

the emphasis on language, story and its elements, while the dominant 

element in Naima's story is, in addition, the content, society, people 

and religion. Jamalzadeh is more important than 'structure' and 'form' 

for 'subject' and 'theme', but his innovations in narrative forms are also 

noteworthy. 

The protagonists of Naima's stories in the Kan makan series are 

more than the affluent class, and most of the stories in this book are at 

a high level in terms of observing the principles of storytelling. 

Jamalzadeh admits that he was in one and he was not in one, that he 

has used the format of the story as a means to preserve the proverbs, 

rulings and culture of populism. 

 

Keywords :Mikhail Naima, Kan Makan, Jamalzadeh, Once upon a 

time, Adaptive literature. 
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  و یبهبهان نیمیس یآرمان اشعار ةروانکاوان لیتحل
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 مهمقدّ .2
خـود را بـر نقـد روانکاوانـه      ی علمـی هـا ناقدان ادبی از حدود یکصد سال پـیش، بررسـی     

شناختی، شیوة جدیدی از مطالعه و سنجش ی روانهامتمرکز کردند. نقد ادبی بر بنیاد نظریه

الطـون و  ی اولیـه را اف هـا ادبی است. در عرصۀ نقد هنر و ادبیـات از منظـر روانشناسـی، گـام    

ـ هاارسطو برداشتند و در دوره ران در ی بعد نیز هِگِل، نیچه، شوپنهاور و دیگر فالسفه و متفکّ

ی اثرگـذاری مطـرح   هـا ی روحی و روانـی هنـر و ابعـاد انفسـی آن دیـدگاه     هاباب خاستگاه

کردند، اما تکوین و تکامل این شیوه از نقد مبانی و مباحث گستردة آن بـه ههـور فرویـد و    

 گردد.ای او بازمیآر

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم شماری از متفکران روانشناس و روانکـاو   

آدلــر و دیگــران بــا یونــگ، آلفــردگوســتاوهورنــای، کــارلفرویــد، کــارنماننــد زیگمونــد

بیـان  آوردند. نقد روانکاوانـه بـه نـوعی    شناسانۀ خود به مطالعۀ ادبیّات رویی روانهادیدگاه

های منتقدان در باب ی بالینی و درمانی در روانشناسی است که با نظریههاارتباط بین اسلوب

هـا دربـارة علـت نگـارش و     هـای آن چگونگی قرائت متن یا نگـارش آن و همچنـین نظریـه   

 ارتباط و تأثیر متون بر خوانندگان متمرکز بوده و در واقع تفسیر این روابط است.

اند مطالعه کند که تصویرها و نمادها در اثر ادبی معنای کامل خـود را  تومی»روانشناسی 

ی دائـم ذهـن بشـری کسـب     هـا شناختی عمیق یعنی برخی جنبـه تا چه حد از یک منبع روان

در این روش نقـد، تـأثیر ضـمیر ناخودآگـاه در آفـرینش اثـر        .(711: 1127دیچز، «)کند.می

و توصـیف   هـا ت و سخنان( و ذهنیـات شخصـیّت  ادبی و چگونگی بیان آن در ادبیّات )کلما

گیـرد و بـه عوامـل دیگـر از جملـه      ی مـؤثر در اثـر )مـتن( مـورد توّجـه قـرار مـی       هاموقعیّت

شـود )ر.ک:انوشـه،   شناختی و ساختاری اثر ادبی اهمیّت چندانی داده نمیی زیباییهاارزش

 .پردازدمی ،ة ذهن مؤلف استیی که زاییدهانقد روانکاوانه به تحلیل شخصیّت .(20: 1127

دنبـال   ی روایت اسـت و گـاهی بـه   های شخصیّتهادر این نگرش محوریت با افعال و گفته

تحلیل ابعاد شخصیّت نویسنده یا شاعر در چهارچوب متن است؛ از این منظر هنـر و ادبیّـات   

 آید.شمار مییکی از ابزارهای مهم اطالعاتی برای روانکاوی به
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 بیان مسئله .شرح و2-2

ی های اجتماعی، سیاسی و حتگرایی، تمام افکار، عقاید، ایدهبا توجّه به اینکه آرمان

گرا به مسائلی چون برطرف گیرد و شاعران آرمانمیطرز نگاه مذهبی یک شاعر را دربر

عدالتی طبقاتی و زدودن جامعه از تبعیض و ایجاد شهر آرمانی توجّه ساختن فقر، فساد، بی

السمان در مقاطع زیادی از حیات هنری بهبهانی و غادهو نیز با عنایت به اینکه سیمین دارند

اند؛ این مسئله به نوعی با روانشناسی شخصیّت آنان ارتباط خود این روحیات را تجربه کرده

تنگاتنگ دارد و نیز با عنایت به حوزة شمول وگستردگی نظریات هورنای در تبیین 

رایی و ارتباط آن با انزواطلبی در اشعار این دو شاعر، توجّه به ابعاد گهای آرمانفهمؤلّ

رسد، نیز این امر گرایی از حیث روانشناسی شخصیّت ضروری به نظر میگستردة آرمان

های جهانی زنان و مسئلۀ زن در جامعۀ امروزی کمک خود به شناخت هر چه بیشتر آرمان

که به صورت کامل و در فرایندی تطبیقی به  کند. از سویی دیگر جای خالی پژوهشیمی

ای دنیای آرمانی این دو بانوی شاعر پرداخته باشد در تحقیقات دانشگاهی بررسی مقایسه

شود و همین مسئله نگارنده را به ضرورت انجام این تحقیق سوق داده کامالً احساس می

این مدنظر قرار داد:  توان ذیل این مواردرو در این جستار را میهای پیشاست. پرسش

های تدافعی را در برابر اضطراب اساسی از خود های یکسان چه راهها با نقششخصیّت

کنند؟ چه تیپ شخصیّتی را به خود های تدافعی را انتخاب میدهند؟ چرا چنین راهبروز می

 دهند؟ کمبود چه نیازی بیش از همه در آنان وجود دارد؟اختصاص می

 شپژوهپیشینة .2-1

پردازان رفتارهای انزواطلبانه های هورنای که یکی از نظریهدر این پژوهش بر اساس دیدگاه

های عزلت در شعر این دو شاعر جهت فاصله گرفتن از دنیای حقیقی ترین مؤلفهاست، مهم

 با پناه بردن به عالم خیالی و دنیای آرمانی، مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

رویکرد روانکاوانه به »ای در خصوص هیچ پیشینهن بار و بیمقالۀ حاضر برای نخستی

به بررسی « دنیای آرمانی سیمین بهبهانی و غاده السمان از نظر روانشناسی کارن هورنای

( 1188پردازد. رضایی دشت ارژنه )نظریۀ کارن هورنای در ساختار اشعار این دو شاعر می

، «شناختی کارن هورنایر بر اساس دیدگاه رواننقد و بررسی داستانی از جیمز توب»در مقالۀ 
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شناختی دیگر سیاوشی نمانده برمبنای نظریۀ کارن نقد روان»( در مقالۀ 1177فر )بهنام

های سه داستان گدا، شناختی شخصیّتتحلیل روان»( در مقالۀ 1171و شاکری )« هورنای

از دیدگاه « ارن هورنایها و آشغالدونی غالمحسین ساعدی برمبنای نظریۀ کخاکسترنشین

اند. ادیم و شناسانۀ آثار یاد شده استفاده نمودهشناختی هورنای برای تحلیل رواننقد روان

تحلیل شخصیّت شمس و ارتباط وی با مولوی از دیدگاه »( در مقالۀ 1171زاده )گلی

تحلیل »ر ( د1171فر و طالیی )و بهنام« روانشناسی با تکیه بر نظریۀ شخصیّت کارن هورنای

به ساختار و مبنای « های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنایشناختی خودستاییروان

نظری روانشناسی هورنای و تحلیل آن در خصوص شخصیّت چند شاعر یاد شده 

 اند.پرداخته

 بحث و بررسی .1
 مروري مختصر بر زندگی و اندیشة سیمین بهبهانی و غاده السمان.1-2

سرای معاصر نویسنده و غزل (ه.ش1107 -1171)بهبهانی عروف به سیمینسیمین خلیلی م

غزل  700اش بیش از ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. او در طول زندگی

های است. سیمین به خاطر سرودن غزل فارسی در وزنکتاب منتشر شده 70سرود که در 

سرایان نوگرایی است که مفاهیمی از جمله غزل سابقه به نیمای غزل معروف شد. بهبهانیبی

فروشی، آزادی بیان و آلِ به دور از جنگ، زلزله، فقر، تنچون ترسیم جامعۀ آرمانی و ایده

 است. حقوق برابر زنان را بسیار مورد توجّه قرار داده

های اصلی اکثر اشعارش عشق، زن، مایهالسمان نیز شاعر و نویسندة سوری که بنغاده

در دمشق و در  (م1717)ای عاری از خشونت علیه زنان است؛ سال تبعیض و ترسیم جامعه

های پدرش روی به نویسندگی ای فرهیخته به دنیا آمد. غاده تحت نظارت و تشویقخانواده

و شاعری آورد و تحصیالت دانشگاهی را تا مقطع دکتری ادامه داد. او توانست با اشعاری 

آمیز علیه نابرابری حقوق دال سنت و مدرنیته را با فریادی اعتراضنغز جنگ و خشونت و ج

جامعۀ  .(187: 1171زن و مرد و تعصبات کورکورانه به تصویر بکشاند )ر.ک:رضاتاجی، 

سوریه و لبنان که غاده در آن پرورش یافت با جامعۀ سنتی ایران چندان متفاوت نبود. زن 

اینکه نگاه به او چندان نگاه خوشایندی نبود. در هر دو، جایگاهی مشابه داشت و آن هم 
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ای آرمان خویش را رهانیدن زن از تبعیض، ستم و استثمار قرار صورت بسیار فعاالنهغاده به

من دوست ندارم با حقایق دردناک مجامله کنم بلکه بیشتر تمایل دارم زخم را عریان »داد: 

 .(1171)همان:« الیه یکی را بعد از دیگری.کنم، الیه

  شناتتی کارن هورناينظریة روان. 1-1

هورنای یکی از روانشناسانی بود که به مخالفت با دیدگاه فروید پرداخت و موضعی 

گیری شخصیّت متفاوت از روانشناسی او پیش گرفت؛ او با نظر فروید در مورد نحوة شکل

تماعی وابسته نظر دارد. هورنای معتقد است که رشد شخصیّت بیشتر به عوامل اجاختالف

است تا به عوامل زیستی و ژنتیکی؛ همچنین ریشه و هستۀ تعارض را افراد محیط کودک 

آورند؛ بدین معنی که با تحقیق و تخفیف، ترساندن، هلم، اجحاف، وجود میدر او به

های طبیعی کودک و تمایالت خاص او، اعتماد طلبیگیری، توجّه نکردن به منفعتسخت

 .(121: 1187کنند )ر.ک:هورنای، زلزل مینفس او را متبه

گرانه، فقدان حمایت، فقدان محبّت و تأثیر عوامل محیطی همچون نگرش سلطه

شود. به نظر های متعدد و مختلف در وی میرفتارهای متغیر نسبت به کودک سبب واکنش

دک چیز در رشد کوتواند در سراسر عمر تغییر کند و هیچهورنای، شخصیّت یک فرد می

کلیّت ندارد. او با توجّه به تأثیر شیوة رفتار والدین و پرستاران با کودکِ در حال رشد، ابراز 

کند که هرگونه گرایش در کودک نتیجۀ رفتارهای اطرافیان و عوامل محیطی و می

« امنیّت خاطر»وجوی اجتماعی است. کودک درمانده در دنیای تهدیدکننده در جست

آل و رهایی از ک رفتار انسان، نیاز او به سالمت، امنیّت، دنیای ایدهاست و تنها نیروی محر

 .(120 -121: 1128ترس است )ر.ک:شولتز،

 شود، بههنگامی که این ترس و اضطراب تولید شده توسط اجتماع یا محیط هاهر می

کار  های گوناگونی را برای کنار آمدن با احساس اضطراب خود بهافراد روش طبع

های قوی در شخصیّت صورت ویژگیها ممکن است به که برخی از این شیوه گیرندمی

از منظر  .(81: 1127فرد ههور پیدا کنند و به نیاز افراد مبدل شوند )ر.ک:ورنون وکالوین، 

های درونی هر یک از ما، ناشی از این نیاز است که در ها و کشمکشهورنای تعارضکارن
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نابهنجار وجود دارد؛ با این تفاوت که شدّت این امر در افراد همۀ افراد اعم از بهنجار یا 

 مختلف متفاوت است. 
توانند بعضی از این نیازها را باهم تلفیق کنند یا مکمل هم قرار اشخاص بهنجار می

دهند و از این راه کشمکش درونی خود را از میان ببرند یا الاقل از شدّت آن بکاهند. 

 (178: 1187)سیاسی،  جار این توانایی را ندارند.در صورتی که افراد نابهن

 شود:از نظر هورنای نتیجۀ این اضطراب اساسی شامل نیازهای ذیل می

 (.aFFecition and approval)نیاز به محبّت و مورد تأیید واقع شدن یا  الف(

 a doinate partner inنیاز به شریکی که فرد را در رسیدن به آرامش یاری رساند ) ب(

life.) 

 (.perfectren)گرایی یا نیاز به کمال پ(

 (.personal achievement)نیاز به موفقیّت  ت(

را در سه طبقه یا سه گونۀ اساسی « آزردگیروان»به همین دلیل هورنای نیازهای 

شده )انزواطلب( و گر )مهرطلب(، شخصیّت جدات تسلیمنماید: شخصیّبندی میتقسیم

  .(111 -117: 1188طلب )ر.ک:برزگر، لطهشخصیّت پرخاشگر و س
 پناه بردن به دنیاي آرمانی.1-1-2

و آزار و خشونت دنیای پیرامون منحصراً به یکی از این  امان بودن از شر اذیتفرد برای در

کند. در هر سه حالت ها توأمان استفاده میبرد، بلکه از هر سۀ آنسه گونۀ یاد شده پناه نمی

شود ، همۀ انرژی فرد صرف خنثی کردن آزار دیگران و محیط اطراف میتدافعی یاد شده

گیرد؛ نتیجۀ این اعمال، اضطراب بیشتر فاصله می (Real self)«خود واقعی»روز از و روزبه

کند و گاه به دنبال حل این مشکل در قالب اساسی است وفرد احساس فراگیری پیدا می

آرمانی و ( توصیف دنیای127:1128د. )ر.ک:شولتز،گردآل میجامعۀ آرمانی و دنیای ایده

سازد که ترین شاخصۀ چنین فردی است چرا که او در تخیّل خود دنیایی میتخیّلی بزرگ

 کند. های وی را برآورده میهمۀ احتیاج

 

 



 11 9911 پاییز و زمستان، 71 ة، شمار17سال  یقی،تطب ادبیّات ۀیّنشر                       

 طلبیتودانگارۀ آرمانی و کمال.1-1-1

وصیف و ارجاع قرار شناختی مورد تهای روانگرایی در نظریههاست که کمالدهه    

خود معطوف کرده است. اوّلین بار افزونی توجّه محققّان را بهطور روز است و بهگرفته

عنوان یک ویژگی شخصیّتی نام برد و آن گرایی و خودانگارة آرمانی به هورنای از کمال

قعیّتی نیاز از خود و یا دیگران و جوامع در مو ازحد موردصورت داشتن انتظار بیش را به

 .(78: 1170خاص تعریف کرد )ر.ک:ابوالقاسمی، 

را « خود واقعی»های اساسی روح خود، یعنی هورنای معتقد است که انسان وقتی قسمت 

ماند. مقدار زیادی با خودش بیگانه و ناآشنا میسرکوب و محو نماید و از رشد باز دارد، به 

سازد که سعی دارد همیشه به آن برسد. آلی میرفته، در وجود خود ایدهچنین شخصی رفته 

جایی است، بلکه این تنها تصور باطل و بیآلی که شخص از خود دارد، نه تصور ایده

تر شده و باعث از بین رفتن تمام انرژی شخص و ممانعت از روز بزرگتصور روزبه

و گاه فرد ر( از این77: 1187گردد. )ر.ک:هورنای، طریق مثبت می کارافتادن آن بهبه

داند و معتقد است خودانگار، دنیای واقعی اطراف و یا وجود خویش را بسیار نامطلوب می

یار ای بسکه باید خودانگارة آرمانی حمل نمود که در آن از خود و دنیای اطراف چهره

خواهد دچار خواهد یا نمیتدریج فرد نسبت به آنچه که میکند. بمثبت و آرمانی ارائه

 ؛کندد در عالم خیال زندگی میشود و بدون اینکه خودش متوجّه شویسردرگمی م

نتیجه سبب احساس انفصال و جدایی فرد و عدم پیوند عینی و ذهنی بین فرد و محیط در

 دنبال دارد:شود و سه پیامد را به پیرامون می

 (. self- alienation)بیگانگی از خود  الف(

 (.other- alienation)بیگانگی از دیگران  ب(

 (.social- alienation)بیگانگی از جامعه و نهادهای وابسته  ج(

ای ذهنی و خیالی، با بردن به جامعهاز دید هورنای این شکل بیگانگی از جامعه و پناه

معنایی، انکار یا رد، افسردگی و نظایر آن همراه است. احساس ناتوانی، پوچی، بی

 (178: 1180)ر.ک:گرت، 
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شود که بین رمانی در شاعران نیز سبب ایجاد این دیدگاه متعارض میخودانگارة آ

بهبهانی و  که سیمین جایی ها فاصله ببینند؛ تاجامعۀ پیرامون و کمال مطلق، فرهنگ

مانند منتقدان اجتماعی، بسیاری از مسائل روزگار خویش را نقد  السمان هر دو بهغاده

اند و با رانی هستند که در میان مردم زندگی کردهاز جمله شاع کنند. سیمین و غادهمی

این »های آنان آشنا هستند. دنیای این دو شاعر، دنیای اعتراض است. دردها و دغدغه

ها در تماس شود که شاعر خود را از دیگران دور نگاه دارد و کمتر با آناعتراض سبب می

طلب در وجود فرد بروز زلتع -باشد تا کمتر آزار ببیند و بدین ترتیب شخصیّت عصبی

 .(71: 1128شولتز، «)یابد.می

آوردند، تا جامعۀ کنونی عصر ما، زن ای که سیمین و غاده به شاعری رویاز دوره

ها تهای اجتماعی، سنّهمچنان در محدودیت است به همین دلیل انتقاد از شرایط و تبعیض

دارد تا از این آن می غاده را بر و آنچه در قالب قرارداد و کلیشه مرسوم است، سیمین و

های ها و ناتوانیها، خیانتهای شاعرانه از نابرابریدایرة گفتمانی بیزاری جویند و در تنهایی

 تحمیلی سخن بگویند.

هـای جامعـۀ خـویش غافـل     سیمین بهبهانی شاعری است که از مشکالت و دردها و غـم 

( آنگـاه کـه   1117 -1177) جای پانام به نمانده است. سیمین در مقدمۀ مجموعۀ شعری خود 

ای اسـت کـه بایـد    گویـد معتقـد اسـت دل شـاعر صـحنه     های شاعران سخن میاز درد و دل

ها باید چنان زندگی و جامعۀ اطراف خویش را در آن معرفی کند و عقیده دارد که این رنج

م تأثیرات و دقـایقش  جان شاعر را منقلب کند که بتواند با بیان لطیف شعری، صحنه را با تما

دهـد  آل ذهنی خویش ارائه مـی وضوح برای خواننده ترسیم کند و توصیفی از جامعۀ ایدهبه

هـا کـم اسـت    هـا برجسـته و زشـتی   چیـز بـا دنیـای واقعـی فـرق دارد؛ ارزش     که در آن همـه 

عدالتی طبقاتی، تبعیض علیـه زنـان   سیمین از فقر، فساد، بی .(11 -17: 1120)ر.ک:بهبهانی، 

هـا،  ها، فساد زنان، رفتارهای نادرست انسـان کشیهای اجتماعی و حقعدالتیخسته است. بی

ها و مصائب آن توجّه سیمین را بارهـا بـه خـود جلـب     نوایان و محرومان و سختیزندگی بی

جویـد؛ در شـعر   دانـد و از آن دوری مـی  های مرسوم را مردود میکرده است. سیمین کلیشه
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گوید که صبح تـا شـب بـه هـر     چردة ملیحی میز رنج و مصیبت دختر سیهشاعر ا« درد نیاز»

 کند:دود و در برابر هر رهگذری کرنش میسوی می
چیست / در گردن برهنۀ چون  -گردای شکفته گل کوچه –چردة ملیح / نام تو ای دختر فقیر سیه   

فریـب شـو/ /   ای دل -های آبی و گلگون و زرد چیست / در دیدة درشت توآبنوس تو/ این مهره

گداز / هرگز تـو را بـه منـزل    پنهان نشان گمشدة رنج و درد چیست/ دردا در این خرابۀ دلگیر جان

ای یا به مکتبی/ یا دامن محبت پاکی، پناه نیست/ بیدادگر مقصود راه نیست / هرگز تو را به مدرسه

دمردی و نه کریم تـوانگری ...  نشسته بسی در کمین تو/ اما هزار حیف! کسی دادخواه نیست/ نه را

 (771 -777: 1187)بهبهانی،

گـر  طلبـی جلـوه  صورت کمال واکنش سیمین به محیط اطراف و شرایط نامطلوب آن به

هـای ناسـازگار آن بـا یـک آرمـان مطلـوب،       شود. تعارض بین جهان ذهنی شاعر و شیوهمی

 های شاعرانه سیمین را در پی دارد:پردازیخیال

حکم کند، زر خدا شود/ وقتـی دروغ داور هـر مـاجرا شـود/ وقتـی هـوا، هـوای        وقتی که سیم 

تنفس، هوای زیست/ سرپوش مرگ، بر سر صدها صدا شود/ وقتی در انتظار یکی پـارة اسـتخوان/   

اختیـار معـده شـود    ها به پا شود / وقتی به بوی سفرة همسایه، مغز و عقل/ بیای ز جنبش دُمهنگامه

 (118)همان:  در بزرگی این مجالب یأس/ دنیای من به کوچکی انزوا شود. اشتها شود/ بگذاربی

خودانگارة آرمانی بر پایۀ دست یافتن به کمال مطلق است. سـیمین در پـی خلـق دنیـای     

فرای واقعیّت و جهانی امـن اسـت. شـکاف بـین دنیـای واقعـی و دنیـای آرمـانی، بیگـانگی          

کنـد. انتقـاد سـیمین از جامعـه و اوضـاع را      یای بین شاعر و محیط اطـراف ایجـاد مـ   فزاینده

توان در این ابیات مشاهده کرد؛ آنجا که در توصیف ازدحام جمعیت فقیر برای دریافت می

چنـین توصـیف   « جیـرة یـک نفـر   »و هجـوم آنـان را بـرای دریافـت قـدری      « جنس کـوپنی »

 نماید:می

دو ... که مردی از سر صف فریـاد  یخ بسته هر دو پایم / چرا؟ / درجا بزن که یخ نزند ... یک، »

کند شکمم/ باکیت نیست، حوصله کن، یک لحظه بعد نوبت ماست، زد شمارة بیست/ من درد می

چیزی نمانده تا به دویست/ ای وای، آ/ آ/ کمـک/ در حیـرت و هجـوم زنـان/ یـک زن بـه درد       

من دو تا شـدم  خویش گریست/ این سهم تو بگیر و برو/ وضع بدی ست/ چشم ... ولی/ دیدی که 

 (10همان: «)نفری است.این جیره باز یک
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های غاده نیز پرداختن به مفاهیم اصیل انسانی از جمله خدا، نیستی، تنهایی، از دغدغه     

 رنج، امید، طبیعت و آزادی است. 
ها و مشکالت را شجاعانه، آشکارا و بدون ریاکاری مطرح السمان واقعیّتغاده     

نویسد و با تمام احساسش، عقل را بر متن ادگی، شفافیت و شجاعت میکند و با آزمی

کند. آثار او در هر زمینه، عصیانی آشکار است زیرا وی با تیغ و خون حاکم می

  (17:1777)کابوا، نویسد نه با قلم و دوات.می

وجوی معنای زندگی در ابتذال بشر از جمله مضامینی است که این دو شاعر را به جست

روست که غاده تمرد سیاسی و اجتماعی خود را هرچند که آن  کشاند؛ از اینکجاآباد مینا

 کشاند:دست آورد، چنین به توصیف میتوان بهرا در دنیای واقعی نمی
طور اتفاقی بر روی این ستاره افتادم/ دریافتم که حقوق من، از خوردن و آشامیدن و هنگامی که به »

السمان، غاده«)کند/ پس تصمیم گرفتم که حق پرواز را نیز به آن اضافه کنم.زادن و مرگ تجاوز نمی

1171 :11) 

دنیای عرب و شرایط  ای دیگر از اعتراض بهجلوه« نامۀ فریادخواهی»غاده در شعر 

 کند:حاکم بر جامعۀ خویش را چنین توصیف می

دستش نهم/ ما هر دو وجوی زنی هستم/ چونان من تنها و دردناک/ تا دست در من در جست»

آوریم و کودکانی که تحقیر ما را به دنیا میشویم/ بر خارزارها/ و کودکان قبیله را به تنها زاده نمی

 (77همان: «)آسمان خواهند آموخت.

سیاسی خود را آشکارا در میان اشعار  -پروای اجتماعیغاده نیز انتقادات صریح و بی

 کند:گونه بیان میخود این
های مصنوعی در کنم بر دندانها و شالق مربی/ و عصیان میکنم بر میکروفونیان میمن عص»

های زندان، چه از جنس کنم بر میلهجوند/ من عصیان میهایی که گذشته را همانند پستان میدهان

های متصل به برق/ ها و یخها یا پوشیده از ارّهطال باشند یا از جنس پالستیک، پیچیده در گل

کنم بر های تکریمی لزج/ عصیان میتر از شعر و تعارفکنم بر محبّت تصنعی سنگینیان میعص

های چاقویی تفریحات شبانه/ از مراسم بزرگداشت شام و های سفید در دست دادندستکش

 (11همان: «) ام.های آیینی تو خسته شدهخودکشی
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 هاي مهرطلبی در دنیاي آرمانیعشق و نشانه.1-1-2

های پربسامد ادبیات جهان است و مضامین کمابیش مشترکی را مایهشق و محبّت از بنع    

شود. از جمله وصل و هجران، اندوه و شوق، مضمون و مناسباتش با عاشق. از شامل می

کارهایی که فرد برای حل مشکالت خویش در منظر روانشناسی کارن هورنای یکی از راه

 ( است.morning toward people« )مهرطلب»ت گیرد، بروز دادن شخصیّپیش می

شخصیّت مهرطلب، شخصیتی رام، وابسته و پیرو دیگران است و احتیاج شدیدی به جلب 

داشتنی، خواستنی و مقبول خواهد از هر لحاظ، دوستمحبّت و تصویب دیگران دارد و می

-مواره در جستآورد که هوجود میخود شخصیّتی به ها خودبهباشد. مجموع این ویژگی

این باور ( هورنای بر 118: 1187وجوی عشق و جلب توجّه عاشق است. )ر.ک:هورنای، 

بودن جامعه و محیط اطراف از عشق، بر مقدار است که سرکوب انسان، خالی

افزاید. هرچه فرد محیط اطراف خویش را عاری از محبّت و عشق های او میالعملعکس

وی و درون و انزوای  بردن او بهحاف، هلم و فشار سبب پناهببیند از نظر هورنای این اج

گردد و از دنبال یافتن دنیای مطلوب خویش میکه بهجاییتا ؛شودگرایی وی میآلایده

 السمان است. های مطرح شده در شعر سیمین و غادههمین جاست که عشق یکی از آرمان

ذراتش است که در آن عشق در تمامی  دنبال دنیاییسیمین شخصیّتی مهرطلب دارد و به

جوید که در آن بتوان از خود رها شد تـا بتـوان در مسـیر عشـق     جاری باشد. او دنیایی را می

های دروغین و رسیدن به حقیقت عشـق اسـت؛ عشـقی    گام نهاد. آرمان سیمین نیز نفی عشق

 شهر رؤیایی شاعر پیدا نمود:که شاید بتوان آن را در آرمان
 کنمداند و من انکار ایشان میخلق می کنمدارم و بیهوده پنهان میدوستت می

 کنماز غم رسوا شدن سر در گریبان می هنگام من تا از گریبان سرکشیدعشق بی

 (717: 1187)بهبهانی، 

سیمین از این دنیای آشفته در پس ذهنیـت خـویش شـروع بـه سـاختن آرمـانی از عشـق        

 بخش او نیز هست:شود بلکه نجاتق آرمانی خللی وارد نمیکند که نه تنها در این عشمی
 چنین که مست تو هستم چه جای هشیاری است جاری استمیان هر رگم از عشق جوی می

 چو برق جستن و خندان به مرگ پیوستن
 

 جنون عشق چه زیباست گرچه بیماری است
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 وبیداری استز خواببه حالتی است که فارغ  ز شور عشق چه زیباست گرچه بیماری است

 (117)همان:   

عشق آرمانی که در ذهن سیمین است تصویرهایی خیالی اسـت کـه بیشـتر سـاختۀ فکـر      

های جاری زندگی ریشه ندارد چرا کـه در دنیـای حقیقـی هـوس جـای      اوست و در واقعیّت

 سازد:ای نان خیالی، اندیشۀ زن را به خود مشغول میگیرد و لقمهعشق را می

 زیبایی نهفته به زنگار گرد تو دمدمردها هوس و شور می در جان

 پاداش حسن توست نه درمان درد تو نهندای که گاه به دست تو میوان سکه

 (777)همان:  

دهد، در اینجا حقیقتی است که در جامعه و دنیای تصویری که سیمین از عشق ارائه می

رسی فراگیر از خالی شدن جهان از عشق، رو برای غلبه بر تکند ازایناطراف مشاهده می

زند که طالب آن است گرایانه از عشقی دم میکشاند و آرمانواقعیّت را به حیطۀ تخیّل می

 گوید:اینجاست که خطاب به عشق می

 تـــــر تـــــوییز شـــــعله گـــــرم، همیشـــــه در خیـــــال مـــــن

 اجـــاق ســـرد اگـــر تـــویی    ،چـــه گـــرم دوســـت دارمـــت   

ــی  ــه بــ ــی کــ ــه آتشــ ــرنــ ــه ،هنــ ــعله  بــ ــاب شــ ــدتتــ  بینــ
ــی  ــر بلـــــ ــۀ هنـــــ ــعله  ،زبانـــــ ــان شـــــ ــوییزبـــــ  ور تـــــ
 امیــــد رهگــــذر تــــویی   ،هــــاچــــو نــــارون بــــه ســــایه   

 

 (781)همان:                                                                                       

شدت در اشعارش ستایش دارد، عشق را به« طلبمهر»السمان نیز که شخصیّتی غاده

عشقی که از زمان کودکی با ؛های مبارزة او در برابر مرگ استعشق یکی از راه»کند می

غاده در شعری به نام )زنی عاشق در ژرفای سبو(  .(17:1777کابوا،«)نوس بوده است.أآن م

 گردد:دنبال عشق حقیقی میدر شهر خالی از عشق پاریس به

شناسم/ همچون کس را نمیکه هیچالیزنم/ درحها قدم میهای غریبهدر میان ازدحام و شادی»

شناسد/ هایش را نمیکه همسایهاند/ درحالیپالتویی که آن را در گنجۀ رستورانی شلوغ جا داده

شده در ژرفای پستویی بزرگ و بر جامانده ای فراموشمهجور/ مانند دانۀ بستهو  اینک من تنها !هان
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ای/ سرزمین پاریس/ از عشق تو تهی است/ موش نشدهبه نام پاریس/ ای مسافر دور از وطنی که فرا

 (111: 1127السمان، )غاده« خرامی.هایم میبینم که آرام میان مردمک چشم و پلکتو را می

گرای شاعر به آل و آرمانتوان در ذهن و جهان ایدهدهد که میاین ابیات نشان می

کند جز ان که شاعر اشاره مییافتنی را چنعشق صادقانه دست یافت و این مضمون دست 

رساند، که تصور و تخیّل شاعرانۀ غاده را می« هامردمک چشم و پلک»در میان 

 دسترسی نیست.قابل

تازد و در شکل نامعقول و سنتی است میغاده، بر عشقی که حاصل دوات و جوهر و به 

 رد.مسئلۀ عشق و ازدواج بنگشکنانه به صورت سنتطلب دنیایی است که به 
هایم بودند.../ با تو تا پایان ام و شهودم، ورقام را/ بر دوات بستهگویی من پیوند زناشویی»

کنم که ما همواره درون دواتیم/ بنشین و از قلم نامرئی بر حذر باش/ کنم/ کشف میجهان شنا می

 (21همان: «) زنند.جلسه را در درون سرم رقم می که صورت

های تغییرناپذیر جامعۀ خویش در مورد عشق و ازدواج است و تآرمان غاده تغییر سنّ

آرمان وی دستیابی به جهانی است که در آن زندگی و ازدواج زن با رعایت حقوق انسانی 

 رقم بخورد.
راستی زندگی را دریابد/ و  خواهد/ بهشاید من بیش از آنکه سزاوار است/ زنی هستم که می»

سرم ها بگردد چه کسی با عصیان نیسان بر / در پی جایگاهدر میان رازهای این دشت تاریک

 (18همان: «)کوبد/ تا برق حقیقت را در چشمانم بدرخشاند.می

گرایی در شعر غاده پیوندی تنگاتنگ آلمهرطلبی و تمایل به عشقی حقیقی با ایده

آرمانی پلی خواهد عشق در جهانی دنبال عشق اصیل انسانی است و میکند. او به برقرار می

ها وگو میان انسانمیان انسان و کمال او باشد و موانع درونی را که مانع تفاهم و گفت

 سراید:شود بردارد، بر اساس چنین باوری است که میمی
گونه که رودخانه متنفر است/ از دارم/ اما متنفرم از اینکه مرا در بند کنی/ هماندوستت می»

توانی مرا در بند کنی/ کند/ در یک نقطه... دوستت دارم/ اما تو نمیبند اینکه مسیرش او را در 

خورند/ و رودخانه را در بند کند/ و دریاچه و ابر شکست می ،شودگونه که آبشار موفق نمیهمان

 (10همان: «)خورد.سد شکست می
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ه دارد تا علیهای پربسامدی است که شاعر را وا میواسطۀ ازدواج از موتیفاسارت به

 جامعۀ خویش اعتراض نماید.

 طلبیگرایی و عزلتآرمان.1-1-4

گرایـی در حقیقـت یکـی از سـاختارهای اساسـی      هورنای معتقد است انزواطلبی و عزلـت     

شود تا فرد بـه دلیـل نیـافتن    نوعی وسیلۀ دفاعی محسوب میاست و به تضاد در درون آدمی 

گرایی پنـاه  طلبی به درونکمک این انزوا ساختار روانی مناسب خویش در جهان پیرامون به

گرایــی فکــری روی آورد آلگیــری و ایــدهذهنــی و گوشــههــا بــه جهــانببــرد و از واقعیّــت

 .(17 -18: 1187)ر.ک:هورنای، 

ــر     در      ــرد آن اســت کــه وی خــود را در براب ــاعی ف ــۀ بیگــانگی اجتم ــین مرحل ــع اوّل واق

توانایی رفتار در درون ایـن سـاختار اجتمـاعی     بیند وساختارهای جامعه به صورت منفعل می

را ندارد و قادر به تغییر آن نیست. فرد در این مرحله از جامعه و از نظـام مسـلط آن مـأیوس    

کارهایی که فرد بدان پناه  در این حالت یکی از راه .(77: 1187شود )ر.ک:اسکارپیت، می

 شهر است.آرمان بردمی

کوشـد از  خویش و جهان اسـت کـه آگاهانـه و ناآگاهانـه مـی      سیمین شاعری بیگانه از     

جهان فاصله بگیرد؛ او در شعرهایش احساس نیاز به خلوت و پنـاه بـردن بـه دنیـای مطلـوب      

تـوان بـارزترین   ذهنی را بارها مورد توجّه قرار داده است؛ تا جایی که انزوا و تنهـایی را مـی  

 ت. های سیمین دانسها و سرودهخصوصیات عاشقانه
های اجتماعی اش، با فعالیّتواسطۀ شرایط اجتماعی و خانوادگی و مادر فرهیختهسیمین به     

اش در دانشگاه و حقوق زنان در جامعه، آشنایی داشت و با توجّه به اینکه رشتۀ تحصیلی

های اجتماعی و دفاع از حقوق زنان، رویکردی معتدل و خالی حقوق قضایی بود، به فعالیّت

توانست به ضدّیت با جامعۀ پیرامون وتفریط دچار نشد اما نمیب داشت و به افراطعصّاز ت

های جامعه پرداخت. آرام و از سر حوصله به جدال با سنّتخویش نپردازد. سیمین آرام

 (187: 1181)زرقانی، 

ز ها و دردهای فردی و اجتماعی، از بین رفتن عدالت و غیره، سبب ابرای سیمین دیدن رنج 

مایـۀ اشـعار سـیمین نیـز سـخن از نـابودی       شـود. درون های فردی در شاعر میخود بیگانگی

پاکی و انسانیت است؛ سیمین همنوا با کارگران، دهقانان، زنـان کـارگر، دختـران قالیبـاف،     
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کودکان آواره، مطرودانی چون معتادان، دزدان، لوطیان و ... در روزگار مدرنیتـۀ ایرانـی از   

جوید. روزگاری که کشور در آتـش جنـگ   ای آرمانی پناه میآلود به جامعهاین فضای غم

 کشد.تصویر میانگیز جامعۀ خویش را چنین بهسوزد، اوضاع غمو درگیری می

شد در خـون، پلنـگ پیـر، آهـوی     کروزی/ خانه خونین است اینک/ میخانه ابری بود »

انـدام بـازو مرمـری    سان بلورنوعرو جوان را/ وحشت قانون جنگل، تهمت دین است اینک/

 (717: 1187بهبهانی، «)را/ حجله گور است و خاک تیره بالین است.

رو بینـد و ازایـن  صورت منفعل میسیمین خود را در برابر ساختارهای اجتماعی جامعه به

توانایی تغییر در شرایط پیش آمده را ندارد و از جامعه و محیط اطراف مـأیوس اسـت. ایـن    

 برد:ا هر چه بیشتر در پیلۀ انزوا فرومیعزلت، شاعر ر

/ حسرت چشم است، امتحانش نیز/ زرد یـا نیلـی/   ؟چیست ،آه/ آرامش/ چیست رنگت»

 (781همان: «)سبز یا آبی/ خسته از سرخم/ از گمانش نیز.

السمان نیز همانند سیمین از جمله افـرادی اسـت کـه زبـان او     در شعر معاصر عرب، غاده

وی در مخالفت با جامعۀ مردساالر، اعتراض به وضعیت نامطلوب زنـان و  های بیانگر اندیشه

های زنانه در تقابل با گفتمان مسـلط مردانـه اسـت و گسـترش و رواج     تجربه اصالت دادن به

السمان در میان مردم ناشی از نازک طبعی، قدرت بیان، صداقت گفتار و جسـارت  آثار غاده

 او در طرح حقایق است.  

انگیز، اندیشۀ ژرفـی  ه، خواننده افزون بر کلمات زیبا و گویا و تصاویر طربدر شعر غاد

ای نسبت به یابد که ریشه در میراث فلسفی دارد و از سوی دیگر با رویکرد روانکاوانهرا می

تـر اسـت.   شناسـانه نزدیـک  دستاوردهای روانها و آرزوهای بشریت مواجه است که به رنج

هـای  السمان حدیث زوال و تباهی ارزشدرونمایۀ اشعار غاده (2 :1122السمان، )ر.ک:غاده

اعتقـادی  اعتمادی، ناباوری و بیانسانی است به همین سبب در شعر او روحی از ناامیدی، بی

 زند.به دنیای اطراف موج می

 ای یار روزگار غریبی است

 مرا در صدف عشقت پنهان کن                     
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 توار ببندرویم اس و در به

 (1122السمان، )غاده

های فراوان واقع شده است. جامعۀ سوریه و لبنان که مهریدر جامعۀ عرب زن مورد بی

یافته و زیسته است، نگاه به زن چندان نگاه خوشایندی نبود، السمان در آن پرورش غاده

ب است، از شکن شعر عرتخاصه که آن زن، روشنفکر و فرهیخته نیز باشد. غاده که سنّ

جوید و عزلت خویش را از جهان با وجود حضور فعال و پویای دنیای اطراف بیزاری می

 دهد.میخویش در عرصۀ نویسندگی با ترسیم و توصیفی از شهر آرمانی نشان

 کنمجهان پیشینم را انکار می

 دارمام را دوست نمیجهان تازه

 ؟پس گریزگاه کجاست

 شم فرنگی(: دو چ1181السمان، )غاده

به دوران « ای در جیبشزنی عاشق با ستاره»در شعر « ستاره»کارگیری نماد غاده با به

گرایی شاعر برای دستیابی به جوید. آرمانرفتۀ خود پناه میکودکی و معصومیت ازدست

سمت دوری از دنیای کنونی و پررنگ شدن شخصیّت طلبی او را به دنیایی آکنده از صلح

 دهد:سوق می «طلبعزلت»

ها سوارم/ و پیرامونم کنم/ در حالی که بر قطار سردابآن ستاره که پنهانی احساسش می»

روم/ و از میان شهرها و های مترو باال میچهره است و چهرة همه فتوکپی مکرر نومیدی/ و از پله

ی بادهای غربت هاکنم/ و سیلیگذرم/ و دود سیگارم را/ در چهرة برف سرفه میها میخانمانبی

ها و اوراق های سنگ شده بر گذرنامهاندیشم/ با دستبینم و... به دوستم میام میرا/ بر گونه

شنوم صدای خردشدن و اش میزدهوستی یخخش پالتو پاقامت و پروانۀ کار.../ و در میان خش

ه سخن ان مرفّها و ایدز و سگها، اعتصابکه دربارة مالیاتحالیسقوط آلپ و پیرنه را/ در

شکنم/ آنگاه ستاره را در جیبم احساس گویند/ و من چونان صراحی رنگارنگ فنیقی درهم میمی

رم ادامه دهم/ از آن ستاره بپرس ز که شوم/... چه کنم تا بعد از مرگ مکرّکنم و بیدار میمی

همواره در درخشش است/ چونان چشمک دخترکی آسوده/ در آغوش دهکدة فراموش 

 (17: 1172السمان، غاده«)اش.نشده
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های رود، چالشداری همچنان که به جلو پیش میشروع دوران مدرنیته و جامعۀ سرمایه

هایی که ممکن است فرد را از جامعه آورد. چالشوجود می اساسی را برای افراد جامعه به

برای او رقم  دور کند و در نهایت نوعی انزوا و تنهایی را به همراه ترسیم دنیای آرمانی

های اساسی مدرنیته، یأس اجتماعی یا مرحلۀ سرخوردگی از جامعه و بزند. از جمله چالش

 شهر ذهنی است.پناه بردن به عالم خیالی و آرمان

 

 گیرينتیجه .2

داند که تأثیر عوامل مادرزادی در آن هورنای شخصیّت را وابسته به عوامل اجتماعی می

است که اگر در دوران کودکی، اموری همچون تفاهم،  بسیار اندک است. وی معتقد

رنجوری احساس ایمنی، محبّت، گرمی و صمیمیت وجود داشته باشد، مانع از پیدایش روان

شود اضطراب اساسی است. رنجوری میگیری روانکه موجب شکل شود. عامل اصلیمی

توان روشنی میبه ،یمدانالسمان میبهبهانی و اغادهبراساس آنچه که از زندگی سیمین

های تلخ رنجوری که در اشعارشان نهان است، حاصل تجربهدریافت که شخصیّت روان

گرایانه، عدم حمایت، فقدان دوران کودکی و تأثیر عوامل محیطی همچون نگرش سلطه

 باشد. محبّت وغیره می

تکیه بر گرا در عرصۀ مضمون، با دهد که هر دو شاعر آرمانحاصل تحقیق نشان می

های اجتماعی روزگار و هورنای، از کلیشه« مهرطلب»و شخصیّت « طلبعزلت»شخصیّت 

که اند و ازآنجاکشاند، بیزاری جستهمی ای که زن را به انحصار و انقیادپارامترهای عاشقانه

دادن به تجارب و احساسات زنانه، دنیایی فاقد صالحیت دنیای پیرامون را برای اصالت

گزینی و کوچ به ترین راه تدافعی آنان در مقابله با اضطراب اساسی، دوریمهم دانند،می

شهر رؤیایی خویش به دنیای وجوی آرماننوعی در جستها به آرمانی است. آندنیای

برند. با توجّه به اینکه هر دو شاعر زن هستند درون و عوالم کودکی یا ذهنی خویش پناه می

آرمانی اند، دنیایها و جامعۀ نابرابر را لمس کردهنان و تبعیضهای حاکم بر زو محدودیت

روشنی ها را به هم نزدیک کرده است. با نگاهی به اشعار ارائه شده، به مشترک، آن
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توان دریافت که مشکالت اجتماعی و دردهایشان، پیوند تنگاتنگی با هم دارد. این دو می

های مایهرصدد ترسیم دنیایی آرمانی هستند که بنالی اشعار خود دگرا در البهشاعر آرمان

 دهد.اصلی آن را آزادی، عدالت، برابری زن و مرد و عشق تشکیل می

های آرمانی شاعران گاهی عالوه بر آشکارساختن اوضاع اجتماعی، سیاسی و اندیشه

ن فرهنگی، نشانگر طیف وسیعی از شخصیّت و عوامل درونی آنان است. باتوجّه به شعر ای

ها درصدد ترمیم و بهبود جامعه هستند و گاهی نیز این امر دو شاعر نوپرداز گاه این اندیشه

های جهانی زنان و مسئلۀ زن در جامعۀ امروزی کمک خود به شناخت هر چه بیشتر آرمان

 کند. می
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1. Introduction  

What is examined in this article is the method of selection and 

composition on the 'paradigmatic axis' and 'syntagmatic axis' in the 

poetry of the contemporary Persian poet 'Shamloo', and the Arabic 

poet 'Nizar Qabbani' from a linguistic point of view. The aesthetics 

method used by these two poets should be examined and compared. 

With this goal, we have explained the study of literature from a 

linguistic point of view and we have examined the book Aida in the 

mirror from Shamloo's poem and Belqis from Nizar Qabbani's poem. 

The results show that Shamloo wrote his poem in such a way that the 

understanding of each verse depends on the reader's thinking and his 

achievement of the poet's choices from paradigmatic axis, while the 

audience in Qabbani poems is often, the poet's compositions are on the 

axis of companionship, and this factor has made it easy to understand 

the poems and their concepts. Finally, Shamloo's inclination towards 

the selection process on the paradigmatic axis causes a special 
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atmosphere such as creating implicit meanings in the verses, 

complexity, ambiguity, meaning and distance from each other, and 

Qabbani's inclination towards the combination process causes the 

explanation of the poems, the proximity of the meaning and the 

instance and Easy to understand poems.  

 

2. Methodology 

In this article, first, Jacobsen's theory about function of linguistic 

and his definition of the 'paradigmatic axis'  and 'syntagmatic axis' of 

language are described. Then, by explaining the function of these two 

poles in the poetry of Shamloo and Nizar Qabbani, the difference 

between the performance of these two processes in the poetry of these 

poets will be examined and compared. In the following, the industries 

that operate on the 'paradigmatic axis' and 'syntagmatic axis'  will be 

examined. Speech figures such as  'simile', 'metaphor' and 'irony', 

which create implicit meanings, are on the.The paradigmatic axis. 

Speech figures of 'ambiguity', ' paradox', 'antonymy',  'Synonyms'  and 

types of "paralelism" are on the syntagmatic axis and further  explain 

the meaning of the phrase. An example of the performance of each of 

these. Speech figures has been analyzed in a book of poems by two 

contemporary poets, Shamloo and Nizar Qabbani, which are given 

below for examples of these poems. In fact, the purpose of this article, 

after achieving the type of metaphoric poles and metonymic poles in 

the poems of these two contemporary poets in Persian and Arabic, is 

to analyze the stylistic features of contemporary poetry based on these 

two metaphorical and virtual poles.  

 

3. Discussion   

Based on the analyzes, we find that the use of the "paradigmatic 

axis" and "syntagmatic axis"  in Shamloo's poetry tends to the 

paradigmatic axis with a difference of 6%. Although the percentage 

achieved is not high, but it can  be significant in examining the poet's 

style. The statistics obtained from Qabbani's poems also show his 

tendency towards the combination process. Shamloo, by using 

metaphor, and irony according to choice, shows the ultimate function 

on the paradigmatic axis in verses, and with these works, it creates 

implicit meanings in verses, and on the other hand, by using 

ambiguity and paradox, and antonymy, they have presented the 
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ultimate performance on the syntagmatic axis in parallel with the 

paradigmatic axis in each clause and explained their meaning. The 

lack of significant parallelism in  Shamloo poems has caused the 

relative tendency of these poems to the paradigmatic axis. While the 

widespread use of the phonological parallelis, along with simile in 

Qabbani's poems, has made it easier to understand his verses and tend 

towards the combinaition process. Uses and functions of the 

paradigmatic axis and syntagmatic axis have included the complexity 

of his poetry. Whereas in Qabbani's poems, the performance of the 

Sensory sides of similes has caused the proximity of the referent and 

signified and finally the easy access of the audience to his choices. 

The ironies used in the verses of these two poets, although they have 

caused an implicit meaning in the verses, have been selected in such a 

way that the reader, in dealing with their combination on the 

paradigmatic axis, reaches the same choice as the poet Has chosen 

based on the axis. Carefully in the verses under consideration, we find 

that Shamlou mentions in a poem an almost single subject: "This unity 

has increased the subject of the vertical connection of the verses with 

each other. In other words, the poet has selected a single theme from 

among the themes in Persian poetry on the paradigmatic axis and has 

combined it on the syntagmatic axis of poetry. 

 

4. Conclusion  

Based on the analysis of the research, it can be concluded that in 

each of the studied sections of Shamloo and Qabbani poetry, the two 

'paradigmatic axis'  and 'syntagmatic axis'  have acted together. The 

tendency towards the performance of the selection process on the 

'paradigmatic axis' in Shamloo poems has caused the distance between 

the signified and the referent, as well as the increase of the implicit 

meanings in the text and the difficulty of the meaning of the text. 

While the tendency to the performance of the combination process on 

the 'syntagmatic axis' in Qabbani poems has caused the approach to 

the signified and the referent and easy understanding of the meanings 

of the verses. 

Performance of Speech figures such as synonym, paralelism, simile,  

sensory direction of similes and metonymy on the 'syntagmatic axis' in 

Qabbani poems in proportion to contemporary Arabic poetic features 

such as simplicity of poems and easy understanding of meanings, use 
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of everyday topics, etc. In Shamloo poems, in accordance with the 

characteristics of contemporary Persian poetry such as its generality, 

dealing with worldly issues, the use of words and combinations of 

modern Persian language, the freedom to use all words, the existence 

of natural literary speech figures, music and natural tone And the 

language is familiar to people, which indicates the performance of the 

process of composition in the poems of these two poets. Therefore, the 

function of the metaphoric poles and metonymic poles in the poems of 

these two poets has made the verses easier and their direct 

understanding by the audience. 

In Shamloo poems including the performance of figures of speech 

such as irony, metaphor and simile with a tendency towards rational 

parties on the paradigmatic axis in proportion to the characteristics of 

referring to private issues of life, intense attention to social and 

political issues, ambiguity, similes and new metaphors, emphasize the 

use and importance of the symbol, and the creation of new 

relationships between the sensible and the rational, and in Qabbani's 

poems the performance of these figures of speech in proportion to the 

characteristics of contemporary Arabic poetry such as the  variety of 

rhetorical methods, exaggeration in the use of imagination and style, 

to take refuge in the symbol in the structure of the ode is to hide the 

meaning, complexity and ambiguity. These proportions in the poems 

of these two poets express the performance of the selection process. 

The function of the metaphorical pole and the selection process in the 

poems of these two poets has caused secondary meanings in the text 

and difficult understanding of the verses by the audience. Finally, 

based on the statistics and frequency of figures of speech based on 

selection and combination processes, we found that the frequency of 

application of the combination process in Qabbani poems is higher 

than the selection process, in Shamloo poems, the frequency of the 

selection process is higher. Therefore, the tendency to use the 

combination process in the syntagmatic axis in Qabbani poems has 

made his poetry easier and the tendency to use the selection process in 

the paradigmatic axis in Shamloo poems has caused the complexity of 

his poetry.  

 

Keywords: Metaphorical pole, Metonymic pole, Language function, 

Roman Jacobsen, Shamloo, Nizar Qabbani. 
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 یزبانشناس یةنظر بر هیتک با یقبان نزار و شاملو يشعر هايیژگیو یبررس
 اکوبسنی يمجاز و ياستعار هايقطب
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                                                                                چکیده  

 محور»و  «جانشینی محور» انتخاب و ترکیب بر روی نحوة ،گیردآنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می   

شناسی، زبان نظرم است تا از« نزار قبانی»و شاعر عرب « شاملو»در شعر دو شاعر معاصر فارسی  «نشینیهم

آفرینی این دو شاعر بررسی و مقایسه شود. در راستای این هدفْ به تبیین بررسی ادبیات از ی زیباییشیوه

از شعر نزار قبانی را بررسی « بلقیس»از شعر شاملو و « آیدا در آینه»شناسی پرداخته و دفتر دیدگاه زبان

 که است کرده نوشته ایگونه به خود را شاملو شعر نتایج به دست آمده حاکی از آن است کهایم. کرده

شاعر از روی محور جانشینی  هایانتخاب به وی دستیابی و خواننده اندیشیدن گرو بیت در هر درک

رو است و های شاعر بر روی محور همنشینی روبهکه مخاطب در اشعار قبانی غالباً با ترکیبدرحالی ؛است

 فرایند سمت به شاملو نهایت گرایشر و مفاهیم آن شده است. درن اشعاهمین عامل سبب درک آسا

 پیچیدگی، ابیات، ضمنی در معانی ایجاد چون خاصی فضای ایجاد سبب انتخاب بر روی محور جانشینی،

سبب توضیح ابیات،  یکدیگر و گرایش قبانی به سمت فرایند ترکیب از مصداق و مدلول ابهام، دوری

 .است رک آسان ابیات شدهنزدیکی مدلول و مصداق و د
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 مقدّمه. 2
 لهئبیان مسشرح و  .1-1
استعاری و مجازی تقسیم کرد و  توان هر سخن را به دو قطباز دید یاکوبسن می 
بنابراین  ؛ی ادبی و هنری در نظر گرفتهاای برای تشخیص سبکنهایت آن را شیوهدر

مشخصی را  به عنوان وجه غالب، مرزبندی مجاز استعاره و مخالف هایقطبگرایش به 
 و یاکوبسن های زبانینقش نظریۀاساس در این مقاله ابتدا کند. براینها ایجاد میمیان سبک

 توضیح با سسپ ،شودمی شرح داده زبان مجازی و قطب استعاری قطب از وی تعریف

عملکرد این دو فرایند در شعر  تفاوت قطب در شعر شاملو و نزار قبانی، عملکرد این دو
در ادامه صناعاتی که بر روی محور جانشینی و  ؛این شاعران بررسی و مقایسه خواهد شد

و « استعاره»، «تشبیه بلیغ»کنند بررسی خواهند شد. صناعاتی چون مینشینی عمل محور هم
اند. صناعات کنند بر روی محور جانشینی قرار گرفته، که معانی ضمنی ایجاد می«کنایه»
نشینی قرار بر روی محور هم« توازن»و انواع « النظیرمراعات»، «تضاد»، «پارادوکس»، «ایهام»

 دهند. گرفته و معنی مصرع را بیشتر توضیح می
و شاعر معاصر  شاملو و عملکرد هر یک از این صناعات در یک دفتر از شعر د ۀنمون

دهایی از این اشعار آمده است. نزار قبانی تحلیل شده است که در ادامه برای نمونه بن
های استعاری و مجازی در یابی به نوع عملکرد قطبواقع هدف این مقاله بعد از دستدر

های سبکی شعر اشعار  این دو شاعر معاصر در زبان فارسی و زبان عربی تحلیل ویژگی
عاصر بر اساس این دو قطب استعاری و مجازی است. الزم به ذکر است که دفتر انتخاب م

های مختلفی های آیدا در آینه و بلقیس از دیدگاهشده از دیوان دو شاعر مذکور با عنوان
 هایی دارد. چون عنوان دفتر، محتوا و مضمون اشعار شباهت و همسانی

 هاي پژوهش ها و فرضیه. پرسش1ـ2
 های زیر است:گویی به پرسشن پژوهش در پی پاسخای 
عملکر دو فرایند انتخاب و ترکیب بر روی دو محور جانشینی و همنشینی در اشعار  -

 شاملو و نزار قبانی چگونه است؟

توان عملکرد دو فرایند انتخاب و ترکیب را در بر اساس چه ابزارها و صناعاتی می -
 د و مقایسه کرد؟اشعار شاملو و نزار قبانی سنجی

های سبک شعر معاصر با عملکرد دو فرایند انتخاب و ترکیب چه ارتباطی میان ویژگی -
 وجود دارد؟

 های این پژوهش نیز به صورت زیر است:فرضیه
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دو فرایند انتخاب و ترکیب در اشعار شاملو و نزار قبانی در کنار یکدیگر عمل  -
فرایند انتخاب و در اشعار نزار قبانی گرایش  کنند. در اشعار شاملو  گرایش به سمتمی

 به سمت فرایند ترکیب ست. 

با صناعاتی مانند تشبیه غیربلیغ، تناسب، تکرار، تضاد، توازن و مجاز عملکرد فرایند  -
توان ترکیب و با صناعاتی مانند کنایه، استعاره و تشبیه بلیغ عملکرد فرایند انتخاب را می

 .در اشعار دو شاعر سنجید

های سبک معاصر فارسی و عربی چون مخاطب عوام، کاربرد لغات برخی از ویژگی -
ها، مأنوس بودن زبان برای مردم برابر و متناسب با ی واژهامروزی، آزادی استفاده از همه

تنوع موضوعات، توجه به مسائل اجتماعی و هایی مانند ویژگیفرایند ترکیب و برخی 
 استعارات نو، متناسب با فرایند انتخاب است. سیاسی، ابهام، تشبیهات و 

 پژوهشي . پیشینه2ـ2
گرا عملکرد واحدهای رمزگان را بر نخستین کسی است که در نقد ساخت یاکوبسن

(. وی برای 707: 1171روی دو محور جانشینی و همنشینی مورد توجه قرار داد )صفوی، 
و عملکرد هر یک بر « ترکیب»و « تخابان»نخستین بار بیان کرد که استفاده از دو فرایند 

(. 187: 7ج 1170بک باشد )همان،تواند مالکی برای تشخیص سروی این دو محور، می
شناسی ادب پیشنهادی در سبک»فصلی را تحت عنوان  ،صفوی در همین کتابادامه در

همان  1171در سال  شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبانو در کتاب « فارسی
شناسی آورده است. صفوی روشی نو را برای تر با عنوان سبکحث را به صورت مفصلب

توان میان تمامی کند. وی بر این باور است که میهای ادبی ارائه میبندی سبکتقسیم
های مشترکی را یافت. های هنری انسان در یک دوره مختصات و مؤلفههای آفرینشسبک

« تراز ادبی»و « ترکیب»و « انتخاب»تحلیل عملکرد فرایندهای وی برای این کار از بررسی و 
 (. 701ـ 187گیرد )همان: در متون بهره می

آثار شاملو انجام شده است. برای نمونه در کتب  ةهای بسیاری دربارپژوهش
شناسی شعر سبکی از غیاثی، شناسی ساختارسبکبهار،  شناسیسبکشناسی مانند سبک

زندگی و ، ملی در شعر احمد شاملوأت، سفر در مهرضایی، غالم شاملو پارسی: از رودکی تا
. باید اشاره کرد نقد آثار شاملو،  آینه بامداد طنز و حماسه در شعر شاملو، شعر احمد شاملو

 ۀبررسی اشعار شاملو بر اساس نظری ةها به صورت مستقل درباریک از این پژوهشکه هیچ
 یاکوبسن انجام نگرفته است. 

قصيدة » هایی صورت گرفته است. مانند پژوهشبلقیس از نزار قبانی نیز پژوهش ةربارد
السمات األسلوبية في قصيدة » ۀمقال ؛«بلقيس لنزار قباني )دراسة تحليلية سمائية لريفاتير(

التحليل الصوتي و الداللي في قصيدة بلقيس لنزار قباني، مقاربة » ةمقال ؛«بلقيس لنزار قباني
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ذات الحزن في قصيدة » کارشناسی ارشد با عنوان ۀرسال ة«نهج النقد الصوتيفي ضوء م
البنيات األسلوبية في مرثية بلقيس » کارشناسی ارشد با عنوان ۀرسال ؛«بلقيس لنزار قباني

اند. چندین که هیچ یک به تحلیل این قصیده از منظر نظریه یاکوبسن نپرداخته«لنزار قباني
مضامین تغزل اجتماعی »مانند  ؛یق شاملو و قبانی انجام شده استپژوهش نیز در زمینۀ تطب

نگاهی به بوطیقای شعر در »(، 1177مقدم )از صالحی« در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو
( و بررسی تطبیقی عنصر رنگ در اشعار 1177از بالو )« اندیشۀ احمد شاملو و نزار قبانی

(. در این موارد نیز به نظریۀ یاکوبسن 1171) احمد شاملو و نزار قبانی از گلی چناری
 توجهی نشده است. 

 . هدف پژوهش4ـ2
های شعر سبک معاصر فارسی و عربی ها و ویژگیهدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه

با تکیه بر اشعار شاملو و نزار قبانی بر اساس ابزارهای دو فرایند انتخاب و ترکیب است. در 
ل یک دفتر از اشعار این دو شاعر در دو محور همنشینی و پی این هدف با بررسی و تحلی

شناسی های ارائه شده در کتب سبکجانشینی به بررسی نوع ارتباط و تناسب میان ویژگی
های به دست آمده از نحوة عملکرد دو ابزار انتخاب و ترکیب برای سبک معاصر با مؤلفه

 در دو محور جانشینی و همنشینی خواهیم پرداخت. 

 
 بحث و بررسی. 1
 هاي زبانی یاکوبسن. نظریة نقش2ـ1  

-های زبان، ابتدا نموداری از روند ایجاد ارتباط بدست مییاکوبسن به هنگام طرح نقش

فرستد. پیامْ زمانی مؤثر خواهد می« مخاطب»را برای « پیامی»، «گوینده»دهد. به اعتقاد وی 
و از سوی مخاطب « رمزگذاری»سوی گوینده باید از بود که معنایی داشته باشد و طبعاً می

یابد. وی فرایند ارتباط کالمی انتقال می« مجرای فیزیکی»شود. پیام از طریق « رمزگردانی»
 دهد.( نشان می1را در نمودار )

 موضوع

 پیام

 ................................................................. گویندهشنونده

 مجرای ارتباطی

 مزگانر

 (. نمودار فرایند ارتباط کالمی1)
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داند. از دید او هرگاه ی فرایند یک ارتباط میدهندهیاکوبسن این شش جزء را تشکیل
 شود.های زبان میتوجه پیام به یکی از این شش عامل جلب شود، سبب ایجاد یکی از نقش

ر داده و به تکمیل آن را مبنای کار خود قرا(  K. Bühlerیاکوبسن در اصل دیدگاه بولر )
 اند از: های ششگانه عبارتپردازد. این نقشمی

 گیری پیام به سوی گوینده باشد، نقش عاطفی ): اگر جهتالف. نقش عاطفی

emotive function) و غیره.« ای وای»، «نُچ نُچ»شود. مانند: می 
 گیری پیام به سوی مخاطب باشد، نقش ترغیبی: اگر جهتب. نقش ترغیبی

(conative function را ایجاد می ) :این کتاب را بخوان»کند. مانند.» 
گیری پیام به سوی موضوع پیام باشد، آن را نقش : هرگاه جهتپ. نقش ارجاعی

 .«دوستم امروز به دانشکده رفته است»گویند. مانند: می (referential function ارجاعی )
که هرگاه گوینده یا مخاطب یا هر دو  کند: یاکوبسن اشاره میت. نقش فرازبانی

کنند مطمئن شوند در این احساس کند الزم است از مشترک بودن رمزی که استفاده می
 metalinguistic گیری پیام به سوی رمز خواهد بود و آن را نقش فرازبانی )صورت جهت

 function عمو یعنی برادر پدر»گویند. مانند: ( می .»  
نقشی است که در آن پیام به  (phatic functionقش همدلی ): نث. نقش همدلی

ارتباط  ۀها در این نقش یا سبب ادامسوی مجرای ارتباطی جلب شده است که هدف پیام
کند و برخی هم برای اطمینان یافتن از عملکرد درست شود و یا ارتباط را قطع میمی

 .«چه خبردیگه »، «خُب که این طور»مجرای ارتباطی است. مانند: 
گیری پیام نقشی است که در آن جهت (poetic function: نقش ادبی )ج. نقش ادبی

میرم تا هزار بار می»گیرد. مانند: به سوی خود پیام است و پیام فی نفسه مورد توجه قرار می
 (.12ـ11: 1ج1170صفوی، « )زنده بمانم

ارتباط و  ةز عناصر سازند( تلفیقی ا7توان در نمودار )بر اساس دیدگاه یاکوبسن می
 (. 12ـ11)همان: زبان را نشان داد ۀهای ششگاننقش

موضوع
(نقش ارجاعی)

مجرای ارتباطی
(نقش همدلی)

رمزگان
(نقش فرازبانی)

مخاطب
(نقش ترغیبی)

گوینده
(نقش عاطفی)

پیام
(نقش ادبی)
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 هاي استعاري و مجازيقطب. 1ـ1
 برقرار خود میان را روابطی توالیشان، دلیل به گفتار در هاسوسور واژه نظریۀ براساس

 روی بر که عنصری و است تواراس زبان بعدی یک و خطی بنیاد ویژگی بر که کنندمی

 با تقابل در که آوردمی دست به را خود ارزش زمانی تنها گیرد،قرار می زنجیره یک

  (.127: 1128باشد )سوسور،  آنها دوی هر یا و خود از پس و پیش عناصر
شناسی عمومی آمده است، سوسور به دو محور فرضی زبان ةواقع آنگونه که در دوردر
در ( « syntagmatic axis( و محور همنشینی )assosiative axisحور متداعی )م»های به نام

ای را معلوم میان واحدهای یک نظام نشانه ۀاین دو محور رابط»نظام زبان توجه داشته است. 
: از دیدگاه سوسور محور متداعی، محوری فرضی و عمودی محور متداعیکنند. می

محور (. 17: 1171)صفوی، « کندتداعی می است که واحدی را به جای واحد دیگری
: چارلز هاکت، زبانشناس آمریکایی، با تعریف جدیدی از محور متداعی و جانشینی

( را به کار برد paradigmatic axisمحدود کردن عملکرد آن، اصطالح محور جانشینی )
مفهومی جانشینی بخشی از  ۀواقع رابطمحور متداعی شد. درتر از، که به مراتب مصطلح

 متداعی در ذهن خود پرورانده است.   ۀاست که سوسور از رابط
از دیدگاه هاکت، محور جانشینی محوری فرضی و عمودی است که واحدهای یک 

شوند در تشابه با یکدیگرند. در نظام بر روی آن به جای هم و بر حسب تشابه انتخاب می
 ۀبه همین دلیل رابط ؛گیرندی میاینجا منظور نسبت واحدهایی است که در یک مقوله جا

شوند و در همان سطح، این واحدها را که از روی محور جانشینی به جای هم انتخاب می
او به تهران » ۀنامند. برای نمونه در جملجانشینی می ۀآورند، رابطای پدید میواحد تازه

را « از»ن واحد را برداشت و به جای آ« به»توان بر اساس محور جانشینی واحد می« رفت
شود. در این جمله دوم می ۀاول با جمل ۀجانشین کرد.  این کار منجر به تقابل معنایی جمل

را برداشت و واحدهایی دیگری چون « رفت»و « تهران»هایی چونتوان دیگر واحدمی
اند و بر روی محور جانشینی عمل کرده  ۀرا جانشین کرد. این واحدها رابط« آمد»و « شیراز»
 (.17ـ 17: 1171؛ همان، 21ـ 77: 1171توانند به جای هم انتخاب شوند )همان، یم

: محور فرضی و افقی است که واحدهای انتخاب شده را کنار هم محور همنشینی»
همنشینی در اصل،  ۀرابط(. »17: 1171)همان،« دهد تا واحد بزرگتری را بسازندقرار می

گیرند و واحدی را از ترکیب با یکدیگر قرار می موجود میان واحدهایی است که در ۀرابط
« من به اصفهان رفتم» ۀ(. برای نمونه در جمل77: 1170)همان، « دهندسطح باالتر تشکیل می

ای که روی محورهای جانشینی مختلف قرار دارند، گوینده بر اساس واحدهای بالقوه
کرده و بر روی محور همنشینی  را انتخاب« َ م-»و « رفت»، «اصفهان»، «به»، «من»واحدهای 

مورد نظر را  ۀکنار یکدیگر قرار داده است و از ترکیب این واحدها در این محور جمل



 و ...های شعری شاملو و نزار قبانی با تکیه بر نظریۀ زبانشناسی بررسی ویژگی                        10

 

مورد نظر خود به دو محور همنشینی و جانشینی  ۀواقع گوینده در بیان جملساخته است. در
 (. 21: 1171توجه کرده است )همان، 

 نشینی،هم و جانشینی محورهای مورد در ی سوسورنظریه از گیریبهره با یاکوبسن
 روابط به را «مجاز» و جانشینی روابط به را «استعاره» توضیح داده و را زبان ادبینقش 
 توانمی که شودمی آغاز ساده واقعیت این از دهد. نظر یاکوبسنمی پیوند نشینیهم

 را آنچه بریم،می کار به را زبان ما که بارکرد. هر بندیمقوله و بندیرده را هاواژه تمامی
 میان تعداد از شده گزینش هاییواژه از است آمیزشی محصول نویسیممی یا گوییممی که

ناگفته نماند که آنچه یاکوبسن تحت  (.71: 1181واژگان )برتنس،  هایمقوله فراوانی
در  یست.کند، معادل اصطالحات در علم بیان فارسی نمعرفی می« مجاز»و « استعاره»عنوان 

گونه تعریف شده (، اینmetonymy )سنت مطالعات ادبی، در قالب فن بیان، صنعت مجاز 
 (.110: 1178اش است )کزازی، است: مجاز کاربرد واژه در معنایی غیر از معنی اصلی

 ۀاستعاره همان مجاز به عالق اند:گونه تعریف کرده( را نیز اینmetaphorاستعاره ) 
(. 72: 1121اند )شمیسا، را تنها نوع مجاز مرسوم در زبان ادب شمرده مشابهت است که آن

نامیده شده است در زبان خودکار نیز از بسامد وقوع « مجاز»ت ادبی واقع آنچه در سنّدر
توان دیگر مجاز را شگردی باالیی برخودار است و این بسامد وقوع در حدی است که نمی

  .(172: 7ج1170)صفوی،« ادبی تلقی کرد
و  نشینیهم جای به «انتخاب»و  «ترکیب» واژه دو کردنجایگزین با یاکوبسن رومن
: قطب استعاريمطرح ساخت.  استعاره و رویکردی جدید نسبت به مجاز جانشینی،

ای را از محور متداعی )جانشینی( به جای داند که نشانهیاکوبسن استعاره را فرایندی می
و مجاز برعکس، فرایندی است که بر روی  مجازي: . قطبدهددیگری قرار می ۀنشان

(. یاکوبسن عملکرد 78نشاند )همان: ها را کنار هم میکند و نشانهنشینی عمل میمحور هم
داند؛ از سوی دیگر عملکرد بر روی محور می« تشابه»بر روی محور متداعی را، مبتنی بر 

 متکی است. (contiguity« )مجاورت»نشینی بر هم
در جهان خارج  است که برای  2«مصداقی»به نظام زبان تعلق دارد و انتخابی از 1«لمدلو»

زبان صورت گرفته است. استفاده از آنچه یاکوبسن قطب مجازی نامیده است؛ یعنی 
شدن ها بر حسب مجاورت و بر روی محور همنشینی، به نزدیک گرایش به کاربرد نشانه
فی گرایش به قطب استعاری، یعنی تمایل به انتخاب انجامد و  از طرمدلول به مصداق می

شدن مدلول ها به جای یکدیگر، بر حسب تشابه و بر روی محور جانشینی، سبب دور نشانه
ها بر روی محور همنشینی (. فرایند مجاز، به همنشینی واژه101شود )همان: از مصداق می

ای محذوف، نایی مطلق واژهای است که با کاهش معمربوط است. در اصل کاربرد واژه
ای به جای تابع فرایند افزایش معنایی قرار گرفته است و در فرایند استعاره، انتخاب واژه
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 (.70: 1181گیرد )همان، دیگر از روی محور جانشینی و بر حسب شباهت صورت می ةواژ
ایی های معندر روابط مفهومی در سطح واژه، مفهومی که با اشتراک در تمامی مؤلفه

و مفهومی که  1«نشانبی»معنایی کمتر برخوردار باشد،  ۀمفهومی دیگر، از یک مؤلف
 آید.به حساب می 1«نشاندار»ی معنایی بیشتر باشد، برخوردار از یک مؤلفه

 ةنسبت به واژ« بره»و « میش»، «قوچ»های برای مثال در در نظام معنایی زبان فارسی، واژه
های معنایی بیش از مؤلفه ۀی هر یک از این سه واژه، یک مؤلفداراند. یعننشان« گوسفند»

متقابل با  ةزمانی است که، یکی از دو واژ 7«داری معنایینشان»دارد. « گوسفند»معنایی 
 (.117ـ 111شدن در مفهوم خود و جفت متقابل خود به کار رود )همان: نشانبی

قبل  ۀنامید. براساس نمون 7«ایی جانشینیداری معننشان»توان داری معنایی را میاین نشان
داری معنایی جانشینی اسـت؛ زیرا با نشان ۀدر رابط« گوسفند»نسبت به « قوچ»باید گفت که 
نشان داری را به جای مدلولی بیواقع مدلول نشان، در«گوسفند»به جای « قوچ» ةانتخاب واژ
 ایم. برگزیده
؛ داری معنایی جانشینی بیانجامدتواند به نشانیه از تشابه بر روی محور جانشینی مداستفا

یعنی عملکرد بر روی محور جانشینی )تشابه و گرایش به قطب استعاری( مدلول موجود در 
کند که یاکوبسن گرایش دو سبک رمانتیسم و نظام زبان را از مصداق جهان خارج دور می

بر روی محور همنشینی، مجاورت  داند. استفاده ازسمبولیسم را به قطب استعاری می
به شرطی  ،، یعنی داللت بر مصداق بیانجامد7«داری معنایی همنشینینشان»تواند به نهایت می

توان با مجاورت گوسفند سابق می ۀکه مصداقی در جهان خارج وجود داشته باشد. در نمون
ارز قوچ داری، همبه لحاظ نشان .و نر، گوسفند نر را بر روی محور همنشینی ایجاد کرد

دارسازی را بر روی محور همنشینی ادامه داد. عملکرد بر محور توان این نوع نشاناست. می
همنشینی )مجاورت و گرایش به قطب مجازی( مدلول را از نظام زبان به مصداق موجود در 

کند. بر اساس عملکرد دو قطب مجازی و استعاری را تر میجهان خارج از زبان نزدیک
 مشاهده کرد:«  رود» ةواژ  توان درمی

گیرد و به های زرد کوه سرچشمه میرنگ رشته: آن رودی که از کوه(2) ینمونه-
 رانی است و اسمش کارون است. ریزد و قابل کشتیاروند رود می

که مصادیق مختلفی در جهان دارد بر اساس عملکرد بر روی « رود» ةفوق واژ ۀدر نمون
رت و گرایش به قطب مجازی، سبب نزدیک شدن مدلولِ محور همنشینی، یعنی مجاو

 از مصداق موجودش در جهان خارج شده است. « رود»
 و غیره. « رود خون»، «رود طراوت»، «رود غم: »(1)ینمونه-
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بر اساس عملکرد بر روی محور جانشینی، یعنی مشابهت و « رود» ةدر این نمونه واژ
از مصداق موجودش در جهان « رود»لولِ گرایش به قطب استعاری، سبب دور شدن مد

 (.108ـ 107خارج شده است )همان: 
 . سبک  شعر معاصر فارسی و عربی1-2

های زبانی و فکری دو سبک معاصر عربی و فارسی ذکر در این بخش ابتدا ویژگی
شده بررسی و تحلیل ها بر اساس مبانی نظری مطرحهای سبکادامه ویژگیو درشود می

بعد از سبک مشروطیت از اوایل قرن چهاردهم هجری « سبک معاصر»واقع درخواهد شد. 
(. جریان حقیقی تغییر سبک با علی اسفندیاری 277: 1127آید )انوشه، تاکنون به شمار می

معروف به نیما یوشیج بعد از مشروطه آغاز شد که در این شیوه هر سه سطح زبان، فکر و 
(. در شعر نو سه شیوه رایج بوده است 111: 1187، ادبیات دچار تحول عظیمی شد )شمیسا

مانند  ؛ها مشخص نیستاند از: شعر آزاد که وزن عروضی دارد اما جای قافیهکه عبارت
اشعار نیما، اخوان و فروغ و غیره. شعر سپید که هرچند آهنگین است اما وزن عروضی 

ی این شیوه نماینده توان شاملو راندارد و جای قافیه هم در آن مشخص نیست که می
 دانست. 

های فکری این سبک، شعر موج نو که نه وزن عروضی و نه قافیه دارد. از جمله ویژگی
مخاطب مردم  .پ. معشوق مؤنث ب معشوق زمینی .الفاند: به این نکات اشاره کرده

. چ. اشاره به مسائل خصوصی زندگی ج. تنوع موضوعات، ث. شعر دنیایی تمعلومی 
. د. اندک بودن مدح و مفاخره خصمیمانه بودن شعر  حتماعی و سیاسی مسائل اج

(. مختصات زبانی و 118ـ112استواری و پیوستگی داشتن اشعار در محور عمودی )همان: 
. آزادی استفاده از ب. کاربرد لغات و ترکیبات زبان فارسی امروز الفادبی این سبک: 

-. مصرعثد صنایع ادبی به صورت طبیعی وجو .تواحد شعر بند است  .پها ی واژههمه

. ختأکید بر کاربرد و اهمیت سمبل  ح.. تشبیهات و استعارات نو چ. ابهام ج های نامساوی
ایجاد روابط ر. نمایی . حقیقتذمأنوس بودن زبان برای مردم.  د.موسیقی و لحن طبیعی 

قوالب سنتی چون . کاربرد اشکال نیمایی یا سپید به جای زتازه بین معقول و محسوس 
  (.110ـ112)همان:  قصیده و غزل

: 1721هاست )مریدن، های شعر آزاد عربی، کوتاه و بلند شدن مصراعیکی از ویژگی
شد موسیقی که تمردی بر همه قواعد گذشته محسوب میالنثر ( با آمدن قصیده 102

اسات و خارجی از ساحت شعر رخت بربست و موسیقی درونی که ارتباط عمیقی با احس
(. دیگر ویژگی شعر آزاد عربی 17: 1787عواطف شاعر دارد، اصل و اساس شد )ادونیس، 

اهنگ )نبر و ایقاع( است. نبر همان تشدید یا فشار از عناصری استفاده از  تکیه و ضرب
 (. 27: 7000است که شعر سپید برای پرکردن خأل وزن و قافیه به کار برد )حداد، 
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 ب.کارگیری زبان ساده فصیح عربی با معانی واضح و روشن . بهالفاز نظر محتوایی: 
 ت.های بالغی کارگیری اسلوبع در به. تنوّپمخفی شدن افتخار به خود و خانواده 

ورود  ج.پناه بردن به رمز و نماد در ساختار قصیده  ث.مبالغه در استفاده از خیال 
کارگیری اسطوره . بهچغیره به شعر  رویکردهای سیاسی، اقتصادی، اسالمی، ملی، انسانی و

ای که با حذف یک کلمه یکپارچگی ساختمان قصیده )به گونه ح.های افسانه ای و داستان
خورد( همه از تحول مضامین در شعر معاصر و یا یک بند، کل ساختمان شعر به هم می

نی به طور (. در بسیاری از اشعار شعر معاصر، مع111: 7007شود )فؤاد، عرب شمرده می
شود نداشتن موضوع است. شود و بارزترین دلیلی که باعث غیاب معنا میکامل پنهان می
( و مهمترین دلیل این ابهام و پیچیدگی، ورود رمز و عناصر 127: 7007)محمد القعود، 

(. شاعر 17: 1187؛ سلیمی، 701: 7001سمبولیسم در شعر شاعران معاصر است. )جیوسی، 
های اجتماعی تصویر خود را با توده خوانندگان از رهگذر اشاره به اسطوره این دوره پیوند

کند و این کار در شعر معاصر عرب خود یک پدیده تازه و شگفت است )شفیعی می
  (.118: 1171کدکنی، 

 شناسی . تحلیل برتی از بندهاي شاملو و نزار قبانی از منظر زبان1-4

 . تحلیل اشعار شاملو1-4-2 

چه در شعر شاملو و چه در شعر قبانی امکانات مختلف  شش،های یک تا نهنمو در
دهیم تا معلوم شود شاملو، به عنوان جانشینی و همنشینی عناصر را مورد بررسی قرار می

 کند. ، چگونه عناصر شعری خود را انتخاب می«قالب سپید»سبک معاصر  ةنمایند
 من باهارم تو زمین . 2

 من زمینم تو درخت 
 من درختم تو باهار

 کنهنازانگشتای بارونِ تو باغم می
 (.177: 1182کنه )شاملو، میون جنگال تاقم می
ناز »، «درخت»به « تو»، «زمین»به « من»، «زمین»به « تو»، «باهار»به « من»شاعر در تشبیه 

د این از هشت تشبیه بلیغ استفاده کرده است که عملکر« باغ»به « من»و « بارون»به « انگشتا
ترین نوع تشبیهات بلیغ بر روی محور جانشینی و از روی شباهت است. تشبیه بلیغ که هنری

و مصداق از یکدیگر شده  تشبیه است با حذف ادات تشبیه و وجه شبه سبب دوری مدلول
نهایت عملکرد این تشبیهات در کنار طرفین عقلی ـ حسی تشبیه قطب استعاری است و در

شکوفاشدن و »تواند در معنای مجازی می« کردنباغ»رده است. عبارت این بند را تقویت ک
به کار رفته باشد که بر حسب مجاورت از روی محور همنشینی انتخاب شده « کردنرشد

، «زمین»، «باهار»است. از طرفی شاعر در کنار مجاز با ایجاد تناسب میان کلماتی چون 
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نشینی حرکت کرده که عملکرد این ور همبر روی مح« جنگل»و « بارون»، «باغ»، «درخت»
آرایی در ها و عملکرد صنعت واجمحور بر حسب مجاورت با افزدن عنصر تکرار واژه

 تقویت شده است.  «ب، ا، ر، ز، /، م، ن، د، ت و ح»های واج

 ترند.اینان به مرگ از مرگ شبیه. 1
 اند.مرگ شباهت بردهاینان از مرگی بی

 ه اند کیی لغزانسایه
 چون مرگ 
 ی غمناکی که خدا به فراموشی سپرده است بر گستره

 (.171جنبشی جاودانه دارند )همان: 
ن را از نوع تشبیه بلیغ با طرفی« مرگ»به « اینان»در این نمونه نیز شاعر عبارت تشبیهی 

و تشبیه کرده است « ای لغزانسایه»را به « اینان»ادامه وی عقلی ـ عقلی ذکر کرده است. در
خود این تشبیه بلیغ با طرفین عقلی ـ حسی به مرگ تشبیه شده است که ذکر ادات تشبیه و 

شبه سبب نزدیکی مدلول و مصداق و عملکرد بر روی محور همنشینی شده است. وجه
بر حسب مشابهت از روی محور جانشینی « به فراموشی سپردن خدا جایی را»عبارت کنایی 

شده است. در کنار عملکرد « ایت درماندگی و استیصالنه»انتخاب و جایگزین معنای 
از مرگی »و « تر بودنبه مرگ از مرگ شبیه»محور جانشینی، به کار رفتن پارادوکسِ 

عملکردی است که بر اساس ترکیب واحدها مطرح شده است و « مرگ شباهت بردنبی
صنعت  پذیرد. از طرفی به کار رفتننشینی صورت میدرک آن بر روی محور هم

ها سبب شده است که این عناصر در مجاورت با آرایی و تکرار واژهالنظیر، واجمراعات
 نشینی عمل کنند. یکدیگر بر روی محور هم

 به زمانی اما .2
 ای دریغ 

 که مرا بامی بر سر نیست 
 نه گلیمی به زیر پای. 

 از تاب خورشید 
 تفتیدن را

 سبویی نیست 
 اش دهم، تا آب

 گی را نِ از خستهو بر آسود
 بالینی نه  

 (.127ـ121اش )همان: که بنشانم
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نشینی و جانشینی در کنار یکدیگر به کار عناصر موجود در این نمونه بر روی محور هم 
گلیمی به زیر »، «بامی بر سر نبودن»اند. شاعر بر اساس مشابهت معنایی، عبارات کنایی رفته

بر آسودن از خستگی را بالینی »، «ن را سبویی نبودناز تاب خورشید تفتید»، «پای نبودن
« چاره بودندرمانده و بی»را از روی محور جانشینی انتخاب و جایگزین عبارت « نبودن

های موجود سبب تقویت قطب استعاری و سبب کرده است. عملکرد استعاره در کنار کنایه
و « خورشید»، «تاب»، «سر»و « پا»های ایجاد معنی ضمنی شده است. تناسب میان واژه

آرایی در ، و واج«نشاندن»و « بالین»، «خستگی»، «برآسودن»، «سبو»و « آب»، «تفتیدن»
اضافه بیانگر عملکرد قطب مجازی بر روی محور  ةو کسر« ا، ی، س، ن، ب»های واج

 همنشینی کالم است. 
 ست تن تو آهنگی. 4

 نشیند یی که در آن میو تن من کلمه
 ای در وجود آید:تا نغمه

 (.127تپد )همان: سرودی که تداوم را می
و صنعت « کلمه»به « تن من»و « آهنگ»به « تن تو»عملکرد صناعاتی مانند تشبیه بلیغ در 

اتحاد و تناسب و یگانگی دو »در معنای « نشیندای که در آهنگی میکلمه»کنایه در عبارت 
که بر « سرود»و « نغمه» ةاره در دو واژو صنعت استع« نفر در صورت جسمانی و روحانی

است حاکی از گرایش شاعر به سمت « هستی و وجودی باارزش»حسب مشابهت جانشین 
فرایند انتخاب است. عملکرد استعاره و تشبیه بلیغ با طرفین حسی ـ حسی که بیشترین فاصله 

ی و ایجاد معنی دارسازی جانشینسبب تقویت نشان ،اندرا بین مدلول و مصداق ایجاد کرده
در قالب « دادن آن به سرودتپیدن و نسبت»ضمنی در بیت شده است. شاعر با انتخاب فعل 

استعاره بر روی محورجانشینی عمل کرده است. این عبارت پایانی عبارتی کنایی است که 
از روی محور جانشینی بر حسب مشابهت انتخاب و در روی محور همنشینی جانشین 

عملکرد عناصری چون  شده است.« بودن هستی و وجود ارزشمند جاودانه»عبارت 
بر عملکرد قطب مجازی زبان « س، ت، م، ا، د و ن»های آرایی در واجالنظیر و واجمراعات

 افزوده است. گرایش به قطب استعاری در این بیت مشهود است. 
 درتر از باد زیستم دربه .5

  (.187مان: روید )هدر سرزمینی که گیاهی در آن نمی
های دیگر قرار در قالب صنعت کنایه و استخدام در همنشینی با واژه« درتردربه»عبارت 

و در « آواره و بیچاره»خود یعنی  ۀدر معنای اولی« زیستن»گرفته است. در همنشینی با 
دوم این  ۀبه کار رفته است. جمل« سرگردان و هرجا رونده»در معنای « باد» ةهمنشینی با واژ

آمده است. در « سرزمین که بدون امکانات و آسایش و خوشی»ند در معنای کنایی ب
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توان صنعت تشبیه را یافت که شاعر خود را به صورت مضمر به باد تشبیه عبارت نخست می
کرده است. از یک سو طرفین عقلی ـ حسی این تشبیه سبب دوری مدلول و مصداق و از 

مدلول و مصداق گردیده است. در این بند استفاده سوی دیگر ذکر وجه شبه سبب نزدیکی 
و تکرار « گیاه»و « سرزمین»، «باد»از قطب مجازی زبان در صناعات تناسب معنایی میان 

زبان و در  ۀبر رویاین صناعات مشهود است. « ز، س، ن، ی، د، ر، ت» هایواجی در واج
نشینی از محور محور هماند. شاعر در کنار گرایش به مجاورت با یکدیگر عمل کرده
 جانشینی نیز استفاده کرده است. 

 گی گونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زندهرگز کسی این .6
 نشستم. 

 و چشمانت رازِ آتش است. 
 ست ات پیروزی آدمیو عشق

  (.177ـ177شتابد )همان: هنگامی که به جنگ تقدیر می
ای با یکدیگر را روی محور همنشینی به گونه هانخست این بند شاعر واژه ۀدر جمل

ترکیب کرده است که صنعت پارادوکس شکل گرفته است. در کنار این صنعت بر روی 
تقویت فرایند  سبب« برخاستن»و « نشستن»، «گیزند»و « کشتن»محور همنشینی تضاد میان 

ت جانشین نهایت کل جمله، عبارتی کنایی است که بر حسب مشابهترکیب شده است؛ در
 شده است. « سخت و دشوار بودن زندگی»عبارت 

به عقلی مشبهی عقلی برای مشبه« به زندگی نشستن را»توان ساخت این بند میدر ژرف
در نظر گرفت که بر روی محور جانشینی و بر حسب شباهت عمل کرده « کشتنفجیع»

ست. در عبارات دیگر است. عقلی بودن این تشبیه بلیغ سبب دوری مدلول و مصداق شده ا
با « جنگ تقدیر»و « پیروزی آدمی»به « اتعشق»، «راز آتش»به « اتچشمان»سه تشبیه بلیغ 

سبب تقویت قطب استعاری کالم و طرفین حسی ـ عقلی، عقلی ـ عقلی و حسی ـ عقلی 
بر « عشق»به عنصر « شتافتنجنگ»دادن فعل نهایت نشانداری جانشینی شده است. نسبتدر

هایی از گنجد. شاعر با انتخاب واژهباهت است که در قالب صنعت استعاره میحسب ش
بر روی محور همنشینی  «ن، /، ا، ش، ت»های ی معنایی و تکرار واجی در واجیک حوزه

 عمل کرده است. 
 . تحلیل اشعار نزار قبانی1-4-1

 فحبيبتي قُتلت و صار بوسعکم  .2
 أن تشربوا کأسا علي قبر الشهيدة

 (. 101: 7011قصیدتی اغتیلت )قبانی، و 
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دلبرم از پای درآمد اینک می توانید بر مزار این شهید جامی بنوشید و قصیده ام ترور شده ترجمه: 
  .است

در قالب صنعت مجاز بر روی محور همنشینی عمل کرده است. « کأسا» ةدر این بند واژ
در کنار « شهید»و « قبر»، «قتل»، «ساکا»و « تشربوا»های النظیر میان واژهعملکرد مراعات

 سبب حرکت شعر بر حسب فرایند ترکیب شده است.   «ش و س» واجتوازن 
 أين السموأل؟ .1

 أين المهلهل؟
 . (401فقبائل أکلت قبائل... )همان: 

  خورند.کجایند؟ اینجا قبائل را قبائل میسمؤأل و مهلهل ترجمه: 
بر روی محور همنشینی صورت « افراد قبیله» در معنای مجازی« قبائل»ة عملکرد واژ

و همچنین تکرار « سموأل»و « مهلهل»گرفته است. در کنار صنعت مجاز، تناسب میان 
 بیانگر گرایش شاعر در این بند به سمت محور همنشینی است. « ی، ن، ح، ا، ل»های واج
 کيف أميرتي اغتصبت .2

 و کيف تقاسموا فيروز عينيها
 و خاتم عرسها..

 و أقول کيف تقاسموا الشعر الذي
 (.  441يجري کأنهار الذهب )همان: 

چگونه شاهزاده من را به ناحق تصاحب کردند و چگونه فیروزه چشمانش را به یغما بردند و ترجمه: 
 .انگشتریش را و گیسوانش را که چون رود طال جاری بود

هده است. شاعر با صناعات عملکرد موازی فرایند انتخاب و ترکیب در این بند قابل مشا 
و در « تقاسموا فیروز عینیها»، دو استعاره مکنیه در عبارت «أمیرتی» ةاستعاره مصرحه در واژ

بر روی محور جانشینی حرکت کرده است. عملکرد صنعت تشبیه بلیغ در « تقاسموا الشعر»
ت. از با طرفین حسی ـ حسی سبب تقویت محور جانشینی شده اس« فیروز عینیها»عبارت 

طرفی طرفین تشبیه سبب نزدیکی مدلول و مصداق و بلیغ بودن آن سبب دوری این دو شده 
یجری کأنهار »صنعت ترکیبی تشبیه غیربلیغ در عبارت  ،است. در کنار این صناعات

با طرفین حسی ـ حسی و با ذکر ادات تشبیه سبب تقویت محور همنشینی و « الذهب
، «فیروز»، «شعر»و « عین»ده است. تناسب معنایی میان همچنین نزدیکی مدلول و مصداق ش

« ک، ی، ف، ت، ا، ح»های و توازن واجی در واج« یجری»و « انهار»، «ذهب»و « خاتم»
 سبب تقویت فرایند ترکیب در محور همنشینی شده است. 

 لو أنهم من ربع قرن حرروا.. .4
 زيتونة ..
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 أو أرجعوا ليمونة..
 و محوا عن التاريخ عاره

 (.424-420)همان:  لشکرت من قتلوک.. يا بلقيس...
اگر در بیست و پنج سال زیتونی را آزاد کرده بودند و یا لیمویی را باز گردانده بودند و  ترجمه: 

  .گفتمزدودند من قاتالن تو را سپاس میرسوایی تاریخ را می
 ةت. واژشاعر در این بند بر روی دو محور همنشینی و جانشینی حرکت کرده اس

است که از روی محور جانشینی انتخاب « عراق»نماد « لیمو»و « بیروت»نماد « زیتون»
بر حسب فرایند انتخاب استعاره مکنیه هستند. « أرجعوا لیمونه»و « حرروا زیتونه»اند. شده

کشتارها و درگیریهای در »از روی محور جانشینی در معنای کنایی « عار التاریخ»عبارت 
ن، ی، »در کنار توازن واجی « لیمو»و « زیتون»انتخاب شده است. تناسب میان « طول تاریخ

 بیانگر عملکرد فرایند ترکیب است. « و، ر، ت، ل، م، ن، ا
 هل تعرفون حبيبتي بلقيس؟  .5

 فهي أهم ما کتبوه في کتب الغرام
 کانت مزيجا رائعا 

 بين القطيفة و الرخام..
 کان البنفسج بين عينيها

  (.401ال ينام... )همان: ينام و 
ها میان بلقیس رساترین واژه کتاب عشق و پیوندی خجسته بود از مرمر و ابریشم و بنفشهترجمه: 

  خفتند.چشمانش آسوده می
با « کتب الغرام»با طرفین عقلی ـ عقلی، « هی أهم»در این بند عملکرد سه تشبیه بلیغ 

 ةعقلی سبب عملکرد گسترد -طرفین حسی با« کانت مزیجا رائعا»طرفین  حسی ـ عقلی و 
بر روی محور جانشینی « البنفسج ینام»فریند انتخاب شده است. استعاره مکنیه در عبارت 

، تناسب در «ینام و ال ینام»است. در کنار عملکرد صناعات انتخابی صنعت تضاد در عبارت 
بیانگر عملکرد فرایند « ل، ت، ح، ک، ب، م، ن، ا، ی»و توازن واجی « القطیفۀ و الرخام»

 ترکیب بر روی محور همنشینی است. 
 مازلت أدفع من دمي .6

 أعلي جزاء..
 کي أسعد الدنيا...ولکن السماء 

 شاءت بأن أبقي وحيدا..
 مثل أوراق الشتاء

 هل يولد الشعراء من رحم الشقاء و هل القصيدة طعنة
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  (.441في القلب.. ليس لها شفاء؟)همان: 
پردازم شاید دنیا را خوشبخت کنم. اما آسمان را پسند آمد بیشترین بها را از خونم میمن هنوز  ترجمه:

شوند و آیا شعر دشنه کاری بر های زمستان تنها بمانم. آیا شاعران از رحم رنج زاده میکه همچون برگ
  جان است؟

ت شود. عباردر این بند دو فرایند انتخاب و ترکیب به موازات یکدیگر مشاهده می
« رحم الشقاء»و « أسعد الدنیا»، دو عبارت استعاری «مردن»در معنای « أدفع من دمی»کنایی 

در قالب صنعت انتخابی تشبیه « القصيدة طعنة»اند. عبارت بر روی محور جانشینی عمل کرده
حسی سبب تقویت فرایند انتخاب شده است. فرایند ترکیب در این بند  -بلیغ با طرفین عقلی

است، « پروردگار که صاحب آسمان»در معنای « السماء شاءت»مجاز در عبارت  با صنعات
با طرفین نشان داده شده است. « أبقی وحیدا مثل أوراق الشتاء»صنعت تشبیه غیر بلیغ در 

سبب تقویت این فرایند « ش، م، ک، س، ب، ح، ل، ا»های همچنین تکرار واجی در واج
 شده است. 

 حلیل ابیاتگیري از ت. نتیجه1-4-2

 ( دست یافت. 1توان به جدول )می یک دفتر از اشعار شاملوبنابر بررسی 
 

فراوانی استفاده از  تعداد ابیات
 نشینیمحور هم

فراوانی استفاده  درصد
 از محور جانشینی

 درصد

 %71 178 %12 177 یک دفتر

 نشینی و جانشینی عناصر نظم و شعر در یک دفتر شاملوهم: 1جدول 
 رسی اشعار نزار قبانی نیز به جدول زیر دست یافتیم.در بر

 
فراوانی استفاده از  تعداد ابیات

 نشینیمحور هم
فراوانی استفاده  درصد

 از محور جانشینی
 درصد

 %17 701 %77 712 یک دفتر

 نشینی و جانشینی عناصر نظم و شعر در یک دفتر قبانیهم: 7جدول 
نشینی و جانشینی در شعر شاملو ه کاربرد محور همیابیم کهای فوق درمیاساس تحلیلبر

شده زیاد اگرچه درصد حاصل ؛درصدی به محور جانشینی گرایش دارد 7با اختالف 
آمده از اشعار قبانی نیز دستتواند در بررسی سبک شاعر معنادار باشد. آمار بهنیست اما می

برد تشبیه، استعاره و کنایه بر بیانگر گرایش وی به سمت فرایند ترکیب است. شاملو با کار
حسب انتخاب، نهایت عملکرد بر روی محور جانشینی را در ابیات نشان داده و با این 
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شود و از طرفی با کاربرد ایهام و صناعات سبب ایجاد معانی ضمنی در ابیات می
النظیر بر حسب ترکیب، نهایت عملکرد بر روی محور پارادوکس، تضاد و مراعات

را در موازات محور جانشینی در هر بند مطرح کرده و به توضیح معنای آنها  نشینیهم
اند. عدم وجود صناعات توازن قابل توجه در این دفتر شاملو سبب گرایش نسبی پرداخته

که کاربرد فراوان صنعت توازن واجی، حالی؛ دراین اشعار به محور جانشینی شده است
یغ در اشعار قبانی سبب آسانی درک ابیات وی گرایش النظیر در کنار تشبیه غیربلمراعات

آن به سمت فرایند ترکیب شده است. عملکرد بر روی محور جانشینی در ابیات شاملو 
نشینی در اشعار قبانی سبب سبب دوری مدلول و مصداق و عملکرد بر روی محور هم

 نزدیک شدن آنها شده است.

شاملو بدان سبب پیچیدگی شعر وی شده کاربردها و عملکرد محور جانشینی و گرایش 
ها ها و مصداقدرحالی که در اشعار قبانی عملکرد طرفین حسی سبب نزدیکی مدلول ؛است

رفته در کارهای وی شده است. کنایات بهو در نهایت دستیابی آسان مخاطب به انتخاب
انتخاب  ایونهگاند، بهابیات این دو شاعر اگرچه سبب ایجاد معنای ضمنی در ابیات شده

نشینی به همان انتخابی اند که خواننده در برخورد با ترکیب آنها بر روی محور همشده
رسد که شاعر از روی محور جانشینی برگزیده است. با دقت در بندهای مورد بررسی می

این »یابیم که شاملو در یک شعر تقریباً موضوع واحدی را ذکر کرده است که درمی
ارتباط عمودی بندها را با یکدیگر بیشتر ساخته است. به عبارتی شاعر یک وحدت موضوع 

های موجود در شعر فارسی، بر روی محور جانشینی موضوعِ واحد را از میان موضوع
(. در 111: 1177)آقابابایی، « نشینیِ شعر ترکیب کرده استانتخاب کرده و در محور هم

اجتماعی و سیاسی نیز گنجانده شده است. شعر قبانی در کنار موضوع عشق، موضوعات 
نشینی در اشعار مورد عملکرد هر یکی از صناعات به کار رفته بر روی محور جانشینی و هم

( 1( ، )1ترتیب از سمت چپ به راست( را در نمودارهای شمارة )بررسی شامل و قبانی )به
 توان مشاهده نمود. می
 
 
 
 
 

 وی محور جانشینی به ترتیب در اشعار شاملو و قبانی(. عملکرد صناعات بر ر1نمودار )
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 (. عملکرد صناعات بر روی محور همنشینی به ترتیب در اشعار شاملو و قبانی1نمودار )
یابیم که در بخش فرایند با توجه به آمار به دست آمده از صناعات اشعار شاملو درمی

ره و تشبیه بلیغ و در اشعار قبانی به انتخاب به ترتیب بسامد صنعت کنایه و بعد از آن استعا
« آیدا در آینه»های به کار رفته در دفتر ترتیب استعاره، کنایه و تشبیه بلیغ است. کنایه

عمدتاً از نوع کنایه در افعال است که شاعر آنها را مدام « بلقیس»های دفتر همانند کنایه
دو نوع تشبیه بلیغ و تشبیه غیر بلیغ تکرار کرده است. تشبیهات به کار رفته در این اشعار از 

 ی مدلول و مصداق را دورتر کرده است.است. هر دو شاعر با تشبیه بلیغ فاصله
 تشبیهات هایبهمشبه و مشبه نوع عملکرد برای را پیوستاری ما اگر که داشت توجه باید

حسی ـ  «نوع آن دیگر سر در و« عقلی ـ عقلی»پیوستار نوع  در یک سر بگیریم نظر در

مطرح « عقلی ـ حسی»و « حسی ـ عقلی»گیرد. در میان این پیوستار دو نوع می قرار» حسی

زبان »نماید که حرکت تشبیه به سمت حسی بودن طرفین آن غالباً در گردد. چنین میمی

امکان طرح « زبان شعر»و حرکت تشبیه به سمت عقلی بودن طرفین غالباً در « خودکار

 (. 111یابد )همان: می

                    

           

          

          
                         

 
 پیوستار طرفین تشبیه و جایگاه انواع آن )همانجا((. 7نمودار )

تشبیه غیر بلیغ )مفصل( آمده  77تشبیه بلیغ و 107مجموع اشعار بررسی شده شاملو در
 77تشبیه از نوع عقلی ـ عقلی، طرفین  17تشبیه بلیغ به کار رفته طرفین  107است که در 

تشبیه بلیغ از نوع عقلی ـ حسی و در نهایت طرفین  70ز نوع حسی ـ حسی، طرفین تشبیه ا
تشبیه مفصل از نوع عقلی ـ 71تشبیه از نوع حسی ـ عقلی است. در این میان طرفین   71

تشبیه غیر بلیغ از نوع  17حسی ـ عقلی و 10تشبیه غیر بلیغ از نوع حسی ـ حسی،  2حسی، 
 عقلی ـ عقلی است.

بودن آنها سبب ایجاد نشانداری جانشینی بودن طرفین تشبیهات در کنار بلیغیعقلی ـ حس
و دوری مدلول و مصداق در اشعار شده است. حسی بودن تشبیه بلیغ و عقلی ـ حسی بودن 
تشبیه مفصل بیانگر عملکرد نشانداری جانشینی و همنشینی، و یا به نوعی نزدیکی و دوری 

گر در اشعار است. باید توجه داشت نوع عقلی ـ عقلی مدلول و مصداق به موازات یکدی
شود طرفین تشبیهات سبب ایجاد پیچیدگی و درک دشوار جمالت و بندهای تشبیهی می
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)همانجا(. شاملو از این ویژگی نه تنها در تشبیهات بلیغ بلکه در تشبیهات مفصل نیز استفاده 
یهی را در عالم واقع دشوار و کرده که تا حد ممکن درک جمالت، عبارات و بندهای تشب

تشبیه  17تشبیه بلیغ و  71ممکن کمک کرده است. در اشعار قبانی به درک آن در جهان
مورد عقلی ـ  7مورد حسی ـ حسی،  8تشبیه بلیغ طرفین  71غیر بلیغ به کار رفته است. از 

 11بلیغ  تشبیه غیر 17مورد حسی ـ عقلی است. و اما از  8مورد عقلی ـ حسی و  7عقلی، 
مورد نیز حسی ـ عقلی است. بسامد باالی  1مورد عقلی ـ حسی و  1مورد حسی ـ حسی 

طرفین حسی ـ حسی در دو نوع شبیه قبانی سبب نزدیکی مدلول و مصداق در اشعار وی و 
همچنین آسانی درک تشبیهات و درنهایت گرایش به سمت فرایند ترکیب شده است. 

های معنایی بر حسب انتخاب و ترکیب از بارزترین کاهیقاعده شاملو و قبانی با استفاده از
 اند. کاهی استاده کردهصنایع بر اساس این نوع قاعده

 هاییواژه همنشینی قالب که در «النظیرمراعات» صنعت از بعد ترکیب صناعات میان در
ار این دو در اشع را بیشتری تشبیه غیر بلیغ درصد آن از بعد است و معنایی حوزة یک از

 حرکت بیانگر «النظیرمراعات» صنعت باالی بسامد. است داده اختصاص خود شاعر به
 جایگزین عناصر توضیح با همنشینی در که است کالم عرضی محور روی بر شاعر آشکار
کاربرد صنعت توازن واجی با بسامد نسبتاً اندک در . (117است )همان:  شده مطرح شده

با نوع شعر شاملو که از نوع شعر سپید است قرار گرفته است بدین اشعار شاملو در تناسب 
معنا که در تعریف ساختار شعر سپید بیان کردیم که وزن عروضی ندارد و تنها در برخی 

 موارد آهنگین است. 
کتب های مطرح شدة سبک شعر نو در بر اساس ویژگیدرنهایت باید اشاره کرد که 

بودن، کاربرد لغات زبان مخاطب عوام، دنیایی مانند (787: 1187)شمیسا، شناسی سبک
ها، وجود صنایع ادبی به صورت طبیعی، موسیقی واژه ۀفارسی امروز، آزادی استفاده از هم

. برای و لحن طبیعی، مأنوس بودن زبان برای مردم برابر و متناسب با فرایند ترکیب است
ل با برد تشبیه غیربلیغ به صورت مفصّنمونه همان طور که دیدیم در اشعار بررسی شده کار

ای عمل هایی از یک حوزة معنایی، و غیره به گونهبودن طرفین آن، یا همنشینی واژهحسی
کرده است که متن مورد بررسی با حرکت بر روی محور همنشینی به زبان خودکار که 

های ین ویژگیگرا نیز هست، نزدیک شده است. در کنار اانگیز نبوده و البته واقعخیال
های دیگری نیز برای این سبک بیان شده است که با تکیه بر مبتنی بر ترکیب ویژگی

اند. توان اشاره کرد که مبتنی بر فرایند انتخابهای بدست آمده از ابیات میتحلیل
ع موضوعات، اشاره به مسائل خصوصی زندگی، توجه شدید به تنوّهایی مانند ویژگی

یاسی، ابهام، تشبیهات و استعارات نو، تأکید بر کاربرد و اهمیت سمبل، مسائل اجتماعی و س
مواردی هستند که بر حسب فرایند و ایجاد روابط تازه میان معقول و محسوس اشعار 
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یابند. با بررسی دفتری از اشعار شاملو دریافتیم که شاعر با استفاده از انتخاب امکان طرح می
سبب مخیل شدن کالم گشته و « تشبیه بلیغ»، «استعاره»، «کنایه»صناعات مطرح شده مانند 

آن را از زبان خودکار دور کرده است. بدین معنی که از یک سو با تشبیه بلیغ سبب دوری 
مدلول و مصداق شده، و از سویی دیگر با عقلی ـ حسی بودن طرفین تشبیه سبب ایجاد 

که مخیل شده در گرو رسیدن به روابط تازه میان آنها شده است که در مجموع درک متن 
 هایی است که شاعر در متن انجام داده است. انتخاب
طور که در بخش بررسی اشعار شاملو اشاره کردیم انتخاب موضوع واحد یعنی به همان

تر عدم تعدد موضوعات در هر یک از اشعار شاملو سبب پیوند و ارتباط عبارت ساده
ه این ویژگی اشعار شاملو دقیقا متناسب با این نکته عمودی بندها با یکدیگر شده است ک

( قرار 118ـ112)همان: « در محور عمودی استواری و پیوستگی دارنداشعار نو »که 
کارگیری زبان ساده بههایی مانند های شعر معاصر عرب ویژگیگیرد. در تطبیق ویژگیمی

د موضوعات روزمره در فصیح عربی با معانی واضح و روشن، درک معانی اشعار، کاربر
شعر و پیوند شاعر با توده خوانندگان بیانگر عملکرد فرایند ترکیب در این نوع اشعار و 

های بالغی، مبالغه در استفاده از خیال و کارگیری اسلوبهایی مانند تنوع بهویژگی
ام شدن معنی، پیچیدگی و ابهاسلوب، پناه بردن به رمز و نماد در ساختار قصیده، پنهان

های ترکیب در اشعار قبانی است. ویژگی بیانگر عملکرد فراند انتخاب در اشعار این دوره
توان عملکرد فرایند های انتخابی دارد. برای نمونه میبسامد بیشتری نسبت به ویژگی

 انتخاب را در اشعار آدونیس در بسامد باال مشاهده کرد.  
 

 گیري.نتیجه2
توان نتیجه گرفت که در هر یک از بندهای بررسی شدة های پژوهش میاساس تحلیلبر

اند. گرایش نشینی و جانشینی در کنار یکدیگر عمل کردهشعرِ شاملو و قبانی دو محور هم
به عملکرد فرایند انتخاب بر روی محور جانشینی در اشعار شاملو سبب دوری مدلول و 

وار بودن معنای متن شده شمصداق و همچنین افزایش معانی ضمنی موجود در متن و د
نشینی در اشعار قبانی که گرایش به عملکرد فرایند ترکیب بر روی محور همحالیاست. در

سبب نزدیک شدن مدلول و مصداق و درک آسان معانی ابیات شده است. کاربردِ دوری 
های جهان خارج در شعر شاملو، سبب شده است که امکان های زبانی به مصداقمدلول
های رمزگذار کمتر باشد و کاربرد نزدیکی این ی مخاطب یا رمزگشا به انتخابدستیاب
های شاعر شده آسان مخاطب به انتخابها در شعر قبانی، سبب دستیابیها و مصداقمدلول

النظیر، توازن، تشبیه غیر بلیغ، حسی بودن طرفیت است. عملکرد صناعاتی مانند مراعات
های شعری همنشینی در اشعار قبانی در تناسب با ویژگیتشبیهات و مجاز بر روی محور 
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کارگیری موضوعات روزمره و معاصر عرب چون سادگی اشعار و درک آسان معانی، به
های شعر معاصر فارسی چون عامه بودن آن، غیره و در اشعار شاملو متناسب با ویژگی

امروز، آزادی استفاده از کاربرد لغات و ترکیبات زبان فارسی پرداختن به مسائل دنیایی، 
ها، وجود صنایع ادبی به صورت طبیعی، موسیقی و لحن طبیعی و مأنوس بودن ی واژههمه

قرار گرفته است که این تناسب حکایت از عملکرد فرایند ترکیب در اشعار زبان برای مردم 
و شاعر این دو شاعر دارد. بنابراین عملکرد قطب مجازی و فرایند ترکیب در اشعار این د

 باعث آسانی ابیات و درک مستقیم آنها از سمت مخاطبان شده است. 
در اشعار شاملو عملکرد صناعاتی مانند کنایه، استعاره و تشبیه بلیغ با گرایش به سمت 

اشاره به مسائل خصوصی های طرفین عقلی بر روی محور جانشینی در تناسب با ویژگی
سیاسی، ابهام، تشبیهات و استعارات نو، تأکید بر  زندگی، توجه شدید به مسائل اجتماعی و

قرار گرفته است و در کاربرد و اهمیت سمبل، و ایجاد روابط تازه میان معقول و محسوس 
ع تنوّهای شعر معاصر عرب مانند اشعار قبانی عملکرد صناعات مذکور در تناسب با ویژگی

بردن به رمز و نماد یال و اسلوب، پناههای بالغی، مبالغه در استفاده از خکارگیری اسلوببه
 است.  شدن معنی، پیچیدگی و ابهامدر ساختار قصیده، پنهان

این تناسبات در اشعار این دو شاعر بیانگر عملکرد فرایند انتخاب است. عملکرد قطب 
استعاری و فرایند انتخاب در اشعار این دو شاعر باعث ایجاد معانی ثانویه در متن و درک 

درنهایت بر اساس آمار و بسامد صناعات مبتنی ابیات از سمت مخاطبان شده است.  دشوار
بر فرایندهای انتخاب و ترکیب دریافتیم که بسامد کاربرد فرایند ترکیب در اشعار قبانی 
 ؛بیشتر از فرایند انتخاب است و برعکس در اشعار شاملو بسامد فرایند انتخاب بیشتر است

برد فرایند ترکیب در  محور همنشینی در اشعار قبانی سبب آسانی بنابراین گرایش به کار
شعر وی و گرایش به کاربرد فرایند انتخاب در محور جانشینی در اشعار شاملو سبب 

 پیچیدگی شعر وی شده است. 
 

 هایادداشت
1.signified 

2. referent 

3.unmarked 

4.marked 

5. semantic markedness 

6.paradigmatic semantic markedness 

7.syntagmatic semantic markedness 
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1.Introduction 

Tazkerat al-Awliya by Attar Neyshabouri is one of the most 

important texts in the Persian language, which is extremely important 

both in terms of including the quotations and anecdotes of 97 famous 

mystics of Islam and Iran and in terms of Persian prose. This great 

work has been edited several times so far, the most famous of which, 

is the edition of the late English orientalist R.A. Nicholson in 1905. 

Recently, an edition of Tazkerat al-Awliya has been published, which 

should be considered the most scholarly edition of this book. This 

edition of Tazkerat al-Awliya, which was compiled by Mohammad 

Reza Shafiee Kadkani and spent a lot of time, has been prepared using 

38 manuscripts and the use of many sources, including Persian, Arabic 

sources. The editor in introduction has written of more than one 

hundred and seventy pages, deals with the method of editing the text 

of the book and its structure and content and in the second volume, he 

has tried to mention the copies of the exchanges as well as the detailed 

comments on the quotations and anecdotes contained in  Tazkerat al-

Awliya. 

Attar Neyshabouri has used Arabic sources in editing Tazkerat al-

Awliya rather than using Persian sources. With his poetic and beautiful 
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prose, he has poured Arabic quotations and phrases in the form of 

Persian language and has created an exhibition of the most beautiful 

examples of Persian prose in this book. However, he also makes 

mistakes in quoting or translating from Arabic. 

 The author, who while studying and carefully editing the new 

Tazkerat al-Awliya, noticed some forms of mistakes and ambiguity in 

a number of quotations, searched the Arabic sources of the quotations 

and, after finding the Arabic origin of them, compared them with the 

text of Tazkerat al-Awliya. And noticed corrections in the Persian text 

and their correct form in Arabic sources, and finally presented its 

findings in the form of this article. 

 

2.Methodology 

In the present study, we have dealt with 14 cases of the quotations 

of Tazkerat al-Awliya and according to the origin of those words in 

the Arabic sources used by Attar, we have shown that in 13 cases, the 

text of Tazkerat is different from the Arabic principle of the saying. 

These differences in the recordings were either due to Attar's 

misreading or misunderstanding of the Arabic sources he used, or to 

the difficulty in the source he quoted. In one case, we have discussed 

the meaning of a word - in a word by Abu Hafs Haddad Neyshabouri - 

and we have explained the word in question in a meaning other than 

that edited by the editor of the book. In addition to showing the 

alteration of the text of the Tazkerat with their Arabic origin, the 

source that was probably used by Attar is also discussed in most of the 

quotations discussed. What is presented in this article can be 

considered as commentaries on these fourteen quotations that guide 

the reader of Tazkerat al-Awliya to their correct text as well as the 

correct understanding of the words of the mystics from whom these 

sayings have been quoted. 
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3.Discussion 

In the following section, we will describe the 14 cases mentioned in 

the text of the article in the order of the book. Arguments, references 

and sources are given in the confrontation text. 

1-3. Quotation 17/31 

The word فرستادن is ambiguous in this quotation, but according to its 

Arabic origin, it is clear in Sufi sources that the translation or 

quotation of this word has been corrected. What Attar called فرستادن is 

actually فراستدن. 

2-3. Quotation 28/159 

In this quote, the word is شاید vague and meaningless in the context 

of speech. But according to the Arabic origin, it is clear that شاید the 

corrected form of the word is آساید. 

Carefully in the sources before Attar who have quoted this word, it 

can be accepted that Attar took this word from the translation of the 

Risalat al-Qushairiyya, which was one of his most important sources 

in Tazkerat al-Awliya. 

3-3. Quotation 30/52 

Although the word خلق has meaning in this quotation, in the Arabic 

origin of this quotation, it has come instead of خلق the word حق. 

4-3. quotation 35/31 

In this quotation, too, although the word موت means death, the 

consensus of the Arabic sources who have quoted this quotation leads 

us to accept the authenticity of جوع. According to the narrations of this 

word in four Arabic sources, Attar's translation is closer to the Arabic 

text of the Risalat al-Qushairiyya. 

 5-3.Quotation 38/4 

This statement of Abu Hafs Haddad Neyshabouri is also an 

anecdote related to the period when he was a blacksmith. The editor of 

Tazkerat al-Awliya has explained the meaning of the word action in 

this commentary in the book: 
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 " He wants to say: 'As long as I saw my action, it was useless. When 

sincerity came to me and I no longer valued my action and did not see 

it, then the goal was achieved". 

But the meaning of عمل here is not طاعات و عبادات but  کار و حرفه و

 and it is about Abu Hafs blacksmith's job, nor spiritual obedience ,کسب

and worship. 

6-3.Quotation. 43/103 

The word نسبت has no specific meaning in this quotation. Carefully 

in the Arabic sources, it is clear that the corrected نسبت is نشست. 

7-3.Quotation. 43/133 

In this word, in all three Arabic sources that have quoted it, the final 

word of the phrase is جود. It is clear that the misreading of جود  to  

 is tied to a point, and it is very natural that the scribes of the earlyخود

manuscripts of Tazkerat al-Awliya  خود was read / written جود. 

8-3.Quotation. 43/200 

This word is mentioned in the form of مصادفه in both Arabic books 

that have quoted it, and since there is a discussion, مصادفه in a sudden 

sense is in complete harmony with the subject of the speech. . 

9-3.Quotation 43/240 

The second part of this statement is confused and ambiguous in the 

text of the book.The correct form of the sentence should be as follows: 

ر البالء وبالؤه کلّه عزّ الفقر بح . 

10-3.Quotation 50/59 

According to the Arabic origin of this quotation, هیچ چیز is the 

converted form of هیچ خیر. 

11-3.Quotation 55/27 

In this quotation, as we saw in paragraphs 2-6, the word نشست is 

relatively misreaded to نسبت. 

12-3.Quotation 62/14 
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This statement, as stated in the book, has a semantic contradiction 

because in it, ادب is opposed to مداومت بر ادب. According to its Arabic 

origin, it is clear that the second ادب has replaced خدمت. 

13-3.Quotation 75/110 

In this quotation, the verb صورت نبندد   , which the correct form of it is  

 .صورت ببندد

14-3.Quotation 75/160 

In both cases, instead of the word نقد in the book, the word وقت is 

used in Arabic sources, and this is true. 

 

4.Conclusion 

Carefully in the Arabic sources of Tazkerat al-Awliya, the contents 

of this book can be better edited and understood. In this article, we 

have dealt with the fourteen quotations mentioned in the Tazkareh, 

and according to their Arabic sources, we have noticed Attar's 

misreading of his sources. The conclusion obtained from the 

correlation of Tazkerat al-Awliya with its Arabic sources indicates that 

in the text of Tazkerat al-Awliya, there have been alterations to its 

Arabic sources. In the text of the article, by mentioning the 

documents, the misreaded cases are mentioned and the correct form of 

the word is given. 

 

Keywords : Tazkirat al-Awliyā, Attar, anecdote`s sources, Sufism 

 

References [In Persian]: 

Attar Neyshabouri, F. (2019). Tazkirat al-Awliyā (biographies of the 

saints) (2nd ed., M. Shafiei Kadkani, Rev.). Tehran: Sokhan 

Publications. 

Forouzanfar, B. (2000). Introduction and edition of the translation of 

al-Risala al-Qushayriyya (6th ed.). Tehran: Elmi Farhangi 

Publications. 



 یعرب منابع بر هیتک با عطار اءیاألول تذکرة از سخن چهارده یِبازخوان                        77

Osmani, A. (2000). Translation of al-Risala al-Qushayriyya (6th ed., 

B. Forouzanfar, Rev.). Tehran: Elmi Farhangi Publications. 

Pourmokhtar,mohsen. (2011). Introduction to al-bayāḍ wa-al-sawād 

min khaṣā'iṣ ḥikam al-'ibād fī na't al-murīd wa-al-murād, (1st ed., 

M. Pourmokhtar, Rev.). Tehran: Iranian Research Institute of 

Philosophy and the Free University of Berlin, Germany. 

Shafiei Kadkani, M. (2019). Introduction to Tazkirat al-Awliyā 

(biographies of the saints), (2nd ed.). Tehran: Sokhan Publications. 

 

References [In Arabic]: 

Al-Isfahani, A. (n.d). Ḥilyat al-awliyāʼ wa-ṭabaqāt al-aṣfiyāʼ. Beirut: 

Dar al-Fikr. 

Al-Qushayri, A. (1989). Al-risala al-qushayriyya (A. Mahmoud, 

Rev.). Cairo: Dar al-Shaab. 

Al-Sirjani, A. (2011). Al-bayāḍ wa-al-sawād min khaṣā'iṣ ḥikam al-

'ibād fī na't al-murīd wa-al-murād, (1st ed., M. Pourmokhtar, 

Rev.). Tehran: Iranian Research Institute of Philosophy and the 

Free University of Berlin, Germany 

Khargoshi Neyshabori, A. (1999). Tahzib al-asrar fī ṭabaqāt al-

akhyār, (1st ed., B. Mohammad Baroud, Rev.). Abu Dhabi: 

Cultural Complex. 

Sarraj al-tusi, A. (1914).  Alluma fi l tasawwuf (R.A. Nicholson., 

Rev.). Leyden: Gibb Publications.  

Sulami Neyshabouri, A. (1969). Tabaqat al-Sufiyya  (2nd ed., N. 

Shariba, Rev.). Cairo: Al-Mianji Library. 

Sulami Neyshabouri, A. (1993). The collection of works of Abu Abdul 

Rahman Sulami (1st ed., Vol. 1, Collected by N. Pourjavadi). 

Tehran: University Publishing Center. 

Sulami Neyshabouri, A. (1993). The collection of works of Abu Abdul 

Rahman Sulami (1st ed., Vol. 2, Collected by N. Pourjavadi). 

Tehran: University Publishing Center. 



 

 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1177 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 
 

 بازتوانیِ چهارده سخن از تذکرۀ األولیاء عطار با تکیه بر منابع عربی
 2 محسن پورمختار                                                                                                

                                                                         

  چکیده

األولیاء، بیشتر از منابع عربیِ اقوالِ مشاهیرِ تصوّف بهره برده عطار نیشابوری در تألیف تذکرة  
از منابع  ی تصحیح و فهمِ بهتر مندرجات این کتاب، بیشترین بهرهاست. با توجه به این حقیقت، برا

األولیاء به شود. در این پژوهش با تکیه بر عالمانه ترین تصحیحی که از تذکرةعربی آن حاصل می
کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی انجام گرفته است، به تحقیق در منابع عربی  و بررسی چهارده 

های متن تذکره با اصلِ عربی اقوال، دگرسانی شده است. در این راستاسخن  از این کتاب پرداخته 
ها یا حاصل بدخوانی عطار یا فهم تبیین و درباب روایتِ درست بحث شده است. این دگرسانی

گردد. روش کلی نادرست او از منابع عربی هستند و یا اینکه اشکال به منابع مورد استفاده او برمی
األولیاء در منابع عربی متقدّم بر عطار و کشف موارد تطبیق اقوال تذکرة پژوهش حاضر، جستجو و

األولیاء تصحیف اقوالی که در تذکرة اختالف روایت تذکره و منابع عربی بوده است. در بررسی
اند، نخست مورد اشکال مشخص شده و سپس با توجّه به منبع/منابعِ عربی مورد استفاده عطار  شده

یح  بحث شده است. عالوه بر این در  بیشترموارد، درباره اینکه از بین منابعی که درباره وجه صح
یک را باید منبع اصلی دانست، نیز بحث شده است. در اند، کداممحتمالً مورد استفاده عطار بوده

ای در یکی از اقوال تذکره پرداخته شده است.  یک مورد نیز به جستجو در معنای اصطالحیِ واژه
 .توان به عنوان تعلیقاتی بر چهارده قول تذکرة األولیاء محسوب داشترد یافت شده را میموا
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  مقدّمه. 2
األولیای عطار نیشابوری از مهمترین متون زبان فارسی است که هم از نظر اشتمال تذکرة

تن از مشاهیر عرفای اسالم و ایران و هم از نظر نثر فارسی اهمیت  72یات بر اقوال و حکا
العاده دارد. این اثر عظیم تا کنون چندبار تصحیح شده است که مشهورترین آنها چاپِ فوق

-میالدی است. اخیراً چاپی از تذکرة 1707مستشرق فقید انگلیسی ر.ا. نیکلسون در سال 

ترین تصحیح از این کتاب دانست. این چاپ ید آن را عالمانهاألولیاء منتشر شده است که با
األولیاء که به همّت محمدرضا شفیعی کدکنی و با صرف وقت بسیار، سامان یافته از تذکرة

وری از منابع بسیار زیاد، اعمّ از منابع فارسی، عربی نسخه خطی و بهره 18است با استفاده از 
 بیش از صدو هفتاد صفحه ای که درتاب، در مقدمهو فرنگی فراهم آمده است. مصحّحِ ک

نگاشته است، به شیوه تصحیح متن کتاب و ساختار و محتوای آن پرداخته است و در جلد 
-بدلها و نیز تعلیقات مفصّل درباره اقوال و حکایات مندرج در تذکرةدوم به ذکر نسخه

 األولیاء اهتمام کرده است. 
األولیاء اشکاالت و ابهامات متن کتاب را تا حّح تذکرةالعاده مصبا آنکه کوشش فوق

صفحه( و تعدّد منابع آن و  710حد زیادی برطرف کرده است، اما حجم زیادِ متن )
 گذارد.نظر باقی میهای کتاب، همچنان مواردی را برای بحث و دقّتتصحیفات نسخه

 . شرح و بیان مسأله2-2
یاء بیش از آنکه از مآخذ فارسی بهره برده باشد األولعطار نیشابوری در تصحیح تذکرة

از منابع عربی استفاده کرده است. بیشترین اقوالِ مندرج در تذکره در واقع ترجمه از منابع 
األولیاء به تشخیص مصحِّح ترین مآخذ عربی تذکرةمهمّ صوفیانه ماقبل عطار هستند. مهم

 لمیسُالصّوفیه ابوعبدالرحمان ، طبقات انیابونُعیم اصفهاالولیاء  ۀحلیکتاب، عبارتند از: 
فی  لمعالّ امام قشیری، قشیریهال ۀرسالال خرگوشی نیشابوری، ، تهذیب األسرارنیشابوری

)ر.ک: شفیعی  التّصوّف ابونصر سرّاج طوسی و البیاض و السواد خواجه علیِ سیرجانی
رود مورد استفاده  ل می: سی و چهار تا سی و نه(. البته منابع عربی که احتما1178کدکنی 

های توان کتاباند، منحصر به موارد یاد شده نیست و میاألولیاء بودهعطار  در تذکرة
األولیاء به عناوین یاد شده افزود. از مهمترین دیگری نیز با عنوان منابع عربی فرعی تذکرة

ُسلمی، کتاب النّور  این منابع فرعی باید از التعرّف ابوبکر کالباذی، رساالت ابوعبدالرحمن
سهلگی، مناقب األبرار ابن خمیس و المختار من مناقب األخیار ابن اثیر نام برد. عطار با نثر 
شاعرانه و زیبای خود اقوال و عبارات عربی را در قالب زبان فارسی ریخته و نمایشگاهی از 

در نقل/ترجمه از  های نثر فارسی در این کتاب آفریده است. با این حال اوزیباترین نمونه
تطاهاي األولیاء در مقدمه کتاب، تحت عنوان عربی اشتباهاتی هم دارد. مصحّح تذکرة

 نویسد:در باره این اشتباهات می عطّار
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در مطاوی تعلیقاتِ مصحّح خواهید دید که عطار در ترجمه یک عبارت عربی، به دلیل 
است و گاه یک عبارت عربی را  نقصانی که در نسخه مرجع او وجود داشته، دچار خطا شده

در دو جای متفاوت دو گونه ترجمه کرده است. عطار هم، با همه مقام شامخی که در شعر 
اند و خصوص که مراجع او، گاه ناقص بودهعرفانی ایران دارد، انسانی بوده جایز الخطا، به

لیاء نیستیم. با همه األوما قائل به عصمت مؤلف تذکرة آمیخته به اشتباهاتِ لفظی و تاریخی.
احترامی که برای مقام شامخ او، به عنوان شاعری عظیم الشأن و عارفی جلیل القدر قائلیم، به 

ایم که او نیز انسانی بوده است و تنگناهای خود را داشته است. مثالً در سندی این نتیجه رسیده
ست و کاتبِ آن سند، کرده است خدشه وجود داشته اکه از آن مطلبی یا حکایتی را نقل می

کلمه یا عبارتی را غلط کتابت کرده بوده است و عطار، با آن مقام شامخش، ناچار بوده است 
مطلبِ خود را بر اساس همان سندِ ناقص و غلط سامان دهد، به ناچار در ترجمه عبارت گرفتار 

 : هفتاد و چهار( 1178خطا شده است. ) شفیعی کدکنی 
ایم و با توجه به اصل آن رد از اقوال تذکرة األولیاء پرداختهمو 11در پژوهش حاضر به 

مورد، متن تذکره با اصل  11ایم که در دادهسخنان در منابع عربیِ مورد استفاده عطار نشان
ها یا ناشی از بدخوانی/بدفهمی عطار از عربی قول/اقوال متفاوت است. این تفاوت ضبط

یا اینکه  اشکال در منبعی بوده که او از آنها نقل قول منابع عربی مورد استفاده او بوده و 
در کالمی از ابوحفص حداد  _ایکرده است. در یک مورد نیز درباره معنای واژه

ایم و واژه مورد بحث را در معنایی غیر از آنچه مصحّحِ دانشمند بحث کرده _نیشابوری
مورد بحث نیز عالوه بر نشان  ایم. در مورد اغلبِ اقوالکتاب شرح کرده است، توضیح داده

دادن دگرسانی متن تذکره با اصل عربی آنها، درباره منبعی که محتمالً، مورد استفاده عطار 
اي که باید  بر آن تأکید شود این است که موارد مطرح شده در این نکتهبوده، بحث شده است. 

وجه به معنی اشتباه مصحّحِ به هیچ گردد ومقاله چنانکه ذکر شد به تطاي عطار یا منابعِ  او بر می

کتاب در گزینشِ ضبط مرجَّح نیست. مصحّح کتاب  بنابر ضوابط تصحیح متن، ضبطی را که به 

اند هر چند که آن ضبط در متن کتاب آورده احتمال بسیار از قلم عطار نیشابوري صادر شده

تواند به عنوان ت، میبنابراین آنچه در این مقاله مطرح شده اس بوده است؛نادرست می
گانه در نظر گرفته شود که خواننده تذکرة األولیاء را به متن تعلیقاتی بر این اقوال چهارده

صحیح آنها و نیز فهمِ درستِ سخنان عارفانی که این گفتارها از آنها نقل شده است، 
 کند.راهنمایی می

 . پیشینه و ضرورت پژوهش1- 2
ای که وری از منابع متعدد شناخته و ناشناختهو بهرهغالب متون کهن به دلیل قدمت 

اند و نیز به سبب تحریفاتی که در طی زمان در آنها روی مورد استفاده مؤلفان آنها بوده
اند؛ به همین سبب تصحیح متون کهن فرآیندی رو شدّت دچار تغییر و تبدیل شدهداده، به
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های جدید وجود دارد. تحقیقات و یافته به تکامل است به این معنی که همواره جایی برای
األولیاء از األولیاء عطار نیز صادق است. عطار در تألیف تذکرةاین نکته در مورد تذکرة

منابع بسیاری استفاده کرده است که استقصای همه آن منابع از عهده یک تن هرچند استاد 
شگران در اطراف و دانشمندی برجسته، خارج است. این واقعیت، لزوم تحقیق پژوه

کند. با توجه به همین حقیقت علمی است که تصحیح عالمانه تذکرة األولیاء را آشکار می
األولیاء، تحقیق در منابع عربی اقوال کتاب را برای تصحیح و فهم مصحّحِ دانشمند تذکرة

 کند:داند و در مقدمه کتاب بر آن تأکید میتر آن بسیار ضروری میدقیق
اش حاصل رة األولیاء باید از روش مولکولی استفاده کرد. این کتاب هر جملهدر تصحیح تذک

ها جهانی است ویژه اندیشه و ذهن یکی از بزرگان زهد و تصوّف است و هرکدام ازین جمله
یافتن اصل عربیِ این . ها از تمام اسناد و قراین بهره بردخویش. باید در تصحیح این جمله

األولیاء ۀعطّار، مانند اللمع ابونصر سرّاج یا طبقات الصوفیه سُلمی یا حلی گفتارها در متون قبل از
ها األخیار ابن اثیر و دهاألبرار ابن خمیس یا المختار من مناقبحافظ ابونعیم اصفهانی یا مناقب

ویژه که گاه در اصلِ عربی منقول در متون قبل از به ؛کتاب و رساله دیگر، بسیار ضرورت دارد
 (سی و یک :1178شفیعی کدکنی )  نیز اختالف ضبط وجود دارد.عطار 

األولیاء با توجه به چنین ضرورتی، نگارنده که در طی مطالعه و دقّت در تصحیحِ تازه تذکرة
متوجه مواردی از اشکال و ابهام در تعدادی از اقوال شد، به جستجو در منابع عربی اقوال 

األولیاء  مطابقت داد و خنان، آنها را با متن تذکرةپرداخت و پس از یافتن اصل عربی آن س
متوجه تصحیفاتی در متن فارسی و صورت صحیح آنها در منابع عربی شد و نهایتاً نتیجه 

 های خود را در قالب این مقاله ارائه کرد.یافته
از آنجا که تذکرة األولیاء به تصحیح شفیعی کدکنی اخیراً انتشار یافته، هنوز تحقیقات 

-اند و تحقیق حاضر از جمله نخستین پژوهشر اطراف آن به مرحله چاپ و انتشار نرسیدهد

 شود. هایی است که در باره اقوالی از  این تصحیح ارجمند نگاشته می
 

  .بحث و بررسی1
األولیاء ذکر با توجه به آنچه در باال راجع به اهمیّت تحقیق در منابع عربی اقوالِ تذکرة

-األولیاء، مطرح ویافتهل بررسی شده آن کتاب در ذیل به ترتیب متنِ تذکرةشد، چهارده قو

 شود: های پژوهش در هر مورد ارائه می
و منع کردن و سخن  فرستادن. و گفت: تقوي به سه چیز توان دانست: به 2- 1

 (711: 1178)عطّار . گفتن
این قول،  به شرح واژه فرستادن در این سخن شقیق بلخی مبهم است. عطار پس از نقل 

 گوید:پرداخته و درباره فرستادن می سخن گفتنو  منع کردن،  فرستادنواژگانِ  
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 )همان( «فرستادن، دین بود؛ یعنی آنچه آنجا فرستاد وی راست.» 
 هاهراً عطار از این شرح  راضی نشده و توضیحی دیگر داده است:  
« عنی اوامر به جای آوردی.و دیگر معنی آن است که آنچه فرستادی دین است؛ ی» 

 )همان(
، خالی از تکلّف به جای آوردن اوامر و یا دین به  فرستادن پیداست که  معنی کردنِ

 نیست.
ابوعبدالرحمن سلمی  طبقات الصوفیهاما با توجه به اصل سخن شقیق بلخی که در  

آمده است،  البیاض و السواد(  و 71: 1787)قشیری  رساله قشیریه( و 71: 1777)السُلمی 
 شود که در ترجمه/ نقل این سخن، تصحیف ر/ داده است:معلوم می

) السیرجانی  في أخذه و منعه و کالمه.: وقال شقيق: يُعرَفُ تقوي الرجل بثلثة أشياء
1170 :711 ) 

شود که منظور وی آن بوده که تقوایِ هر با توجه به اصل عربی سخن شقیق مشخص می
کند )از قبیل مزد کار و هدیه(  و آنچه که ز دیگران قبول میشخص را با آنچه که او ا

توان شناخت. کند )از قبیل رشوه یا مال حرام( و نیز نوع سخنان او میپذیرد و رد مینمی
بوده که ترجمه دقیق  فراستدنخوانده/نوشته است، در واقع  فرستادن هاهراً آنچه که عطار

ست خود او یا کاتبان اولیه تذکره )چون هیچ نسخه در منابع عربی اوست که به د أخذ واژه
تصحیف شده است. این قول در ترجمه رساله  فرستادنبدلی برای آن ذکر نشده است( به 

 قشیریه به صورت ذیل ترجمه شده است:
« گفتن.کردن و سخنو هم او گوید که پرهیز مرد به سه چیز بتوان دانست: بگرفتن و منع» 

 (.12 :1127)عثمانی 
؟ گفت: آنگاه که تود را جز آن وقت نبیند شاید.گفتند: درویش تو را کی 1-1

 (.171: 1178)عطّار  که در وي بود
معنی است. اما با مبهم و در بافتِ سخن بی شایددر این قولِ سهل بن عبداهلل تستری واژه 
 727/7: 1127ابوعبدالرحمن سلمی )سُلمی  الفتوةتوجه به اصل عربی این قول که در کتاب 

( و رساله قشیریه و البیاض و 700/10تا:ابونعیم اصفهانی ) اصفهانی، بی األولیایحلیۀ( و 
-صورت تصحیف شایدشود که ( آمده است، مشخص می177: 1170السواد) السیرجانی 

 است. آسایدشده واژه 
 ذي هو فيه.وسئل سهل بن عبداهلل متي يستريح الفقير؟ فقال إذا لم ير لنفسه غير الوقت ال

 (177: 1787)قشیری 
کی برآساید، گفت: آنگاه که خویشتن را جز  سهل بن  عبداهلل را پرسیدند که درویش»

 (.177 :1127)عثمانی  «آن وقت نبیند که اندر ویست
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صورت مغشوشی از  Cرسد که نسخه های این قول، به نظر میبا دقّت در نسخه بدل
 اصل روایت عطار را در خود دارد:

 (.770) شفیعی  رویشی کرا شاید کفت آنرا که خود را جز آن وقت نبیندد
اش باید به حساب از نسخه مورد استفاده  C این ضبط را که بیشتر نقاشیِ کاتب نسخه 

 توان به صورت ذیل بازسازی کرد:آورد، می
 .درویش کی آساید گفت آنگاه که خود را جز آن وقت نبیند 
-، بسیار نزدیک است و میترجمه رساله قشیریهه به روایت و این صورت بازسازی شد 

توان پذیرفت که عطار این سخن را از ترجمه رساله قشیریه که یکی از مهمترین منابعِ او در 
 گرفته است. 2تذکرة األولیاء بوده

 (111: 1178)عطّار  صبر کند. تلق. و گفت: صابرترین تلق آن کس بود که بر 2- 1
تهذیب در این قول سری سقطی با معناست اما در اصلِ این قول که در اگرچه واژه خلق 

آمده  حق واژه خلق( نقل شده، به جای 711: 1170) السیرجانی االسرار و البیاض و السواد
 است:

 (.171: 1777)خرگوشی  أصبر الناس مَن صبر علي الحقوعن سری السقطی قال: 
در اثر  _د و معمول بوده است که کاتبهای خطی معهوهاهراً چنانکه در کتابت نسخه

ای را مکرّر بنویسد، عطار و یا واژه _خستگی یا عدم تمرکز حواس و پراکندگی خیال
اند. فرضیه دیگر آن است که عطار یا نخستین کاتبان تذکره، واژه خلق را دوبار نوشته

ند. چنانکه گفته کاتبان تذکرةاألولیاء واژه حق را به شکل خلق خوانده و کتابت کرده باش
نماید، تر میشد، واژه خلق هم در این کالم با معناست اما آنچه که ضبط حق را اصیل

عالوه بر وجود آن در منابع عطّار، این است که صبر بر آزار و ایذای خلق امری است 
معمول و شایع و در متون غیرصوفیانه هم بسیار به آن توصیه شده است. اینکه صابرترین 

شود که بر آزارِ خلق صبر کند سخنی است آشنا و معهود اما صبر بر حق سی دانستهمردم ک
دهد. در این که در منابع عربی تذکره هم آمده، سخن را بیشتر رنگ و بوی صوفیانه می

تواند قابل توجه شود میزمینه، مقایسه قولِ سری سقطی با سخنی که ذیالً از شبلی نقل می
 باشد: 

 .الصبر فى اهلل :فقال ؟أىّ صبر أشدّ على الصّابرين :لى الشبلى فقال لهقيل: وقف رجل ع
 :قال ؟فأيش :قالففغضب الشّبلى  .ال :قال .مع اهلل الصبر :قال .ال :قال .الصبر هلل :قال .ال :قال

 (711 :1170) السیرجانی  فصرخ الشبلى صرخة کاد تتلف روحه. :قال .عن اهلل الصبر
در بازار فروتتندي و بر طبق نهادندي، سزاوار بودي  مرگو گفت: اگر . 4- 1

: 1178)عطّار . مرگشان آرزو نکردي و نخریدندي جز اهل آترت را که هیچ
127) 
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معنادار است امّا اجماعِ منابع  مرگدر این قول یحیی بن معاذ رازی نیز اگرچه واژه 
را بپذیریم. این قول  جوع لتدارد که اصااند ما را بر آن میعربی که این قول را نقل کرده

نقل شده و  تهذیب االسرار، البیاض و السواد و رساله قشیریه، اللمع فی التصوّفیحیی، در 
خوانده/داشته  الموت را الجوع آمده است. اینکه عطار/ منبعِ او، الجوع  در هر چهار مورد،

کامالً محتمل  و او آن را به مرگ ترجمه کرده باشد، با تصحیفات معمول در خط عربی
 است.
هایی که از این سخن یحیی بن معاذ در چهار منبع یاد شده آمده با توجه به روایت 

تر است و به احتمال زیاد منبع عطار است، ترجمه عطار به متن عربی رساله قشیریه نزدیک
 بوده است: _و نه ترجمه آن _در نقل این سخن، متن عربی رساله

اهلل تعالي لو علمتَ أن الجوع يباع في السوق ما کان ينبغي وقال يحيي بن معاذ رحمه 
 (707: 1711. )سرّاج طوسی لطالب اآلخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره

وقال يحيي بن معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لکان ينبغي المريد محقوقاً إذا دخل 
 (178: 1777. )خرگوشی السوق أال يشتري غيره

معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لما کان ينبغي لطالب اآلخرة إذا دخلوا  وقال يحيي بن
 (177: 1170. ) السیرجانی السوق أن يشتروا غيره

وقال يحيي بن معاذ: لو أن الجوع يباع في السوق لما کان ينبغي لطالب اآلخرة إذا دخلوا 
 (711: 1787)قشیری  السوق أن يشتروا غيره.

اگر گرسنگي بفروختندي در بازار، اصحاب آخرت هيچيز واجب يحيي بن معاذ گويد »
 ( 717 :1127)عثمانی  «نکند که خريدندي مگر آنرا.

بداشتم تا کار دست از من بنداشت . اگرچه من دست از کار می1-5
 (107 :1178)عطّار  فایده نبود.

به این سخن ابوحفص حداد نیشابوری در تذکرة األولیاء در ضمن حکایتی مربوط 
دورانی که او در کار آهنگری بوده آمده است. مصحّح تذکرة األولیاء در تعلیقات کتاب، 

 سُلمی نقل کرده: طبقات الصوفیهو حلیۀ األولیاء متن عربی این سخن ابوحفص را از 
؛  710/10تا . ) اصفهانی، بیترکتُ العملَ فرجعتُ اليه، ثمّ تَرکني العمل فلم ارجع إليه

 (118 :1777السُلمی 
 و درباره معنای آن توضیح داده است: 
دیدم، سودی نداشت، وقتی اخالص به سراغ خواهد بگوید: تا عمل خویش را میمی» 

دیدم، آن وقت من آمد و من دیگر هیچ ارزشی برای عمل خویش قائل نبودم و آن را نمی
 (1781 :1178)شفیعی کدکنی « مقصود حاصل شد.
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اند؛ آنجاکه ضیحات سخنی از ابوالحسن خرقانی نیز ارجاع دادهایشان در این باره به تو 
 «جوانمردان دست از عمل باز ندارند تا عمل ازیشان دست باز ندارد.»ابوالحسن گفته است: 

( و در توضیح این سخن خرقانی ، با ذکر حکایتی از او و 271: 1178)عطار نیشابوری 
یشابوری، عمل را مترادف با طاعات و عبادات ابیاتی از منطق الطیر و سخنانی از خرگوشی ن

 شوداند که التفات به آنها و شاد شدن از آنها و یادکرد آنها باعث عجب و غرور میدانسته
 (. 1111 :1178)شفیعی کدکنی 

کنیم اما درباره معنای عمل/ کار در سخن در اینجا درباره کالم خرقانی بحث نمی
 ابوحفص باید گفت:

است. آنچه این  کار و حرفه و کسبکه  طاعات و عباداتدر اینجا نه  عملمنظور از  
 کند سه مورد ذیل است:معنا از عمل را در این قول ابوحفص تأیید می

این سخن ابوحفص را در  جوامع آداب الصّوفیۀابوعبدالرحمن سُلمی در کتاب  الف: 
أله کسب/حرفه و بحثِ کسب و توکّل آورده است. وی ضمن برشمردن آداب صوفیه، مس

 گوید:تقابل آن با توکّل را نیز مطرح کرده و در ابتدای بحث می
: 1177. )سُلمی ومن آدابهم أن ال يقعدوا عن الکسب إالّ بعد أن يصحّ لهم التوکّل وطريقته 
178/1 ) 

آورد که: و پس از نقل سخنانی از ابراهیم خواص، همین سخن ابوحفص حداد را می
 ترکتُ العمل...  

باب سبیل المکاسب وأصول سنتهم خواجه علیِ سیرجانی نیز این سخن ابوحفص را در  ب:

(  در این باب از کتاب 107:  1170آورده است. )السیرجانی  البیاض و السواداز کتاب  فیه
البیاض و السواد، سخن راجع به شغل و کسب و ترجیح یا عدم ترجیح توکّل بر آن است و 

( 77هایی چون حجامت ) قول ( و حرفه17ات، از بازار ) قول در ضمن اقوال و حکای
 شود.( یاد می17( خزفروشی) قول 17( ریسندگی) قول 77آسیابانی ) قول 

حکایتی را که عطار پیش از این سخن ابوحفص و پیوسته به آن آورده، در واقع  ج:
را رها کرد و  تعلیل و توضیحی است بر آنکه چرا و چگونه ابوحفص  حدّاد شغل آهنگری

 به زمره اهل توکّل پیوست:
وَ بدا لهم مِن اهلل ما لم خواند که گذشت و این آیت مییک روز نابینایی در بازار می»

خود ( دلش بدان فکرت مشغول شد؛ چیزی بدو درآمد و بی17/12.) یکونوا یَحتسبون
سندان نهاد.  گشت. به جای انبر، دست در آتش کرد و آهن سر/ شده بیرون گرفت و بر

گردانید. گفتند: دست زدند، نگاه کردند. آهن دیدند در دست او میشاگردان که پتک می
سوزد. این چه حال است؟ او بانگ بر شاگردان زد که: بزنید! گفتند: ای استاد، کجا او نمی

زنیم، چون پاک شد. بوحفص باخود آمد. آهن تفته دید در دست. و این سخن بشنود که 
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آهن از دست بیفگند و دکان را به غارت اجازت ای بزد و ک شد بر کجا زنیم؟ نعرهچون پا
ما چندگاه خواستیم به تکلّف که این و شاگردان متحیّر شدند در کار او. پس گفت:  داد

اگرچه  من تا آنگاه که این حدیث حمله آورد و ما را از ما بستد. و  کار رها کنیم نکردیم
پس روی به ریاضت سخت نهاد و . تا کار از من بنداشت فایده نبود بداشتمدست از کار می

 (107: 1178)عطّار  «.عزلت و مراقبت پیش گرفت
دراین  سخنِ ابوحفص حدّادِ نیشابوری راجع به شغل آهنگری  عمل/کاربنابراین 

 اوست و نه طاعات و عبادات معنوی.
ه با فکرت بود در میدانِ و بلندترین آن است ک هانسبتترین . و گفت: شریف6- 1

 (177: 1178)عطّار  توحید.
 االسرارتهذیبدراین قول جنید معنای محصّلی ندارد. این قول در  نسبت واژه

آمده و در  البیاض و السواد( و 11: 1787)قشیری  رساله قشیریه(،  171: 1777)خرگوشی 
آمده  المجالسرت بینیم به صومی نسبتهر سه کتاب آنچه را که در تذکره به صورت 

 عربی را به مجالساست. درواقع عطار ال نشستتصحیف شده  نسبت است. پیداست که
تر است، ترجمه کرده بوده و با سیاق زبان فارسی هماهنگ مجلسکه برگردانِ  نشست

 تصحیف شده است.  نسبتهای تذکره به است و این واژه در دستنویس
)  الجلوس مع الفکرة في ميدان التوحيد.وقال الجنيد: أشرف المجالس وأعالها، 

 (122: 1170السیرجانی 
« ها نشستن بود بفکرت اندر میدان توحید.جنید گوید شریفترین و برترین مجلس»

 (71 :1127)عثمانی 
. و گفت: درِ جمله علوم نفیس و جلیل، بذلِ مجهود است و نبود کسی که 7- 1

 (171 :1178)عطّار  .تود تداي طلبد از طریق
آمده است.  البیاض و السوادو  حلیۀ األولیاءسُلمی،  طبقات الصوفیهاین سخن جنید در 

قرار گرفته و از آن  بذل مجهوداست که در برابر  جوددر هر سه کتاب، واژه پایانیِ عبارت، 
به یک نقطه بسته است و  خودبه  جود فروتر دانسته شده است. واضح است که تصحیف

خوانده/ نوشته  خودرا  جوداألولیاء، های اولیه تذکرةکاتبانِ نسخه بسیار طبیعی است که
باشند. ترجمه عطار در بخش دوم جمله، مجمل و حتّی ناقص است. ترجمه کامل بخش 

 توانست باشد:دوم سخن جنید چنین می
و برابر نبود کسی که تداي طلبد به بذل مجهود با آنکه او را طلبد از طریق  

  جود.
طبقات شود که منبع عطار، ه روایت عطار و سه متن نامبرده، مشخص میاز مطابق

 سُلمی بوده است: الصوفیه
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سمعتُ الجنيدَ يقول: بابُ کلِّ علم نفيسٍ جليلِ بذل المجهود وليس مَن طلبَ اهلل ببذل 
 (172: 1777) السُلمی  المجهود کمَن طلبه مِن طريقِ الجود.
بذل المجهود؛ وليس مَن طلبَ اهلل ببذل المجهود کمَن  وقال الجنيد: بابُ کلِّ علم نفيسٍ

 (71: 1170)السیرجانی   طلبه مِن طريقِ الجود.
تا: . )اصفهانی، بیسمعتُ الجنيدَ يقول: فتح کلِّ باب وکل علم نفيس بذل المجهود

771/10) 
است. هرگاه که دل را ناگاه دولتی روي نماید آن  مصادقه. و گفت: وجد 1- 1

 (177: 1178)عطّار  .وجد است
آمده است ودر هر دو کتاب  تهذیب األسرارو  اللمع فی التصوّفاین سخن جنید در 

است و از آنجا که   مصادفۀ آمده، به شکل مصادقهآنچه که در تذکرة األولیاء به صورتِ 
بحث وجد در میان است، مصادفۀ به معنای ناگهانی با موضوع سخن هماهنگی کامل دارد. 

 درباب وجد آمده است: له قشیریهرسادر 
 (111: 1787. )قشیری الوجد ما يصادف قلبک، ويرد عليک بال تعمد وتکلّف 

 قولِ جنید در دو منبع عربی به شکل ذیل آمده است:
: 1711. )سرّاج طوسی الوجد هو المصادفة _کما اظنُّ _وذُکر عن الجنيد رحمه اهلل انّه قال

101) 
ألتُ الجنيدَ عن الوجد فقال لي: المصادفة، کلّ ما صادفه وحُکي عن الجريري قال: س

 (111: 1777. )خرگوشی القلب فهوَ وجد
عطار به درستی جمله قصار نخستین را  به شکلی اصلی خود نگه داشته و تنها فعل ربطِ 

األولیاء در واقع  عبارة أخری جمله نخست را به آن افزوده است. جمله دوم تذکرة است
ای است بر اینکه قرینه ناگاه شده است. واژه مصادفهجانشین  ناگاهآن واژه است که در 

را آورده و در جمله  مصادفهعطار در جمله نخست، همان صورتِ درست منابع خود یعنی 
بعدی آن را به ناگاه ترجمه کرده بوده؛ بنابراین، تصحیف این واژه به دست کاتبان نخستینِ 

 تذکره انجام شده است.
: 1178)عطّار  .جمله عالم است و عزاستو گفت: فقر دریاي بالست و بالي او  .1- 1

171) 
بخش دوم این سخن جنید مغشوش و مبهم است. این قول در اللمع فی التصوّف، تهذیب 

 األسرار و البیاض و السواد به صورتهای ذیل آمده است.
 (121: 1711سرّاج طوسی . )قال الجنيد رحمه اهلل الفقر بحر البالء وبالؤه کلّه عزّ

 (177: 1777. )خرگوشی قال الجنيد رحمه اهلل الفقر بحر البالء وبالؤه کلّه علم
 (112: 1170. ) السیرجانی البالء وبالؤه کلّه عزّ 2قال الجنيد رحمه اهلل الفقر يجرّ/بحر
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 -رتهذیب االسرابا روایت  اللمعرسدکه عطار، متن خود را از تلفیقِ روایت به نظر می
عزّ پرداخته است و نگارش   -خوانده عالم را با الف مقصوره و به شکل علمکه در آن 

، خبط کتابتی کاتبان تذکره باشد. هاهراً خرگوشی یا کاتبان عزاستبه صورت  است
اند. بنابراین صورت صحیح جمله و ترجمه آن نیز عزّ را علم خوانده/نوشته تهذیب األسرار
 باید چنین باشد:

 فقر دریاي بالست و بالي او جمله عزّ است.: بحر البالء و بالؤه کلّه عزّ الفقر
و گفت: علمِ بزرگترین هیبت است و حیا. چون ازین هر دو در بند . 22- 1

 (771: 1178)عطّار  .برو بنماند هیچ چیزنماند 
ر سُلمی و رساله قشیریه آمده است. آنچه که د طبقات الصوفیّهاین سخنِ ابن عطاء در 

 است: خیرات طبقات الصّوفیۀو در  خیرآمده است در رساله قشیریه، چیز تذکره به شکل 
سمعتُ ابن عطاء يقول: العلم األکبر: الهيبة والحياء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحياء لم يبق فيه 

 (171: 1787)قشیری  خير.
)  عُرّي عن الخيرات. سمعتُ ابن عطاء يقول: العلم األکبر الهيبة والحياء؛ فمَن عُرّي منهما

 (777: 1777السُلمی 
 این قول در ترجمه رساله قشیریه به شکل ذیل آمده است:

ابن عطاء گوید: علمِ بزرگترین، هیبت است و شرم، چون این هر دو از بنده بشد هیچ »
 (117 :1127)عثمانی « خیر نماند در وی.

که در متن خیر هیچبه ترکیب  فروزانفر، مصحّح ترجمه رساله قشیریه، در پاورقی، راجع
 نویسد:آورده است می

 (117: 1127)فروزانفر  «چیز.  به موافقت متن عربی اصالح شد.اصل: هیچ»
األولیاء مُصَحَّف در تذکرة چیزهیچبا توجه به اصل عربی قول و ضبط مختار فروزانفر، 

منبع عطّار رساله  کند کهاست. مقایسه این قول در سه متن یاد شده مشخص می خیرهیچ
 قشیریه و محتمالً ترجمه آن بوده است.

فقرا آن بود که با فقرا نشینند. پس اگر بینی که  نسبتِ. و گفت: عزیزترین 22- 1
)عطّار  فقیري جدا گردد از فقیر و فقر به یقین بدان که آن از علّتی تالی نیست.

1178 :771) 
 آمده است.  سوادالبیاض و الاین سخن ابومحمد مرتعش تنها در 

وقال المرتعش: أعزّ مجلس للفقير أن يکون مع الفقراء، فإذا رأيتَ الفقير يفارق الفقراء 
 (122، 117: 1170)السیرجانی  فاعلم انّه لِعلّة.

تصحیف شده  نسبتبه  نشست دیدیم در این مورد نیز واژه 7-7همانطور که در بند 
ترجمه  نشست آمده و عطار آن را به مجلس است. عالوه بر اصل عربی این قول که در آن



 یعرب منابع بر هیتک با عطار اءیاألول تذکرة از سخن چهارده یِبازخوان                        21

ای باشد بر اینکه در بافت این قولِ مرتعش تواند قرینهنیز می نشینندکرده بوده است، فعل 
 است.  نشست مُصَحَّف نسبت واژه

؛ که ادب تدمت عزیزتر ادب . و گفت: تدمت ادب است نه مداومت بر21 -1
 (788: 1178)عطّار  است از تدمت.

األولیاء آمده است، تناقض معنایی دارد، عبداهلل منازل به شکلی که در تذکرةاین سخن 
آمده است و در ادامه سخن، ادبِ خدمت از  مداومت بر ادبدر تقابل با ادب زیرا در آن 

 تر دانسته شده است.خودِ خدمت مهم
-می آمده است و با توجه به اصل عربی آن مشخص البیاض و السواداین قول تنها در   

 شود که ادب دوم به جای خدمت نشسته است:
. ) وقال عبداهلل بن منازل الخدمة األدب، ال المداومة عليها وأدب الخدمة أعزّ من الخدمة

 (117: 1170السیرجانی 
دیدیم، در اینجا ادبِ نخستین در اثر سهو عطار یا کاتبان اولیه  1-7چنانکه در بند  

 تذکره تکرار شده است.
تذکره که متوجه این تناقض معنایی شده بوده است، بعد  Bرسد کاتب نسخه یبه نظر م 

از ادبِ دوم، کلمه علم را افزوده تا این تناقض را برطرف کند )ن.ک: شفیعی کدکنی 
1178 :1017 .) 

 بنابراین صورت اصلی این قول باید چنین باشد:
 از تدمت.تدمت ادب است نه مداومت بر تدمت؛ که ادب تدمت عزیزتر است 

هرگز بوي توحید نشنوده  نبندد . و گفت: هرکه توحید به نزدیک او صورت22- 1
 (787:  1178)عطّار  است.

البیاض و السواد (، 17: 1711)سرّاج طوسی  اللمع فی التصوّفاین سخن شبلی در 
 آمده و در هر سه مورد در برابر آنچه که در تذکره رساله قشیریه( و 17: 1170)السیرجانی
صورت آمده است که برگردان آن به فارسی  تصوّرآمده،   صورت نبنددبه شکل 
 شود و همین درست است:می ببندد/بندد

: 1787. )قشیری وقد قال الشبلي رحمه اهلل ما شمّ روائح التوحيد مَن تصوّر عنده التوحيد
172) 

 عروف او:در واقع سخن شبلی ناهر به نفی تشبیه است و بیان دیگری است از سخن م
کلّ ما ميّزتموه بأوهامکم وأدرکتموه بعقولکم في أتمّ معانيکم فهو مصروف مردود إليکم  

 (  17: 1170) السیرجانی  مصنوع مثلکم.
گرفته است و متنی که  ترجمه رساله قشیریهرسد که  عطار این سخن را از به نظر می

ه است،  مطابق با نسخه موزه بریتانیا در این قول در اختیار داشت ترجمه رساله قشیریهعطار از 
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با عالمت اختصاری مب( بوده است. توضیح آنکه در این نسخه به  701)مکتوب در سال 
آمده است و این ضبط دقیقاً  بوی توحیدکه متن مختارِ مصحّح است،  بوئی از توحیدجای 

 (.770: 1127األولیاء )ر.ک: فروزانفر مطابق است با متن تذکرة
« هرگز بوی توحید نشنوده است. بندد وید هرکه توحید بنزدیک او صورتشبلی گ»

 (770: 1127)عثمانی 
است. درین وقت  نقد . و گفت: هزار سالِ گذشته در هزار سالِ نامده تو را24- 1

 (787: 1178)عطّار  که هستی گوش دار تا تو را مغرور نکنند اشباح.
 البیاض و السواد( و 101: 1711طوسی  )سرّاجاللمع فی التصوّف این سخن شبلی در 

 آمده است: وقت ،کلمهنقد آمده و در هر دو مورد به جای واژه
. ) وقال الشبلي: ألف عام ماضية في ألف عام آتيه، هو ذلک الوقت؛ التغرّنکم األشباح

 (177: 1170السیرجانی 
ین دو واژه، به دلیلِ همسانی آوایی و نگارشی ا نقدبه  وقت عالوه بر سهولت تصحیف 
راجع  ایناست.  ضمیر اشاره  ایناألولیاء وجود دارد، واژه ای که در خود متن تذکرةقرینه

آمده الوقت  با الـ(  به صورت )است که در اصل عربیِ قول به شکل معرفه وقتبه کلمه 
دوم آمده راجع است و  وقتِنخستین که پیش از وقتِ است. در واقع ضمیر اشاره این، به 

 کند.را معرفه میآن 
 

 گیري.نتیجه2
توان از مندرجاتِ این کتاب، تصحیح و فهم األولیاء، میبا دقت در منابع عربی تذکرة

ایم و با توجّه به منابع بهتری داشت. در این مقاله به چهارده سخن مذکور در تذکره پرداخته
ای که از ایم. نتیجهدههای عطار و یا منابع او شها یا بدخوانیعربی آنها متوجه تصحیف

کند که در متن األولیاء با منابع عربی آن حاصل شده است، مشخص میمطابقه تذکرة
هایی نسبت به منابعِ عربی آن ر/ داده است. در ذیل با ذکر األولیاء، دگرسانیتذکرة
شود. )در ای که قولِ مورد بررسی در آن قرار دارد، موارد تصحیف شده ذکر میصفحه
ضبط تصحیف شده و در سمت چپ، صورت صحیح آن آمده ← راستِ عالمتِ   سمتِ

؛ 111حق ص  ←؛ خلق171آساید ص  ←؛ شاید717فراستدن ص ←است.( فرستادن 
 ←؛ مصادقۀ171جود  ←؛ خود771و  171نشست  ←؛ نسبت127جوع ص  ←مرگ

 ←؛ نقد787بندد  ←؛ نبندد787خدمت  ←؛ ادب771خیر هیچ ←چیز؛ هیچ177مصادفۀ 
و نیز  171گانه درباره ابهام کلی در قولی از صفحه . عالوه بر این مواردِ دوازده787وقت 

نیز، بحث و استدالل شده  _در قولی از ابوحفص حداد _عمل/کار معنای دقیق اصطالحِ
 است.
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 یاداشت ها
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 نویسد:می
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 : سی و پنج(1178) شفیعی کدکنی  «.رساله قشیریه است
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1. Introduction 

Impressionism, which is a subcategory of Modernism, is not just a 

school in painting but also a modern approach to the art and to the life, 

which associates the points of views of the phenomenology 

philosophers of the late 19th century. The Impressionist artists often 

reveal their experience as a personal one on a phenomenological- 

philosophical basis. This personal experience rises not only from the 

artist’s personality, but also from the traditions and beliefs. Therefore, 

investigating the artistic works in Impressionist school from different 

countries could reveal the similarities in and the differences of the 

emotions and understanding of the countrymen.in his country.  

 From the very beginning of emerging, the school of Impressionism 

has taken the attention of many artists. Sohrab Sepehri in Persian 

literature and Paul Verlaine in French literature are counted as 

modernist poets though they belong to different culture, the 

deployment of Impressionism elements has made their poems similar. 

Before applying it in his poems, Sohrab Sepehri had experienced 

Impressionism in his paintings. Paul Verlain, also, has familiarity with 

the Impressionism school with the Impressionism school in art circes. 

The effect of environmental factors such as light, air, color, and poetry 

has caused the poems of these two poets to move toward the 

atmosphere of the impressionistic painting. The current article 
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investigates the manifestation of Impressionism in the poems of 

Sohrab Sepehri and Paul Verlain through the descriptive- analytical 

method, and tries to reveal the difference between the points of views 

of the two poets toward the world, the art, and the Impressionism 

school, as well as toward the characteristics such as defamiliarization, 

living the moment, playing with colors and light, unfinished pictures, 

using light colors, relating modernity to the nature, etc. Sepehri has 

applied Impressionism school as a tool to express the humanistic 

concepts, whereas, Paul Verlain is bound to the Impressionism just in 

terms of the structure, The difference is rooted in the amount of the 

effect of the Impressionistic painting on the poetry. It is also the result 

of the Eastern nature of the Impressionism school. 

The abstract and ambiguous expression of Impressionism is, in 

fact, reminiscent of Eastern mysterious artworks. 

 
2. Methodology 

The methodology of the current research is analytical-descriptive. 

From the very outset, Impressionism and its position in art and the 

world literature are noticed. Then, Sohrab Sepehri and Paul Verlaine′s 

poems will be analyzed and compared based on the elements of this 

school of thought. 

 
3. Discussion 

The school of Impressionism, which is the most important branch 

of modernism, has a new approach to life. This school was initially 

dedicated to painting, but gradually encrypted into other branches of 

art. The beginning of literary Impressionism dates back to the 

nineteenth century when it has reached its peak in painting. 

In this article, the poems of Sohrab Sepehri and Paul Verlaine, two 

new poets of Iran and France, are examined according to the influence 

of the school of Impressionism. Although these two poets belong to 

two different lands and different cultures, their familiarity with the 

school of Impressionism has caused their poetry to have a similar 

atmosphere. 

One of the reasons for Sepehri's inclination towards this school is 

his mystical inclinations. He first experiences this school in his 

paintings. In Sepehri's poetry, which is a imagery-mystical poem, the 

components of this school can be vividly seen. However, the French 

poet and musician, Paul Verlaine, has become acquainted with this 
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school in art meetings. His poetry is more influenced by the modern 

Western art currents of the Impressionist. That is why most of the 

structural features of this school can be seen in Paul Verlaine's poetry. 

In general, structural features such as playing with color and light, 

concise images and the use of bright and clear colors have a similar 

place in the poems of both poets. While the content features of this 

school such as defamiliarization, subjectivity, momentary perception, 

direct visual perception, movement and flow, and artistic presence are 

more obvious in Sepehri's poetry. 

  
4. Conclusion  

Sohrab Sepehri and Paul Verlaine, poets and painters familiar with 

the school of Impressionism, have subconsciously incorporated some 

features of this school in their poetry. The poems of both poets have a 

similar position. But, in other features the views of the two poets are 

different. Sepehri's unfamiliarity leads him to a more beautiful world 

than the real world, while Verlaine's unfamiliar world is a bitter, 

painful and sarcastic one. The momentary perception is clearly 

emphasized in the poetry of both poets with the difference that in 

Sepehri's poetry, there is a moment of mystical infrastructure. Sepehri 

depicts the short moments of life with a deep and accurate view and 

tries to leave his soul in poetic solitude but Verlaine who has lived a 

difficult life and does not see brilliant days ahead, is only happy for a 

moment. This perception arises from a moment of absurdity. He 

knows every movement. 

On the other hand, Sepehri's naturalism has caused his poetic world 

to be far from the modern world, while Verlain, accepting the modern 

world, connects it with the wild. There are two possible reasons for 

this: the first reason is that Sepehri experienced Impressionism in his 

paintings before he became a poet, while Verlain was only acquainted 

with the theory of this school in artistic meetings. The origin of this 

school is the west, and the original features of this school are very 

similar to mysticism and eastern art. 

 

Keywords: Impressionism, Sohrab Sepehri, Paul Verlain, poetry, 

painting. 
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 نشریة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1177سال دوازدهم، شمارة بیست و سوم، پاییز و زمستان

 بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهري و پل ورلن 
 از منظر امپرسیونیسم

 
 2ی کاشان یتاتم زهرا                                                                                         

 چکیده
مکتـــب امپرسیونیســـم کـــه زیرمجموعـــۀ مدرنیســـم اســـت، تنهـــا یـــک ســـبک نقاشـــی نیســـت بلکـــه     

ــداعی     ــه ت ــدگی دارد ک ــه زن ــوین ب ــردی ن ــوزدهم     رویک ــرن ن ــر ق ــناس اواخ ــفۀ پدیدارش ــر آرای فالس گ
شناســانه اغلــب تجربــه را بــه صــورت  اســت. هنرمنــدان مکتــب امپرسیونیســم بــا زیرســاخت فلســفی پدیدار 

ــی  ــایی م ــردی بازنم ــۀ ف ــنّت    تجرب ــه از س ــد ک ــا از شخصــیت هنرمن ــه تنه ــردی ن ــۀ ف ــن تجرب ــد. ای ــا و کنن ه
ــی    ــئت م ــرزمین او نش ــای س ــرزمین     باوره ــب از س ــن مکت ــری ای ــار هن ــی آث ــرد. بررس ــف  گی ــای مختل ه

هــا باشــد. ایــن مقالــه زمینهــا در احســاس و ادراک مردمــان آن ســرهــا و تفــاوتتوانــد بیــانگر شــباهتمــی
هــای مکتــب امپرسیونیســم در اشــعار ســپهری و پــل ورلــن  بــا روش توصــیفی ـ تحلیلــی بــه مقایســۀ جلــوه   

هــای خــود تجربــه کــرده و پــل ورلــن در پــردازد. ســپهری پــیش از شــاعری، ایــن مکتــب را در نقّاشــیمــی
ر، هـوا و رنـگ، شـعر ایـن     محافل هنری بـا آن آشـنا شـده اسـت. تأثیرپـذیری از عوامـل محیطـی چـون نـو         

ــه فضــای نقاشــی  زدایــی، درک هــایی ماننــد آشــناییبــرد. ویژگــیهــای امپرسیونیســتی مــیدو هنرمنــد را ب
ای زنــدگی، بــازی بــا رنــگ و نــور، تصــاویر ناتمــام، پیونــد طبیعــت و مدرنیتــه و ... در شــعر ایــن دو  لحظــه

دو شـاعر را بـه جهـان، هنـر و مکتــب     شـود. ایـن مقایسـه، تفـاوت نگـاه      شـاعر بـا انـدکی تفـاوت دیـده مـی      
ــی  ــان م ــم نش ــق      امپرسیونیس ــاهیم عمی ــان مف ــرای بی ــرار داده ب ــتاویزی ق ــب را دس ــن مکت ــپهری ای ــد. س ده

بنـد اسـت. ایـن تفـاوت از سـویی      کـه پـل ورلـن تنهـا از نظـر سـاختار بـه ایـن مکتـب پـای           انسانی در حـالی 
ــۀ نقّاشــی امپرسیونیســتی در شــعر   ــأثیر تجرب ــزان ت ــن   ریشــه در می ــه ذات شــرقی ای دارد و از ســوی دیگــر ب

  گردد. مکتب برمی
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 مقدّمه. 2
 . شرح و بیان مسئله2-2  

ای از ریشۀ امپرسیون به معنی تأثّر و برداشت لحظه (Impressionism)امپرسیونیسم 
عنوان نقّاشی کلودمونه با عنوان دریافت )امپرسیون( بار از  است. این اصطالح نخستین

طلوع خورشید اقتباس شد، سپس بتدریج به سبکی خاص گفته شد که افرادی چون ادوارد 
 گوگ، مونش، هانری ماتیس و پیکاسو به آن گرایش داشتند. مانه، پیسارو، گوگن، ون

در اواخر قرن است.  (Phenomenology)زیرساخت فلسفی این مکتب پدیدارشناسی 
خارج شد و به پدیدارشناسی گرایش  (Positivism)گرایی نوزدهم فلسفه از سیطرة اثبات

پیدا کرد. در همین اثنا، نویسندگان و شاعران بسیاری هم در آثار خود، تجربه را به صورت 
 (.77: 1771فردی بازنمایی کردند و از تجربۀ جمعی دوری جستند)پاول جونز، 

است که یکی « به سوی خود چیزها»ها اصل پدیدارشناختی پرسیونیستمبنای نگرش ام
رود. هوسرل میشمار( به1718-1877) (Edmund Husserl)از اصول ادموند هوسرل 

های غیرقابل اثبات را کنار بگذارد و فقط فرضکند که ذهن باید تمامی پیشپیشنهاد می
گوید روش کند. او می شود، بررسیآنچه را که به صورت تجربی تحصیل می
کردن، تعیین معنا کردن و از طریق متمایز پدیدارشناختی از طریق مشاهده کردن، روشن

 (.71: 1127رود )ر.ک: هوسرل، کردن معانی پیش می
مشاهده و نگاه در مکتب امپرسیونیسم نیز جایگاهی خاص دارد. کامیل پیسارو 

(Camille Pissarro) گوید: ه به سبک امپرسیونیسم این گونه میدر مورد نحوه نقاشی منظر
های درخت و زمین در مقابل خود، شروع به کار به محض مشاهدة آسمان، آب، شاخه»

های رنگ نترسید! سخاوتمندانه زمان نقاشی کنید. از لکهها را به صورت همکنید و همۀ آن
مشاهده و نقاشی مناهر نظیر بکشید، زیرا باید احساس، عقیده و گمان خود را در حین و بی

 (.1:1177)طامهری،  «فراموش کنید. 
ای به گونه»های این هنرمندان برگرفته از طبیعت و شواهد اطرافشان بود موضوع نقّاشی

های های طبیعی و تفاوت تابش نور در حالتکه استفاده از میزان نور و چگونگی صحنه
)کلود، « رفت.سیونیسم به شمار میهای مکتب امپرترین ویژگیمختلف روز یکی از مهم

1181 :8.) 
گفت که هنرمندان این مکتب به بازی رنگ و نور عالقۀ فراوان داشتند. ادوارد مانه می

قهرمان اصلی در نقّاشی نور است و هنرمند تصاویر را در دریایی از نور و هوا به مخاطبان 
ر پدیدارشناسان معتقد بودند (، از سوی دیگ771: 1171کند )ر.ک: گاردنر، خود القا می

شوند پس های دنیای عینی )خارج از ذهن( صرفاً بر اساس ادراک ذهنی ما معنادار میابژه
 (.781: 1171کند )پاینده، شناسی )سوژه( ابژه را به پدیدار تبدیل میذهن
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امپرسیونیسم در ادبیات نیز به مفهوم نگرش به زندگی درونی شخصیت اصلی به جای 
کل روش امپرسیونیسم بیشتر از هر (. »700: 1180به واقعیت خارجی است )کادن، توجّه 

است. هر « شدن»که « بودن»چیزی معطوف به این است که تأکید ورزد که واقعیت نه 
نشست یک لحظه در حرکت دائم زمان و بازنمایی تعادل موقّت و تصویر امپرسیونیستی ته

دید امپرسیونیستی طبیعت را به فراگشت رشد و  ثبات در بازی نیروهای مخالف است.بی
کند ... چنین هنری پیشامد را اصل وجود و حقیقت لحظه را مبطل هر زوال تبدیل می

 (.702: 1177)هاوزر، « انگارد.حقیقت دیگری می
ای است. این ویژگی خود بر اساس آنچه گفته شد در این مکتب تأکید بر برداشت لحظه

گرایی، بازی با رنگ و نور و تصرّف در گرایی، ذهنیتاحساس های دیگر چونویژگی
 آورد.واقعیت را به همراه می

طورکلی این مکتب بر پایۀ دو مکتب رئالیسم و رمانتیسم بنا شده است. ابتدا هنرمند به به
زند و ها دست به گزینش میبیند، سپس مانند رمانتیکای رئالیستی جهان خارج را میشیوه

ای خاص و با نورپردازی خاص و با احساس خاص به تصویر خارجی را در لحظهواقعیت 
 کشد. می

ای پیدا کرده امّا سطحی از واقعیت را در برابر دیدگان ما قرار نقاش رئالیست صرفاً الیه
تر از واقعیت را عیان کند وجهی دیگر و شاید ژرفدهد و نقاش امپرسیونیست تالش میمی

با اثر هنری مشوّقی است برای ادراک دیگرگونه، آنگاه باید بگوییم کند. اگر مواجهه 
های پیرامون ما. )پاینده، امپرسیونیسم یقیناً تمرینی است در کشف وجوه ناپیدای واقعیت

1182 :1) 
 ة پژوهشنیشیپ. 2-1

مکتب  نیا گاهیبه جا شترینوشته شده، ب سمیونیمکتب امپرس ةکه دربار یو مقاالت هاکتاب
 پرداخته است از جمله:  اتیمکتب در ادب نیبه تأثیر ا ی. آثار اندکپردازدیم قّاشیدر ن

، «یقیو موس اتیادب، در نقّاشی سمیونیامپرس یقیتطب یبررس»(، 1187ماندانا )ان، یـ پرن
 . 27ـ 87صص ، ید و ، آذر100و  77، ش کتاب ماه هنر

(، دانشگاه نامهانی)پا کنسدی یلمیدر شعر ا یستیونیامپرس ریتصو(. 1177ـ اعلم، طاهره )
 شیراز.
، «یدر شعر سهراب سپهر سمیونیامپرس»(، 1182) یمحمدجعفر و پارسا، شمس، یاحقیـ 

 . 772ـ 717، صص 21، ش 18سال ، یعلوم انسان یپژوهش ـی علم ۀفصلنام
 یهاورلن و جنبه»(، 1187فاطمه )، یمحمدو خان یمهر، ییبایافضل و ز، یـ وثوق

 .27ـ 71. مطالعات زبان فرانسه، زمستان، صص «یو شعر یستیونیامپرس
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 .بحث و بررسی1
 .امپرسیونیسم در ادبیات1-2  

شود. امّا هر چه به قرن های رئالیستی بیشتر دیده میدر آثار اولیۀ این مکتب، گرایش
هایی انتزاعی چون فوویسم، شویم آمیختگی با رمانتیسم، سبکبیستم نزدیک می

که این مکتب به ادبیات راه آورد. زمانییونیسم و هنر مفهومی را به همراه میاکسپرس
است. این مکتب که یابد، در نقّاشی پربارترین دورة خود را پشت سر گذاشتهمی

با آثار کسانی چون فورد و کنراد به ادبیات  1710زیرمجموعۀ مدرنیسم است، در دهۀ 
و افرادی چون چخوف، اسکار وایلد و جیمز جویس به یابد داستانی اروپا و آمریکا راه می

 کنند. آن گرایش پیدا می
امپرسیونیسم ادبی همانند امپرسیونیسم هنری به ثبت تصویر ذهنی هنرمند در لحظۀ خاص 

دانم که رمان من چیزی بیش از یک بازی نیست امّا می»گوید: پردازد. جیمز جویس میمی
 (111: 1182)اندرسون، « اش کنم.یوة خودم بازیام به شای که من آموختهبازی

( هر دو به عنوان شاعر ـ نقاشانی که با Paul Verlaineسهراب سپهری و پل ورلن)
اند های این مکتب را در شعر خود وارد کردهمکتب امپرسیونیسم آشنا بودند، برخی ویژگی

 شود. که در این مقاله به آن پرداخته می
 زدایی. آشنایی1-2-2

های آنی حسّی. در نقّاشی این ای است از تجربهدر مکتب امپرسیونیسم واقعیت آمیزه
شود؛ یعنی برتری لحظه بر ها و درخشش ناثابت رنگ تأکید میمکتب بر تقسیم سایه

استمرار و بقا؛ به این مفهوم که هر پدیده یک احساس و یک طرح تکرارناپذیر است و 
 (.777: 1182و پارسا،  موجی بر شطّ زمان )ر.ک: یاحقی

دادند کشیدند بلکه بیشتر ترجیح میهای تابلویشان را از روبرو نمیها سوژهامپرسیونیست
دانستند و نمایی را باعث ایجاد توهّم میتر نقّاشی کنند. آنان ژرفاز نمایی باالتر یا پایین

بعدنمایی و ، سهدادند. ترسیم خطوط خارجی اشیاها را به طور طبیعی نمایش نمیسوژه
رعایت غلظت رنگ که از اصول مهم نقّاشی رئالیستی است، در امپرسیونیسم به تالش بیشتر 

کند و با تغییر خود باعث برداشت شود؛ نوری که مدام تغییر میبرای نمایش نور مبدّل می
 (.721: 1171شود )ر.ک: پاینده، متفاوتی از واقعیت می

آمیختگی بصری. یونیستی امتزاج رنگ است؛ یعنی درهمترین ویژگی نقّاشی امپرسمهم
ها را به صورت خالص با ضربات قلم مو رنگ -)برخالف شیوة رایج هنرمندان دیگر-درواقع 

یافت؛ بنابراین نقاش ها در چشم بیننده به صورت امتزاج یافته نمود میزدند و رنگبر بوم می
ها وی بوم بیاورد نه تصویری کامالً مشابه آنباید برداشت شخصی خود را از سوژه و مناهر ر

 (.721)همان: 
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کند و تنها با شکستن عادت است که در نگاه عرفا نیز عادت ما را از حقیقت دور می
 توان به حقیقت رسید: می

داوری ماست، با دید موروث حاصل پیش نباید بین نگرنده و نگریسته فاصله باشد، فاصله
ها به شیء نگاه کنیم، آن را چنان که گریستن است. اگر با چشم گذشتهها به شیء ناز گذشته
اند آن را بد یا شده بینیم، با چشم و ذهن دیگران که در غبار قرون و دهور گمباید نمی
هاست به شیء حمل هزارسالگان را که پر از حب و بغضریگ هفتبینیم... مردهخوب می

 (17و  11: 1187کنیم. )شمیسا، می
خواهد خواهد تماشا را تجربه کند، میسپهری شاعر تماشاست؛ تماشای محض. او می»

را دست به سر بکند، « خود»خواهد دخالت فکر را از روی اشیاء و پرندگان بردارد، می
گاه که خواهد بدون مزاحمت فکر و اندیشه، آنرا تنها بگذارد. سهراب می« خود»

بشود. سهراب شاعر نگاه محض است، نگاهی که از  کند، دمی آسودهضرورتی اقتضا نمی
واژه خالی باشد، نگاهی که از غبار مبرّی باشد، نگاهی که از قضاوت خالی باشد و نگاهی 

 (722: 1121)آزاد، « که از ترس بیگانه باشد.
چنین صادر « زداییعادت»مانیفست خود را دربارة « صدای پای آب»او در منظومۀ 

 کند: می
گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست /  و چرا در قفس دانم /  که چرا مییمن نم»ـ 

هیچکسی کرکس نیست /  گل شبدر چه کم از اللۀ قرمز دارد /  واژه را باید شست /  واژه باید خود باد، 
 (777)صدای پای آب/ « واژه باید خود باران باشد.

 های دیگر: و نمونه
 (770لب طاقچۀ عادت از یاد من و تو برود. )صدای پای آب/  ـ زندگی چیزی نیست که

 (782ـ روح من در جهت تازة اشیا جاری است. )همان/ 
 ـ غبار تجربه را از نگاه من شستند

 (171به من سالمت یک سرو را نشان دادند. )مسافر/ 
 بخشی، پارادوکس، تشبیهاتکتاب مانند: شخصیتهای پرتکرار هشتبسیاری از آرایه

گیرد تا وجوه ناپیدای واقعیت پیرامون ما را به خیالی و وهمی از این ویژگی سرچشمه می
 تصویر کشد. 

کوشد تمایالت درون خود را خارج از عادت زمانه در شعر آشکار کند. پل ورلن نیز می
(. 77: 1181)ورلن، « هنر، فرزندان من آن است که سراپا خود باشیم.»گوید: او در جایی می

بالغت را بگیر و »کوشد تا هنجار عادی سرایش را به هم ریزد: نیز چون سپهری می او
 (.87)ورلن، هنر شاعری/ « گلویش را بفشار!
است. شعر با این سطر « خاکسپاری»زدایی در شعر ورلن قطعۀ های آشنایییکی از نمونه
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مه راه برز/، )در نی« تر از خاکسپاری نیست!چیزی در نظرم شادمانه»شود: آغاز می
کند که سپس شاعر منظرة تلخ تدفین را آن چنان زیبا تصویر می(؛ 117خاکسپاری/ 
 نماید: طنزآمیز می

درخشد، /  آن خواند و کلنگش میتر از خاکسپاری نیست! /  گورکن نغمه میـ چیزی در نظرم شادمانه
خواند /  به د بر تن، شادمانه دعا میپیچد /  و کشیش، ردای سپیدورها، در هوا، نوای دلنواز ناقوس می

 (117راستی این همه در نظرم دلرباست! ... )خاکسپاری/ 
های پیسارو است: این تصاویر عجیب و بدیع یادآور سخن یکی از منتقدین نقّاشی

وقت به کسی باید به پیسارو بگوید آقای عزیز! درختان هرگز بنفش نیستند! آسمان هیچ»
اند، یافت در هیچ کجای دنیا چیزهایی که در تابلوهایشان کشیده رنگ کرة تازه نیست.

 (.1؛ 1181)ر.ک: نافذ، « شود!نمی
توان چنین دریافت که زدایی در شعر دو شاعر میهای آشناییبا مقایسۀ نمونه

های اندیشه، احساس و واژگان، شاعر را به جهانی زیباتر زدایی سپهری در حوزهآشنایی
 زدایی ورلن همواره لحنی طنزآمیز، تلخ و انتقادی دارد. امّا آشناییشود رهنمون می
های مارپیچ کلیسا / که در آسمان خندم به بشر، / به شعر و ترانه، معابد یونان، برجخندم و میـ به هنر می

ز دین، / هر ایمانم به خدا، روگردانم اام یکسانند / بیاند، / و نکوکار و بدکار به دیدهتهی قد برافراشته
خواهم از عشق، / آن طنز قدیمی، سخن به میان نرود. )در نیمه راه برز/، هراس/ کنم و میاندیشه را رد می

77) 
 اي زندگی.درک لحظه1-2-1

ای است که این ای و آنی است و این همان نکتهامپرسیون به معنی تأثّر و برداشت لحظه
 Gustaveدر رئالیسم کوربه )»کند. ، از آن متمایز میپذیری از رِئالیسممکتب را باوجود تأثیر

Courbetکند امّا در رئالیسم امپرسیونیسم، هنرمند آنچه ( هنرمند آنچه را وجود دارد، تصویر می
یابد، به تصویر کند و یا به تعبیری آن را میرا که در یک لحظۀ خاص از واقعیت احساس می

خوردی احساسی با واقعیت، این مکتب را از رئالیسم دور ( چنین بر1177: 17)دادور، « کشد.می
کوشیدند تا جلوة نور و رنگ را در کند. نقاشان پیرو این مکتب میو به رمانتیسم نزدیک می

کردن یک شیء باید به در این سبک، نقاشی»یک لحظه از زمان نشان دهند. از نظر تئوری 
 (112ـ 118: 1181ز، )چایلد« اندازة نگریستن به آن شیء طول بکشد.

ها بنای خود را بر دقت در تأثیر نور نهادند و محل کارشان را از فضای امپرسیونیست
ها یک منظرة طبیعی را بارها در ساعات مختلفی از روز نقّاشی بسته به هوای آزاد بردند. آن

کتبر مونه در ا»کردند و حاالت آن تصاویر، بسته به تفاوت نور با هم تفاوت داشت. می
شدّت بر روی کرد نوشت: من بهکار می «کومۀ علف خشک »وقتی بر روی مجموعۀ 1870

روم، امّا در این وقت از ای از تأثیرات متفاوت کلنجار میکنم و با مجموعهآثارم کار می



 71                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

: 7نافذ، «)گام کنم.توانم خودم را با او همکند که نمیسال، خورشید چنان غروب می
کرد، ها جلوه میها بیشتر به صورت تفاوت رنگت چون این تفاوت(. گفتنی اس1181

نقاشان این مکتب به این معروف شدند که نقاش رنگ هستند تا نقاش موضوع )رک. 
 (.71ـ 77: 1170کروچه، 

گرا، چه به عنوان یک شاعر آشنا با عرفان اسالمی و سهراب چه به عنوان یک عارف ذن
شناسد و قدر تب امپرسیونیسم لحظه )دم( )وقت( را میچه به عنوان هنرمندی پیرو مک

 داند: می
 (777تنی کردن در حوضچۀ اکنون است. )صدای پای آب/ ـ زندگی آب

 ـ پشت سر نیست فضایی زنده
 خواندپشت سر مرغ نمی
 آیدپشت سر باد نمی

 پشت سر پنجرة سبز صنوبر بسته است
 ها خاک نشسته استپشت سر روی همه فرفره

 سر خستگی تاریخ است پشت
 (777ریزد. )همان/ پشت سر خاطرة موج به ساحل صدف سرد سکون می

 ـ سال میان دو پلک را
 (170-171هایی شبیه راز تولد بدرقه کردند. )ما هیچ، ما نگاه، اکنون هبوط رنگ/ ثانیه

 کند نه واقعیت ازلی ـهایی از واقعیت را توصیف میپل ورلن نیز در شعر خود لحظه
داند امّا نه با پنداری عارفانه. ابدی را. او در زندگی پر فراز و نشیب خود قدر وقت را می

 زده در دنیای آشفتۀ قرن نوزدهم: نگاه ورلن به زمان نگاه شاعری است غم
 ـ چه شگفتی دشواری، باید زیست، 
 شود!زانکه پیکرما گلی است که خم می

 بری!ای اندیشه که ره به جنون می
 (70کند. )در نیمه راه برز/، ابیات بدنامی/ بینوا، بخواب! بیم تو مرا بیدار می برو

 داند: ها را افسانه میاو در شعری دیگر جز لحظۀ خوش سرایش، باقی زمان
 ـ باید شعر تو رویداد خوشی باشد

 پراکنده در باد موّاج صبحدم
 شکوفاند ... که نعنا و پونه را می
 (81. )در نیمه راه برز/، هنر شاعری/ باقی همه افسانه است

سر گذاشته و روزهای خوبی را هم پیش روی خود  ورلن که زندگی سختی را پشت
خیزد و گرایی برمیشمردن از پوچگونه دم غنیمتبیند، تنها به لحظه دلخوش است. ایننمی
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 نشیند: به جبر می
نباندش: خموش باشید، خموش باشید! )در نیمه جام / در ته یک سرداب، / که دستی میـ من آن گهواره

 (111راه برز/، خوابی تیره و سنگین/ 
 .بازي رنگ و نور1-2-2

داند. یعنی ما نمی« کیفیتی ثانویه»پدیدارشناسی برخالف سنت فلسفی غرب، رنگ را 
ه کنیم. بلکه متعلَّق ادراک ما رنگی است که از اشیاء بچیزها را فارغ از رنگشان ادراک نمی

هیچ تبیینی از تجربۀ زیستۀ ما از چیزها بدون در نظر »شود. در این فلسفه ادراک ما داده می
 (.17: 1172؛ر.ک: ابوالقاسمی،  (Hass, 2008: 63« گرفتن رنگ کامل نخواهد بود.

گیری این مکتب از سویی مدیون دنیای امپرسیونیسم دنیای رنگ و نور است. شکل
های نیوتن دربارة ت نور است و از سوی دیگر حاصل پژوهشاختراع دوربین عکاسی و ثب

گفت که قهرمان اصلی در ها. ادوارد مانه مینور، ساخت منشور، تجزیه و ترکیب رنگ
نقّاشی نور است و هنرمند تصاویر را در دنیایی از نور و هوا به مخاطبان و بینندگان خود 

 (.771: 1171کند )ر.ک: گاردنر، القاء می
سهراب تحت تأثیر فضای روشنفکری زمان و پیروی از نیما، فضای « گ رنگمر»در 

گزیند امّا در زده برای اشعارش برمیشب و سیاهی را به عنوان نمادی از جامعۀ هلم
هایی از نور به شعر کند خود را پیدا کند. در این مجموعه رگهتالش می« هازندگی خواب»

 شود: تر میشد عرفانی او روشنشود که همراه با رشاعر تابانده می
کرد. )زندگی گذشت / این تاریکی طرح وجودم را روشن میام در تاریکی ژرفی میـ زندگی

 (107ها، لحظۀ گمشده/ خواب
ـ خود را از روبرو تماشا کردم / گودالی از مرگ پر شده بود / و من در مردة خود به راه افتادم / صدای 

گذشتم / انتظاری گمشده با من بود / ناگهان نوری در نیدم / شاید از بیابانی میشپایم را از راه دوری می
ها، برخورد/ ام را پر کرد. )زندگی خوابام فرود آمد / و من در اضطرابی زنده شدم / دو جا پا هستیمرده
177) 

رخت. )حجم سبز، بینم در هلمت / من پر از فانوسم / من پر از نورم و شن / و پر از دار و دـ راه می
 (117روشنی، من، گل، آب/ 

آلود بازی رنگ و نور در مکتب امپرسیونیسم منجر به خلق تابلوهایی مبهم و مه
دید و مونه آنچه را گردد. ژرژ سورا هر نقطه را احاطه شده در یک هالۀ رنگ میمی

شود یده میکشید که گویا از میان مه و غبار دای به تصویر میگونهکرد بهمشاهده می
 (.170-117: 1181)ر.ک: چایلدز: 

در شعر سپهری تابش ناگاهان نور در زمینۀ تاریک یکی از عوامل ابهام شعری است. این 
ما هیچ، ما »و « شرق اندوه»، «آوار آفتاب»، «هازندگی خواب»های نکته بیشتر در مجموعه
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 شود. دیده می« نگاه
در »و سایه عالقه دارد. او به شعری باور دارد که  ورلن نیز در شعر خود به بازی نور پل

)در نیمه راه برز/، هنر « ای که در آن مبهم به صریح بپیوندد.ترانه»به « هوا خوب حل شود
 (.80شاعری/

، نشان از «روزروشنایی لرزان نیم»تشبیه چشمان زیبای یار به« هنر شاعری»در قطعۀ 
 گرایش او به مکتب امپرسیونیسم دارد: 

گرم خزان، / تودة کبود روز است / در آسمان نیمـ چشمان زیبایت پشت روبنده / روشنایی لرزان نیم
 (80ستارگان روشن است. )در نیمه راه برز/، هنر شاعری/ 

ویژه احساس نور و هوا و رنگ از تأثیرات طبیعی و ذاتی نقّاشی تأثیرات محیطی، به»
توان از شود، البته میه در شعر ورلن بیان میهستند و هنگامی که کیفیاتی از این گون
 (27: 1187)وثوقی و زیبایی، « اسلوب نقّاشی در شعر این شاعر سخن راند.

گون است / و درخشد / آسمان تیرههای شن میـ در اندوه بیکرانۀ دشت / برف ناپایدار همچون / دانه
بیند ... دن مهتاب را / با چشم خود میبرد که زیستن و مرهیچ پرتوی در آن نیست / آدمی گمان می

 کرانۀ دشت()اکواللیا، اندوه بی
 .تصاویر ناتمام امّا زنده و پویا1-2-4

(، در 118: 1181دانند )ر.ک: چایلدز، مو میها واحد رنگ را ضربۀ قلمامپرسیونیست
چند  اند. نقاش باشویم که گویا ناقصهایی مواجه میتابلوهای سهراب اغلب با نقّاشی

مو از پایین به باال و از باال به پایین درختانی کهن را بر روی بوم کشیده و گاه حرکت قلم
تمام است. شعر سهراب نیز این گونه است. ای نیز هست، امّا انگار طرح نیمهسنگی و پرنده

ر های ساده و به هاهکه در همان نقّاشیتمام، امّا چنانسهل و ممتنع و گاه به هاهر نیمه
توان ناقص حتّی ترکیدگی پوستۀ درختان نیز مشخّص است، در شعر او نیز با کمی دقّت می

های سپهری بیشتر فضای بوم را خالی پر کرده نگری شاعر را دید. گاه در نقّاشیجزئی
در شعر سپهری نیز وجود برد. است و شاید همین خالی تابلوهاست که انسان را به مراقبه می

برد. سهراب در جایی گفته بود امّا پویا مخاطب را به دنیای احساس و فکر می تصاویر ناتمام
 (77: 1127هایکو بیشتر در سفیدی کاغذ پنهان است. )رک: سپهری، 

ـ سکوت بند گسسته است / کنار درّه، درخت شکوه پیکر بیدی / در آسمان شفق رنگ / عبور ابر 
 (11ـ 17سپیدی )مرگ رنگ، درة خاموش/ 

ها، من، گل، آب / پاکی خوشۀ زیست )حجم سبز، روشنی، من، شینم لب حوض: / گردش ماهینـ می
 (117گل، آب/ 

اش کند مفاهیم ذهنیهایی چون مجاز، استعاره و نماد به شاعر کمک میاستفاده از آرایه
را در قالب حداقل کلمات بیان کند تا خواننده دربارة آن بیندیشد و حداکثر فضا را از آن 
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 گوید:ریابد. کروچه مید
امپرسیونیسم به رسم مجاز و استعاره، دربارة ادبیات و نیز همۀ انواع هنرها مصطلح شده  

کند باید آنچه را که در یک آن و است، به این مفهوم که هنرمند وقتی چیزی را مشاهده می
جّه باشد. توگذرد ثبت کند و به حقایق باطنی زندگی بیلحظه به صورت گذرا از ذهنش می

 (77: 1170)کروچه، 
بنابراین نویسندة امپرسیونیست مانند یک نقّاش، بازتاب نور و رنگ را با کمک 

 کند. صورخیال به خواننده منتقل و از توصیف مستقیم و طوالنی پرهیز می
های ضمنی شود. داللتدر آثار ادبی این مکتب از کمترین تعداد واژگان استفاده می

گیرند و ها ترجیح دارد؛ یعنی معنی تلویحی واژگان را در نظر میانی قاموسی آنها بر معواژه
دهند و ها رنگ و بویی احساسی و شخصی به شعر میهای شخصی خود دربارة آنبا تداعی

 (727ـ 727: 1187این معادل همان رفتار نقاشان این مکتب با رنگ است. )موران، 
یجاز، موفق به آفرینش تابلوهای زیبا و مبهم در شعر خود پل ورلن نیز با استفاده از شگرد ا

 شده: 
رسند / گون / پیاپی از راه میـ رؤیاهای غریب / چون آفتاب غروب / بر سواحل شنی، و اشباح لعل

 (277چون آفتاب بزرگ غروب / بر سواحل شنی. )در نیمه راه برز/، آفتاب غروب/ 
 کند: جاز فعل را از ساختار زبان خود حذف میبه رسم ای« والکورت»ورلن در شعر بلند 

ها و ها و رزها، / برگهای کوچک / برای عشاق! / رازکها، / ای دلربایان / پناهگاهها و سفالـ خشت
جوها، فریادها،  / میزهای پذیرایی های پر نور! / آبهای بلند / شرابخواران راستگو! / میخانهها، / خیمهگل

ای،  / نیکان همیشه در سفر! های غیر منتظرانهبخش / چه نعمتهای فرا/ و فرحبعدی، / راه / ... / ایستگاه
 (771: 1778)ورلن، 

نویسد. کوارترها، متشکّل از کلمات ترکیبی بیند میاو هر چه را که هنگام مسافرت می
ند. کها را مخلوط میهای رنگی هستند که آنغیر مرتبط با یکدیگر است. کلمات پاشش

جا امپرسیونیسم شاعرانه به برداشت فوری است، قبل از هر گونه مداخلۀ هوش؛ در این
 (87: 1187پیوندد. )وثوقی و زیبایی، امپرسیونیسم تصویری می

 هنرمند در اثر هنري« من».حضور 1-2-5

های کارگاهی و بسته انجام های خود را در محیطهنرمندان امپرسیونیست نقّاشی
روند و موضوع نقّاشی خود را از که برای خلق اثر هنری به فضای آزاد میدهند بلنمی

اساس و به این دلیل که هنرمند بر اساس احساس گیرند؛ براینطبیعت و شواهد اطرافشان می
را در خط و رنگ تابلو دید. « او»توان حضور کند، میای را گزینش میخود لحظه

ت هستند امّا نگاه نقاش به آن اشکال تکرارشونده های سهراب اگرچه ثابهای نقّاشیشکل
هنرمند سهراب  «من»آفریند. در شعر نیز نگاهی متفاوت است و در هر تابلو نقشی تازه می
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 حضوری آشکار دارد: 
فروشم به شما / تا به آواز سازم با رنگ / میگاهی قفسی میام نقّاشی است: / گاهـ اهل کاشانم / پیشه

 (721تان تازه شود. )صدای پای آب/ ن زندانی است / دل تنهاییشقایق که در آ
بینم در هلمت / من پر از فانوسم / من پر از نورم و شن / روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم / راه میـ می

نهاست. و پر از دار و درخت / پرم از راه، از پل، از رود، از موج / پرم از سایۀ برگی در آب:  / چه درونم ت
 (112و  117)حجم سبز، روشنی، من، گل، آب/ 

بدین ترتیب، طبیعت در نگرش او، یک عین مستقل و بیرونی نیست بلکه امری درونی »
است؛ جهان خارج، موجودی زنده است که در احساس شاعر شریک است. در این رابطۀ 

« شود.استحاله میرود و او در طبیعت در او دوسویه مرز میان شاعر و طبیعت از بین می
تواند چنین باشد که عناصر و توجیه این استحاله می(. »107: 1171نژاد، )رضوانیان و هدایت

روند و با قرارگرفتن در های طبیعت از بُعد جسمانی خود در ذهن شاعر فراتر میپدیده
ل یابند. درواقع چونان انسان به شکای از تقدّس، وجودی روحانی و فراسویی میهاله

آمیزند شوند و در چنین شرایطی با روح سراینده در هم مییافته تصوّر میوجودی کمال
 (.78: 1177)قریه علی، سید یزدی و افشارکیا، 

بیند. او ورلن نیز به عنوان یک شاعر امپرسیونیست واقعیت بیرون را با نگاه درون می
 (.77: 1181)ورلن،  «هنر، فرزندان من آن است که سراپا خود باشیم.»گوید: می

شاعری ورلن در اشعار، از سویی فضایی ساده و صمیمی را رقم « من»حضور آشکار 
 گوید: از تمنّای شاعر عاشق می« سبز»کاهد. قطعۀ زند و از سوی دیگر از عمق آن میمی

ه.  / بگذار کنار ام یخ بسترسم،  / شبنمی که از باد صبح بر پریشانیـ باز سراپا پوشیده از شبنم از راه می
های عزیزی فرو روم / که خستگی از تن به در کند. )در نیمه راه برز/، ات / به رؤیای لحظهپاهای آسوده

 (10سبز/ 
کند. شاعر تنها، ، ورلن حالت روحی خود را به طبیعت تحمیل می«گردش عاشقانه»در 

 کشد: انگیز به تصویر میشبی زیبا و مهتابی را غم
پریده را به جنبش آورده بود، / میان نیزار، نیلوفرهای تابید و باد / نیلوفرهای رنگتو غروب میـ واپسین پر

زدم، / در امتداد برکه درخشیدند / یکه و تنها میان بیدستان پرسه میآبی بزرگ / دلتنگ بر امواج آرام می
 (71رنجم را به گردش برده بودم. )در نیمه راه برز/، گردش عاشقانه، 

با این همه »... کند: جاست که شاعر نام معشوقش را نیز بیان مین صمیمیت شاعرانه تا آنای
 (87)در نیمه راه برز/، شبان جوان بینوا/ « را دوست دارم/ او و چشمان زیبایش را. (Kate)کَت 

شود که سهراب سپهری برای حضور خود در با مقایسۀ اشعار دو شاعر چنین برداشت می
دهد، شعر را از استعاری دارد. این بیان استعاری عالوه بر عمقی که به کالم میشعر بیانی 

پیوندد. از های انسان نوعی میهای سهراب را به لحظهبرد و لحظهشخص سهراب فراتر می
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که ها؛ درحالیها و همۀ مکاناین روست که شعر سپهری شعری است برای همۀ زمان
 سادگی و صمیمیت فقط خاص خود اوست. های عاشقانۀ ورلن با همۀ لحظه

 گرایی. ذهنیت1-2-6

ترین مفاهیم دوران مدرن است، که همگام با یکی از محوری «ذهنیت»مفهوم 
 گوید:شود. هوسرل مییافتن نیروی تعقل انسانی به عنوان اساس هستی مطرح میمحوریت
معموالً چیزهای بیشتری  شماری دارد. اوالً مُدرِکهای بیفرآیند ادراک جهان پیچیدگی 

کند ... ثانیاً چیزها در یک جهان معنایی مسترند و مانند بیند قصد میرا از آنچه درواقع می
دار معانی متعددّی را همراه دارند که ما لزوماً به آنها آگاه نیستیم به سخنی دیگر ستارة دنباله

، به نقل از: رشیدیان، ادراک یک شیء ادراک آن است درون یک میدان ادراکی. )هوسرل
1171 :778 ) 

های ذهنی ها و اسطورهها، اندیشهدر هنر یعنی اینکه هنرمند بر اساس باور «گراییذهنیت»
گرایی هنری نوعی مکاشفه وجود دارد تا حیات خود به دنیای بیرون بنگرد. در ذهنیت

تر هنری است ها را کشف کند. هنر اروپا در دورة مدرن، بیشواقعی و ذاتی پدیده
ای چون دکارت، گرایی و آرای فالسفهگرا. این ویژگی از سویی ریشه در عقلذهنیت

افتد. یکی از الک دارد و از سوی دیگر تحت تأثیر هنر مشرق زمین اتّفاق میکانت و جان
 گرایی است. اصول مهمّ مکتب امپرسیونیسم نیز ذهنیت

بیرونی را با دیدگاهی ذهنی ارائه دهند.  کوشیدند واقعیتهنرمندان امپرسیونیست می 
آمیزی طبیعی را به هم ها از ارائۀ اشکال با خطوط محیطی سرباز زدند و روال رنگآن

ها را به جای آن که بر روی جعبه رنگ ها این بود که رنگریختند. یکی از شگردهای آن
یختند. این نگاه به هنر ربا هم ترکیب کنند، تصادفی و ناخودآگاهانه روی پردة نقّاشی می

توان باعث شد دنیای احساس و درون ارزشی بیش از واقعیت بیرونی پیدا کند؛ تاآنجاکه می
های مهم مکتب امپرسیونیسم از ویژگی (Subjectivism)گفت حرکت از بیرون به درون 

دانست متمرکز بر درون و ذهن شخصیت اصلی شد. گودن رمان امپرسیونیستی را رمانی می
 (.177: 1171توجّه به واقعیت خارجی )ر.ک: گودن، و بی

تصاویر شعری سهراب حاصل آمیختگی اندیشه و احساس اوست که با تصاویر دنیای 
خوانی ندارد. درفرایند آفرینش هنری او، همواره احساس و تخیّل بر اندیشه واقعی چندان هم

به واسطۀ تخیّل شاعرانۀ خود اش طبیعت است، او که جایگاه اصلی»و تفکر سایه دارد؛ 
کوشد که به عمق اشیا برسد تا از طبیعت و اشیای موجود در آن، به فراسوی آنها برود و می

روح معنویت نهفته در آنها را کشف کند ... در این سیر آفاق و کشف و شهود، شاعر به روح 
ت که سپهری دنیای (؛ از این روس108: 1171نژاد، )رضوانیان و هدایت« یابدعالم دست می

شود. نوردد و وارد ناخودآگاه ذهن او میهوشیاری و خودآگاهی خواننده را در می
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 گرایی امپرسیونیستی در شعر سپهری منجر به خلق تصاویر زیبایی شده است: ذهنیت
دم ـ به کنار تپۀ شب رسید / با طنین روشن پایش آیینۀ فضا شکست / دستم را در تاریکی اندوهی باال بر

ها را نشان دادم / و تابش / و کهکشان تهی تنهایی را نشان دادم / شهاب نگاهش مرده بود / غبار کاروان
اش خاموشی بود / الالیی اندوهی بر ما وزید / تراوش ها / و بیکران ریگستان سکوت را / و او پیکرهبیراهه

 (177و  171/ ها آمیخت. )آوار آفتاب، آن برترسیاه نگاهش با زمزمۀ سبز علف
ـ مرغی روشن فرود آمد / و لبخند گیج مرا برچید و پرید / ابری پیدا شد / و بخار سرشکم را در شتاب 

 (111تار و پود/ شفّافش نوشید. )آوار آفتاب، بی
ام در تاریکی ژرفی شنیدم / زندگیهایم میـ مرداب اتاقم کدر شده بود / و من زمزمۀ خون را در رگ

 (107و  101ها، لحظۀ گمشده/ کرد. )زندگی خوابن تاریکی، طرح وجودم را روشن میگذشت / ایمی
 داند: منوچهر آتشی این خصیصه را در شعر و نقّاشی او مشترک می

دانیم که او در شعر هم مثل نقّاشی، خصوصاً از جنبۀ بینیم و میاز طرف دیگر می
ی به رؤیای دیگر و این که هر رؤیای شگرد رؤیانویسی و لغزیدن از رؤیای« آبستراکسیون»

رود و وجود میهم  نوشتاری پاسخ بالفاصلۀ رؤیای قبلی است و اغلب مرز این رؤیاها در
لغزاند و انداموارگی فیزیکی و معنای مشخّصی از او به ها در هم میسپهری را مثل رنگ

رهای او نیز بدانم. دهم که آبستراکسیون را شامل شعدهد ... به خود اجازه میدست نمی
 (101: 1187)آتشی، 

 باور به اصالت هنر و حرکت از بیرون به درون در شعر ورلن نیز مناهری زیبا آفریده است: 
/ دلتنگ  (Bergame)انداز دلفریبی است / که در آن مردان نقابدار و مردم شهر بِرگام ـ روح تو چشم

 (77)در نیمه راه برز/، مهتاب/  رقصند.نوازند و میهای غریب / چنگ میدر جامه
ام یخ بسته / بگذار کنار رسم / شبنمی که از باد صبح بر پیشانیـ باز سراپا پوشیده از شبنم از راه می

کند. )در نیمه راه برز/، های عزیزی فروروم / که خستگی از تن به در میات / به رؤیای لحظهپاهای آسوده
 (10سبز/ 

رسند / چون آفتاب غروب / بر سواحل شنی، / و اشباح لعلگون پیاپی از راه میـ رؤیاهای غریب / چون 
 (27آفتاب بزرگ غروب / بر سواحل شنی. )در نیمه راه برز/، آفتاب غروب/ 

 هاي روشن. استفاده از رنگ1-2-7

های روشن و شفّاف است. های بارز نقّاشی امپرسیونیسم، استفاده از رنگیکی از ویژگی
نیلوفرهای آبی واقع در برکۀ روبروی منزلش آثار بدیعی خلق کرده بود. در دورة مونه از 

ای و تیره های قهوههای اجتماعی، رنگسامانیهای سپهری تحت تأثیر نابهاوّل نقّاشی
های عرفانی و دستیابی به یک فلسفۀ زیبانگر از پای رشد گرایششود امّا همفراوان دیده می

 شود. ه میتیرگی تابلوها کاست
رنگ سیاه بسامد باالیی دارد؛ حال « مرگ رنگ»نیز این گونه است. در  هشت کتاب



 بررسی تطبیقی اشعار سهراب سپهری و پل ورلن از منظر...                        78

هایی چون بنفش، نارنجی، سر/، آبی، سفید و سبز های بعدی با رنگکه در مجموعهآن
ها( در )رنگ مورد عالقۀ امپرسیونیست« آبی»روییم؛ بخصوص تکرار رنگ روبه

هاست و نگاه بدون اینکه ترین رنگآبی از ژرف»است. های سپهری قابل توجّه مجموعه
ترین، رود... آّبی غیرمادینهایت پیش میرود و تا بیبه مانعی برخورد کند در آن فرومی

های مریم عذرایی هستند و نشانگر ترین رنگ هاست. آّبی و سفید رنگسردترین و خالص
 (.7: 1170)نسبی، « سوی خداوند. های این جهانی و گسیل روح آزاد بهگسستگی از ارزش

 (77ها، گل کاشی/ گل کاشی زنده بود / در دنیایی رازدار / دنیای به ته نرسیدنی آبی )زندگی خوابـ 
و آرامش حاصل از آن است؛ همچنان که  «نیروانا»در شعر سپهری یادآور «آبی»رنگ
و در آنجا به عبادت داد دارد، اتاق آبی به او آرامش میبیان می «اتاق آبی»خود در 

 (. 1127: 77پرداخت )رک. سپهری، می
رنگ »های آبی و سفید، رنگ سبز بیشترین کاربرد را دارد. در شعر سپهری پس از رنگ

های مقدّس نزد مسلمین است. در حقیقت، سهراب با سبز همان رنگ اسالم و جزء رنگ
مان و اعتقاد خود به اسالم را بیان این اشارات گویا به اصول و مبانی دینی ـ اسالمی خود، ای

 .(12: 1171زاده، )احمدیان و جعفری« کند.می
کم / بیدارم / نپنداریدم در خواب )همان، خواب روید کمـ گیاه نارنجی خورشید / در مرداب اتاقم می

 (28تلخ/ 
 (77ـ هنگامی که چشمش بر پردة بنفش نیمروز افتاد / از وحشت غبار شد )همان، پاداش/ 

 (171جا همیشه تیه/ ـ لک لک مثل یک اتفاق سفید / بر لب برکه بود. )ما هیچ، ما نگاه، این
( در 87)در نیمه راه برز/، هنر شاعری/ « رنگپل ورلن نیز خواهان رنگ است نه نیم

است و در این میان رنگ  %27های روشن نگاه آماری به گزیدة اشعار ورلن، فراوانی رنگ
 ربرد را دارد: آبی بیشترین کا

درخشیدند. / چون شبح بزرگ شیری رنگ /  ـ میان نیزار، نیلوفرهای آبی بزرگ /  دلتنگ بر امواج آرام می
 (71گریست. )در نیمه راه برز/، گردش عاشقانه/ مه خفیف نومیدانه می

 (28ماه سپید/ خیزد. )در نیمه راه برز/، درخشد، / از شاخۀ درخت / نغمه میـ ماه سپید / در بیشه می
کنی. )در های سپید / بهر من جاری میهای آبی و سر/ معتقدم / که در لذّت شبـ من فقط به لحظه

 ( 77نیمه راه برز/، تو به فال قهوه معتقدی/ 
ها، همچون بوم نقّاشی است که در زمانی کوتاه پر از سایه گاه شعر ورلن با تنوع رنگ

 شود: شدن در شعر مکلن به خوبی دیده میشود. آرزوی روشن ها میروشن رنگ
 (88: 1788پایان نزدیک ... )ورلن، ـ به سوی روشن نزدیک، بی

 . ادراک مستقیم بصري1-2-1

کردن، دیدن و نگریستن رکن آغازین هرگونه پدیدارشناسی است.  نگریستن مشاهده
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ویداد دیدن را در بنیاد تجربۀ ماست و از همین رو فیلسوفان پدیدارشناس، تبیین فلسفی ر
 دهند.کانون تأمالتشان قرار می

کند و در این مکتب امپرسیونیسم نیز بر استفادة شاعر از حواس و تجربۀ شاعرانه تأکید می
ها ثبت تحریک عصب بینایی میان، بینایی بیشترین سهم را دارد. گفته شده که کار امپرسیونیست

اب هم به عنوان یک عارف اهل شهود و هم به (. سهر777: 1171حاصل از نور است )گاردنر، 
عنوان یک هنرمند امپرسیونیست تأکید خاصی بر دیدن و تماشا دارد. از مفاهیم دیداری که 

به کار رفته است در « هشت کتاب»بار در  770های آن حدود و وابسته« دیدن»بگذریم، واژة 
 . 17هایش ستهاست و سهم زبان و واب 11هایش که سهم گوش و وابستهحالی

ام / این سو نه، آن سویم / و در آن سوی نگاه، تر شدهام. چشم نویدم، به نگاهیـ پرهایم؟ پرپر شده
 (778جویم. )شرق اندوه، نه به سنگ/ بینم، چیزی را میچیزی را می

ردم / هر تکه های تو وا کـ بر لب مردابی، پارة لبخند تو بر روی لجن دیدم، رفتم به نماز / درها به طنین
 (772و  777نگاهم را جایی افکندم، پر کردم هستی ز نگاه. )شرق اندوه، و شکستم و دویدم و فتادم/ 

ها را دیدم / آب را دیدم، خاک را دیدم / نور و ها را، کوهـ مردمان را دیدم / شهرها را دیدم / دشت
دم / جانور را در نور، جانور را در هلمت هلمت را دیدم / و گیاهان را در نور، و گیاهان را در هلمت دی

 (787دیدم / و بشر را در نور، و بشر را در هلمت دیدم. )صدای پای آب/ 
بدون شک این مردم هم به درخت و گل و آب نگاه »گوید: سپهری در جایی می

« شویم.بینیم و غرق میگذرند. ما میبینند و میکنند، امّا این تماشا اصیل نیست. میمی
 (.17: 1127)سپهری، 

های آنی از زندگی را با عناصر بصری ها مفاهیم ذهنی و برداشتگرچه امپرسیونیست
در شعر پل ورلن سهم اندکی دارد؛ « دیدن»و « نگاه»رسد دهند، امّا به نظر مینشان می
 . %10حدود 

زند / بر دستی ـ در عصرگاهی آمیخته از صورتی و خاکستری،  / می درخشد پیانویی،  / بوسه می
چرخد / هریف، / و آوایی بسیار سبک چون پر، / بسیار قدیمی، آرام و دلفریب، / می گردد و می

خواستی از من،  / ترانۀ بود... / چه می «او»ها / عطرآگین بوی هراسان و رازآلود، / در اتاقی که مدّت
 دلفریب بازیگوش؟ )جمشیدی، خانۀ شاعران جهان / پیانو( 

 گیرد: تر شعرهای ورلن آواهای رازآلود جای اشکال رازآلود را میدر بیش
ای روح بینوا، روزهای خوب دروغین هماره درخشیدند، / حال به صدای سازهای مسین غروب ـ 
نوا که تو را به خویش لرزند. / آسمان آبی را یکسره از هم فرو پاشیدند، / آن آسمان خوشمی
 (170ای روح بینوا/ ،خواند. )در نیمه راه برز/می
 .پیوند طبیعت و مدرنیته2-1 -1

 یهنر سمیونیامپرس شود.موقعیت تاریخی امپرسیونیسم در مرز سنّت و مدرنیته معنی می
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... بلکه بدان  کندیانداز شهر را کشف مچشم تیفیرو که ک نیاست و نه تنها از ا یشهر
با اعصاب فرسودة  یبرون یهابه برداشتو  ندیبیم نیشهرنش دگانیرا از خالل د ایسبب که دن

چه توجّه مراجلب آن»دربارة آثارش نوشت:  ارویس. پدهدیواکنش نشان م نیو نو یانسان فن
ها، درشکه ادیبا رفت و آمد ز، یروز باران کیاست در  یایپل آهنۀ ینقش ما کندیم
« است. یجنبش زندگ صحنه سرشار از یدود و مه در دوردست؛ تمامها؛ قیو قا روهاادهیپ

 .(178: 1188)ر.ک: پاکباز، 
نگرد و بینانه به جهان مدرن میبا نگاهی واقع« مرگ رنگ»سهراب سپهری در مجموعۀ 

 انگیزد: های تیره مینقش
که من به روی روی هر تپش، هر بانگ / چنانبهـ جهان آلودة خواب است / فر بسته است وحشت در

همه انگار خواندم در گوش / میان اینش دلپذیرش نیست / و دیوارش فرومیخویش / در این خلوت که نق
 (78و  72ها دارد فریب زیست! )مرگ رنگ، وهم/ / چه پنهان رنگ

بینی سهراب گرایی و خوشگراید. دروناما به تدریج رنگ طبیعت او به روشنی می
لقب دهند )ر.ک: « نشین شاعر برج عاج»و « بچه بودایی اشرافی»سبب شده تا گروهی او را 

 (.721: 1121براهنی، 
تعهّد یعنی »گوید: داند و در تعریف تعهّد میبراهنی، سپهری را شاعری غیر متعّهد می

متعهّد شدن در برابر نسبتی که قدیم با جدید، زمان گذشته با زمان حال و حال با آینده پیدا 
 (1117)همان: « عات کردن ... کند. متعهّد شدن یعنی نسبت جدید با قدیم را مرامی

رفتن »آورد ازسهراب زمانی که از پیشرفت فناورانه و صنعت و علم سخن به میان می
های فضاپیمای او دهد. تسخیر فضای کیهانی به دست انسان و سفینهخبر می «موشک به فضا

و ترقی آدمی جویی ای برای اشاره به استعداد تعالیدو داللت متقابل دارد: از یک سو نشانه
کرانه است؛ از دیگر سو، وجهی و بررفتن از طبقات آسمانی و کشف و تسخیر فضاهای بی

های ناروای آدمی به آسمان و فضاهایی اندازیجا و دستدهندة دخالت بیمنفی دارد و نشان
)زهره وند  است که در جهان اسطوره و دین، ملک بالمنازع خدای یگانه یا ارباب انواع بود.

 ( 171: 1177مسعودی،  و
دنیای آرمانی سپهری دنیایی است آرام، زیبا و طبیعی. او طبیعت را، آب را و گل را 

زند. نگاه سپهری به جویانه از جدال با جهان آشفتۀ مدرن سر باز میستاید و عزلتمی
 مدرنیته نگاهی است فسفی و انتزاعی: 

ترسم. / من از سطح ضرب تردید و کبریت میصلهایی که تاریک هستند / من از حاـ در این کوچه
ترسم. / بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه / جرثقیل است. / مرا باز کن سیمانی قرن می

مثل یک در به روی هبوط گالبی در این عصر / معراج پوالد. / مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب 
 (177)حجم سبز، به باغ همسفران/ « دن صبح آمد، صدا کن مرا.اصطکاک فلزات. / اگر کاشف مع



 101                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

تردید، شعر سهراب سپهری، شعری واکنشی است امّا صرفاً واکنش یک شاعر رمانتیک؛ بی
های شاعری که آرمانش، گسترش صلح و معرفت است، با نگاه مهرورزانه به همۀ پدیده

آید که گاه به کار میویی ندارد و آنجهان؛ نگاهی که البتّه در کشاکش کارزار سیاسی تألل
طوفان مبارزه فروکش کرده باشد و مجالی برای نگریستن به خود و فردیت خود فراهم آمده 

 (117: 1171نژاد، باشد. )رضوانیان و هدایت
 شود: چنین نگاهی به جهان مدرن، در شعر ورلن نیز دیده می

های مارپیچ کلیسا / که در آسمان و ترانه، معابد یونان، برجخندم به بشر، / به شعر خندم و میـ به هنر می
 (77ام یکسانند. )در نیمه راه برز/، هراس/ اند، / و نکوکار و بدکار به دیدهتهی قد برافراشته

گرایانه و رئالیستی. او زندگی امّا نگاه ورلن به زندگی شهری مدرن نگاهی است واقع
زند. شعر پذیرد و با طبیعت وحشی پیوند میهایش می ها و زشتیمدرن را با همۀ زیبایی

 ای است از پیوند طبیعت و مدرنیته. نمونه« شارلروی»معروف 
این شعر عنوان خود را از نام یک شعر در بلژیک، واقع در یک منطقۀ صنعتی گرفته 

تمی تند، برد. شعر با ریها ورلن و رمبو را به سفر میاست. قطاری در میان مزارع و کارخانه
کند. در های مختلف را با یک توالی سریع و پایان ناپذیر بر چهرة مسافر پرتاب میحس

کننده، مسافر نوعی سرگیجۀ های خیرهاین هرج و مرج احساسات وحشیانه و برداشت
یابد که روح خود را با آن منظره متّحد کند ... و این امکان را میسکرآور را تجربه می

 (82: 1187زیبایی،  کند. )وثوقی و
خواهیم باور روند / باد شدید / اشک بریز / می( میLes Koboldsهای سیاه / کوبولدها)ـ در چمن

های ذوب شدة قرمز! / چه احساسی هایی! / آهنهایی! / چه افقکنیم / ببین چه احساسی دارد؟ / چه خانه
: 1778شوند، / شارلروی کجاست؟ )ورلن، ها حیرت میکنند و چشمها رعد و برق میدارد؟ / ایستگاه

777) 
 «شاعر شهر»های فراوان زندگی شهری مدرن در شعر ورلن باعث شده که او را نمود

 لقب نهند. 
 .حرکت و سیالن1-2-22

در اندیشۀ امپرسیونیستی حرکت و تغییر اساس بقا و هستی است و درک این احساس 
« بودن»است نه « شدن»ود و واقعیت مفهوم شای دو بار تکرار نمیاست که هیچ پدیده

(. در نگاه هنرمند این مکتب، دنیا شکلی ثابت ندارد بلکه با هر نظر در 28: 1188)پاکباز، 
ترین ویژگی سپهری در نقّاشی و شعر، تماشا و شود. مهمشکلی جدید دوباره کشف می

پایان ایی مطلق و بیکند. او به زیبجستجو است که نگاه ایده آلیستی او را تداعی می
 دارد: اندیشد و این اندیشه او را به حرکت، جستجو و کشف وا میمی

نشست./ ... شد. / از باغ دیرین، عطری به چشم تو میـ رؤیازدگی شکست: پهنه به سایه فرو بود. / زمان پرپر می
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ها در ند در سایه روان بود. آتش سایهکاسۀ فضا شکستـ  در سایهـ  باران گریستم، و از چشمۀ غم بر آمدم./ ... لبخ
 (178من گرفت: / گرداب آتش شدم )آوار آفتاب، .../ 

شود. منظرة هر قطعه تقریباً از آغاز تا در شعر ورلن حرکت و سیالن به ندرت دیده می
 اگر هست از روی اجبار است: « حرکتی»پایان ثابت است. گاه 

شوم / که به هر سو مرا دارد / و با تندباد رهسپار می/ دلم را رنجه می ـ زاری دیرپای خزان / با اندوهی پر مالل
 (77برد / به سان برگ خشکیده. )در نیمه راه برز/، نغمۀ خزان/ می
 ي تنهایی.تجربه1-2-22

آثار امپرسیونیستی آثاری است حاصل کشف و شهود فردی هنرمند و نشانگر تنهایی و 
ی که بیشتر برگرفته از اندیشۀ رمانتیستی ـ و نیز عرفانی ـ مالل انسان معاصر. تنهایی سپهر

« مرگ رنگ»ای خاص دارد. در مجموعۀ گانه جلوهاوست در هر یک از دفترهای هشت
های دیگر رنگی روشن که در مجموعهحالیاین تنهایی قرین خاموشی و شکست است در

 دارد. 
واند / شب سلیس است و یکدست، و باز خـ شب تنهایی خوب / گوش کن، دورترین مرغ جهان می

 (121)حجم سبز، شب تنهایی خوب/ 
 زند: سپهری در شعر خود تنهایی عارفانه را به تنهایی انسان مدرن پیوند می

ای جا تنهاست / و در این تنهایی،  / سایۀ نارونی تا ابدیت جاری است. )حجم سبز، واحهـ آدم این
 (171درلحظه/ 

ربیات عرفانی خویش احوالی چون تجرّد روحانی عرفا را تجربه سپهری در مسیر تج»
کرده است. عوالم او با حاالتی از سنخ خلسه، مراقبه و خلوت عرفای پیشین همراه بوده که 

)باقی نژاد و « های حاصل از آن را بیان کرده است.های مختلفی، اسرار و مکاشفهوی با نماد
که در میان عرفای شرقی مرسوم «ذن»ی به حالت (. تنهایی سپهر1187: 711علی زاده، 

حالتی از خلسۀ روحانی است که امکان ارتباطی باطنی را با شعور «ذن»است، شباهت دارد. 
هاست که آورد. خلسه و تنهایی سپهری خاص خود اوست. در این تنهاییکیهانی فراهم می

 خود ره توشه برگیرد.  پردازد تا برای خلق آثار هنریسپهری به سیر آفاق و انفس می
پل ورلن نیز به عنوان یک شاعر سمبولیست در شعر خود معموالً تنهاست. آشکار نیست که 

 خواهد از خود بگریزد یا خود را بیابد: های تنهایی میدر لحظه (decadent)« منحط»این هنرمند 
ش آورده بود، / میان نیزار، نیلوفرهای پریده را به جنبتابید و باد / نیلوفرهای رنگـ واپسین پرتو غروب می

زدم، / در امتداد برکه درخشیدند. / یکه و تنها میان بیدستان پرسه میآبی بزرگ / دلتنگ بر امواج آرام می
 (71رنجم را به گردش برده بودم. )در نیمه راه برز/، گردش عاشقانه/ 
ری که در آغاز به خود بگویم:  / من او را به ـ من او را به خواب دیدم و به هم بخشیدیم / ... لیک چه شو

 (71خواب دیدم، او مرا به خواب ندید. )در نیمه راه برز/، رؤیا/ 
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 گیري.نتیجه2
سهراب سپهری و پل ورلن هر دو به عنوان شاعر ـ نقاشانی آشنا با مکتب امپرسیونیسم، 

هایی د. ویژگیانهای این مکتب را در شعر خود وارد کردهناخودآگاه برخی ویژگی
های روشن و گرایی و استفاده از رنگهمچون بازی با رنگ و نور، تصاویر موجز، ذهنیت

ها نگاه دو شاعر شفّاف در اشعار هر دو شاعر جایگاهی مشابه دارد؛ امّا در سایر ویژگی
شود، زدایی سپهری، او را به جهانی زیباتر از جهان واقعی رهنمون میمتفاوت است. آشنایی

ای در شعر که جهان ناآشنای ورلن تلخ، دردناک و طنزآلود است. برداشت لحظهدر حالی
هر دو شاعر به روشنی مورد تأکید است؛ با این تفاوت که در شعر سپهری برداشت 

 ای زیرساخت عرفانی دارد. لحظه
کشد و های کوتاه زندگی را به تصویر میسپهری با نگاهی عمیق و دقیق لحظه

در تنهایی و خلوت شاعرانه، روح خود را پرواز دهد. نگاه سپهری به وقت و  کوشدمی
در عرفان است؛ اما ورلن که زندگی سختی را پست سر « اغتنام فرصت»لحظه یادآور نظریۀ 

بیند تنها به لحظه دلخوش است. این برداشت گذاشته و روزهای خوبی را هم پیش رو نمی
که جهان ورلن جهانی است نشیند؛ حال آند و به جبر میخیزگرایی بر میای از پوچلحظه

داند. از سوی دیگر نیاز از هر حرکتی میساده که شاعر آن را به خوبی پذیرفته و خود را بی
گرایی سپهری سبب شده دنیای شعر او با دنیای مدرن فاصلۀ بسیار داشته باشد، در طبیعت
 زند. ا طبیعت وحشی پیوند میکه ورلن با پذیرش جهان مدرن، آن را بحالی

بندی بیشتری به که سپهری به رغم فاصله با دنیای مدرن غرب، پایحاصل سخن آن
که بندی دو دلیل قابل ذکر است: دلیل اول اینپای مکتب امپرسیونیسم دارد. برای این

 سپهری پیش از شاعری، نقّاشی امپرسیونیستی را در تابلوهای خود تجربه کرده است در
که ورلن تنها در محافل هنری با تئوری این مکتب آشنا شده بود. دلیل دوم به ذات حالی

زمین است، گردد به این معنی که گرچه خاستگاه این مکتب مغرباین مکتب برمی
 های اصیل این مکتب همانندی بسیار با عرفان و هنر مشرق زمین دارد. ویژگی
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1. Introduction 

The valuable Frankenstein or Modern Prometheus novel written by 

Mary Shelley in the early nineteenth century is a Gothic-style science-

fiction. What distinguishes Frankenstein while simultaneously 

showing the features of science -fiction is its Gothic style and 

induction of a horror genre over the novel atmosphere. The Gothic 

novel found its place as a literary form in the world literature from the 

18th century. The term Gothic is associated with architecture and 

refers to a type of European construction that was common in the 

Middle Ages but was not influenced by Greek and Roman 

architecture. The atmosphere of horror in the castles and mysterious 

places full of ghosts establishes the semantic connection between 

Gothic architecture and its fiction style. The induction of this terror in 

these novels is the result of the fear present in the mind of a writer 

who tends toward modernity in the struggle with traditions but still 

adheres to the latter. In Frankenstein novel, the creation and 

appearance of a creature whose actions are Satanic but at the same 

time accompany the reader's emotions make the core of the novel in 

                                                           

*Date received: 05/06/2020                     Date accepted: 06/11/2020    

                                                                                                      

1. Corresponding author: Associate Professor of the Department of Persian 

Language and Literature of Tarbiat Modares University.Email 

n.dorri@modares.ac.ir (Corresponding author) 

2. Master’s Student of Persian Language and Literature of Tarbiat Modares 

University (Majoring in Folk Literature) amirishabnam04@gmail.com 

mailto:n.dorri@modares.ac.ir


 ...یشرق عناصر حضور یبررس و لیتحل                        108

the form of an innocent being that had no role in his creation. The 

novel is written in the form of letters, following the style of oriental 

stories and having a story within a story. There are five narratives in 

the novel: Walton's letter to his sister, the life story of Victor as the 

creator of the monster, the story of Frankenstein from the beginning of 

creation and what he commits in the course of the story in revenge, the 

life story of the hut dwellers, and the story that Safie narrates for the 

hut dwellers and the readers of the novel. The present study has 

considered the oriental themes and concepts in the text of the novel 

while analyzing their characteristics and formation. 

 

2. Methodology 

The present study has used a descriptive-analytical method. First, 

the documents were collected through library surveys and available 

resources in Persian and English, after which they were reviewed and 

analyzed. The present study seeks to find answers to these questions: 

First, what is the primary spark of the presence of Oriental elements in 

Frankenstein’s novel? Second, how can the presence of these elements 

be analyzed based on the environmental and inter-textual factors? 

Given the allusions in the text of Mary Shelley and the oriental 

thoughts, as well as the internal structure of Frankenstein's novel, it 

seems that the author had the translation of the One thousand and one 

nights novel and has been under great influence of its internal stories. 

Besides, the author’s familiarity and communication with a group of 

the greatest English poets and writers, including Lord Byron, can be 

effective in strengthening the assumption regarding her familiarity 

with the oriental themes. This study has taken a comparative approach 

based on the American school, along with the use of some inter-

textual principles in describing similarities. According to the 

principles of this school, there is no obligation to prove such a claim 

as the author’s direct familiarity with oriental ideas, but the existing 
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similarities can be formed through inter-textual elements and various 

factors. 

 

3. Discussion 

According to studies conducted, the presence of oriental elements 

in Frankenstein novel can be divided into two categories: The first 

one includes hyper-textual factors that represent the author's 

familiarity with the East and its influence on her in writing the novel. 

The second category is associated with direct references to the East 

and oriental thoughts across the novel. 

Mary Shelley and her husband's acquaintance with Lord Byron is 

an example of hyper-textual references. Lord Byron explicitly 

mentions his acquaintance with Iran in his poems. Another instance 

includes the style of the novel’s authorship, using a story within a 

story or internal stories as the style of The One yhousand and one 

nights. This book was translated into English and French at that time 

and attracted the attention of Western writers. The novel includes five 

narrations in the form of letters or story-telling of a character. The 

opening story (number 1), which is in the form of a letter from Walton 

to his sister, describes his acquaintance with Victor Frankenstein in 

the Northern Waters. The second story (number 2) is narrated by 

Victor and is the core narrative which has several internal stories. The 

third story (number 3) is about the monster creature telling the story of 

how time passed from the time it was separated from Victor until then. 

Then, the next story (number 4) is about the old man and his children 

who live in the hut and are whose life is observed by the monster 

creature. Finally, the last story (number 5) is bout an Arab girl called 

Sophia, and is narrated through a letter in the hands of the creature. 

What the monster creature performs in that part of the story related to 

the murder of William, Victor's little brother, and then using a trick to 

accuse the servant is one of the repetitive themes in the stories of One 

thousand and one nights. The monster creature steals the beautiful 

necklace of the murdered child and puts it in the pocket of Justin, the 
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housekeeper, while he is asleep in the barn. This is a familiar image 

that often occurs by jinns or demons in The One thousand and one 

nights tales, based on which they unjustly accuse someone to reach 

their beloved. The views and opinions of the main character of 

Frankenstein's novel, Victor, about the East are among the contextual 

implications of the text. Victor's friend, Henry Clerval, also studies 

oriental philosophy. From the beginning of the novel, Mary Shelley 

shows her familiarity with the East through the characters' 

conversations, showing the protagonist as a character fascinated by 

Oriental ideas. In another part of the story, narrated by Frankenstein’s 

monster, the life of the inhabitants of the hut is represented while 

Safie, the girl from the East, lives with them. The inhabitants of the 

hut choose a book named The decline of empires by Wiley to teach the 

girl their language because they regard its style as an imitation of 

Oriental authors. 

 

4. Conclusion 

The study of the author's life and works and the explicit references 

in the text of the book show the influence of the East and the oriental 

fiction style on her as the most important factor. The impact of 

oriental fiction on Frankenstein novel can be observed and explored in 

the inter-textual and hyper-textual dimensions. Inter-textual factors are 

those references made by Victor, Henry Clerval, Safie, and other 

characters. Oriental philosophy, Arabic, and Persian languages, and 

the mysterious oriental works are mentioned in several places in the 

book by Victor, the main protagonist. Also, Henry Clerval, a close 

friend of Victor Frankenstein, studies oriental philosophy and oriental 

languages. He accompanies the protagonist and is the symbol of 

philosophical wisdom and Victor’s guide, who eventually becomes 

the victim of the monster creature. The three victims of this story 

represent three currents of thought that are destroyed by the monster 

creature. William, Victor's younger brother, represents the childhood 

innocence ignored in the modern world. Henry Clerval represents 
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wisdom and philosophy that are suppressed in opposition to science, 

and Elizabeth is the symbol of love and affection that becomes faint 

and doomed to be ignored in the modern world. This uncontrollable 

creature does not respect the holiness of any of these blessings and 

tries to diminish them, reminding the consequences of his misdeeds. 

Consequences of entering the realm of the gods and transgressing the 

servitude await the elite perpetrator, and he should confront the 

inevitable and miserable fate of his rebellion. Hyper-textual factors 

such as the technique taken from the One thousand and one nights, in 

which a story is narrated within a story, are examples of oriental 

elements in this novel. Five narrative lines make up the total novel. 

The presence of fantasy elements and the Gothic style brings the story 

closer to the fairy tales that are the most obvious example available in 

the One thousand and one nights at that time. Another instance is the 

presence of some story themes that are very similar to oriental themes, 

such as the trick that the monster creature uses to accuse Justin, the 

housekeeper. Another oriental element is the presence of an Arab girl 

named Safie in one of the stories told to Victor by the monster 

creature, and the letter in which the girl describes her life presented as 

a witness to the story. This is another support of the evidence on the 

structure and idea of the One thousand and one nights stories, which 

narrate the male domination of women and the oppression whose 

victims were women. 

 

Keywords: Mary Shelley, comparative literature, English literature, 

Frankenstein, One thousand and one nights 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1177زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 

 یشل يمر نیفرانکنشتا در یشرق عناصر حضور یبررس و لیتحل
 2)نویسنده مسئول(نجمه درّي                                                                                                

 1شبنم امیري                                                                        

  چکیده

هان صرف نظر از نبوغ و نوآوری بر اساس اصول بینامتنیت، متون وامدار یکدیگرند و شاهکارهای ادبی ج  
 پرومته در بندیا  فرانکنشتاینسنده، از این تأثیرپذیری مصون نخواهند بود. شده توسط نویگرفتهکاربه

تخیلی -های علمیشاهکار مری شلی نویسندة انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم میالدی است که از جمله رمان
وال است. از مطالعۀ این اثر و و تأمل در احاست و تحت تأثیر ژانر وحشت یا سبک گوتیک نوشته شده

ای است و های شرقی هویداست. تکنیک داستان درونهنویسندة آن رد پای تأثیرپذیری از ادبیات و اندیشه
که شب یکوهزاررسد در نتیجۀ آشنایی با آثاری همچون های شرقی به نظر میمایهحضور برخی بن

به خود گرفته است. اش در آن زمان به شدت شهرت داشته و در دسترس بوده، رنگ و بوی شرقی ترجمه
آسا و اشارة مستقیم به های رمان همچون ویکتور، هنری کلروال و مخلوق غولاههار نظر برخی شخصیت

فلسفۀ شرق و زبان فارسی و عربی، همچنین وجود دختری عرب به نام صفیه و شرح زندگی او در خالل 
ر این پژوهش بر اساس مکتب آمریکایی و با تاباند. دهای دیگری از این تأثیرپذیری را باز   میرمان، جلوه

تحلیلی -ایم و به شیوة توصیفیرویکرد تطبیقی به مطالعۀ عناصر شرقی موجود در این رمان ارزشمند پرداخته
ای و جستجو در منابع موجود به زبان فارسی و عربی را ارائه نمودیم. نتیجه و حاصل مطالعات کتابخانه

دبیات شرق و غرب و مطالعۀ شاهکارهایی که هرکدام منشأ و مولد آثار های تطبیقی در احاصل پژوهش
بخش و مورد اتکای نویسندة آنها در باشند و تحلیل منابع الهاممتنوع و مبتکرانۀ بسیاری بعد از خود می

 گونه آثار راهگشاست.شناخت بهتر این
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  مقدّمه. 2

-هـای علمـی  یکـی از مشـهورترین رمـان   پرومته نـوین  ( یا Frankenstein) فرانکنشتاین

گیرد. این رمـان هـم در زمـان انتشـار و     است، که زیر مجموعۀ آثار گوتیک قرار می تخیلی
ارگرفتـه و از  هـای داسـتانی و سـینمایی قر   هم پس از آن و تا به امـروز، بارهـا مـورد اقتبـاس    

های گوناگون نقد و بررسی شده است. با اینکه نویسندة این رمان در زمـان نگـارش   دیدگاه
اثر پختگی چندانی ندارد، محققان ادبی بارها آن را به عنوان یک رمان هدفمند، در راسـتای  

 اند. هایش از آینده معرفی کردهها و اضطرابهشدار به انسان و ترس
گیر نوع بشـر شـده   اس از عواقب تولیدات علم و تکنولوژی که گریباننقد مدرنیته و هر

شود تا هدف انتقاد سـهمگین  است، در هیئت غولی موسوم به آفریدة فرانکنشتاین متبلور می
کار قرار گیرد؛ اما آنچه نظر نویسندگان این مقاله را در هنگـام  گرایان و گروه محافظهسنت

اتی جسته و گریخته به فلسفه، ادبیات شرق، زبان فارسی و مطالعه اثر جلب کرده است، اشار
خصـوص مکالمـات ویکتـور    های اصلی داسـتان اسـت؛ ب  وگو میان شخصیتعربی در گفت

اش، که در جریـان همـه   فرانکنشتاین شخصیت اصلی رمان و هنری کلروال دوست صمیمی
کنـد. ایـن اشـارات    میکارهای او قرار دارد و از سویی در زمینۀ فلسفه و ادب شرق تحصیل 

هـایی از  ای شد تا یک بار این داستان پر رمز و راز را با هدف استخراج و تحلیـل بارقـه  بهانه
هـایی از آشـنایی نویسـنده و    اندیشۀ شرق مورد مطالعه قرار دهیم، با اشراف بـر اینکـه نشـانه   

هن مربوط به  معاصرانش با ادیان ایرانی و فلسفه شرق در دست است که قابل انکار نیست و
چنـد  کنـد. هر های شرقی را در این اثر سترگ تقویت مـی تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم اندیشه

 ةذکر این نکته ضروری است که اساس ایـن پـژوهش بـر رویکـرد ادبیـات تطبیقـی بـه شـیو        
مکتب آمریکایی استوار است و بر طبق اصـول ایـن مکتـب اجبـاری بـه اثبـات ایـن مـدعا و         

های موجود های شرقی وجود ندارد؛ بلکه مطالعۀ همانندینویسنده با اندیشه آشنایی مستقیم
بنـابراین در ایـن   ؛ تواند شکل گرفته باشـد با استناد به عناصر بینامتنیتی و عوامل گوناگون می

های حضور عناصر شـرقی در  ها هستیم که اوالً بارقهپژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش
توان حضور این عناصر را بـا  ثانیاً چگونه می ؛چگونه و تا چه میزان است؟ فرانکنشتاینرمان 

 توجه به عوامل محیطی و بینامتنی تحلیل و بررسی کرد. 
تحلیلی است و اسناد و مدارک از طریق شـواهد  -این پژوهش توصیفی کاررفتهبهروش 
 ؛فاده شـده اسـت  آوری و اسـت ای و منابع موجود بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی جمـع     کتابخانه

مبتنـی بـر مکتـب آمریکـایی و اسـتفاده از       ،از نظر ادبیات تطبیقـی  پژوهشهمچنین رویکرد 
 هاست.برخی اصول بینامتنی در شرح همانندی
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 پژوهشپیشینة  .2-2

های گوناگون انجـام شـده اسـت.    تحقیقات متعددی به زبان فرانکنشتایندر مورد کتاب 
مقاالت مرتبط با حوزه مورد مطالعه ما عبارتند از: مقالۀ براساس جستجوی انجام شده برخی 

از « زامبــی و فرانکنشــتاین»(، 1121نوشــته سوســن طاقــدیس )« از نگــاه آینــه: فرانکنشــتاین»
ــی )  ــی منطق ــین 1177مرتض ــگانی در رمــان     »( و همچن ــتوری اندیش ــتعارة دس ــی اس بررس

( کـه بـه   1177اصـر غفـوری )  از شـعله سـید ولیلـو و ن   « فرانکنشتاین و برگردان سـینمایی آن 
صورت یک پژوهش تطبیقی بین ادبیات و سینما انجام شده است. همچنین یک مقالۀ دیگـر  

در بغـداد از زوایـایی    فرانکنشـتاین  در حوزه ادبیات تطبیقی وجود دارد که این اثر را با رمان
ادی (. عـالوه بـر آن تعـد   1177گوناگون بررسی کرده است )علی افضلی و نسترن گندمی، 

مـری شـلی و دنیـای وی: بررسـی بـاختینی      »نامه نیز در این بـاره نوشـته شـده از جملـه:     پایان
بررسی فلسفه ژان ژاک روسـو  »( و 1182از محسن رضائیان )« فرانکنشتاین؛ یا پرومتۀ مدرن

(. در زبـان انگلیسـی نیـز تعـدادی     1171از امیر عطاری )« در رمان فرانکنشتاین اثر مری شلی
حوزه ادبیات تطبیقی بر روی این رمان انجام شده است که توسط نویسـندگان ایـن   مقاله در 

( و اریــن 1771)(Zonana Joee) مقالــه ترجمــه و بررســی شــدند از جملــه: زنانــا جــویی  
( که به مطالعه 7007)(Rebecca Nesvet) ( و ربکا نسوت 7000)  (Erin Webster)وبستر

انـد. تـا آنجـا کـه     ه عنـوان نامـه صـفیه پرداختـه    فمنیسم و بررسـی عناصـر بخشـی از رمـان بـ     
هـای شـرقی ایـن رمـان و یـا      دهـد، دربـاره ریشـه   جستجوهای نویسندگان این مقاله نشان می

حضور عناصر داستانی شرقی و تأثیرپذیری از آنها تاکنون پژوهشـی انجـام نگرفتـه اسـت و     
 مقاله حاضر از این رو نخستین تالش است.

 
 بحث و بررسی .1
 مري شلی و آفرینش اثر .1-2

 Williamدر سامرس تاون لندن متولد شد. پدرش ویلیام گـادوین )  1272مری شلی در 
Godwin) ــه ــتون کرافـــت  فیلســـوف و روزنامـ ــادرش مـــری ولسـ ــار و مـ  Mary)نگـ

Wollstonecraft)  بـا پرسـی بـیش شـلی      1811فیلسوفی فمنیست بود. وی در سال(Percy 

Bysshe Shelley) بـا او بـه ایتالیـا رفـت.      1818سـرا ازدواج کـرد و در سـال    هشاعر عاشقان
بعـد از   1871درگذشت و مری شلی به انگلستان بازگشـت و در سـال    1877شوهر مری در 

 یک دورة طوالنی بیماری درگذشت.
مری همراه با همسرش و تعدادی دیگر از شاعران و نویسندگان از جملـه   1817در سال 
( شاعر معروف انگلیسی برای استراحت به شهری در George Gordon Byron) نلرد بایرو

ای پــر از ای کــه کتابخانــهژنــو رفتنــد و بــه دلیــل بــدی آب و هــوا مجبــور شــدند در خانــه 
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های اشباح و ارواح داشت بماننـد؛ بـه پیشـنهاد لـرد بـایرون]در      های پلیسی و حکایتداستان
های شرقی در رمان و حضور اندیشهگیری ادامه در مورد تأثیر جدی این شخصیت در شکل

جای خود سخن خواهیم گفت[ تصمیم گرفتند که هر کدام داستانی به همان سبک و سیاق 
سـالگی، قبـل از آنکـه تجربـۀ      17( و بدین ترتیب مری شلی در 71: 1127بنویسند )ستاری، 

  دهد.ر میآفریند که همه جهان را تحت تأثیر قراچندانی در نویسندگی بیندوزد، رمانی می

تخیلـی و  -های آغازین قرن نوزدهم حضور چشمگیر این رمان با موضوع علمـی در سال
ب و مایـه اختـراع مخـرّ   آمدن یک رشته آثار مشابه بـا درون وجودبه سبک گوتیک باعث به

شـود کـه بـه نـوعی     غیر قابل کنترل توسط دانشمندان پیشرو و هشدار درباره عواقب آن مـی 
ترین ایـن آثـار اسـت کـه در مقالـه      یکی از شاخصفرانکنشتاین پی دارد.  نقد مدرنیته را در

 حاضر موضوع بحث و بررسی ماست.
 لیتخیّ-هاي علمیداستان .1-1

تخیلی دشوار اسـت. امـا در تعریفـی    -های علمیارائه تعریفی جامع و مانع درباره داستان
دارنـد، از جملـه اینکـه     های مشـترک ها برخی ویژگیگونه داستانتوان گفت اینموجز می

هـا  هـای اصـلی در آن  همگی مربوط به آینده است و حضور دانشمندان به عنـوان شخصـیت  
میـت بسـیار برخـوردار    ها از اهزنی در این داستانهمچنین وجود عنصر گمانه»معمول است. 
که برخی از نویسندگان جدی این نوع ادبی بـرآن شـدند تـا اصـطالح ادبیـات      است، تاآنجا

تـر  زنـی مناسـب  گرچه اصـطالح گمانـه   ؛تخیلی کنند-زنی را جایگزین علمیانی گمانهداست
 .(72:1181)باب شاو، « متداول بوده است. 1770تخیلی از دهه -است، اما اصطالح علمی

تخیلـی بـر عنصـر تخیـل خـالق اسـتوار اسـت و        -توان گفت داسـتان علمـی  همچنین می
-هایش این اسـت کـه معمـوالً شخصـیت    از ضعف دارد. ولی یکیخواننده را به تأمل وا می

پـردازی بـه جنبـۀ معمـایی و     بسـا ایـن ضـعف در شخصـیت    پردازی قابل توجهی ندارد و چه
هـا اغلـب گفتـه    گونـه داسـتان  مرموز بودن بیشتر داستان کمک کند. در مورد مخاطبـان ایـن  

سـمت ایـن نـوع     ی بـه تخیلی ابتدا در نوجـوان _های علمیبیشتر دوستداران داستان»شود: می
هـا را  زنـی و تقویـت ذهـن آن   نظیـر ناشـی از گمانـه   شوند و لذت عالی و بیمیادبی کشیده 

 .(72 :)همان« کند.بند میپای
تخیلـی عبارتنـد از: ژول ورن بـا    -هـای علمـی  تـرین نویسـندگان رمـان   برخی از معروف

. ، آرتـور سـی   ..دور دنیـا در هشـتاد روز و  و بیست هزارفرسـنگ زیـر دریـا     آثاری همچون
. هیـوالیی از فضـا  ، رابـرت هـاین الیـن بـا     بـاغ رامـا  و  میعاد با رامـا کالرک در آثاری چون 

هـایی بـا   بـرد، بـا مجموعـه رمـان    همچنین در مواردی که از عناصر فانتزی بیشتری بهـره مـی  
شویم کـه تقریبـاً جـادو را    قهرمانی شخصیتی به نام هری پاتر از جی کی رولینگ مواجه می

هـای شـرقی از   تخیلی کرده اسـت و بسـیار وامـدار قصـه    -های علمیین علم در داستانجانش
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اسـت )بـرای اطـالع بیشـتر ر.ک نجمـه دری و سـید مهـدی عباسـی،          شب هزارویکجمله 
1171.) 

دوران انتقـال از رمانتیسـم سـده     فرانکنشـتاین گیـری رمـان   از سوی دیگـر دوران شـکل  
تسلط اندیشۀ علمی وجود دارد؛ ولی هنوز در حد  هجدهم به نوزدهم میالدی است و زمزمۀ

های بعد بین ها شاهد آن هستیم. در حالیکه در سالهایی است که در داستانزنیهمان گمانه
 (،John Stuart Mill)دوران تسلط اندیشـۀ علمـی و پیشـرو اسـتوارت میـل       1870و  1870

اسـت کـه در عـالم     (Herbert Spencer)و اسپنسـر   (Charles Robert Darwin)دارویـن  
را در برابـر اوهـام    (William Makepeace Thackeray)ادب، روشن بینی آگاهانه تاکری 

زمـان بـا   را هـم  فرانکنشتاین(. اما آنچه 1، ج 770: 1127بایرونی قرار می دهد )سیدحسینی، 
د، دهـ ای قـرار مـی  تخیلی تا حدی در ردة جداگانه-های علمیهای داستانبودن ویژگیدارا

 های سبک گوتیک و القاء ژانر وحشت در فضای حاکم بر رمان است.ویژگی داشتن
 و رمان گوتیک فرانکنشتاین .1-1-2

رمان گوتیک به عنوان یک قالب ادبی از قرن هجدهم جای خود را در ادبیات جهـان بـاز        
یی دارد کند. اصطالح گوتیک مربوط به معماری است و داللت بر نوعی ساختمان اروپامی

که در قرون وسطی رایج بود ولی تحت تأثیر معماری یونـان و روم نبـود. محققـان معتقدنـد     
تحت تأثیر توجه دوباره بـه قـرون وسـطی و نیـز توجـه بـه آثـاری         1220های از حدود سال»

هـا رمـان   های زمانه مانند توجه بـه مـرگ و گورسـتان   و برخی گرایش شبهزارویکچون 
اولین اثری که نام رمان گوتیک را بـر خـود    .(87:  1128جعفری، « )گوتیک شکل گرفت.

منتشر شـده   1271( است که در Horace Walpoleاثر هوراس والپول ) قلعه اوترانتودارد. 
شـود. )باکنرترواویـک،   نیز در چاپ دوم آن دیـده مـی   یک داستان گوتیکو عنوان فرعی 

1177: 1017)  
هـا را  یابد ولـی مشـهورترین آن  م بکفورد ادامه میهای گوتیک توسط ویلیانوشتن رمان

هـای گوتیـک از جملـه والپـول،     نویسد. بسیاری از نویسندگان رماندر نهایت مری شلی می
هـا الهـام شـده    یا به آنؤها معتقدند هستۀ اولیۀ داستانشان در حالت خواب و رپیشکسوت آن

سـت، کـه گـاه کارکردهـای     های گوتیک آکنـده از امـور فـوق طبیعـی ا    است. فضای رمان
هـای طبیعـی ماننـد رعـد و بـرق و      دهـد و حـوادث و پدیـده   ناخودآگاه ذهن را نیز نشان می

وار رحمانـه و شـبح  ای اسـرارآمیز و بـی  گونـه های طبیعی است در آنها بهطوفان که خصیصه
 فرانکنشـتاین برای نمونه ر.ک حضور رعد و برق در   .(81:  1128شوند )جعفری، هاهر می

 (777( و طوفان )همان: 77)شلی، همان : 
کنـد، بیشـتر   اش برقـرار مـی  آنچه پیوند معنایی میان معماری گوتیـک و سـبک داسـتانی   

های پـر رمـز و راز و آکنـده از اشـباح اسـت. القـای       ها و مکانانگیز قلعههمان فضای هراس
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ه در جـدال  ای اسـت کـ  ها معلول ترس حاضـر در فضـای ذهنـی نویسـنده    ترس در این رمان
هـا دارد و نگـران   تت و مدرنیته، به سوی دومی متمایل اسـت، ولـی هنـوز ریشـه در سـنّ     سنّ

رنـگ  هـا و احساسـات را کـم   آسای دنیای مدرن است که قصد دارد خوبیمحصوالت غول
هـا مؤیـد ایـن    شود در این رمـان ماند و قربانی میکند. حضور احساساتی که اغلب ناکام می

 مطلب است.  
آسایی که اعمالش اهریمنی است ، آفرینش و پیدایش موجود غولفرانکنشتاینمان در ر

گنـاهی  کند و در قالب موجـود بـی  ولی در عین حال احساسات خواننده را با خود همراه می
ای کـه گنـاه والـدینش را بـه     همچون طفل حرامزاده-شدن خود نداشته که نقشی در آفریده

کند، هستۀ اولیـۀ ایـن   بینی میی که شومی تولد وی را پیشبا برائت استهالل -کشددوش می
ای که در تالش پیگیر و مستمر خود موفق بـه آفـرینش حیـات    دهد. نابغهرمان را تشکیل می

شدة همه ملـل، قـدم در دنیـای خـدایان گذاشـته و مغضـوب       شود، بر پایه اساطیر پذیرفتهمی
هاسـت؛ بنـابراین   م در اختیـار آن است. بی مرگی شایسـتۀ خـدایان اسـت و زنـده کـردن هـ      

درازی کند نفرین شده است و باید تاوان عمل خـود را  هرکس به قلمرو خاص ایشان دست
کنـد کـه   بپذیرد. و این تردید و هراس از نتیجۀ عمل، مدام نابغه داسـتان مـا را همراهـی مـی    

ــه شــده و  ــی»دیوان ــی دیگــری بســازد؟   م ــا دشــمن اهریمن ــن دنی ــرای خــود و ای ــد ب « خواه
ــلی، ــود را     717:1172)ش ــوق خ ــور مخل ــدها، ویکت ــدارها و تردی ــه هش ــرغم هم ــی علی ( ول

کردن و تباهی است و خالقش تـوان محـدود   مخلوقی که وجودش آمیخته با شر ؛آفریندمی
فرسـتد  های ناشی از بدخویی وی را نـدارد و هـر لحظـه بـر دسـتان خـود لعنـت مـی        شرارت
کنـد کـه چـرا او را    خـالق خـود را سـرزنش مـی     همچون ابلیسی که هر لحظه ،(117)همان، 

  .(111آفریده است )همان، 
دانند و حال آنکـه  یونان مرتبط می 1را با اسطوره پرومته فرانکنشتاینبرخی غول مخلوق 

اش بیشتر یادآور اهـریمن )خـدای تـاریکی در ادیـان     اش و حضور شرورانهسیمای اهریمنی
در مقابل اهورا مزدا و خدای آفریننـدة نیکـی و یـا    ایرانی(است که آفرینندة همه شرهاست، 

بخـت بـه دنبـال    ابلیس قرآنی که مطرود از درگاه خداوند است. این مخلوق بدکار و نگـون 
خواهد قابل تأمل است. درد تنهایی او را به جـان آورده  خالق خود آمده ولی آنچه از او می

گونـه کـه   همـان  ؛ر کنارش آرام بگیـرد خواهد تا جفتی برای او بیافریند تا دو از خالقش می
نخستین انسان برای ادامه زندگی به جفت نیاز داشت و مشـیانه و حـوا آفریـده شـدند. ولـی      

هـا بـا خـود    هراسـد. مـدت  کند و از عواقب پیدایش هیوالی دیگر میخالق این بار تأمل می
نـد و بـه هیـوال    کاش را خراب مـی ساختهسرانجام کار نیمه ،(171-177درگیر است )همان، 

 دهد.پاسخ منفی می
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 مروري بر تالصة رمان .1-2
پـی دارد. از شخصـی بـه نـام والتـون کـه       درهایی پیاین کتاب ساختاری به صورت نامه

در سـفر بـه منـاطق شـمالی و      خطاب بـه خـواهرش نوشـته شـده اسـت تـا وضـعیت خـود را        
کردن ویکتـور  ای پیـدا د و در ضـمن مـاجر  های یـخ، توضـیح دهـ   آمدن در میان کوهگرفتار

یابـد و  کند، کـه توسـط والتـون نجـات مـی     فرانکنشتاین را در دریا و در حال مرگ بیان می
 کند.انگیز خود را برای وی تعریف میسرگذشت شگفت

داستان فرانکنشتاین از زبان ویکتـور از آشـنایی پـدر و مـادرش و ازدواج آنهـا تـا زمـان        
شـود و خواننـده بـا اشـراف بـر ایـن       آور مـرور مـی  مـالل  ای نسبتاًنوجوانی و جوانی به شیوه

طبیعـی و فلسـفی او آگـاه     یآموزی و مطالعات مـاورا مطالب از عالقۀ شدید ویکتور به علم
ها تالش و مجاهـده  شود. آنگاه ویکتور که اکنون دانشمندی تمام عیار است پس از سالمی

دادن بـه آنهـا از طریـق علـم،     و جـان  کردن قطعاتی از اجساد مردگانشود با سرهمموفق می
آسا بیافریند که همانند انسان قـادر بـه حرکـت و زنـدگی اسـت. ایـن       مخلوقی مهیب و غول

آید. در غربـت  شود و به محیط بیرون آزمایشگاه میموجود در غیاب خالقش از بند رها می
از او انتقام  ،یافته گذراند و مصمم است تا خالق خود راو تنهایی با کینه و نفرت روزگار می

افرادی بیتوتـه   گیرد در نزدیکی خانۀاش در پیش میبگیرد. در سفری که برای یافتن سازنده
 کند. کند و از جدار دیوار زندگی آنها را تماشا میمی

ای به نوبۀ خود حائز اهمیت است و وجود احساسات مثبت و عواطـف  این داستان درونه
هد کـه قابلیـت پـرورش دارد، ولـی متأسـفانه      دآسا نشان میغولانسانی را در وجود مخلوق 

شود. در نهایت اینکه مخلـوق ملعـون، ویلیـام بـرادر ویکتـور و دوسـتش هنـری و        دیده نمی
شـود. مخلـوق بـه    رسـاند و ویکتـور بـرای یـافتن او آواره مـی     همسرش الیزابت را به قتل می

باه خـود را دوبـاره   ر حاضـر نیسـت اشـت   گوید که برایش جفتـی بیافرینـد. ویکتـو   ویکتور می
شـود، و غـولی کـه خـدای     بینیم فرانکنشتاین توسط غول نـابود مـی  نهایت میتکرار کند. در

شـود  کند و بعـد از نظرهـا دور مـی   جانش ناله میاش را نابود کرده بر باالی جسد بیسازنده
 تا خود را نابود کند.

 فرانکنشتاینعناصر شرقی در رمان .1-4
توان بـه  را می فرانکنشتاینناصر شرقی و یا اشاره به برخی مصادیق آن در رمان حضور ع
هـا و یـا از خـالل    متنـی کـه از زبـان شخصـیت    ابتدا اشـارات درون  :بندی کرددو دسته طبقه

ها قابل دریافت است و دیگر عوامل فرامتنی مثل تأثیر محیط بر نویسنده و یا حضـور      داستان
هـا  نی و تأثیرپذیری غیر مستقیم در تکنیک نویسندگی کـه در ادامـه بـه آن   های بینامتاندیشه

 خواهیم پرداخت.
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 هاي زیر است:متنی در این رمان شامل بخشعوامل درون .1-4-2

 الف : دیدگاه شخص ویکتور نسبت به شرق 

ویکتور فرانکنشتاین شخصیت اصلی و قهرمان اثر شلی، دانشمند و فیلسوفی است که بـه  
 گوید: عه و آموختن عالقه بسیار دارد. وی در معرفی خود میمطال

های زمین و آسمان بودم و قطع نظر از اینکه آیا مادة خارجی بردن به رازمن مشتاق پی
کرد، ی انسان که مرا به خود مشغول میموجودات بود یا روح درونی طبیعت و جان رازگونه

ترین معنا بود. )شلی، بیعی جهان به عالیوجوهایم درباره اسرار فوق طبیعی یا طجست
17:1172 ) 

وی با اینکه پزشکی خوانده است، در جستجوی هدف خود با پشتکار بسیار به فلسفۀ حیـات  
هـایی از فلسـفۀ طبیعـی کـه بـا      گیرد که از این پس بیشتر به رشتهآورد و تصمیم میروی می

راهنمایی مربیان جدید با پشتکار فراوان به ( و با 71فیزیولوژی ارتباط دارند، بپردازد )همان: 
( و در این میان بـا آثـار شـرقیان آشـنا     17پردازد )همان: جستجوی فلسفه و اکسیر حیات می

سـودازدگی آنهـا )آثـار شـرق     »گویـد:  شود. وی درباره وجود تخیل در آثار شـرقی مـی  می
کـه در مطالعـۀ آثـار    آنجـا شان واالسـت؛ تا دهنده است و سرور و خرسندی شناسان( تسکین

 .(27)همان: « ام.ها تجربه نکردهنویسندگان دیگر کشور
کند که با آثار شرق آشناست و اینکه اشعار شرقی با شعر پهلـوانی  وضوح اعالم میبه او

خوانی زندگی گویی گرمابه و گلسـتان  وقتی آثار شرقیان را می»یونان و روم متفاوت است: 
خوست، آتشی است که از دل و در دل خود تو برافروختـه  نیک است. اخم و لبخند دشمنی

)همان: « ها همه چقدر با شعر پهلوانی یونان و روم متفاوت است.کشد و ایناست و زبانه می
27). 

بینیم شلی ابایی ندارد از اینکه قهرمـان رمـانش را شـیفتۀ فلسـفه و ادبیـات شـرق       پس می
هـای عـالی و   فارغ از علـوم طبیعـی از لـون اندیشـه     مندی وی رانشان دهد و اعجاب و عالقه

ای بـراین  درس فیلسـوف و ادیـبش قرینـه   استقرایی فلسفۀ شرق معرفـی کنـد. دوسـت و هـم    
 همبستگی درونی با علم ماورایی است.

 ب : هنري کلروال

درس ویکتـور اسـت   کالسی و همدر طرف دیگر این ماجرا هنری کلروال دوست و هم
کنند. هنری با فلسـفۀ مشـرق   وگو میموضوعات بسیار مناهره و گفت که با هم در خصوص

کلروال در عالقه به علوم طبیعی هرگز بـا  »کند: گونه معرفی میآشناست و ویکتور او را این
هـایی کـه مـرا درگیـر کـرده بـود تفـاوت        اش یکسر با گـرایش من همراه نبود و عالیق ادبی

هـای شـرقی اسـتاد شـود و بـه ایـن وسـیله        که در زبانداشت. او به این قصد به دانشگاه آمد 
ای شریف و بـا شـکوه در پـیش بگیـرد، از     خواست پیشهاش بریزد میطرحی برای   زندگی
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هـای فارسـی،   کـرد. زبـان  این رو به شرق توجه داشت که مجالی برای این ماجرا فراهم مـی 
ری بـرای او همیشـه   سـخنان هنـ   .(27)همـان:  « کـرد. عربی و سانسکریت نظرش را جلب می

آور و غالباً همچون نویسندگان ایرانی و عرب حکایاتی شـگفت »سرشار از خالقیت است و 
هـایی  خوانـد و مـرا بـه بحـث    ام را مـی ساخت شعرهای مورد عالقـه میشورانگیز از خود باز 

رسـد  بـه نظـر مـی    .(28)همان: « کرد.ها استادانه از موضع خود دفاع میکشاند که در آنمی
کنـد. زمـانی   بینی میهنری به واسطۀ مطالعات و اشرافی که دارد پایان شوم این قصه را پیش

را  رسد ویکتور بیش از هر چیـز وحشـت دارد کـه هنـری آن    که ساخت مخلوق به پایان می
؛ آسـا، خـود هنـری اسـت    بینیم یکی از قربانیان مخلوق غـول ( و سرانجام می77ببیند )همان: 

یر مخلوقی که در نتیجه فلسـفۀ حیـات، جـان در او دمیـده شـده و قـدرت       یعنی در مقام تفس
 پردازد. انتخاب و امکان عمل یافته است، به زودی به نابودی منشأ و مولدش می

به عقیدة نگارندگان این مقاله سه مقتول این ماجرا نمایندة سه جریان فکری هسـتند کـه   
در کوچـک ویکتـور نماینـدة معصـومیت     شـود: ویلیـام بـرا   آسا نابود میتوسط مخلوق غول

گیـرد، بـه قـول خـود نویسـنده      کودکی است که در دنیای مدرن مورد بی توجهی قـرار مـی  
(، هنـری کلـروال نماینـدة عقـل و     71)همـان:  « ای ملیح سرشار از معصومیت و نشاطنوباوه»

ی اسـت  شود و الیزابت سمبل عشق و دلدادگای است که در تقابل با علم سرکوب میفلسفه
گرفتن است. ایـن مخلـوق خـارج کنتـرل،     که در دنیای ماشینی کمرنگ و محکوم به نادیده

کـه فرشـته   ؛ چراکوشـد یابد و در نابودی آن   میها را درنمیحرمت هیچ یک از این نعمت
 عشق نداند که چیست.

 :آساها از جمله ساکنان کلبه و تود مخلوق غولوگوهاي سایر شخصیتج : گفت

ای، در دل داستان و ماجرای اصـلی و از  های درونهر که گفته شد به شیوة داستانهمانطو
آسـا روایـت    رخنۀ دیوار کلبه شاهد حضور داستان دیگری هستیم که از زبـان مخلـوق غـول   

کند ای زندگی میشود. آن قصه از این قرار است که پیرمردی با دختر و پسرش در کلبهمی
رسد که دختری است عرب به نام صفی یا صفیه که زبان سـاکنان  و روزی مهمانی از راه می

خانـه تصـمیم    شـود، فلـیکس پیـر صـاحب    داند. وقتی دختر در کلبه ماندگار میکلبه را نمی
اثـر ولنـی را انتخـاب     هـا امپراتـوری  زوالگیرد به او زبان بیاموزد و برای این کار کتـاب  می
ن کتاب را انتخاب کرده است چـون سـبک پـر    ای»گوید: کند و در علت انتخاب آن میمی
همچنـان کـه در قصـۀ کلبـه، صـفیه       ؛(112)همان: « و تابش تقلید از مؤلفان شرقی استآب 

کنـد و از  آسای ما نیز از شکاف دیوار گـوش مـی  آموزد، مخلوق غولدختر عرب، زبان می
م بصــیرتی در خصــوص آداب و رســو»شــود و ایــن رهگــذر اطالعــات بســیار عایــدش مــی

هـا و  هـا و یونانیـان و جنـگ   هـای مختلـف روی زمـین و آسـیایی    ها و ادیـان ملـت  حکومت
که فجایع انسانی که در تاریخ روی داده بـرایش  حالیآموزد؛ در( می118)همان: « پادشاهان
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کنـد از جملـه:    آور است. همچنین در حین گردش در کلبه تعدادی کتـاب پیـدا مـی   شگفت
گوته  های ورترغم( و Plutarchپلوتارک ) تواریخ(، John Miltonمیلتون ) گمشده بهشت

 (118خواند. )همان، و همه را می
از سویی دیگر شخصیت صفیه و گریزی که نویسندة رمان به مسأله حقوق زنان و نقـش  

ای از صفیه در اختیـار  آسا نامهای قابل تأمل است. مخلوق غولادیان در اعمال آن دارد نکته
   :دارد که
اش کردند. مادرش زیبا ها دستگیر و بردهفیه نوشته بود مادرش یک مسیحی بود که ترکص

بود و پدر صفیه به او دل باخت و با او ازدواج کرد. دختر جوان با شور و ستایش از مادرش 
اش بیزار بود و دخترش را با گفت که چون در آزادی به دنیا آمده، از بردگیسخن می

اش را به کار اندازد و روح بار آورد و یادش داده فکر و اندیشهباورهای دینی خودش 
 (111شد. )همان: ای داشته باشد که از زنان مسلمان دریغ میآزاده

شود، پایمال شدن حقـوق زنـان در مشـرق    در ادامه آنچه از محتوای داستان برداشت می
مـت زنـان اسـت و    برابری و هتـک حر زمین است که قوم ترک مسلمان سمبلی برای این نـا 

نتیجه دختر شرقی داستان، امید به آزادی و رسـیدن بـه آمـال خـود را در کشـوری ماننـد       در
 بیند.فرانسه  محقق می

 متنیعوامل برون .1-4-1

شده رویکرد مـا درایـن   گونه که در بخش مقدماتی و بیان مسأله مقاله به آن اشاره همان
انبوهی از اسناد را درباره روابط ادبـی ارائـه    مکتب فرانسوی نیست که عمدتاً پژوهش برپایۀ

ها و مسـافران و مترجمـان و   های میان ملتها و واسطهتاریخ نامه»کردن می دهد  و با ردیف
( سعی دارد فرض مقدری را اثبات کند. آنچـه مسـلم اسـت هرگـز     77: 1177ولک،«)غانمبلّ
هـا و  دانسـت  و ارائـه بـدیل    توان و نباید هـیچ اثـر هنـری را معلـول اثـر هنـری دیگـری       نمی

هـا  غنـای ادبیـات ملـت   باعـث  های فرهنگـی اسـت کـه    ها در جهت اثبات بده بستانشباهت
ها و مداقه در نحوه تأثیر و تأثر، بـرای  شود. نگارندگان بر این باورند که ارائه این شباهتمی

ایـای پنهـانی   بلکـه پـرده از زو   ،هـا نبـوده و نیسـت   اثبات بدهکاری و یا بسـتانکاری فرهنـگ  
کند. آنچـه را ذیـل ایـن    گیری اثر آشنا میهای شکلدارد که هرچه بیشتر ما را با زمینهبرمی

نویسـی شـرقی یـا    واقع عوامل مرتبط با تأثیرپذیری از شگرد داسـتان کنیم دعنوان بررسی می
 ای و اشاره به برخی عوامل محیطـی از جملـه معاشـرت نویسـنده بـا     های درونههمان داستان

بنـابراین تحلیـل ایـن     ؛افرادی است که با فرهنگ و ادب مشرق زمین پیوستگی بسیار دارنـد 
عوامل را با توجه به نقش احتمالی لرد بایرون به عنوان یکی از معاصـران نویسـنده در دوران   

 گیریم.گیری اثر پی میشکل
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 مري شلی و لرد بایرون الف:
معروف انگلیسی از همـان آغـاز ازدواج و   مراودات شلی و همسرش با لرد بایرون شاعر 
هـا ادامـه داشـته اسـت. لـرد بـایرون شـاعر و        مقارن با شروع به نگارش اثر آغاز شده و سـال 

سـالگی درگذشـت. دوران    17در سن  1871به دنیا آمد و در  1288سیاستمدار انگلیسی در 
در آن نوشـته   فرانکنشـتاین آشنایی وی با شلی و همسرش و سفر ژنو که طرح اصـلی رمـان   

شد، مصادف با اوج شهرت شاعری اوست. در مورد این نویسنده و شاعر رمانتیک انگلیسی 
خصـوص ایـران باسـتان داشـته     ، بشواهد زیادی در دست است که عالقۀ خاصـی بـه مشـرق   

کند و نادر پادشاه ایرانـی  است. بایرون در برخی از اشعارش صراحتاً به این آشنایی اقرار می
دانـد.  کند و از سوی دیگر حـافظ را شـاعر بـزرگ ایرانـی مـی     خونریز معرفی می را جالد و

گاهی نیز اشاراتی به دین زردشت و اهریمن و خدایان ایرانـی دارد و در اشـعار خـود بـرای     
بـرد  توصیف آشفتگی قهرمانان از دوگانگی اهـورایی و اهریمنـی آیـین زردشـت بهـره مـی      

بنـابراین بـا    ؛(1187. ک غالمرضـا سـمیع و گیتـو:    )برای اطالعات بیشتر در این خصوص ر
وجود کم تجربگی شلی در زمان نگارش رمانش دوسـتانی دارد کـه بـا ادب شـرق آشـنایی      

 اند.بسیار دارند و از آن بهره برده
 شبهزارویکنویسی شرقی و تأثیرپذیري از ب: تکنیک داستان

ای اسـت.  شرقی روایـت درونـه   هایترین تأثرات این رمان از فضای داستانیکی از مهم
به ادبیات جهان راه یافته اسـت.   شبهزارویکاین تکنیک به احتمال زیاد  به واسطۀ ترجمۀ 

تکنیک داستان نویسی تو در تو هرچند اصـلی هنـدی دارد ولـی توسـط ایرانیـان بـه دیگـر        »
ــیم کــه در آن زمــان (. مــا مــی77:  1171)پیــری ســیبک، « هــا منتقــل شــده اســتملــت دان

شب به فرانسه و انگلیسی ترجمـه شـده و در دسـترس بـوده اسـت و بسـیار مـورد        هزارویک
هـای  توجه نویسندگان غربی واقع شده است. استفاده از شیوة داسـتان در داسـتان یـا داسـتان    

ای در این رمان به این ترتیب است که ما با پنج خط روایی داستان سرو کار داریم که درونه
شود. ابتدا داسـتان آغـازین )شـمارة    ها روایت میزگویی یکی از شخصیتدر قالب نامه یا با

ای شرح آشنایی بـا ویکتـور فرانکنشـتاین در    ( که از زبان والتون به خواهرش در قالب نامه1
شـود و  ( داستانی که از زبان ویکتور نقـل مـی  7کند. دوم )شمارة های شمالی را بیان میآب

( داستانی که مخلـوق  1ای دارد، ابتدا )شمارة ایت درونهروایت اصلی است که خود چند رو
کند، از زمانی که از ویکتور جدا شده آسا از چگونگی گذار روزگار خود حکایت میغول

کننـد و  ( قصۀ پیرمـرد و فرزنـدانش کـه در کلبـه زنـدگی مـی      1تا آن زمان و سپس )شمارة 
( حکایت زندگی دختـر  7)شمارة هاست، و در نهایت آسا شاهد زندگی      آنمخلوق غول

 شود.آساست روایت میای که در اختیار مخلوق غولعربی به نام صفیه که در قالب نامه
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 فرانکنشتایناي رمان نمودار درونه

 

 
هـای هنـدی یـا ایرانـی اسـت. اسـتفاده از          ای برگرفتـه از داسـتان  این شیوه داستان درونـه 

توانـد بـه   نویسـی اهـداف مختلفـی را مـی    تکنیک داستانای به عنوان یک های درونهداستان

نمایی رویدادها، گسترش مایگانی اثر، ایجاد شـکاف در  حقیقت»دنبال داشته باشد از جمله: 

بـودن راوی و  قثّـ ؤروی، طرح رویـدادهای پنهـان، اثبـات م   تخلیل هنری، مجالی برای طفره

ــق ــی و...تعلی ــکی، « آفرین ــ 17-17: 1171)بامش ــه از ای ــر    ن( ک ــورد نظ ــتان م ــان در داس می

آسـا  های داستانی و اثبات موثق بودن راویان که ویکتور و مخلوق غـول کردن کنشبرجسته

آسـای  نویسـی وجـود مخلـوق غـول    هستند، بیشتر مورد نظر است. عالوه بر تکنیک داسـتان 

ر یکی از تواند بازتاب حضوکند، میها را به ذهن متبادر میمهیب با هیأتی که دیوان و غول

 شـب هزارویـک های شرقی بـه ویـژه   عناصر خیال و وهم در ضمن رمان باشد که در داستان

 بسیار پر بسامد است.
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آسا در آن بخـش از داسـتان کـه مربـوط بـه کشـتن ویلیـام بـرادر         عملکرد مخلوق غول 
ای که برای متهم شدن خـدمتکار بـه کـار    سپس به کار بردن خدعه ،کوچک ویکتور است 

اسـت. موجـود    شـب هزارویـک های های بسیار تکرار شونده در داستانمایهد، از درونبرمی
ربایــد و آن را در جیــب لبــاس جاســتین آســا گردنبنــد زیبــای کــودک مقتــول را مــیغــول

دهـد. ایـن تصـویر    خدمتکار خانه در حالی که در طویله یا انبار به خواب رفته است قرار می
افتـد  اتفاق می شبهزارویکهای ن و یا دیوان در داستانآشنایی است که اغلب توسط جنیا

کنند تا به وصل دیگری برسـانند. نمونـه مشـهور آن در داسـتان     که کسی را اشتباهاً متهم می
دزدنـد و در منـزل   بینـیم کـه اجنـاس مـورد عالقـه خلیفـه را مـی       می« عالءالدین ابوالشامات»

و اولـین قصـۀ    777تـا   718قصـه شـب    :1118کننـد )ر.ک: طسـوجی،   عالءالدین پنهان مـی 
رود. انگشـتری اسـت کـه بـه سـرقت مـی      « دوزپیر پـاره »مستقل از جلد چهارم( یا در داستان 

کردن دیگـری همـان اسـت کـه در داسـتان حضـرت       (  و این خدعه برای متهم777)همان: 
 کردن پیاله زر در بار شتر و موارد بسیار دیگر سابقه دارد. یوسف با پنهان

ای آموختـه بـودم کـه آن را بـه کـار      کند که خدعـه آسا نیز تأکید میمخلوق غول خود
ای در اختیـار  کند و در قالـب نامـه  بردم. از سویی دیگر داستانی که صفیه از خود روایت می
ــیش از ســایر داســتان  ــرار دارد، ب ــه غــول فرانکنشــتاین ق ــوی شــرقی و ب ــژه هــا رنــگ و ب وی

کنـد، زیـرا قـرار    ه از ستم پدر هالم و دغل پیشه فرار مـی شبی دارد. دختر عرب کهزارویک
طور که در پیشینۀ تحقیق اشاره شد جـویی زنانـا   است بدون رضایت او را شوهر دهند. همان

بررسی نامۀ صفیه بـه عنـوان   « کنندها حقیقت داستان مرا اثبات میآن»ای دارد با عنوان مقاله
بـر داسـتان    شـب هزارویـک هـای شـرقی و   ر داستاننقطه نظر فمنیستی شلی که در آن به تأثی

کنـد.  ای گذرا دارد و از آن در تحلیل فمینیستی خود از این داستان اسـتفاده مـی  صفیه اشاره
کند که یک سال قبل از نوشـتن داسـتان فرانکنشـتاین مجموعـۀ     در اثبات مدعایش اعالم می

 (Robert Louis Balfour Stevenson)را که رابرت لویی استیونسن  شب جدیدهزارویک
اصـلی نوشـته اسـت     شـب هزارویـک هـای کوتـاه و تحـت تـأثیر     به صورت مجموعه داستان

 شـب هزارویـک هـای  کند که با توجـه بـه اینکـه داسـتان    همچنین زنانا اشاره میمطالعه کرده بود. 
ترین داستان شرقی در قـرن نـوزدهم اسـت، مـری ایـن سـاختار قـالبی در خصـوص         محبوب

گناه به دست مردان را در کتاب خود به کار برده ان بر زنان و کشته شدن زنان بیتسلط مرد
مایه تکرار شـوندة شـرقی را   است تا ضمن ارائۀ غیر مستقیم دیدگاه فمینیستی خود این درون

 به چالش بکشد.
درباره صفیه که از مـادر  « قهرمان مسلمان در فرانکنشتاین» ای دیگر نیز با عنوان در مقاله

مسیحی متولد شده اینگونه آمده است کـه ایـن شخصـیت، بـه نـوعی مـادر شـلی را بـه یـاد              
آورد که فیلسوفی با تمایالت فمنیستی است و آزاده زیستن را به فرزندش یاد داده اسـت  می
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و نویسنده معتقد است ایـن بخـش از داسـتان بیشـتر تحـت تـأثیر مـادر مـری نوشـته شـده و           
وق زنان تأثیر پذیرفته است واین خالف نظر زناناست. )ر.ک: اریـن  هایش درباره حقفعالیت
 (172-111:  7000وبستر ،

ــه   ــام ربکــا نســوت در مقال ــه ن ــام همچنــین محقــق دیگــری ب ــا ن شــهرزاد گــاالن و »ای ب
هـای جالـب وامـدار    در بسـیاری از صـحنه   فرانکنشـتاین معتقد اسـت کـه   « فرانکنشتاین شلی

است و به خصوص صـفیه را یـادآور خـود شـهرزاد      شبیکهزاروترجمه آنتونی گاالن از 
داند که شلی قصد دوباره زنده کردن او را دارد، و در مقدمه چاپ دوم از کتابش که در می

-177،  7007چاپ شده است به آن اشاره کرده است. )ر.ک: ربه کـا نسـوت ،    1811سال 
180      ) 

 ها:ج: تأمالت فرامتنی در برتی دریافت

در حقیقت حکایت تالش انسان سالکی اسـت کـه دو سـال سـخت      فرانکنشتاین داستان
جانی را زنـده کنـد و درسـت زمـانی کـه موفـق بـه انجـام ایـن کـار           کند تا جسد بیکار می

هراسد و نگرانـی، تمـام خوشـی حاصـل از موفقیـت را از بـین       شود از حاصل عملش میمی
چـون مخلـوق، غـول و موجـود از او یـاد       برد. موجودی که آفریده شده فقط با عنـاوینی می
کـه خـود   ؛ چراشود. ابعاد جسمانی این موجود قدری بزرگتر از یک انسان معمولی استمی

ها مانع بزرگی در سرعت کار بـود بـرای همـین تصـمیم     کوچک بودن اندام»کند عنوان می
  .(72)همان: « آسا بسازم.ام موجودی غولگرفتم برخالف قصد اولیه

رسد این مخلوق اسـتعداد و توانـایی یـادگیری و    بر ابعاد عظیم جسمانی به نظر میعالوه 
خوانـد و در  آموزد و کتاب مـی که خیلی زود سواد می؛ چرابه عبارتی هوش باالیی هم دارد

کنـد. همـین هوشـمندی و در عـین حـال      خصوص مفاهیم مهم وجود انسان اههـار نظـر مـی   
بودن و به دارد، سرآغاز ایجاد حس مطرودرت از او وامیناموزونی هاهر که دیگران را به نف

بنابراین غولی  ؛ب این بدبختی و بدشگونی استدنبال آن انگیزة انتقام از خالق است که مسبّ
زند و بدون ترس در برابر خـالقش  که قرار بود در خدمت اربابش باشد از بندگی سر باز می

نهایـت او را از پـای   سـتاند و در اسـت از او مـی   ش گرامـی ایستد، ابتدا هر چیز را که برایمی
 آورد. درمی

کردن همۀ آنچه الهـی اسـت و رابـط میـان خـالق و      عصیان آدمی در برابر خالق و قربانی
مخلوق است یعنی معصومیت، عقل و عشق که هـر کـدام چنانکـه گفتـه شـد نمـاد یکـی از        

ولـی بـه دسـت مخلـوق     های داستان اسـت کـه بسـیار مـورد عالقـۀ راوی هسـتند،       شخصیت
خوانـد و ویلیـام کـه    شوند. هنری که نماد عقل است و فلسفۀ شرق میعصیانگرش کشته می

بـازد و در  ای است که به مـرور در نـوع بشـر رنـگ مـی     یادآور معصومیت و پاکی کودکانه
انگیـزش، نگـاه دلگشـای    لبخنـدش، صـدای دل  »نهایت الیزابت که نماد مسلم عشـق اسـت،   
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باریـد و بـر همـه طـراوت و زنـدگی      زش همواره بر ما رحمت و برکت میچشمان سحرانگی
( در ایـن  17)همان:  «کرد.کرد و جذب میبخشید. او روح زنده عشق بود که تلطیف میمی

کنـد تـا   هایش را از دست داده قیـام مـی  شوند. سپس انسانی که همه دلخوشیبین قربانی می
ند و از آنجا که خود کرده را تدبیر نیست، خـود  ب این جنایات را به سزای عملش برسامسبّ

 شود.نیز قربانی این راه می
گونـه  فضای ادبی آخرالزمانی و القای یأس ناشی از عواقب سـوء اعمـال آدمـی در ایـن    

گسـیخته  هـای هنجار اثبات ناگواری پیشرفت ها دعوت به اندیشیدن و زنگ خطری دررمان
انـد.  هـای گونـاگون در ایـن زمینـه هشـدار داده     وهبشری است. بسیاری از نویسندگان به شـی 

انـد و  موریس بالنشو، سلینجر،م ارشال مک لوئن و بسیاری دیگر در این زمینه سخن گفتـه »
ــنیده    ــان شـ صـــدای بلنـــد یأســـی شـــدید در خصـــوص آینـــده بشـــر و تمـــدن از آثارشـ

 (22: 1177ولک،«)شودمی
 
 بندي گیري و جمعنتیجه. 2

نوشـتۀ مـری شـلی در آغـاز قـرن نـوزدهم از        پرومته نوینیا  اینفرانکنشت رمان ارزشمند
تخیلی و به سبک گوتیک نگاشته شده است. این کتـاب بـا وجـود    -های علمیجمله داستان

ـ    سن کم نویسنده ت از آن اش بسیار مورد استقبال قرار گرفت و آثار هنـری بسـیاری بـه تبعیّ
هـای صـریح در مـتن    و احوال او و اشـاره  پدید آمد. آنچه از مطالعۀ زندگی نویسنده و آثار

پردازی شرقی بیش از دیگران حـائز  پذیری وی از شرق و شیوة داستانآید، تأثیرکتاب برمی
اهمیت است. فلسفۀ شرق، زبان عربـی و فارسـی و رمزگـونگی آثـار شـرقی در چنـد جـای        

ی شـود و هنـری کلـروال دوسـت صـمیم     کتاب از سوی ویکتور قهرمـان اصـلی عنـوان مـی    
درس و همـراه  خوانـد و هـم  های شرقی درس میویکتور فرانکنشتاین در فلسفۀ شرق و زبان

قهرمان اصلی است و نماد عقل فلسفی راهنمای ویکتور است که در نهایت قربـانی مخلـوق   
شود. ویلیام برادر کوچک ویکتور، هنری کلروال و الیزابت سه قربانی غول، بـه  آسا میغول

ین مقاله به ترتیـب سـمبل معصـومیت، عقـل  و عشـقی اسـت کـه در راه        عقیدة نگارندگان ا
کنند. عـواقبی کـه   شوند و عواقب سوء عملش را به او یادآوری میهدف ویکتور قربانی می

ی از مرتبـۀ بنـدگی در انتظـار نخبـۀ مرتکـب اسـت و       در نتیجۀ نفوذ به قلمرو خدایان و تخطّ
های شرقی را در طرفی تأثیرپذیری از داستان بار عصیان اوست. از سرنوشت محتوم و نکبت

متنی همان اشـاراتی اسـت   توان دنبال کرد. عوامل درونمتنی میمتنی و بروندو حوزة درون
شـود. عوامـل   ها بیان میکه از طرف خود ویکتور یا هنری کلروال و صفیه یا سایر شخصیت

ای نقل داسـتان  در شیوة درونه شبهزارویکهای متنی نظیر تکنیک برگرفته از داستانبرون
های دیگر شرقی در این رمان است. پـنج خـط سـیر روایـی در کنـار هـم       در داستان از نشانه
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برند. دیگر اینکه حضور عناصر فانتزی و سبک گوتیک فضای داستان داستان را به پیش می
ن اسـت  در آن زمان بـارزترین نمونـه در دسـترس آ    شبهزارویکهای پریان که را به قصه
های شـرقی  مایههای داستانی که شباهت بسیار با بنمایهکند و حضور برخی بنتر مینزدیک

کـردن جاسـتین،   آسـا در مـتهم  ای کـه مخلـوق غـول   مایه مربـوط بـه خدعـه   دارد ازجمله بن
 برد. خدمتکار خانه به کار می

رعـی اسـت   هـای ف عنصر شرقی دیگر حضور دختر عرب به نام صفیه در یکی از داسـتان 
ای از دختـر کـه شـرح    شـود و نامـه  آسـا بـرای ویکتـور روایـت مـی     که از زبان مخلوق غول

شود، و تأیید دیگری برشـواهد سـاختار   زندگیش در آن آمده به عنوان شاهد ماجرا ارائه می
شبی است که تسلط مرد بر زن و هلم منجـر بـه مـرگ زنـان را     ها با هزارویکو ایده داستان
. هرچند مری شلی در روایت این داسـتان گوشـۀ چشـمی هـم بـه پاسداشـت       کندروایت می

کـرده و  هایی را در همین زمینه مطالعـه مـی  حقوق زنان داشته چرا که براساس شواهد کتاب
حضـور مـادر صـفیه در داسـتان و     بنـابراین   ؛مادرش نیز در این زمینه صاحب نظر بوده است

واقـع روایتـی از مـادر    شـود، در ش داده مـی اندیشی کـه از طریـق او بـه دختـرش آمـوز     آزاد
نویسنده و خود اوست. یکی دیگر از افرادی که با نویسندة کتاب مراودات نزدیـک دارد و  

مند به شرق و به ویژه ایران و اساطیر ایرانـی اسـت، لـرد بـایرون شـاعر معـروف       هبسیار عالق
یـن رمـان یادگـار همـان     انگلیسی است که در سفری همراه با مری شلی بود و گویا نوشتن ا

سفر است. لرد بایرون در اشعارش بارها به مفـاهیم دیـن زردشـت و عناصـر ایرانـی دیگـری       
نهایـت اینکـه براسـاس قـانون بینامتنیـت،      ن و پادشاهان اشاره کرده اسـت. در همچون شاعرا

بخشـد و در مـورد   هـایی اسـت بـه آن هویـت مـی     مـتن آفرینش هر اثر جدید متـأثر از پـیش  
ها، ساختار شـرقی، تکنیـک داسـتانی و اشـارات     مایهاثر مری شلی با توجه به بن تاینفرانکنش

 شـب هزارویـک های شرقی از جملـه  ها و اسطورهتوان گفت قصهمستقیم در متن داستان می
]که ترجمۀ آن در آن زمان در غرب به شدت رواج داشـته اسـت[ بـه عنـوان یکـی از منـابع       

هـای  ًا قابـل تأمـل اسـت، و از آنجـا کـه ایـن رمـان در حـوزه        اصلی الهام نویسندة رمان قطع
مختلف هنری بـه ویـژه ادبیـات و سـینما بسـیار مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت، شـناختن            

هـای ارائـه شـده در ایـن خصـوص حـائز       گیری آن و تأمل در تحلیـل های اصلی شکلریشه
زه ادبیات تطبیقی شـرق  اهمیت است. بررسی وجوه مختلف این تأثیرپذیری همچنین در حو

 تواند مورد توجه باشد.و غرب می
 

 هایاداشت
 دهـد،  شکسـت  را هاتا غول دهدیم یاریاست که زئوس را  انیاز خدا یکینام  ونانی ریدر اساط پرومته.1   

دسـتور   شود.یباعث خشم زئوس م نیتا آتش را کشف کنند و هم کندمی کمک هاآن به انسان بعد از ولی
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 :)ر.ک را مأمور کرد تا هـر روز جگـر او را بخـورد.    یقفقاز به بند کشند و عقاب هایتا او را در کوه دهدیم
  (مالیگر ری ی، پ1177روم، جلد دوم،  ونانیجهان،  ریاساط
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1. Introduction 

Realism is one of the most important and one of the oldest theories 

in political sciences and international relations. Attraction, 

objectivism, and on the other hand, closeness to conventional 

understanding in the analysis of political phenomena is the factor that 

has promoted and sustained this theory. The theoretical dominance of 

realism is such that intellectuals of international relations consider 

realism as the mainstream theory. (Griffiths, 1992, p. 3). Waltz's 

theory of realism is based on four basic hypotheses: 1) Pessimism 

about human nature. 2) War is the final solution for settling the 

problems. 3) The security of the government and its survival is the 

most important goal. 4) The only way that is put forward for the 

governments is to increase power. (Jackson & Sorensen, 2015, chp 3). 

Accordingly, realists emphasize the constraints of agents' corruption 

and the lack of supreme authority of the international system, which 

requires increased power and security. In Persian historical and 

literary texts, Ferdowsi can be considered as the closest intellectual to 
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Waltz's realist approach. Shahnameh is an epic work in which the 

concepts of war, power and security are the most important words 

used. In addition the independence movements in the third and fourth 

centuries AH, that coincided with the rise of Feudalism and chaos 

caused by weak power structure of the Iranian monarchy, influenced 

the importance of realism in Ferdowsi's political thoughts. The main 

question of the research is to what extent is Waltz's theory of political 

realism compatible with Ferdowsi's political thought? With regard to 

the main question of the research, it is hypothesized that considering 

the events and political disorders in Ferdowsi’s era, Hakim Toos has 

expressed his political-theoretical views on the need to increase power 

and ensure security in Iran, through using the anecdotes and legends 

of his predecessors, which is compatible with the main political 

realistic Hypotheses of Waltz. 

   

2. Methodology  

This article uses the 'content analysis' method because this method 

is useful for orderly, objective and quantitative description of 

communication content. Sampling of sources is purposeful and is done 

with a theoretical framework that is based on key words such as 

government, power, hierarchical structure, rationality and war in Kent 

Waltz’s theoretical realism framework. 

 

3. Discussion  

In the turbulent internal conditions and the cultural and identity 

collapse of Iran in the Ferdowsi era, he was able to offer an 

appropriate answer and a favorable plan for the future of Iranian 

identity by epic and paying attention to the main elements of the 

political reality. By dealing with epics and wise advices, he gathered 

the behavior of the heroes and even their defeats and victories into a 

system of political thought. In addition, the concepts that can be 
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extracted from the myths mentioned in Shahnameh are to build a 

desirable society in order to unite the Iranian government and prevent 

the collapse of this historical-cultural-political system. Iranian 

mythology represents the mental structures left over from ancient Iran 

and Ferdowsi's attempts to elevate the value of these structures in his 

time to create a powerful and free-standing Iran in the framework of a 

political school that the authors consider close to political realism in 

international relations theories. The authors believe that Shahnameh is 

a strong theoretical structure that, in the shade of stories and 

philosophies, expresses Ferdowsi's desirable political system in order 

to portray a powerful and famous Iran for future generations. 

 

4. Conclusion  

Although Waltz's realism can be identified in many schools, the 

central concepts in his political thought are key concepts such as 

human nature, power, war, the structure of the international system, 

and rationality. Although some approaches place more emphasis on 

each of these concepts and theoretically explain political events from 

that perspective, they all owe much to his philosophical view of the 

nature of human existence and nature. Regarding Ferdowsi's political 

thought, due to the geographical conditions, the unfavorable situation 

of national and religious culture, the rule of Feudalism and the 

growing weakening of Iranian power and identity under the rule of 

Sultan Mahmoud Ghaznavi, Ferdowsi's greatest concern about the 

political future was a single entity called Iran. Accordingly, in long 

fictional systems and mythical and historical metaphors, he expresses 

his political thought, which is closest in meaning to the philosophical 

approach of political realism. 

 

Keywords: Political realism, Kenneth Waltz, Power and war, security, 

International System, Shahnameh  
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 چکیده

عنوان سیاست توجهی دارد، در علم سیاست بهگرایی سیاسی که در مکاتب مختلف فکری نقش قابلواقع
به بلوغ کاملی رسیدند، « کنت والتز»آغاز و با « مورگنتاو»گرایان سیاسی که با شود. واقعقدرت شناخته می

ر راستای تحقق مطلوب از ابزارهای متعددی بهره دانند و دسیاست را علم کسب، حفظ و افزایش قدرت می
یاست افزایش قدرت، ذات پلید انسان، س :اند ازگیرند. مفاهیم مقوّم رئالیسم والتزی عبارتمی

مطالعه و بررسی مفاهیم سیاسی شاهنامۀ  الملل. بابودن جنگ و ساختار سلسله مراتبی نظام بینناپذیراجتناب
بریم. نگارندگان در کاررفته در رئالیسم سیاسی و شاهنامه پی میمفاهیم به فردوسی، به اشتراک نظری در

گرایی والتزی و شناسایی مبانی نظری آن، به مطالعۀ اندیشۀ پژوهش پیش رو با پذیرش چارچوب ذهنی واقع
گرایی که نظریۀ واقعاساس، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینایندازند. برپرسیاسی فردوسی  می

والتز تا چه اندازه با اندیشۀ سیاسی  فردوسی قابل انطباق است؟ با توجه به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه 
شود که با توجه به حوادث دوران حیات و نابسامانی اوضاع سیاسی عصر فردوسی، حکیم توس با مطرح می

ود در خصوص ضرورت افزایش های پیشینیان به بیان دیدگاه نظری سیاسی خاستفاده از حکایات و افسانه
 گرایی سیاسی والتز اعتقاد داشته است.های اصلی واقعقدرت و تأمین امنیت ایران مطابق با فرضیه
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 مهمقدّ .2
الملل است. جاذبه، ترین نظریه در علم سیاست و روابط بیندیمیترین و قگرایی مهمواقع   

های سیاسی عاملی گرایی و از سوی دیگر، نزدیکی بافهم متعارف در تحلیل پدیدهعینیت
گرایی به حدی است که موجب ترویج و پایداری این نظریه شده است. تفوق نظری واقع

ترین نظریۀ جریان اصلی تلقی ئالیسم را مهمالملل، راست که از نگاه اندیشمندان روابط بین
نظریۀ رئالیسم والتز بر چهار فرضیۀ اساسی بنیاد شده است:  .(Griffiths,1992:3) کنندمی

وفصل منازعات است، سه. حل نهایی حلیک. بدبینی نسبت به ذات انسان، دو. جنگ راه
ها، رو برای دولتشترین هدف است، چهار. تنها راه پیامنیت دولت و بقای آن مهم

اساس، ( براینJackson & Sorensen,2015:chp3) افزایش روزافزون قدرت است.
الملل های ناشی از پلیدی کارگزاران و فقدان اقتدار عالی نظام بینگرایان بر محدودیتواقع

 کنند. که نیازمند افزایش قدرت و امنیت است، تأکید می
شود، در شکل کالسیک آن کتب سیاست قدرت یاد میعنوان مگرایی که از آن بهواقع

ت را در عصر منعکس شده است. این سنّ« جنگ پلوپنز» (Thucydides)در اثر توسیدید 
( )دربارة Clausewitz( )شهریار(، کالزویتز )Machiavelliمدرن در اروپا ماکیاولی )

( )دلیل وجود دولت( دنبال Frederick( )لویاتان(، فردریک )Hobbesجنگ(، هابز )
(، Hans Morgenthauکردند و در آمریکا محققان و سیاستمدارانی مثل هانس مورگنتا )

( به ارائۀ نظریه و George Kennan( و جرج کنان )Henry Kissingerهنری کیسینجر )
توان در آثار گرایی را میهای واقعاختند. باوجودآنکه ریشهبحث در اطراف آن پرد

صورت یک رویکرد گرایی بهاندیشمندان مزبور از قرون پیش ردیابی کرد، لکن واقع
وارد عرصۀ مطالعۀ روابط  1710الملل از اواخر دهۀ وتحلیل سیاست بیننظری برای تجزیه

شناختی از سوی رفتارگرایان مسائل روش واسطۀبه 1770گرایی در دهۀ الملل شد. واقعبین
گرایی با کتاب نظریۀ سیاست به چالش کشیده شد، ولی مجدداً در دهۀ بعد در هیئت نواقع

  .(see: Waltz,2010) الملل کنت والتز هاهر شدبین
ترین اندیشمند به رویکرد رئالیسم والتز توان نزدیکدر متون تاریخی و ادبی فارسی می

انست. شاهنامۀ فردوسی یک اثر حماسی است که مفاهیم جنگ، قدرت و را فردوسی د
ترین واژگان مورداستفاده در آن است. در سالهای آخر سلطنت سامانیان، به امنیت از مهم

 های دخلی شدت بیشتری گرفت. امیردلیل نفوذ غالمان ترک در ارتش سامانی رقابت
دتا از میان برداشته شد و کودک خورشیدی در یک کو 122ماه منصور دوم در بهمن

ازآن دولت سامانی نیز با یورش قبایل ترک سال پس خردسالش به سلطنت رسید. یک
ناحیه شرق سیحون به درون سُغد برافتاد و خراسان به دست محمود سبکتکین افتاد )مینوی، 

 دوست و حامیشدن وزیر ایرانغم سنگین از دست دادن فرزند، زندانی .(112: 1121
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های اشعری در مقابل شیعیان و معتزله، گسترش و توسعه زبان فردوسی، رشد فزاینده اندیشه
وبیگاه به دلیل فقدان های گاهعربی در کشور به دلیل توسعه نهاد خالفت و شورش

حکومت مرکزی در نواحی شرقی و مرکزی ایران ازجمله شرایط نابسامان ایران عصر 
طلبی که مقارن های استقاللها، نهضتعالوه بر این .(12 :1121فردوسی است )تقی زاده، 

ومرج ناشی از ضعف ساختار قدرت نهاد پادشاهی ایرانی الطوایفی و هرجبا ههور ملوک
 گرایی در اندیشۀ سیاسی فردوسی تأثیرگذار بود.ت واقعاست، بر اهمیّ

 نویسد:در این رابطه حکیم توس می

ــود    ــگ بـ ــر از جنـ ــه پـ ــر زمانـ  سراسـ

 

 زمـــین تنـــگ بـــود ،جوینـــدگان بـــر بـــه

 ( 17: 1، ج1177)فردوسی،                       
های سیاسی، ای هنری و بیان اعتقادات و اندیشهاز این منظر، فردوسی با نگارش منظومه

زمین اهتمام ورزید، بلکه اندیشۀ سیاسی تنها نسبت به احیای تمدن ایرانتاریخی، مذهبی نه
 کند.آفرینی بیان می هایی از گذشتگان همراه با عبرتتانخود را در قالب داس

ــد دراز  ــی بمانــ ــی و گیتــ ــو رفتــ  تــ

 سر عبرت و حکمت است    جهان سربه
 

 کســــــــــی آشــــــــــکارا ندانــــــــــد ز راز

ــت   ــت اســـ ــه غفلـــ ــا همـــ ــرة مـــ ــرا بهـــ   ؟چـــ
 (108)همان:                                                        

 فرضیة پژوهشسؤال و .2-1

های این اساس، در مقالۀ پیش رو تالش نگارندگان برآن است که ضمن بیان دیدگاه بر
نظریۀ رئالیسم والتز با توجه به شواهد ابیاتی که از فردوسی به یادگار مانده است، 

گرایی سیاسی والتز را در شاهنامه مورد ارزیابی و تأمل قرار دهند. سؤال های واقعفرضیه
گرایی سیاسی والتز تا چه اندازه با اندیشۀ که نظریۀ واقعاز ایناصلی پژوهش عبارت است 

سیاسی فردوسی قابل انطباق است؟ با توجه به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح 
شود که با توجه به حوادث دوران حیات و نابسامانی اوضاع سیاسی عصر فردوسی، می

ه بیان دیدگاه نظری سیاسی خود نیان بهای پیشیحکیم توس با استفاده از حکایات و افسانه
های اصلی خصوص ضرورت افزایش قدرت و تأمین امنیت ایران مطابق با فرضیهدر

 گرایی سیاسی والتز اعتقاد داشته است.واقع
 پژوهشپیشینة .2-2

ای ادبیات سیاسی با فقر منابع مواجهیم؛ در یک ارزیابی کلی آثار رشتهدر حوزة میان
گرایی شوند: دستۀ اول منابع مختص علم سیاست و واقعسته تقسیم مید 1این حوزه به 

سیاسی است که از ادبیات غنی برخوردار است. دستۀ دوم منابعی که مختص شناخت 
توجه است. دستۀ شاهنامه و سبک ادبی حکیم توس است که به لحاظ کمّی و کیفی قابل

ای مواجه رشتهبا فقر منابع میان گیرد،سوم که در حوزة موضوعی مقالۀ پیش رو قرار می
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اند اند عبارتهستیم. اما برخی از منابعی که در این حوزه به شاهنامۀ فردوسی توجه کرده
اثر قوام « مراتبی بر مبنای شاهنامهارتباط جنگ و آنارشی، نقد دووجهی آنارشی سلسله»از: 

بررسی »، 1171و کرمیاثر محمدی « روانشناسی جنگ در شاهنامه»، 1188نژاد و فاطمی
اثر سمانه صالحی و محمدرضا صالحی « مقولۀ قدرت در شاهنامه از منظر هانا آرنت

اثر « بررسی روابط قدرت در داستان کیخسرو بر اساس دیدگاه فوکو»، 1171مازندرانی 
 .1171سیما ارمی 

 روش تحقیق. 2-4
 توصیف برای روش، نای زیرا شود؛می استفاده «محتوا تحلیل» روش از مقاله این در
 بر و است هدفمند منابع از گیرینمونه است. مفید ارتباطات محتوای کمّی و عینی منظم،
 روش ینترمهم محتوا تحلیل. گیردمی انجام نظری چارچوب و کلیدی واژگان مبنای
 )متن، کیفی هایداده محتوای آن در که است افکار و اندیشه کالبدشکافی برای تحقیق
 مضامین ابتدا روش این در. گیردمی قرار وتحلیلیهتجز مورد (... و عالئم اویر،تص کالم،
برحسب  هاآن از یک هر سپس، و کدبندی و استخراج هاداده محتوای در نهفته

 بسامد نظیر مواردی معموالً خصوصیات این. شودمی وتحلیلیهموردنظر تجز خصوصیات
 فضای و( قدرت)شدت  ،(اشاره سمت) ریگیجهت ،(هاداده در تکرار میزان)تکرار

گیری از منابع هدفمند نمونه .(17: 1121 باردن،)شود می شامل را )اندازة محتوا( تخصیصی
مراتبی، عقالنیت و است و بر مبنای واژگان کلیدی مانند دولت، قدرت، ساختار سلسله

یرد. پردازش گخردورزی و جنگ در قالب چارچوب نظری رئالیسم کنت والتز انجام می
های و داده شدهمطرحگیری هم بر مبنای چارچوب نظری رئالیسم، فرضیۀ ها و نتیجهداده
 شود. انجام می آمدهدستبه

 

 بحث و بررسی.1
 گرایی والتز. چارچوب نظري: واقع1-2

ترین و گرا، یا همان سیاست قدرت قدیمی(، سیاست واقعrealismگرایی سیاسی )واقع
ای است که در بسیاری از گرایی واژهالملل است. واقعن نظریۀ روابط بینپرکاربردتری

شناختی ای هستیرود. در فلسفه، نظریههای متعددی به کار میهای مختلف به شیوهرشته
گیرد. ( قرار میnominalismگرایی )اصالت تسمیه()است که در برابر معناگرایان و نام

م است، به انحای گوناگون در برابر ابزارگرایی، یک فلسفۀ عل« گرایی علمیواقع»
( قرار Positivismگرایی )( و اثباتverificationismگرایی، تأییدگرایی )تجربه
« گریز مدار»گرایی در ادبیات و سینما در برابر رمانتیسم و رویکردهای گیرد. واقعمی
(escapistقرار می )گرایی سیاسی یک واقع الملل،گیرد. در رشتۀ سیاست و روابط بین
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ها برای تعقیب سیاست قدرت در حوزة منفعت ت تحلیلی است که بر الزاماتی که دولتسنّ
در نظریۀ  .(17: 1171کند )برچیل و همکاران،ملی فراروی خود دارند، تأکید می

عنوان موجودی که به دنبال تأمین منافع شخصی خود است، گرایی سیاسی، انسان بهواقع
گیرد. شود. به دلیل تعارض منافع شخصی است که رقابت و منازعه صورت مییمعرفی م

های برتری را در روابط تواند موقعیتطبیعی است که همیشه ایفای نقش اول و قدرتمند می
شود، که در بازیگران ایجاد نماید. همین برتری موجب ایجاد نفوذ و سیطره بر دیگران می

گرایان در این رابطه معتقدند یۀ روابط قدرت است. واقعگیری هستۀ اولعمل موجب شکل
که نوع بشر به دنبال کسب قدرت است و این نشانۀ ویژة سیاست و عامل تمایز آن از سایر 

 .(Morgrnthau,1965:195های اجتماعی است )فعالیت
ها مسائل مشترک از منظر والتز رقابت، ستیز و منازعه به این خاطر است که همۀ دولت

ها چنین و مشابهی دارند که شامل تأمین منافع ملی و تضمین بقای دولت است. آن
قانونی است، دولت بازیگر اصلی و سایر نظمی و بیالملل دچار بیاندیشند که نظام بینمی

توجهی ندارند. هدف سیاست ها جایگاه قابلالمللی مثل افراد و سازمانبازیگران بین
حال، قدرت در نظام هاست. بااین، تأمین منافع ملی دولتخارجی هم در چنین فضایی

مراتبی در این نظام صورت سلسلهها بهصورت مساوی تقسیم نشده، بلکه دولتالملل بهبین
های بزرگ که در اند از: قدرتها در نظام جهانی، عبارتترین دولتگیرند. مهمقرار می

های بزرگ برای کسب برتری و امنیت رتالملل صحنۀ ستیز و رقابت قداصل روابط بین
 است. 

 ت این واحدها برهای ارضی نیستند، بلکه هویّها مجموعهگرایان دولتازنظر واقع
کشورها حتی از افراد نیز بیشتر  .(80: 1181گیرد )قوام،اساس خون و تعلقات شکل می

جع اقتدار مرکزی کنند، چون در نظامی قرار دارند که فاقد هرگونه مراحساس ناامنی می
کارگیری زور و خشونت جلوگیری کند. )دهقانی مشروع است که از به

( و همین امر موجب به وجود آمدن نظام آنارشی و خودیاری 87-82: 1181فیروزآبادی،
ها و قدرت رقابتی نسبی خود کنند توانمندیها سعی میشود به این معنا که همۀ دولتمی

ها الت به علت کمبود منابع شاهد منازعه مستمر و رقابت دولترا افزایش دهند. در این ح
الملل را هایی همچون والتز، نظام بینرئالیست .(111: 1188هستیم )دوئرتی و فالتزگراف، 

بینند ها در شرایط فقدان منابع کافی میصحنه منازعه دائمی بین دولت
(Schweller,1997:228 و براین باورند که سیاست )«های ث اتخاذ سیاستباع «قدرت

گرایی کالسیک، های عمدة واقعطورکلی ویژگیبه .(Detlev,2004:103) ها استدولت
 آید، بر نکات زیر استوار است:که از آثار کار، مورگنتا و دیگران برمیچنانآن
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ها به دنبال کسب قدرت . دولت7الملل هستند. ها بازیگران اولیۀ سیستم بین. دولت1
. ثبات نظام 1المللی است. ها در فضای نظام بین. قدرت دلیل رفتار دولت1هستند. بیشتر 
الملل بر همکاری . منازعه و رقابت در روابط بین7المللی بر اساس موازنۀ قوا است. بین

 .(112: 1188اولویت دارد )احمدی، 
حاظ گرایی سیاسی است، اگرچه به لآنچه تاکنون مطرح شد، مفاهیم اساسی واقع

داده که به گرایی انشعاباتی نیز ر/های نظری در جریان اصلی واقعتاریخی و تفاوت
گرایی گرایی، واقعگرایی نوکالسیک نوواقعگرایی کالسیک، واقعهای واقعدسته

ها در این مقاله شود که مجال پرداختن به هرکدام از آنبندی میتهاجمی، تدافعی تقسیم
 .(see: Waltz,1979وجود ندارد )

 گرایی سیاسی در شاهنامهاقعو.2-2
تی ایران در عصر فردوسی، او سامان داخلی و فروپاشی فرهنگی و هویّهدر شرایط ناب 

توانست با حماسه و توجه به عناصر اصلی امر واقع سیاسی، پاسخی مناسب و طرحی 
حماسی و  هایمطلوب از آیندة هویت ایرانی عرضه نماید. وی با پرداختن به داستان

ها را در یک های آنها و پیروزیاندرزهای حکیمانه، رفتار قهرمانان و حتی شکست
شده در منظومۀ اندیشۀ سیاسی جمع کرد. عالوه براین، مفاهیمی که از اساطیر مطرح

توان استخراج کرد، برای بنا ساختن یک جامعه مطلوب در جهت وحدت شاهنامه می
سیاسی است. اساطیر -فرهنگی-وپاشی این نظام تاریخیدولت ایران و جلوگیری از فر

مانده از ایران باستان هستند و تالش فردوسی در های ذهنی باقیدهندة سازهایرانی نشان
اعتالی ارزشی این ساختارها در زمانۀ خود، برای ایجاد ایرانی قدرتمند و آزاد در قالب 

رایی سیاسی در نظریات روابط گیک مکتب سیاسی است که نگارندگان آن را به واقع
دانند. نگارندگان براین باورند که شاهنامۀ فردوسی بنای نظری الملل نزدیک میبین

ها به بیان نظام سیاسی مطلوب فردوسی ها و حکمتسار داستانمستحکمی است که در سایه
به تبیین  های آینده است. با این توضیح،در جهت ترسیم ایرانی مقتدر و پرآوازه برای نسل

گرایی سیاسی و متناهر این مفاهیم در اندیشۀ سیاسی فردوسی مفاهیم اصلی واقع
 پردازیم.می

 دولت.1-1-2

ها برای گرایی سیاسی است. دولتامنیت ملی و بقای دولت، مفهوم مرکزی نظریۀ واقع
را  کنند. بدون وجود دولتی که امنیت و رفاهتأمین زندگی خوب شهروندانشان فعالیت می

بار، تنها، حیوانی و زندگی انسان، کوتاه، مصیبت»گوید: طور که هابز میتأمین کند، همان
کند های تابعینش دفاع میبنابراین دولت از سرزمین، جمعیت و ارزش ؛محدود خواهد بود

 .(Waltz,1979:89-110« )کند.حال در تأمین منافع خود، به سایرین اعتماد نمیو درعین
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الملل و محصول یک فرایند تاریخی هستند. به ازیگران مهم و مسلط روابط بینها بدولت
ها است و نتیجه این ترین ویژگی دولتبیان گریفیتز، توجه به یکپارچگی و خردورزی مهم

ها شبیه فرد انسانی با عقالنیت و در نظر گرفتن تعارض منافع به دولت»است که: 
حکیم توس، نیز به اهمیت دولت،  .(Griffiths,1992:79« )کنند.گذاری اقدام میسیاست

نقش آن در رضایت عمومی و یکپارچگی ملی و ضروری بودن آن معتقد است. هرچند 
( است، در دوران 1717-1718توان مفهوم جدید دولت را که متعلق به دورة وستفالی)نمی

گرایی سیاسی و اقعتوان در کارکردهای دولت از دیدگاه وپیش از آن جستجو کرد، اما می
ترین محور مقوّم حقیقت، شاهنامه مهمی فردوسی مشابهت و قرابت دید. دراندیشۀ سیاس

داند. آنجا که از ههور اولین ها میخود را حکومت و چگونگی ههور و سقوط دولت
های گوید تا دالیل شکست ساسانیان و ترسیم صحنهدولت به ریاست کیومرث سخن می

خصوص  ان، همه سخن از دولت و چگونگی ادارة آن است. دررزم ایران و تور
 نویسد:گذاری و تشکیل دولت توسط کیومرث چنین میتاج

 کیومرث شـد بـر جهـان کدخـدای    

 برآمــد بــر ایــن کــار یــک روزگــار

ــین گفــت کــآیین و تخــت و کــال    چن

 

 نخستین بـه کـوه انـدرون سـاخت جـای     

ــهریار  ــد دولــــــت شــــ ــده شــــ  فروزنــــ

 شـــــــــاه کیـــــــــومرث آورد و او بـــــــــود 
 (11: 1، ج1177)فردوسی،                              

های داخلی خود ها به جهت افزایش رضایتمندی و انجام کارویژهبه نظر فردوسی دولت  
 باید نسبت به تأمین مایحتاج داخلی اقدام کنند:

ــا    ــرد آهنـ ــرم کـ ــی نـ ــرّ کیـ ــه فـ  بـ

 دگـــر پنجـــه اندیشـــۀ جامـــه کـــرد

ــافتن  ــتن و تـــ ــان رشـــ  بیاموختشـــ
 

ــود و زره کــرد و چــون جوشــناچــ  و خُ

ــرد    ــگ و نبـ ــام ننـ ــند هنگـ ــه پوشـ  کـ

ــافتن   ــود را بــ ــدرون پــ ــار انــ ــه تــ  بــ
 (70)همان:                                         

 

 المللمراتبی نظام بینساتتار سلسله.2-1-2

شده الملل از نظامی با ساختار تعریفگرایان بر این باورند که سیاست بیننوواقع    
های بزرگ آن و نیز المللی ازلحاظ تعداد قدرتهای گوناگون بینشده است. نظامتشکیل

های که اگر توزیع تواناییطوریبه ؛شوندها متمایز میتوزیع متفاوت قدرت در میان آن
الملل باشد، نظام طور مؤثر در دست بازیگر مسلط نظام بینراهبردی در سطح جهانی به

ین توزیع قدرت میان دو کنشگر پرقدرت باشد، نظام دوقطبی و اگر قطبی است. اگر اتک
بنابراین با توجه  ؛های بزرگ متعددی وجود داشته باشند، نظام چندقطبی خواهند بودقدرت

به ثابت بودن آنارشی و عدم تمایز کارکردی واحدها، آنچه اهمیت دارد، توزیع 
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نای تغییر ساختار نظام باشد )یزدانی و تواند به معها است که تغییر در آن میتوانمندی
های گرایی ساختاری، در میان انواع نظاماز دیدگاه واقع .(78: 1177طالعی حور و رهبر، 

هایی را از سوی ناچار واکنشقطبی از همه ناپایدارتر است که بهالمللی نظام تکبین
بازگشت سیستم  خواهد انگیخت و درنهایت موجب کشورهای قدرتمند و ضعیف دیگر بر

-Waltz, 2010:79جهانی به حالت توازن قوا )دوقطبی( و یا نظام چندقطبی خواهد شد )

80). 
قطبی در ماجرای تقسیم جهان توسط فریدون، در ابتدا به باور فردوسی جهان تک

وجود داشت، اما با فرارسیدن زوال دولت فریدون، او جهان را بین فرزندانش تقسیم 
ترین میان روم و خاور را به سلم، سرزمین توران را به تور و ایران را که مهمکند، در این می

سپارد)چندقطبی(. نتیجۀ نارضایتی از بخش حکومت او بود، به بهترین فرزندش ایرج می
مدت میان ایران و توران )دوقطبی( های طوالنیتقسیم قدرت در میان فرزندان به جنگ

 ه را به خود اختصاص داده است. شود که نیمی از شاهناممنجر می

ــان    ــید از نه ــرون کش ــو بی ــه چ  نهفت

 یکی روم و خاور دگـر تـرک و چـین   

    

  به سه بخش کرد آفریـدون جهـان  

 زمــــینســــیم دشــــت گــــردان و ایــــران
 (17: 1، ج1177)فردوسی،                      

فریدون به قطبی که بر اساس تقسیم قدرت میان فرزندان در ادامه شاهنامه جهان تک
یابی کند، با بر هم خوردن موازنۀ قوا میان فرزندان فریدون با قدرتچندقطبی تغییر پیدا می

که در شاهنامه بارها از طوریکند. بهجدّی ایران و توران به دوقطبی سیاسی میل پیدا می
 (117آید. )همان: ها و تغییر مرزهای میان ایران و توران سخن به میان میجنگ

های زمانۀ خود بودند، ترین قدرتداوم خصومت ایران و توران، که بزرگدر ت
 :سرایدمی

ــی  ــی بـ ــیاب از رهـ ــر افراسـ ــگگـ  درنـ

 ز تیـــغ و ســـلیح و ز تـــاج و ز تخـــت   

ــاد بـــوم و درخـــت   همـــی ســـوخت آبـ

 

 یکی لشـکر آرد بـه ایـران بـه جنـگ     

 بـــه ایـــران کشـــیدند و بربســـت رخـــت

 بــه ایرانیــان بــر شــد آن کــار ســخت      
ــان:                                          (717)هم

 

الملل است، اما اصالت دهندة چندقطبی نظام بینمواردی نیز در شاهنامۀ فردوسی نشان 
 (718قطب مستمر ایران و توران بر سر کسب منافع است. )همان:  و رقابت میان دو

 قدرت .2-2-2

ی سیاسی است و به دنبال کسب، حفظ گرایی، انسان ذاتاً حیوانهای واقعبر اساس دیدگاه    
که بتواند انگیزة مندی از امتیازات آن است. مورگنتا برای اینو افزایش قدرت و بهره
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 Animus) «جوحیوان سلطه»افزایش قدرت در انسان را توصیف کند، از واژة 

Dominandi)  بهره می(گیردMorgenthau,1965:192).  آرزوی دستیابی به قدرت و
تنها باهدف سود بردن از این موقعیت است، بلکه از طرف دیگر هدف از آن سلطه نهاعمال 

تأمین و حفظ امنیت سیاسی و آزادی خود از سلطۀ دیگران نیز هست و این دیدگاه منجر به 
ها است. با این افزایش حداکثری قدرت و کاربرد آن در جهت پیشبرد مقاصد دولت

سازی و نمایش قدرت است. هرچند اعمال، بیشینهوصف، سیاست عبارت از تالش برای 
های جدیدتر مثل گرایان است، اما در نحلهمفهوم قدرت محور اصلی توجه اکثر واقع

کند. والتز در این جای هدف بودن قدرت به امنیت تغییر میگرایی، کانون تمرکز بهنوواقع
یت و بقا است و قدرت ها امنترین موضوع موردعالقۀ دولترابطه معتقد است که مهم

در غیر این صورت، اصالت ندارد  ؛تواند امنیت و بقای دولت را تضمین کندمی
(Waltz,2010:17) .آید. قدرت با وعدة پاداش، تنبیه یا عوامل بازدارنده به اجرا درمی

ها، نیروی نظامی و تعداد لشکریان و تسلیحات ترین منبع قدرت دولتعالوه بر این، مهم
 است.نظامی 

های عمدة شاهنامه است. فردوسی با توجه توجه به شاهان قدرتمند و باشکوه از ویژگی
سازی شخصیت و الگوسازی از دهد، از طرفی به برجستهبه اهمیتی که به قدرت نظامی می

قهرمانان و دولتمردان بزرگ و قدرتمند نظیر رستم، گودرز، گیو یا شاهزادگانی مثل 
از طرف دیگر، نحوة حکومت کاووس را در  ؛پردازداسفندیار می طوس، گستهم، فریبرز و

دهد که شاهانی مانند کاووس که از کند و نشان میداری بیان میهای حکومتزمینه
صالحیت سیاسی و نظامی کافی برخوردار نیستند، جز ناامنی، فاجعه و نابودی برای 

وس را متهم به عدم صالحیت مملکتشان ارمغانی به همراه ندارند.جایی که سهراب کاو
 گوید:کند، مینظامی و ضعف قدرت می

ــام کــاووس کــی چــرا کــرده  ای ن

 

 کـــه در جنـــگ شـــیران نـــداری تـــو پـــی     
 (710: 1، ج1177)فردوسی،                                 

 

 در داستان خاقان چین، تشویق و تحریک به قدرت و پیروزی چنین آمده است:

ــرز  ــن بـ ــدین زور و ایـ ــو  بـ ــاالی تـ  و بـ

 

ــو     ــای ت ــزد ج ــران س ــت ای ــر تخ  س
ــان:                                         (187)همـ

 

یکی از موارد اعمال قدرت در نظریۀ رئالیسم، دادن وعدة پاداش جهت نیل به مطلوب     
 ؛شده استجای آن اشارهدولتمردان است. در شاهنامه نیز به این مورد به هرافت در جای

خواهی زریر توان به وعدة دامادی گشتاسب به سپاهیانش برای خوننمونه، می عنوانبه
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طور وعدة فرمانروایی افراسیاب به پیلسم و اعطای پاداش کیخسرو به گیو اشاره کرد، همین
کارگیری نیروی های اعمال قدرت بهو بیژن از این جمله است. از سوی دیگر، یکی از راه

گرایی گاهی به هویج و چماق و جریمه است. در دیدگاه واقع قهریه و استفاده از تنبیه
شود، به این معنی که هم پاداش و هم کاربرد زور الزم است. در این رابطه به اشاره می

 .(1117کند )همان: ماجرای تنبیه کردن سربازان خاطی در جنگ توسط بهرام اشاره می
حوله است که در داستان گرفتن های منگرفتن مسئولیتگاهی تنبیه به دلیل انجام

توان اشاره کرد. در فرماندهی از سیاوش و سپردن این مقام به طوس توسط کیکاووس می
 ؛شودگرایی سیاسی اشاره میجای دیگر، از داستان رستم و اسفندیار، به معمای امنیت واقع

طلبی را جاهبیند و افزایش قدرت و چراکه رستم اساس حکومت را در امنیت و بقای آن می
 داند:بر هم زنندة ثبات می

ــج  ــدو گفــت کــای رن ــده پســرب  دی

ــان و رای و ســپاه   مگــر گــنج و فرم

ــر   ــر پسـ ــدر بـ ــاج دارد پـ ــی تـ  یکـ

 وتخـتش تـو راسـت   چو او بگذرد تاج

 

ــاجور  ــد دل تـــ ــه جویـــ ــی چـــ  ز گیتـــ

 تــــو داری بــــر ایــــن بــــر فزونــــی مخــــواه

 تــــو داری دگــــر لشــــکر و بــــوم و بــــر    

ــت    ــو راســ ــتش تــ ــاهی و بخــ ــی و شــ  بزرگــ
ــان، ج                                            (810: 7)همـ

 

گرایان سیاسی که فقط به عنصر زور و اجبار فیزیکی)قدرت( فردوسی، فراتر از واقع   
ها به عنصر معنوی قدرت)قدرت نرم( که از آن به فرّة کنند، همانند نولیبرالتأکید می

تان رستم و اسفندیار در نیایش رستم چنین آمده کند، اعتقاد دارد. در داسایزدی یاد می
 است:

 همـــی گفـــت کـــای پـــاک دادار هـــور    
 

ــرّ و زور  ــش و فـــــ ــدة دانـــــ  فزاینـــــ
ــان:                                              (880)همـ

 

 داندجمشید از سالطین نامی شاهنامه، خود را صاحب قدرت مادی و فرّة ایزدی می
ای به نام فرّة ردوسی کارکرد مفهوم قدرت را با مقولهبراین اساس، ف .(70)همان: 

کند )فردوسی، ایزدی)که شاید معادل قدرت نرم باشد( بهترین حالت زمامداری تلقی می
در جای دیگر از داستان منوچهر، حکیم توس منبع قدرت را نه همچون  .(117: 1، ج1177
 .(78کند )همان: یید الهی معرفی میافزارها و یا پذیرش مردم، بلکه تأگرایان در سختواقع

در داستان طهمورث که پادشاهی قدرتمند بود، با در پیش گرفتن طریق نیکی، لیاقت 
 :دریافت فرّة ایزدی را پیدا کرد و توانست بر اهریمن پیروز شود

ــاه  همـــــه راه نیکـــــی نمـــــودی بـــــه شـــــاه ــتی پایگـــ ــتی خواســـ ــه راســـ  همـــ
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ــدی  ج ــت از بــ ــالوده گشــ ــاه پــ ــان شــ  چنــ
 

 از او فـــــــرّة ایـــــــزدی کـــــــه تابیـــــــدج
 (17)همـــان:                                              

 

 عقالنیت و تردورزي. 1-1-2

گرایی سیاسی مبنای عمل و انتخاب بازیگران، عقالنیت و محاسبۀ سود و زیان در واقع   
یری از ها به دنبال بیشینه کردن منافع خود و جلوگاست. با مفهوم عقالنیت است که انسان

که الزمۀ « خرد سیاسی»گرایان، وارد شدن خسارت به منابعشان هستند. از منظر واقع
گیری و شجاعت دولتمردان است عقالنیت است، دربرگیرندة دوراندیشی، مدارا، تصمیم

ها باشد ها در جنگکننده پیروزی و موفقیت آنتواند تضمینکه می
(Kissinger,2014:711). برای شاه و ملت ازجملۀ « خردورزی و رای»ی، به اعتقاد فردوس

کسی از آموزش و کسب دانش و هنر و راه و روش بخردانه معاف لذا هیچ ،ملزومات است
نیست، حتی اگر از طبقۀ درباریان و نخبگان باشد، یک وهیفۀ حاکم نیز آموزش روش 

به برادر خود بخردانۀ زندگی به مردم است. در این رابطه به پندی که اردشیر بابکان 
 کند:دهد، اشاره میمی

ــر آن ــوار  دگ ــد خ ــش مگیری ــه دان  ک
 زمـــــــانی میاســـــــای از آمـــــــوختن

 
 بایـــد خـــرد شـــاه را نـــاگزیر    بـــه

 

 اگـــر زیردســـتید، اگـــر شـــهریار 
 خــواهی افــروختناگــر جــان همــی

 (1077: 7، ج1177)فردوسی،         
 هــم آمــوزش مــرد برنــا و پیــر    

 (1070)همـــــان:                        
 

شاید بتوان گفت که نخستین دغدغۀ فردوسی، جایگاه دانش و معرفت در جامعه و     
ماندگی سازی کشور است که آن را میزانی برای رشد و توسعه و در مقابل عقبتصمیم

رو، عالوه بر نکوهش از جهل و نادانی، توانمندی، دانش و آگاهی را ثروت ازاین ؛داندمی
ارزش و بها « خرد»دیگر، هیچ اندیشمندی همچون فردوسی به بیانبزرگی دانسته است. به

نداده است. خرد شالودة اصلی تفکر و اندیشۀ فردوسی است که از او حکیمی خردگرا و 
توجه این است که گاهی قهرمانان شاهنامه به طرفدار عقالنیت ساخته است. نکتۀ جالب

عنصر خردگرایی، تأکید به دستیابی به مصاف خطر و مرگ رفته، ولی همین رفتار مبتنی بر 
 .(8: 1، ج1177پیروزی بوده است )فردوسی، 

در ستایش منوچهر که از قدرت مادی و خردورزی و ضرورت اتخاذ تصمیم عقالنی و    
 نویسد:ها برخوردار بود، چنین میمشورت با بخردان در سیاست

ــز ردان  ــت و مغـــ ــردان داشـــ  (87دو کتف یالن و هش موبدان)همان:  دل بخـــ
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 انچـــو برخاســـت از خـــواب بـــا موبـــد    
   

ــان:    ــا بخردان)هم ــرد ب ــن ک  (78یکــی انجم
 

 گیرد، فرّة ایزدی از او دوربه باور فردوسی زمانی که شهریار تصمیم غیرعقالنی می      
های تصمیم غیرعقالنی در رئالیسم نزدیک است. زمانی که از شود، این مفهوم با هزینهمی

 برند:ج از طریق خردورزی و عقالنیت به سام دلیر شکایت مینوذر به دلیل خرو
 بگـــــــردد همـــــــی از ره بخـــــــردی

 

 (177از او دور شد فرّة ایزدی)همان: 

 جنگ.1-1-4 

گرایی سیاسی، سرشت آدمی و نهاد بدگوهر و ترس از وجود فضای آنارشی واقعدر
و کسب اعتبار باعث  ها رقابت، ترسشود. عالوه بر اینساز وقوع و تداوم جنگ میزمینه

شود. رقابت برای کسب منفعت، ترس برای کسب امنیت، تداوم و تشدید خصومت می
کند. حتی درجایی که فرد به اعتبار برای کسب شهرت، انسان را مجبور به شروع جنگ می

هیچ راهی »شود، زیرا دنبال کسب سود نیست، ترس از دیگران به جنگ تدافعی منتهی می
کند، در امنیت بینی میوجود ندارد که خود را به آن حد معقولی که پیشکس برای هیچ
ترازش باید به همان قدری که او به وی ارزش که فرد همو تمنای هر انسان به این« نگه دارد

 ؛(77: 1171انجامد )برچیل، نهد، برایش ارزش قائل شود، به منازعه بر سر شهرت میمی
شود و نامیده می« جنگ»گیرد که و شرور در وضعیتی قرار می مزاجبنابراین، انسان دمدمی

چنین جنگی، جنگ همه علیه همه است. هرچند جنگ، پایدار و مستمر نیست، ولی بروز 
درنتیجه، کوشش انسان  ؛سرعت به خشونت تبدیل شودهرگونه اختالفی ممکن است به

گسیخته، فقیرانه، ن ازهمافتد و زندگی انسابرای جلوگیری از این وضعیت، کارگر نمی
کنندة این وضعیت و یا تواند تعدیلناخوشایند، حیوانی و کوتاه است. تنها راهی که می

برای  را تواند اصول مناسبیکارگیری خِرَد است که میسوی صلح باشد، بهرهنمونی به
اگرچه جنگ مفهوم اساسی و عنصر اصلی  .(77رسیدن به صلح پیشنهاد دهد )همان: 

هاست، اما فرید زکریا براین باور است که طلبی در میان نوع انسان و کنش دولتتقدر
توجه دست یابند، به تجهیز های قابلکه ازلحاظ اقتصادی به ثروتها درصورتیدولت

 المللی و قلمروارتش و ماجراجویی خارج از مرزهای خود به جهت افزایش نفوذ بین
اعتمادی و تمایل به بنابراین، در شرایط بی ؛(Zakaria,1998:3آوردند )گستری روی می

اساس شمشیر و حق با غلبه  طور کامل برها بهها، میثاقتجاوزگری بازیگران و دولت
ترین کنش بازیگران و قهرمانان شود. در نگاه حکیم توس، نیز جنگ اصلیمشخص می

، خِرَد، فرّه و شودشاهنامه است و عاملی که باعث پیروزی و هفر در این جنگ می
های عزت و شرافت ترین درسهای شاهنامه، دربردارندة بزرگجنگ»گوهرانگی است. 
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نمودن بیداد، دفاع از ناموس و وطن، مرگ جویی، نفیاست، نام نیک، سربلندی، بهشت
و  12: 1182)موسوی، « اند.های شاهنامهباعزت در برابر زندگی با خفت و .... عناوین درس

های رزم، مواضع (. بررسی اندیشۀ سیاسی فردوسی ترسیم صحنه121: 1171محمودی، 
گیری گرایانۀ حکیم توس به ریشۀ دالیل شکلدهندة نگاه واقعپهلوانان شاهنامه، نشان

های زمانۀ حیات فردوسی و برداشتی که از تاریخ جنگ و تداوم منازعه است. از ویژگی
ای از زمانۀ خود و دلیل مصائب تاریخی و انگیزهپرفرازونشیب ایران دارد، جنگ را بخشی 

 داند:برای نگارش شاهنامه می
 سراســـر زمانـــه پـــر از جنـــگ بـــود

 
 جنگ نیسـت کجا پادشاهیست بی

 

 بــه جوینــدگان بــر جهــان تنــگ بــود     
 (17: 1، ج1177)فردوسی،                           

 وگــر چنــد روزی زمــین تنــگ نیســت    
 (171)همان:                                         

رود؛ در عصر فریدون در نگاه فردوسی جنگ برای تأمین مقاصد مختلف به کار می     
شدگان گرفت و به کشتهجنگ برای مقاصد ایدئولوژیک و مبارزه با اهریمن صورت می

ای در داستان منوچهر مبارزه با تمام قو .(77شد )همان: نیز بشارت بهشت موعود داده می
رزمی و ساختن نیروی مجهز برای پیروزی در جنگ و نابودی طرف مقابل و نیز جلوگیری 

کند گرایان نزدیک میکردن از ضربه پاسخ، نکته جالبی است که فردوسی را به واقع
آوردن دستگرایان، گاهی بر مبنای بهجنگ ازنظر فردوسی، همانند واقع .(87)همان: 

که مهراب در وصف زال که از پهلوانان نامی شاهنامه است، گیرد، چنانافتخار صورت می
 گوید:چنین می

 دل شـــــیر نـــــر دارد و زور پیـــــل
 چـــو برگـــاه باشـــد درافشـــان بـــود
 به کین اندرون چون نهنگ بالسـت 

 
 هنــوز آن گرامــی ندانــد کــه جنــگ

 

 دو دســــتش بــــه کــــردار دریــــای نیــــل
 افشـــان بـــود چـــو در جنـــگ باشـــد ســـر

 هاســـتنـــگ اژدبـــه زیـــن انـــدرون تیزچ
 (88)همــان:                                              

 تـــوان کـــرد بایـــد گـــه نـــام و ننـــگ     
 (778)همان:                                         

گرایی سیاسی و استفاده از توان رزمی و موانع بازدارندة جنگ نیز از مقوالت واقع      
ضرورت انجام جنگ نگ نوذر و افراسیاب بهمورداشارة فردوسی است. در ماجرای ج

منظور جلوگیری از پیشروی کند و در ادامه به استفاده از حصار و موانع جنگی بهاشاره می
ناپذیر عالوه بر این، جنگ گاهی از منظر فردوسی اجتناب .(112پردازد )همان: دشمن می

گ منطق خود را دارد و است، هرچند در هاهر با خرد و دین سازگاری نداشته باشد. جن
طلبد و نباید آن را با قاموس اخالق و دین و خرد درآمیخت و پهلوانان قاموس خود را می
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بنابراین، راه دلیری و جنگاوری دوری از  ؛داردحذر می را از دخالت احساس در جنگ بر
 .(178: 1، ج1111ترس و عدم فرار از جنگ است )فردوسی، 

ای برای رسیدن به یان سیاسی از نگاه فردوسی جنگ بهانهگراگاهی نیز همانند واقع
ای با پشنگ، جنگ را های قدرتمندان است؛ مانند داستان کیقباد که در مذاکرهخواسته

داند که حقیقت غیرازاین بوده کند و میجویی و کسب منافع شخصی معرفی میبهانۀ انتقام
شود، وس توصیه دوری از جنگ میدرجایی که به کاو .(178: 1، ج1177است )فردوسی، 

داند، اینجاست که با بودن را بهتر از خواری و شکست میطلبنجنگیدن و صلح
صدا گرایان در خصوص ضرورت حفظ بقا و پرهیز از جنگ با قدرتمندان یکواقع
 شود:می

ــد ز جنـــگ  ــر آیـ ــتی بهتـ ــو را آشـ  تـ
 

ــر دل خـــــویش تنـــــگ     ــان را مکـــــن بـــ  جهـــ
 (187)همان:                                                               

رسد، به جلوگیری در مشاجرة میان رستم و کاووس که با وساطت پهلوانان به سرانجام می  
دیگر، عبارتبه ؛کنداز نبرد و ضرورت بقا در جنگی که فرجام آن شکست است، اشاره می

تر است، ی طرف جنگ از تو قویداننگری زمانی که میکارگیری عقالنیت و آیندهبه
 .(711شرط خردمندی است )همان: 

 

 گیرينتیجه.2
های متعدد شناسایی کرد، اما مفهوم گرایی والتز را در نحلهتوان واقعباوجوداینکه می

محوری در اندیشۀ سیاسی او، مفاهیم کلیدی نظیر ذات انسان، قدرت، جنگ، ساختار نظام 
رچه برخی از رویکردها تأکید بیشتری بر هر یک از مفاهیم الملل و عقالنیت است. گبین

پردازند، اما همه در کنند و از آن منظر به تبیین نظری رخدادهای سیاسی میذکرشده می
 مبانی، وامدار دیدگاه فلسفی او به ماهیت هستی و سرشت انسان و ذات طبیعت هستند. در

جغرافیایی، اوضاع نامناسب فرهنگ خصوص اندیشۀ سیاسی حکیم توس با توجه به شرایط 
الطوایفی و تضعیف روزافزون قدرت و هویت ایرانی در سایۀ ملی و دینی، حاکمیت ملوک

حکومت سلطان محمود غزنوی، بیشترین نگرانی فردوسی از آیندة سیاسی کلیت واحدی 
ای ی اسطورههاای بلند داستانی و استعارههمین اساس، در منظومه به نام ایران بوده است. بر

ترین قرابت معنایی را با رویکرد فلسفی و تاریخی به بیان اندیشۀ سیاسی خود که نزدیک
پردازد. در پژوهش پیش رو نگارندگان به تبیین کاربرد مفاهیم گرایی سیاسی دارد، میواقع

الملل و عقالنیت مطابق دیدگاه فردوسی و کنت والتز قدرت، جنگ، ساختار نظام بین
بسیاری از در شاهنامه دهندة این امر است که فردوسی های پژوهش نشانیافتهاند. هپرداخت

و حتی در موردی مثل منبع قدرت که عالوه بر  وجود داردهای موردنظر والتز چارچوب



 171                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

افزاری، ابزار معنوی قدرت)فرّة ایزدی( را که در تعبیر امروزی ابزارهای مادی و سخت
شود، مورد امعان نظر عنوان قدرت نرم یاد میر جوزف نای از آن بهلیبرال نظی نهادگرایان نو
 داشته است.
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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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 نشریة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 باهنر کرماندانشگاه شهید 

 1177سال دوازدهم، شمارة بیست و سوم، پاییز و زمستان 
  

 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 واکاوی مؤلّفه
کارآمدترین رویکردهای نقد ادبی در مواجهه با متن است. این گونه از تحلیل متن در مطالعات 

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

بخش  بسیاری از نویسندگان و شاعران بوده و در مکاتبی است که در گسترة ادبیات جهان، الهام
است. احمد شاملو به لحاظ مضمونی و دادهایران نیز هرفیت انطباق پذیری زیادی نشان ادبیات

آراگون قرار داشته و قسمت چون پل الوار و لوییساختاری، تحت تأثیر شاعران فرانسوی هم
است. از سوی دیگر، آراگون های اصلی مکتب رمانتیسم پدیدآمدهای از شعر او بر پایۀ مؤلّفهعمده
میقاً تحت تأثیر ادبیات کالسیک فارسی بوده است. نگارندگان در این پژوهش برآنند تا با خود ع

های مکتب رمانتیسم را در اشعار لویی آراگون و احمد ترین مؤلّفهاتخاذ رویکردی تطبیقی، برجسته
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ه های معنا دار را برجستها 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

 
 .مقدّمه2

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 نایرا 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 تونم به استناد با ترتیب 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 یادب هایگونیهم پیدایش 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 برآیند. اندمفاهیم بیان و نگاه گونۀ در مشترک هایویژگی از برخوردار نهایی تحلیلی

 ضروری کاری ادب فارسی، متون با ادبی مکاتب تطبیقی بررسی نیست: این زج 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، ترین جنبشاندیشگی، رمانتیسم یکی از مهم -در تاریخچۀ مکاتب فکری
خردگرایی، در پی تجدید فرم اندیشه و  و کالسیک قوانین رد» و ادبی است که با هنری
 ,FLAUBERT« )ستاید.را می معنویت و سودازدگی رویا، تخیل، احساس،»است و « بیان

(. این مکتب از اواخر قرن هجدهم میالدی در کشورهای انگلستان،  1/37 : 1893–1887
م.(، منتقد 1812-1277صّۀ ههور رسید. مادام دو استال)آلمان، فرانسه و شمال اروپا به من
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

مواردی همچون توجّه به احساسات  توان بههای مهم این مکتب می(. از ویژگی83 :1814
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حد از  از بیش خواهی، تأثیرپذیریو عواطف آدمی، حزن و اندوه، عدالت و آزادی
  کتاب در م.(1880-1871کرد؛ گوستاوفلوبر) سازی اشارهها، رویدادها و قهرمانمحیط

و  م،فر عشق و شور و هیجان بر 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) آبرمانر کتاب م.(د1817-1220اتین دو سنانکور )
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« )گرایی و بازتاب خود فردی است.گرایی، درونتخیل
برخی از منتقدان ادبی برآنند که اهمیّت رمانتیسم به خاطر تأثیر شگرف آن در اندیشه و 

های قرن نوزدهم و بیستم برگرفته از اصول این مکتب جهان غرب بوده و تمام دگرگونی
؛ اما پیش از آن باید توجه داشت که پیدایش هر مکتبی (70:1171 ر.ک: برلین،)است 
زم برخی زمینه هاست: نابودی نظام کهن، انقالب صنعتی، رشد شهرنشینی، رشد طبقۀ مستل

های نوههور دیگر در پیدایش مکتب رمانتیسم در متوسّط، گسترش سوادآموزی و پدیده
 (. 712:1182؛ زرقانی، 2:1171اروپا مؤثر بود )ر.ک: خواجات، 

ادبیّات قرن نوزدهم فرانسه داشته به باور منتقدان، مکتب رمانتیسم تأثیرات فراوانی بر 
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
، شاعر برجستۀ قرن بیستم آراگوناصول مکتب رمانتیسم در اشعار احمد شاملو و اشعار لویی

 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؟ ترین مؤلّفهبرجسته

دو  گیری از اصول مکتب رمانتیسم درو 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 کرده1172 از معصومه صادقی)« بازتاب آن در شعر احمد شاملو

دیگر از مقاالت مرتبط با شاملو  که  های رمانتیک شعر شاملو را نمود بخشد؛ برخیمؤلفه
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
مفهوم عشق با نگاهی  شناسی پدیدةزیبایی»(، 1172ادی و همکاران )نرگسمراز « شاملو

بررسی ماهیّت و »( و 1177پور و همکاران )ازصدّیقه علی« تطبیقی به اشعار شاملو و قبانی
(؛ در هر کدام ازین 1187از علیرضا عرب بافرانی)« مفهوم درد و رنج در اشعار احمد شاملو

رسی قرار ها، یک یا چند مؤلفۀ رمانتسیم )عشق، درد و رنج و...( مستقال مورد برپژوهش
 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

ز سهیال ا« دنیای واقعی»های آل از دیدگاه لویی آراگون در مجموعه رمانسیمای زن ایده»
، «ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگونزن»(، 1170اسماعیلی و همکاران)

از نرگس « مقایسۀ شعر آراگون با سهراب سپهری»( و 1170محمّدتقی غیاثی و همکاران)
کند، فقدان پژوهش (. اما آن چه اهمیت و ضرورت این پژوهش را افزون می1187 بندری)

« های مکتب رمانتیسماصول و مؤلفه»لویی آراگون با تکیه بر تطبیقی بین احمد شاملو و 
 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
یونالیستی متعصّب و نویس کودکان و پژوهشگر فرهنگ عامّه؛ شاملو ناسنگار، 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 ، سالنمود و برای امرارمعاشطورجدّی هنر شاعری را دنبال به 1177افتاد. 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
(. نخستین مجموعه شعر 11:1121است )ر.ک: دستغیب،« آیدا»عمیق او به آخرین همسرش

( است و بدون درنظرگرفتن این مجموعه، سیر 1177) شدههای فراموشآهنگ شاملو،
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 
ی و سیاسی است. در دورة دوم، شاعر با سرایش ( است و دارای مضامین اجتماع1118)

( به مفاهیم 1111) آیدا: درخت و خنجر و خاطره( و 1111) آیدا در آینهمجموعه اشعار 
 ققنوس در بارانآورد. دورة سوم شاعری شاملو با مجموعه اشعار  عاشقانه و غنایی روی
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دشنه ( و 1177) م در آتشابراهی(، 1117) شکفتن در مه(، 1118) های خاکمرثیه(، 1117)
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

سیک ترین نمایندة شعر منثور فارسی، پیش از تأثیرپذیری  از اشعار کالاجتماعی 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) .  گذري بر زندگی لویی آراگون 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 با1717رشتۀ پزشکی در سال)
منتشرکرد.  شعلۀ شادی ( اوّلین مجموعۀ شعر خود را با نام1770نمود. در سال ) همکاری

نهاد آندره برتون، مکتب ادبی سوررئالیسم را بنیان  اتّفاق الوار و( به 1771آراگون در سال)
کرد. ازدواج «السا تریوله» ( با1778در سال ). کردرا تأسیس انقالب سوررئالیستیو مجلّۀ 

( از طرفداران مکتب ادبی 1717( به کمونیسم پیوست و در سال )1711در سال )
. آراگون برخی از (70:1187ر.ک: خزائل،)گیری کرد طور رسمی کناره 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 1771) دیوانۀ السا( و 1777) السا(، 1717) السا

( از عشق 1770) شاعران( و 1777) رمان ناتمام(، 1771) 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 تأثیر آنان از شماری از ومند بود زبان عالقهشاعران متقدّم فارسی

 توانمی روشن ایگونه ، بهالسا: او شاهکارهای از یکی در را تأثیرپذیری -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: 1171)سعدی، 
 سعدی، در همچون که گویدمی  خاتونیجهان مشابه، از 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 ؛(178: 1177حدیدی، : ک. ر) سرایدمی گل، شعری عنصر ریکارگی
 دو فاریابی، این ههیر از ایسروده و گلستان دیباچۀ حکایت آمیزی درهم آراگون، با که
 رو این از ؛ هم(178همان: :ک.ر)است داده قرار اشاره مورد(السا)شده یاد شعر در را تن

« سعدی تفکر رایحۀ و ایران  عطر از برخوردار» را ونآراگ یالسا فضای  سراسر که است
 نموده یاد آن از آراگون را که ی«عطرآگین خاکِ»اساساً  ؛ که(171:1171آذر،)انددانسته
 .(177:1171حدیدی،:ک. ر)اندبرشمرده سعدی «بوی خوش گِلِ» است،

-812)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 872

-177: 1171است )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 ههم این (.107-102: 1188
 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 العارفین مناقب که است رو آن

 شده آشنا شمس و مولوی ماجرای با خوبی به ترجمه، این طریق از آراگون و شده ترجمه
 .(118: 1171حدیدی، :ک.ر)است

 .   پیشینة مکتب رمانتیسم در فرانسه و ایران 2- 1
 نقالبا آمریکا، انقالب خصوصهای 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  1810(.  در فرانسه، مکتب رمانتیسم در سال 1177
گرفت. شاعران فرانسوی از طریق ترجمۀ آثار شاعران انگلیسی و آلمانی با این مکتب شکل

ان مکتب رمانتیسم در فرانسه برای سرنگون ساختن کالسیسیم، در آشنا شدند. طرفدار
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
راهی هنرمندانی از قبیل المارتین، آلفره شدید مکتب رمانتیسم در فرانسه موجب هم

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

عه اشعار با حال و هوای جدید، . نخستین مجمو(122:1121 ر.ک: سیّدحسینی،)قرارگرفتند
منتشرشد؛ به همین دلیل برخی از منتقدان،  1870اثر المارتین، در سال  شاعرانه یعنی تألّمات
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(. با سقوط 27:1177دانند )ر.ک: فورست،المارتین را نخستین شاعر رمانتیک فرانسه می
ج خود رسید. به او 1817و  1872های ناپلئون، رمانتیسم شکوفا شد و در فاصلۀ سال

گذار نهضت رمانتیک در فرانسه، ژان ژاک روسو است و پیروان او یعنی شاتوبریان، بنیان
 نهادندیر و مادام دو استایل با آثار خود بنیاد رمانتیسم را در ادبیّات فرانسه بنیان پیسن
سم رمانتی دورة تعریف ترین(. براساس نظریۀ مکس میلنر، وسیع171:1170ر.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  روطهدر ایران به باور برخی پژوهشگران، شعر رمانتیک از اواخرمش
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 رمانتیک، اقشار باسواد متوسّط جامعه را مخاطب آثار و اشعار خود قرار می

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

 (. 712-718:1182 ر.ک: زرقانی،) مکتب رمانتیسم است
ضمن آشنایی با آثار رمانتیک  بعد از دورة مشروطه، شاعران و نویسندگان ایرانی

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 ) میرزادة عشقیمشیری، گلچین گیالنی و ... اشاره کرد. در شاعران سنّتی از جمله: 
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)برای تحصیل و اقامت در استانبول بودند، به مکتب رمانتیک گرایش نشان دادند 

. در این دوره، به دلیل تحوّالت اجتماعی و فرهنگی عصر، شعر (21:1171 شمیسا،
های جدید ادبیّات غرب و افتد و آشنایی شاعران ایرانی با نظریّهمی کالسیک از رونق

بخصوص شعرجدید و رمانتیک ترکیه و شعر و ادبیّات رمانتیک فرانسوی، مضامین 
ر.ک: )که ویژگی رمانتیک آشکاری دارد  بخشدجدیدی را به شاعران الهام می

 .(20-21:1187جعفری،
 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» گیری از عنصر تخیّل قادر هستندرمانتیک، با بهره
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باشد و در داشته  کنند که نامتناهی در درون متناهی، و آرمان و مثال در درون واقعیّت جای
: 1177فورست،)« دهد.پرده و آشکارا جلوه های خود را بیحال بتواند تمامی زیباییعین
گونه، یقت است و بدین. در نگرش اینان و در نگاهی شگفت، تخیل، نمایشگر حق(77

. (71:1177 ر.ک: باوره،)ای تنگاتنگ با نوعی بصیرت، ادراک یا الهام خاص دارد رابطه
زاست که در بحبوحۀ جنگ، نبرد و خون، گیسوان زرینی را شانه همین تخیل بصیرت

کند و آهنگی ویژه را می نوازد تا که دوباره، در اوج جنگ و یأس و نومیدی، به می
 ن و روحی تازه بخشد:زندگی جا

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 میمیگیسوان زرّینش را شانه 
سخنی را که / آردکه بر زبان آنبی/ کران آتش راهای بیتا جان بخشد گل/ اشنشسته در برابر آیینه

  (727-727:1171 آراگون،) گفت.جای او میدیگری بایستی به
هگشای دنیای رمانتیکی است که از شده، رادر 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 (111:1187 زرشناس،) «است

« های سر/ تابستانیفصل سیب»گردد و و به دوران خوش کودکی بازمیوقتی هم شامل
 آورد: را به یاد می

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

 شاملو،) یکی کودک بودن/ مگر/ تنها/ امتیازدراین روز بی/ برآدمک سرد باغچه/ بارخستین برف سنگینن
787:1187) 

بار دیگر، با کارکرد برجستۀ عنصر تخیل روبروییم، لیکن این بار با شاخصۀ خاص و  
سازد؛ یادکرد این نکته در این مقطع از کالم احساسی 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

، عواطف و اندوه درونی شاعر یا یکی دیگر از اصول مکتب رمانتیسم، بازتاب هیجان
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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د، سازند که اصالت هنری ندارنشعر 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 

 (78: 1187نژاد،باقی)«ای ندارند.بهره
ترین دردها را که با شاعر قصد دارد تا با تکیه بر الفاظ و کلمات موزون خود، سخت

هایی که ر زندانتصویر بکشد. تصوی 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
 آورده است: خشم  ها، شاعر را دگرگون ساخته، بهنما و قتل جوانشلّاق جالدان انسان

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

اهایی پراکنده  مانند روست/ زارهاجلّادان زنان و گندم/ 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
 (110:1171 آراگون،)

دهد فرا می ام عبور از هر کوی و برزنی گوشهای مردمان، هنگشاعر به صدای گام
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 / هاچهز هر رهگذر، ز هر سرا، ز کو/ شنوم صدای عابران راشنوم، میمی

ز / ها عبور کنندبدون هیچ شهامتی، ز راه/ های پر ز درد راصدای چهره/ ام صدای مردمان راشنیده/ امخسته
  (71:1171 آراگون،) راحتی.هیچ راه مبهمی، عمر گذرد به بی/ سوی هر خطر روندسختی گذرکنند، به 

شود زیرا ه و هیجان رمانتیک شاعر تشدید میگذرد، احساس اندوهر چقدر زمان می
احساس و ناپذیر قلبی است که در جهانی بیاین اندوه معموالً زاییدة توقّعات تسکین»

 (181:1121سیّدحسینی،)«ایمان گرفتار شده است.بی
 از ها بلکه دقیقا مانند رمانتیک ، رمانتیک نیست ادبیات خوانندة عاشق فقط آراگون

 بازخوانی را کالسیک پیش شاعران هایعاشقانه هاآن مانند و لهام می گیردا 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 یز بهشاملو ن
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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ن آن است که غرورش را کنار بگذارد و فریاد بزند که مانده است. راوی خواهابرجای
 همچون شب بدون ستاره تنهاست: 

تا ندانند / ستاره قلب من تنهاستچون شبان بی/ نیست یک فریاد/ در تمام روز/ در تمام شب چراغی نیست
وانی خسته پهل/ ستپای من خسته/ 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

  (177-177:1187شاملو،) .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

 (712:1187 پاشایی،« )که خون زیادی از تنش رفته است.
های عمیق آن، احساسات و رنجداند که پرتوی شاملو شعر خود را خورشیدی می

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

ه امیدوار و خود ندارند؛ روسپیان، برهنگان و مسلوالن، خاکسترنشینان و تمام افرادی ک
 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/ میدوارندا/ ها که بر خاک سردبرای آن
 آلوده پیوند دهد.های خوابها را به انسانو آفتاب/ بگذار خون ما بریزد/ ها را پرکندو خأل میان انسان

  (718:1187 شاملو،)
زند فریاد می کند و به خاطر آنمیدرواقع، 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

 .(101:1181روشان،)«که جان بشر را در بر گرفته است.
 .  عشق2- 4- 1

مقولۀ عشق در شعر شاعران نمود برجسته ای دارد ؛ عشق در نگاه  در ادبیّات رمانتیک،
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
زنان عادی وجه اشتراکی ندارند؛ چیزهایی هستند شبیه  یابند که باادبیّات این عصر راه می

های های وحشی و شاهزادگان شرق، کولیپریان، حوریان جنگلی، دریابانوان، ملکه
 .(111:1171 پریستلی،)« نشدنی.قدرکافی عجیب و راممرموز، القصّه، مردمی به
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شاعران در اشعار  ای برخوردار است ودر 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 شود. در حکایت عارفان، زن نماد حوری رؤیاهاست و به عارفان درس معرفت میمی

 (172:1177 ر.ک: حسینی،)ای برای محافظت بشر است.یدگاه فلسفۀ اشراق، فرشتهو از د
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/ امیرو و زبونیالسا، ای ن
 میرم.کنم یا میمیو در توست که زندگی / زندتواند بر آن زخم که هرچیزمی/ تپددرخود می

 (77:1171آراگون،)
اب عشق به کند با تمام وجود، بازتآراگون 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

 (.117:1181 باباچاهی،)«پردازدکند و به تجلّیات عشق میپرهیز می
دارد که با ماندن اوست و شاعر عقیده ون بر زنده ملکۀ محبوب آراگون، دلیلی افز

های یابند و جوانی و لحظهمیای دیگر، دوباره حیاتگونهوجود محبوبش، روزهای تیره به
 آورند: میارمغانبخشی را برایش بهلذّت

ها آنافزون بر دالیل دیگری که زیستن بر / 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

 (.120:1171 آراگون،) السا، ای عطش و شبنم من/ های دلنشینهای قلبم، ای روشناییفصل
را آفرین است و با غرور زنانگی خود، همواره پیروزی معشوق 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/ ایخویش غَرّهو به جنسیت / ای معشوقی که سرشار از زنانگی هستی

 (710:1187 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،  

فراتر عشقی بیولوژیک و در حد انس و شیفتگی معمولی است و شاعر از مرز عشق، پا 
 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 :
ک چشمانی که خمیرمایۀ مهر است/ وینک مهر تو/ چشمانت با من گفتند/ که فردا/ روز دیگری است/ آن

 (.171:1187کنم )شاملو، درپنجهنبردافزاری/ تا با تقدیر خویش پنجه

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

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

این زن معشوق اغلب برای او »خود به نام همسرش(، گواه صادقی بر این مدّعاست؛ بنابراین 
. خود شاملو از حضور این معشوق و شاید بیش از آن، از اعتمادی که به او گاهی استتکیه
 (.27: 1187برارپور، ) «زده است.کند شگفتمی

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

ته است. از سرآغاز زندگی، های مختلف، بر ذهن و روح انسان هیمنه انداختاریخ 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 
نیروهای  کاوانی است که معتقد بود هدف نهایی زندگی، مرگ است و سرانجامروان

. ازجمله (118:1127 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  ش کنند و در اعماق وجود خود به تأملهای تاریک ذهن کاوو 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 اح حزنعالوه بر اشتمال بر اندوه و ماتم و مرگ و اشب
 .(87:1128 جعفری جزی،)«این عصر، عرصۀ غلیان احساسات نیز هست.

تصویرکشیده است؛ سپاری را در فضای سرد زمستان بهآراگون تصویر مرگ و خاک
وجود آنکه از  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 ثرمتأ هامرگ 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: جز مرگ نمیکشورش، پناه و گریزی به

و من حسودم به / زمستان بود آن روز/ کرد مراسم تدفینی سردمیدنبال / با چشمانی قرمز از درددوستم 
شدم به و من دعوت گویند در اشتباهم من.../و آرام می/ افتند چون مگسها به روی خاک میآدم/ مرگ
در وجودم / هم فشردندهایم از سرما به دندان/ 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

77:1171) 

کند، آراگون در شعر خود مدافع که باربارا در کتاب خود تصریح میبنابراین چنان
 صداهای (،Parole amoureuse(، گفتار 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 شیشه چنین آرام و پنهانی، این سرایرود 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/ تا پس از من نگویند که ندانستم چون باید رفت/ هاسپرد در میان شگفتی
 (178:1171آراگون،) 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
گوید. به نظر او، مرگ چنان میها، با کاریز و ماهیان خاموشی سخنشدن، با پرندهآب
و اسرارآمیز است که باید از خود شاعر نیز مخفی بماند؛ هم ازین رو، رازش را با  مبهم

گذارد که پژواک صدای شاعر را به خودش باز میدیواری ساکت و خاموش در میان 
 گرداند: نمی

ها با برف/ من مرگ خویشتن را/ 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 ومیان در

/ جانب منبه / که صدای مرا/ نهادم من مرگ خویشتن را با دیواری در میان/ کاریز و با ماهیان خاموشی
-777:1187شاملو،) کنم.خود نهان من نیز از / تا مرگ خویشتن را/ بایستچراکه می/ فرستادنمی بازپس
778) 

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 

 خواهد ماند:  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!/ اطلع/ و تن
/ چه به دور افکندنی استتا آن/ مکینه لیموی پرآبی که می/ یابیبازش/ که در رجعت جاودانه/ زنی
 (717:1187 شاملو،) .هاها و به سالها و به سالبه 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»

جدا نبوده است و یا نخواسته که باشد. او انسان را زندانی ستمگران  مشغولی و اضطرابدل
 .(771:1171 آزاد،) «بیند.می

 گرایی. طبیعت5- 4- 1

گرایی و پیوند آن با های مکتب رمانتیسم و بازتاب آن در شعر، طبیعتاز دیگر مؤلّفه
خشیدن به موجودات بهای طبیعی و قداستتخیّل 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 پدیده. دیدگاه خیال(11:1171 ذوالفقارخانی،)«عالم.
گردد؛ ستایی آنان موجب آفرینش نماد و اسطوره در آثار ادبی میطبیعی و روحیّۀ طبیعت

که برخی از منتقدان مکتب رمانتیسم معتقدند که شاعران بدون داشتن چنین تاجایی
نخواهند برد و در  ل نماد و اسطوره پیدیدگاهی نسبت به طبیعت، به ارزش و جایگاه اصی

 .(100:1122ولک،)آثارشان، طبیعت زنده و نمادگرایی راستین وجود نخواهد داشت 
کاربردن عباراتی چون جزر و مد، امواج، شاعر فرانسوی با توصیف دریا و به

های دریایی، انعکاس پرتوهای خورشید بر روی امواج و حرکت مرغان دریایی، به جلبک
داده است و حاالت درونی و هیجان خود را با بیعت زنده و پویا توجّه خاصی نشانط

 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/ بردن پری باال میچومرا هم/ که موسیقی خاک وآب است/ موج

شود می لذت خواب گم/ دواند مرغک جزایر رالرزشی آرام می/ از فرق سر تا نوک پا/ من غرق هیجان
 (11:1171 آراگون،).که بینم هر چیز را بر جای چون/ آرامآرام 

و مروارید  و برف و چشمه آراگون با استفاده از عناصر طبیعی پیرامون خود چون خاک
یابد که ای دلپذیر میدهد که به طبیعت عالقه دارد. او نرمی خاک را همچون ترانهنشان می

ی است که در مندهد. به نظر شاعر، خاک مأتأثیر 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/ کردمیر پایم را لمسبا دستم این خاک دلپذیر ز
که تمام جسم و جان را مگر آن / ای که بر زبان نگذردچونان ترانه/ کندآن را نوازش ای که حافظهخاطره
ر همۀ لحظات شده د نیکبختی تقسیم/ باشدباره از یاد نبرده یکچون بهاری که برف را به هم/ بارکندسبک
 (111-117:1171 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،
ها و که جاذبه» زندگی به مبانی سوررئالیسم معتقد بودند، نوعی غنا مشهود است که

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

 (.André, 1962:355& Laurent)« شـــده اســـت
ت که در های طبیعی، عنصر غالبی اسستایی 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 رستنابانی، گنجشکجوش، گیاه پرشیر بینیم

 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/ است حیاط خانه از عطری هذیانی سرمست/ 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
 (127:1187شاملو،).کندبیدارمی/  درخوابگاه ریشۀ سیرابش/ که در راه است انتظار تابستانی

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 ستارهبرآمدن آفتاب، آبشدن زمین، زمزمۀ سپید، 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/ آیداست آفتاب که برمی این/ است زمزمۀ سپیده
چونان نوازشی / و نسیم خنک بامدادی/ جویدمیو در پس هرچیز پناهی / شودمیهای خرد تجزیه سایه
 (171:1187 شاملو،) است.
گراید و بر ی میستایی، از غنایی به لحن حماسگونه اشعار، زبان شاعر در طبیعتدر این 

گمان گذشته از عواطف عمومی و انسانی مطرح  در شعر شاملو، بی»افزاید. زیبایی اثر او می



 127                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

راز جاذبۀ آمیخته از لطف و زیبایی و شکوه حماسی آن را یکی هم باید مرهون همین غلبۀ 
عنصر طبیعت، بخصوص عناصر بزرگ و پرشکوه طبیعت در شعر وی 

 .(771:1170 پورنامداریان،)«دانست.
 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 

ن هرگز سازد که پیش از آمی 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 (81:1187 ثروت،)«نهد.می
-ها و احساسات خود میکند و به بیان خواهشهنجارها و قواعد مکتب کالسیک رها می

برخالف مکتب کالسیسم که فرد انسانی، در فرهنگ جمعی باید محو پردازد. اکنون او، 
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، با117:1181وتنایی، نوری ک«)خودستایی او و فرار از بشریّت دانست.

)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»شق عمال از ع شاعر و شخصی است زیرا 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 
عنوان قهرمان خویشتن، خواهان آن است تا در هر کند. او به کوبیدن بر دیوارها بیانمشت

رود و هرخاطرة دلپذیری را به یاد آورد. هدف نهایی شاعر، پیروزی روح و رؤیایی فرو 
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 بهشوم یا خاطره

من موضوعی از  /و فریاد بر جهد/ بماندباید که روح هماره با چشمانش باقی / شود
 (177-172:1171آراگون،) «ماند... . خواهمنیکبختی باقی 
رت تمام صفحات عنوان قهرمان زندگی خود، مدّعی است که با کمال جساشاعر 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 ام صفحهکردهام 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 چهرهشکستها را/در آینه درهمهصفحه
 ( 171-177:1171)آراگون، های تیرة بسیاری نهفته بود.ام/ در اندرون شان لحظهکردهپاره

غایت »یابد؛ زیرا شاعر 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 زندگینتیکرما

لوکاچ، «)گفتند و از این نظر خودپرست بودند.میسخن « خود»یا « خویشتن»اهمیّت 
زندگی فردی، مربوط به  آراگون، شرح وقایع و شاکلۀ شعر(؛ هم ازین رو، جوهره 7:1177

 (APEL-MULLER,1991: 49ت. )اسنویسنده« 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/  از این فریاد/ 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

 (171-177:1187شاملو،) ام.بستهدل/ من/ امشکستهدرهم/ امخسته/ امنشسته
گوید و احساسات خود را فارغ از احساسات جهانی سخن می« من»شاعر از 

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

 یابد: خود نمی
ام که از آن با نامی زیسته/ ام که از آنِ من نیستبرخاکی نشسته/ م که از آنِ من نیستااز رنجی خسته

به مرگی جان / ام که از آن من نیستگرفتهاز لذّتی جان / ام که از آن من نیستاز دردی گریسته/ من نیست
 (112:1187شاملو،) سپارم که از آن من نیست.می

 
 گیري.نتیجه2

در شعر دو شاعر  همگونی و هماهنگیعری، نشان از گونه ای  تحلیل نمونه های ش
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 ی احساس و خیال، خاطرات روحاند و با تلفیق فضاآوردهکودکی 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 بیکشور داللت دارد. آراگون شاهد اشغال وطن و کشته
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 و اشعار خود را کورسوی امیدی برای انعکاس بغض فروخفتۀ انسان

-هر دو شاعر، همسرداند؛ در نمودبخشی به مقولۀ عشق، می هاادخواهی از انسانوفری
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 
و سروده است. شاملو نیز بعد از ازدواج با همسرش آیدا، عشق او را به همسرش و به نام ا

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

رفتن راگون و شاملو هردو به خاطر از دستپارادوکسیکال در شعر این دو تن است: آ
شهری برای دستیابی به خورند و در پی آرمانمیهای اصیل انسانی دریغ و افسوسارزش

آرزوها و رؤیاهای خویش هستند اما درنهایت، هر دو مرگ را مایۀ آرامش می دانند. هردو 
گیری از ا با بهرهکنند تمیهای طبیعت، سعی نگری 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

گیرند و با کمال جسارت، فارغ از هرگونه محدودیّت اندوه و اشعار خویش در نظرمی
 کنند.میود را بیان احساس خ
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1. Introduction 

There are different opinions about the time in which the idea of Iranian 

Literary Return movement has emerged. Safaei states that "this great literary 

movement" raised before the time of Qajar, that is, the time of Karim Khan 

Zand, and he believes that it aroused in Isfahan Literary Association. (See: 

Safaei, n.d., p. 2). Some, such as Shamisa and Arianpour, consider it to be 

initiated at the end of the Afshari period. While others, such as Shams 

Langroudi and Zarrinkoob, mention that the emergence of the idea of return 

originates in the Safavid period. Some researchers and scholars refer to it by 

different expressions, such as the school of return (Langroudi, 1996, p. 76), 

Resurrection or Literary Return (Bahar, 2009, p. 311), Literary Renaissance 

(Ripka, 2016, p. 551), the New Movement (Rezazadeh Shafaq, 1962, p. 

377), and it is interpreted as the great literary movement (Safaei, Bita: 2). In 

contrast, another group have a negative view toward and disagree with the 

return flow, and introduce it as a mere emulator movement which has no 

originality and causes literary decadence. "Such poets are indeed caricatures 

of poets lived in the fifth and sixth centuries AH" (Shafiee Kadkani, 2016, p. 
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20). According to some researchers, Isfahan is the origin of liteary poetry, 

and Mushtaq Isfahani and his followers are considered as those members of 

the Moshtaq Association who pioneered returning to the classic style of 

masters. However, it is obvious that the movement of returning to the style 

of those poets following Khorasani and Iraqi were not only the outcome of 

Isfahan poets' will, but there were other poets who experienced writing 

poems in the classic style before the members of the Mushtaq Association 

initiate it. Some poets who  followed the Literary Return turned to writing 

ode poems in Khorasani style, for example, Saba, Qaani, Soroush, and 

Sheibani are among those poets. Poets such as Mujamar Esfahani, Foroughi 

Bastami, and Neshat Esfahani turned to the lyricism of the Iraqi style. Some 

of the poets of the return period, especially those of the first phase, were also 

under the influence of the Indian poets. (cf. Khatami, 1995, p. 306) 

In some way, one can consider neoclassicism as the school of return in 

Europe, with a glance at the artistic and literary traditions of ancient Greece 

and Rome in European literature. This literary school emerged as a result of 

the Renaissance cultural and social flourish and the creation of the 

humanism idea, which are considered as the most important achievements of 

the Renaissance. The initial signs of the school of neoclassicism were found 

in Italy in the fourteenth century AD. Three prominent Italian authors, 

Dante, Petrarca, and Boccaccio, took consideration of the ancient Greek 

literature, on some grounds, however, this movement failed to continue 

flourishing there. Some reasons for the failure of neoclassicism extension in 

Italy include issues such as the lack of literary centers and coteries and the 

lack of theoretical foundation, occupation of this country by Spain (which 

has more medieval civilization), and rising of the inquisition by governors, 

weak economic status and subsequent production of literary and artistic 

works in pursue of material objectives and less attention to the aesthetic 

principles for producing works. On the other hand, in France, especially 

from 1643 to 1715 AD, "due to the well-established tradition of 

neoclassicism in this country and the absolute political superiority of France 

in Europe" it flourished and reached its highest evolution point, resulting in 

release of brilliant works. Broadly  The extension of this school in France 

and the creation of prominent literary and theoretical masterpieces in this 

country led to the study of French classicism or neoclassicism to be 

considered as studying European neoclassicism. The school then extended 
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from France to England, Germany, and other European countries. The 

neoclassicist poets and scholars believed that "the ancient times in Greece 

and Rome were prosperous, successful, and very accomplished, additionally 

they claimed "our time, after thousand years of barbarism, is triumphant, 

civilized and accomplished, thereby we are the most truly descendants and 

the rightful heirs of the classical era"(Priestley, 1977, p. 64). Thus, they 

sought to extract the rules and principles included in those kinds of literature 

via examining the outstanding classical works of Greece and Rome and tried 

to introduce it as a guidance for neoclassical authors and poets. Boileau is 

one of the first theorists who provided the theoretical foundations of this 

school through publishing The art of poetry. The school of neoclassicism has 

its own rules and principles that the principle of following intellect might be 

considered as the most important components. While there are different 

opinions about those neoclassical works following intellect. Shamisa 

interprets the rationalism of this school as good sense or common sense that 

its rules are commonly accepted (cf. Shamisa, 2011, p. 47). Milene is one of 

those authors who generally considers the neoclassicism era as a period in 

which rationalism predominates over emotions, he believes that neoclassical 

scholars such as the Greeks have the opinion that emotions disturb the 

balance of the social system and human relations, by contrast, intellect 

stabilizes them. (cf. Millen, 2017, p. 246 -247). Accordingly, some criticized 

this principle and conceived it in opposition to the spirit of literature and 

literary works, which provide the necessary atmosphere for flourishing 

mental feelings. In contrast, Wellek rejects critics and states that "so far any 

reliable critics have believed that artistic expressions are limited to a process 

of self-conscious reason. Some elements such as the genius, inspiration, and 

passion of the poets are inseparable parts of the art of poetry in the 

Renaissance period. These critics believed in the rational theory of poetry, 

but they didn’t assume poetry as being completely a rational subject. They, 

however, didn't consider poetry as an unconscious process. Indeed, in their 

view, imagination needs reason as a guiding and a deterrent factor" (Wellek, 

1994, p. 50-51). Another group of researchers have rejected the claim of 

mere rationalism of this period and believe that although the 17th century is 

the age of attention and even faith in the intellect, it is also a period that 

compromises with the mood of analysis, and notice to the emotions and 

passion (cf. Seyed Hosseini, 2015, pp. 105 - 106; Nazari, 2011, pp. 21 -23). 

Another feature of neoclassical works is holism. The aim of these works is to 
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discover and represent a typical human being, not an extensional human 

being; thereby, all fields from ethics to education and politics, go along with 

holism. Other components of neoclassical works are the imitation of nature, 

or according to Shamisa, description of characteristics of human beings, the 

principle of being moral and instructive, perspicuity and brevity, 

representation of the truth, the rule of three unities, that is, "unity of time, 

unity of place, and unity of subject". Writers including Racine, Moliere, Ben 

Jonson, Dryden, Pope, Lessing, and Alfieri are prominent neoclassical 

authors. especially a symbolic expression of the myth of creation. 

 

2. Methodology 

The Literary Return Movement in Iran is analogous to the school of 

neoclassicism in Europe with respect to their nature in referring to the 

great works of the brilliant literary periods. However, the former did 

not achieve success as great as the latter, which was so successful in 

the evolving process of European literature by using the works of 

classic masters. This paper aims to study and examine the contexts 

and conditions which caused the formation of the two aforementioned 

literary movements through a comparative approach. In this way, we 

contrast them to identify the reasons leading to their success or failure 

in the direction of literary evolution and renaissance. 

 

3. Discussion  

According to the poets of the Return Movement, the decline of 

Persian poetry happened in the Safavid era, in their view, it was true 

especially about the second and third generation of Indian style poets, 

who had decreased the Persian poetry to raillery, imagery enigmas, 

and production of precious contents. They sought to free Persian 

poetry from this platitude and finally found the solution to return to 

the classic style. However, returning to classic style, and modeling 

classic Persian poetry developed in a way that neither created 

persistent and outstanding literary, nor developed new schools and 

literary movements. Eventually, it remained a mere imitation of old 



 187                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

filatures. It seems that the poets of the return movement were only 

able to understand the crisis, but they failed to provide a true and 

effective solution. As a result, the crisis of mere imitation of the 

classic works, without any consideration to the efficiency of this 

modeling for the literature of that time aggravated the crisis of 

degeneracy and platitude of the poetry in the Safavid period. The main 

goal of the poets of this period was to bring back the original identity 

of Persian poetry that existed prior to the Indian style and to prevent 

the growing trend of poetry language towards platitude. The return 

movement, however, was not only limited to the language, but it made 

a return to the 4th and 5th centuries AH in terms of time and thoughts. 

In order to make their poetry more similar to the poems of the 

Qaznavi and Saljuqi periods, these poets tried to get distance from the 

prevalent language of the day, as well as the issues of that time, so 

they included the thoughts of imitated periods in their poems.  The 

mere imitation of the poems and poetic contents of classic poets is 

sometimes so monotonous that even the poets of the return movement 

themselves acknowledge it. On the contrary, the writers of the 

neoclassical school of Europe have taken the approach of returning to 

the impressive works of classic poets. 

However, taking consideration to the principle of return in this 

school is accompanied with an effort to identify and establish the 

theoretical foundation and innovation, even it leads to new literary 

movements. Fundamentally, this school writers' goal is not referring to 

the past works, but they consider it as a strategy. In fact, they seek to 

see the present situation in the past and evolve it. The neoclassical 

authors do not limit and confine themselves to prevalent thoughts of 

the classical period, rather they try to make their works correspond to 

the ideas of their own time. Accordingly, many works of 

neoclassicism, Greek epics and myths have been revived in a way that 

reflect the issues and events of 17th and 18th century in Europe. "One 

might be fond of the past without cutting their feelings with present. A 
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strong awareness of the past could strengthen the present." (Dilthey, 

2015, p. 58) 

 

4. Conclusion 

Examining the produced works in Iranian Literary Return period 

reveals that the idea of Iranian poets of the Literary Return Movement 

that the traditional style is able to free Persian poetry from the decline 

of Safavi poetry did not succeed. The efforts of these poets were 

useful in decreasing some unfavorable elements of the Indian style, 

but it did not result in a favored evolving trend in Persian literature. 

Thereby, they created poems without originality and disproportionate 

to the requirements of their new period. Such failure originates from 

the lack of strong epistemological support and the decline of thinking 

that had bothered Iranian society since previous times due to the 

political and social turbulence. On the other hand, neoclassicist 

authors, due to their appropriate cultural condition, the systematic 

structure of thinking, and the integration and cohesion of all cultural 

and social entities, took steps towards evolution and eventually 

achieved independence in their style. Their works did not remain only 

as mere imitations, but by establishing a strong theoretical foundation, 

they created outstanding examples of poems in line with the relevant 

aspirations and plans of the Renaissance, which were in accordance 

with the principle of humanism and the spirit of their time. In fact, 

neoclassicism emerged in Europe in the 16th century. Contrary to the 

Iranian Return Movement, it resulted in a new and dynamic literary 

movement and even played a role as an intermediary loop for 

subsequent schools including romanticism. 

 

Keywords: Literary return, Neoclassicism, Literary decline, 

Renaissance 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1177 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 
 بررسی تحلیلی و تطبیقی بازگشت ادبی ایران و

 مکتب نئوکالسیسیم اروپا 
                                                                                                                    

 آرام رحیمیان )نویسنده مسئول(2

 قدرت اهلل طاهري1

 چکیده

 میسیآن با مکتب نئوکالس سۀیو مقا ی ایرانبحث بازگشت ادب پژوهش، نیا یاصل محور
(Neoclassicism) ّکه از  یو عراق یسبک خراسان نشاعرا وةیشز ا یرانیع شاعران ااروپاست. تتب

 یگذارنام یادب زگشتبا افت،یچهاردهم ادامه  ةسدو تا اوائل  شد آغاز دوازدهم ةسد مدو مۀین
فاخر  آثار ریتأث تحت بانیکه اد اروپاستادب  خیدر تار کردیرو ینوع زین میسینئوکالس .شد

م( 11) ایتالیا در میسینئوکالس یهانشانه نینخست. پردازندیم آثار خلق بهو روم  ونانی کیکالس
دوران اوج خود را  یالدیهجدهم م ةسدم( است و تا 12شد؛ امّا دوران نضج آن در فرانسه ) دهید

 پرسش نیا به میبرآن است، گذشته به بازگشت ینوع به یادب جنبش دو هر کهازآنجا کرد. یسپر
 با. نشد منجر میسینئوکالس مکتب مانند نو یسبک جادیا به رانیا یکه چرا بازگشت ادب میپاسخ ده

 عوامل از میابییدرم کینئوکالس و یادب بازگشت یشعر یهانمونه در گرفتهصورت یهایبررس
نسبت به آثار  متفاوت آثار خلق و یینوزا در مذکور جنبش دو تیّموفق عدم ای تیّموفق در مهم

 لیدلبه رانیا یاست. شاعران بازگشت ادب یو اجتماع یفرهنگ ،یفکر تیّوت در موقعگذشته، تفا
 و رعب و دهندهجهت یادب مراکز نبود ،یفلسف ۀشیزوال اند ،یقو ۀشناسانمعرفت ۀپشتوان فقدان

 تیموفق به شعر یینوزا و تحول درشاعران  نیا یانیدر برابر هجوم تمدن غرب در نسل پا وحشت
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و  مندشهیاز ساختار نظام اند یمندبا بهره کینئوکالس ةدور سندگانیامّا نو نشدند، لنائ یریچشمگ
 .افتندیدست ییسبک و نوزا استقاللبه  یو اجتماع یمرتبط فرهنگ یدر تمام نهادها رییتغ

 
یینوزا ،یادب انحطاط سم،یسینئوکالس ،یادب گشتزبا: يدیکل يهاواژه  

 
 مهمقدّ.2

این »دیشۀ بازگشت ادبی ایران آرا متفاوت است. صفایی طرح دربارة زمان پیدایش ان
خان زند، در انجمن ادبی را پیشتر از زمان قاجار، یعنی زمان کریم« نهضت بزرگ ادبی

پور آغاز آن را ای همچون شمیسا و آرین(. عدّه7تا: داند )ر.ک: صفائی، بیاصفهان می
یمۀ دوم سدة دوازدهم یعنی از اواخر دورة جنبش بازگشت ن»دانند: اواخر دورة افشاریه می

خان توسعه یافت امّا رواج اصلی و اشاعۀ کامل آن از افشاریه پدیدار شد و در عهد کریم
 -در نیمۀ دوم سدة دوازدهم »(؛ 107 : 1181)شمیسا، « زمان فتحعلی شاه قاجار به بعد است

گان و سخنوران را در دربار شاه گویندپیش از آنکه فتحعلیاواخر دورة افشارها و کمی 
آورد. ذهن مردم از سبک متکلّف دورة مغول و تیموریان و باشکوه خود گرد

های سبک هندی آزرده و ملول گردید و نهضت نسبتاً مهمی سنجیها و نکتهپردازیعبارت
 (. 11:1127پور، )آرین« در شعر فارسی آغاز شد.

ب آغاز اندیشۀ بازگشت را دورة کوگروهی دیگر همچون شمس لنگرودی و زرین
تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانند. بازگشت ادبی ایران تحتصفویه می

وجودآمد و منتقدان و محققان ادبی نارضایتی شاعران از شیوة شاعران سبک هندی ایران به
عنوان مکتب ای از محققان و ادیبان از آن بههای مختلفی دارند. عدّهدربارة آن دیدگاه

(، رنسانس 111: 1188(، رستاخیز یا بازگشت ادبی )بهار، 27: 1127بازگشت )لنگرودی، 
و نهضت بزرگ ادبی « 122: 1111رضازاده شفق، »، نهضت نوین «771: 1177ریپکا، »ادبی 

اند. درمقابل گروهی دیگر دیدگاهی منفی و مخالف نسبت ( تعبیر نموده7)صفائی، بی تا: 
زگشت دارند و آن را جریانی بدون اصالت، مقلّد صرف و سبب انحطاط ادبی به جریان با
« انداین شاعران درحقیقت کاریکاتور شعرای سدة پنجم و ششم هجری»کنند. معرفی می

حقیقت این است که مکتب بازگشت اصولی نداشت و (. »70: 1177)شفیعی کدکنی، 
)شمس لنگرودی، « ی قدیم بودهااصل اصولشان تقلید از روش شاعران برجستۀ سبک

(. برخی از محققان، اصفهان را خاستگاه شعر بازگشت و مشتاق اصفهانی و 27: 1127
شروع این نهضت »دانند. پیروانش در انجمن مشتاق را پیشگام بازگشت به سبک قدما می

در اواخر سدة دوازدهم هجری و عمدة مرکز آن اصفهان بود و از اولین طرفداران آن 
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)رضازاده « ویانی مثل سیدمحمد شعله و میرسیدعلی مشتاق، ... و امثال اینان بودند.سخنگ
 (122: 1111شفق، 

باره شیوة شاعران سبک خراسانی و عراقی به یکامّا محقَق است که جریان بازگشت به
از اعضای انجمن مشتاق، شاعران و تنها محصول ارادة شاعران اصفهان نبوده بلکه پیش 

 آزمایی نمودند. ز در سرودن شعر به سبک قدما طبعدیگری نی
الساعه و تنها وجه خلقهیچسابقه نبود و آن را بهفکر بازگشت بدون شک در عصر صفویه بی

مولود خواست و ارادة امثال مشتاق و آذر و هاتف و صباحی نباید پنداشت. در دورة رواج 
چون  ییدر نزد علما و حکما یوو مثن دهیالاقل در قصسبک هندی و غلبۀ طرز وقوع، 

ها و ممارست در اسلوب قدما با طرز د، که از طریق مطالعۀ دیوانداماریو م یفندرسکریم
کردند، مورد تقلید و تتبع بود و کسانی مانند امیدی رازی قصیده و مثنوی آشنایی حاصل می

گاه را داشتند، گه خویش امکان تتبع در آثار قدماحکم مایۀ علمی و حکیم شفایی هم که به
 (177: 1127کوب، کردند. )زرینبر سبیل تفنن در پیروی از اسلوب قدما اهتمام می

اند از: میرسیدعلی مشتاق، آذر بیگدلی، مشهورترین شاعران این نهضت ادبی عبارت 
سروش اصفهانی، قاآنی یغمای جندقی، صبای کاشانی، فروغی بسطامی، مجمر اصفهانی و 

سرایی سبک خراسانی روی آوردند که ای از این شاعران به قصیدهشیبانی. عدّه خاناهللفتح
توان از صبا، قاآنی، سروش و شیبانی نام برد. شاعرانی چون مجمر اصفهانی، ازجملۀ آنها می
آوردند. برخی از شاعران سرایی سبک عراقی رویو نشاط اصفهانی به غزلفروغی بسطامی 

اند اعران دورة اول، از شاعران سبک هندی نیز تأثیر پذیرفتهویژه شدورة بازگشت به
 (. 107: 1121)ر.ک:خاتمی،

ای مکتب بازگشت، با نگاهی به سنن هنری و ادبی یونان و گونهنئوکالسیسیسم نیز به
، شمیسا، 82: 1171، سیدحسینی، 77: 1180روم باستان در ادب اروپاست. )ر.ک: سکرتان، 

 (Renaissance)دبی درپی شکوفایی فرهنگی و اجتماعی رنسانس ( این مکتب ا11: 1170

ترین دستاوردهای رنسانس است، ، که از مهم(Humanism)و ایجاد تفکر اومانیستی 
توان در پوشش یک تر نهضت اومانیستی بر ادبیات را میتأثیرات ویژهتمامی »وجودآمد. به

 (. 78: 1188ان واحد، نئوکالسیسیسم نامید )فردریش و ملون، عنو
های مکتب نئوکالسیسیسم در سدة چهاردهم میالدی در ایتالیا دیده شد. نخستین نشانه

و  (Petrarca)پترارک ، (Dante)سه نویسندة مطرح ایتالیایی یعنی دانته 
ا بنا به دالیلی نتوانست در به آثار کهن یونان توجه نشان دادند؛ امّ  (Boccacio)چیوبوکا

آنجا به رشد خود ادامه دهد. فقدان مراکز و محافل ادبی و عدم بنیان نظری، اشغال این 
گیری تفتیش عقاید وسیلۀ اسپانیا که بیشتر دارای تمدن قرون وسطایی بود و اوجکشور به

با هدف  ازسوی حاکمان، اوضاع نابسامان اقتصادی و درپی آن خلق آثار ادبی و هنری
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شناسانه در تولید آثار ازجمله دالیل عدم رشد مادی و توجه کمتر به اصول زیبایی
(، امّا در فرانسه 112 - 117: 1171باشد )ر.ک: سیدحسینی، نئوکالسیسیسم در ایتالیا می

دلیل وجود سنت قدرتمند نئوکالسیسیسم در به»میالدی،  1217تا  1711خصوص از سال به
دوران اوج و تکامل خود را سپری نمود « ری سیاسی مطلق فرانسه در اروپااین کشور و برت

و آثار درخشانی عرضه شد. گستردگی این مکتب در فرانسه و خلق شاهکارهای ادبی و 
نظری تأثیرگذار در این کشور سبب شد که مطالعۀ نئوکالسیسیسم اروپا را همان مطالعۀ 

، فردریش و ملون، 17: 1180سکرتان، )ر.ک: د کالسیسیسم یا نئوکالسیسیسم فرانسه بدانن
(. این مکتب سپس از فرانسه به انگلستان، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی راه 178:  1188
 یافت.
و  ابیو روم باستان کام ونانیاعصار » معتقد بودند کهنئوکالسیسیسم  بانیشاعران و اد 

موفق و متمدن و مهذب  ،تیسال بربر پس از هزار زیعصر ما ن ب بودند،مهذّ اریبس موفق و
 «میخود هست یمنتها در ک،یلذا ما اخالف صدق و وراث برحق اعصار کالس ،است
بنابراین درصدد برآمدند با بررسی آثار کالسیک فاخر یونان و  ؛(71: 7717 ،یستلی)پر

ران روم، قواعد و اصول این آثار را استخراج نمایند و آن را راهنمای نویسندگان و شاع
باشد که با انتشار پردازانی میاز نخستین نظریه (Boileau)نئوکالسیک قرار دهند. بوالو 

، 17-11: 1170خود، مبانی نظری این مکتب را تدوین نمود )ر.ک: شمیسا، « هنر شعر»
 (.77- 78: 1171سیدحسینی، 

از توان مکتب نئوکالسیسیسم قواعد و اصولی دارد که اصل پیروی از عقل را می 
آورد. امّا دربارة پیروی آثار نئوکالسیک از اصل عقل، آرا شمارهای آن بهترین مؤلفهمهم

گرایی مدنظر این مکتب را به عقل سلیم یا خردجمعی مختلف است. شمیسا عقل
«CommonSense »باشد )ر.ک: کند که احکام آن مورد قبول همگان میتعبیر می

درکل دورة نئوکالسیسیسم را دورة  (Mileneیلن )ای  چون م(. عده12: 1170شمیسا، 
داند و معتقد است ادبای نئوکالسیک همچون حکومت خردگرایی بر احساسات می

زدن تعادل و عقل را موجب تثبیت نظام اجتماعی و همیونانیان احساسات را موجب به
ن اصل مورد ای لیدلبه همین  (؛712- 717: 1177دانستند )ر.ک: میلن، روابط انسانی می

اند که عرصۀ پر و بال دهید ی و آثار ادب اتیدر منافات با روح ادبانتقاد قرار گرفت و آن را 
منتقدان  ی( در ردّ آراWellekامّا ولک )دادن به احساسات و مطایبات ذهنی است. 

 :دیگویم
 منحصر به یهنر نشیفرنبوده است که خود آ دهیعق نیتاکنون بر ا یمنتقد معتبر چیه
 یشاعر از اجزا یدگیچون نبوغ و الهام و شور یاز عقل خوداگاه است. اصطالحات یندیفرا

 ةمعقول دربار یاهیمنتقدان به نظر نیدر رنسانس است. ا یهنر شاعر یهارساله یجدانشدن
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 دهیعق مه نیالبته به ا یمعقول است ول یشعر کامالً امر نکهینه به ا یشعر معتقد بودند ول
به عقل در  لیّناخودآگاه. آنها معتقد بودند تخ یندیشعر صرفاً عبارت است از فرانداشتند که 

 . (71 - 70: 1121)ولک،  .است ازمندیحکم راهنما و عامل بازدارنده ن
اند و برخی دیگر از پژوهشگران ادعای خردگرائی صرف را در این دوره ردکرده

عنصر خرد است، دوران سازش با دوران توجه و حتی ایمان به   12معتقدند گرچه سدة 
 -107: 1171باشد )ر.ک: سیدحسینی، روحیه تحلیل و توجه به شور و احساسات نیز می

نگری است. های آثار نئوکالسیک کلی(. از دیگر ویژگی71- 71: 1170، نظری، 107
هدف این آثار کشف و نمایاندن انسان نوعی است نه انسان مصداقی؛ پس در تمامی 

نگری همراه است. تقلید از طبیعت یا چه اخالق، چه آموزش و چه سیاست با کلی هاحوزه
بودن، وضوح و به تعبیر شمیسا محاکات سجایای عالی بشری، اصل اخالقی و آموزنده

های آثار از دیگر مؤلفه« زمان، مکان، موضوع»نمایی، قانون سه وحدت ایجاز، حقیقت
 ،(Corneille)ی کورن فرانسه: در» میسسینئوکالسمطرح  سندگانیاز نونئوکالسیک است. 

 Ben) جانسنبن در انگلستان؛ ... (Voltaire) ولتر و (Moliere)ریمول، (Racine)ینراس

Jonson)، دنیدرا (Dryden) ،پوپ (Pope)نگیلس در آلمان: ؛ (Lessing)، نکلمنیو 
(Winkelman)ی ریآلف :ایتالیدر ا ؛(Alfieri) ی و گلدون(Goldoni)» توان نام بردیرا م 

، 111 – 77: 1171، سیدحسینی،  71- 17: 1170، شمیسا، 11: 1170، ثروتر.ک: )
 (.71-11: 1177حسینی،

 . شرح و بیان مسئله2-2
بازگشت ادبی در ایران و مکتب نئوکالسیسم در اروپا از لحاظ نوع ماهیت در رجوع به 

حال، بازگشت ادبی هم دارند؛ بااین های درخشان ادبی شباهت بسیاری بهآثار فاخر دوره
گیری از آثار قدما در روند در ایران نتوانست به موفقیتی که مکتب نئوکالسیسم با بهره

تکامل سیر ادبی اروپا دست یافت، نائل شود. هدف از این پژوهش آن است که با رویکرد 
یری این دو جریان گها و شرایط شکلصورت توصیف و تحلیل به بررسی زمینهتطبیقی و به

ادبی بپردازد و با مقایسۀ آنها به چرایی موفقیت یا عدم موفقیت این دو جریان در راستای 
 یابد.سیر تکاملی و نوزایی ادبی دست

 . پیشینة پژوهش2-1
بازگشت ادبی ایران بسیار مورد توجه پژوهشگران و محققان ایرانی است و تاکنون 

الشعرای بهار از ن خصوص نوشته شده است. ملکهای متعددی در ایمقاالت و کتاب
نخستین کسانی است که بازگشت ادبی را در مقاالت منتشرشدة خود در مجلۀ ارمغان و در 

شناسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. پس از وی بسیاری از کتاب سبک
؛ صر قاجارنهضت ادبی ایران در عپژوهشگران و ادیبان ازجمله ابراهیم صفایی در کتاب 
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در ؛ احمدخاتمی از صبا تا نیماپور در ؛ یحیی آرینتاریخ ادبیات ایرانرضاده شفق در 
؛  سیری در شعر فارسیکوب در  ؛ عبدالحسین زرینپژوهش در نظم و نثر دورة بازگشت

وسیروس شمیسا مکتب بازگشت ؛ شمس لنگرودی در ادوار شعر فارسیشفیعی کدکنی در 
اند. مقاالتی چون طور مستقل به بازگشت ادبی ایران پرداختهبه سبک شناسی شعردر 
از منوچهر « بازگشت ادبی»از حسن السادات ناصری؛ « بازگشت ادبی سدة دوازدهم»

از خاتمی، امن خانی « نگاهی به چرایی بازگشت ادبی از منظر نظریۀ گفتمان فوکو»قدسی؛ 
نقد و »از حسین مسجدی؛ « دهمسبک بازگشت و شعر اصفهان در سدة سیز»و علی مددی؛ 
بازگشت ادبی و »از غالمرضا مستعلی پارسا؛ « شناسانۀ شعر دورة بازگشتبررسی سبک

جایگاه دورة بازگشت در »از دزفولیان و شاملو؛ « مختصات زبانی شعر آن دوره
با  ینهضت بازگشت ادب یقیتطب یبررس» و از محمودعلی اصغری« شناسیسبک
هایی نام بردکه نویسندگان آن توان ازجمله پژوهشی را میفرهنگ الیسه از «ایاالححرکه

 اند. اساس کار خود را بررسی بازگشت ادبی ایران از منظرهای گوناگون قرار داده
مطالعه و بررسی مکاتب ادبی جهان ازجمله مکتب نئوکالسیسیسم اروپا نیز از سوی 

 تاریخ ادبیات فرانسههایی چون کتاب محققان ایرانی بسیار مورد استقبال واقع شده است.
منصورثروت؛  های ادبیآشنایی با مکتبرضا سیدحسینی؛  های ادبیمکتبعیسی سپهبدی؛ 

 های ادبیدرآمدی بر رویکردها و مکتبپیشسیروس شمیسا؛  های ادبیمکتب
 های ادبی و هنری جهان تا پایان سدة بیستمها و جنبشها، سبکمکتبشهریارزرشناس؛ 

مکتب »مریم حسینی و مقاالتی چون مقالۀ  های ادبی جهانمکتبالدین نوری؛ امنظ
بررسی و تحلیل کاربرد اصول نئوکالسیسم در »، منصور ثروت؛ «کالسیک و نئوکالسیسم

مفهوم تجدد و رویکرد نئوکالسیک در »ابوالقاسم رادفر و لیال شادمانی؛ « اشعار تقی رفعت
زهرا « های ادبیدرآمدی بر رویکردها و مکتبپیش»رف؛ مریم مش« دیوان پروین اعتصامی

شهریار زرشناس، این جریان ادبی را مورد بررسی « های آننئوکالسیسم و ویژگی»نظری و 
ة بازگشت ادبی ایران و مکتب گرفته دربارهای انجاماند. باوجود بسیاری از پژوهشقرارداده

تاکنون دربارة مقایسۀ تطبیقی آنها با  نئوکالسیسیسم اروپا ازسوی پژوهشگران ایرانی
جز سیروس شمیسا که در یکدیگر به صورت مستقل پژوهشی انجام نگرفته است؛ به

به صورت گذرا و مجمل به مقایسۀ مکتب   شناسی شعرسبکو  های ادبیمکتبهای کتاب
کالسیسیسم غرب یا همان نئوکالسیسیم با بازگشت ادبی ایران پرداخته است )ر.ک : 

 (.170: 1181؛ شمیسا،11-71: 1170شمیسا، 
 . ضرورت و اهمیت تحقیق2-2

مکتب ادبی نئوکالسیسیسم و بازگشت ادبی دو جریان مهم در سیر تاریخی مکاتب و 
های ادبی اروپا و ایران است که باوجود رویکرد یکسان به گذشته دستاورد متفاوتی جنبش
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ها درخصوص عوامل مؤثر در ایجاد این تفاوت به اینکه تاکنون تحقیق مستقلیدارد. باتوجه
 کند.صورت نگرفته است لزوم پرداختن به این امر مهم جلوه می

 

 . بحث و بررسی1
 . بسترهاي سیاسی و اجتماعی پیدایش اندیشة بازگشت ادبی در ایران2- 1

بر ایران پس از یورش مغول و اخالف آن و همچنین در دورة تسلط تیموریان افزون
ه از لحاظ سیاسی یکپارچگی و وحدت ملّی خود را از دست داد، ازلحاظ فرهنگی نیز اینک
های و فرهنگی، کشتار عالمان و دانشمندان و برانداختن خاندان براثر تخریب مراکز علمی»

(، دغدغۀ تربیت و پرورش نسل 110: 1170)پارسانسب، « دوستدار دانش و فرهنگ و ... 
گونه دورة فترت سیاسی، ه ورطۀ فراموشی سپرده شد و بدینو فرهنگی بنخبگان علمی 

آمدن دولت صفوی با رهاوردهای کارخورد. رویاجتماعی و فرهنگی در تاریخ ایران رقم
مثبت این سلسله همچون ایجاد دولت، مذهب و فرهنگ فارسی مرکزی که تاکنون نیز 

وص دوران حکومت شاه عباس خصتداوم داشته است، همراه بود. ایران در دورة صفویه به
ویژه در عرصۀ هایی بهبه کامیابی»دوران شکوه و شکوفایی خود را بار دیگر تجربه نمود و 

فرهنگ یافتن شمشیرزنان بیبرتری»نائل شد. به عقیدة برخی از محققان « و سیاسی نظامی
ی و ادبی کاله و چیرگی عالمان قشری هاهربین، دورانی جدید از تنزل فکری و عقلسر/

 (.11: 1127)صفا، « ریزی شد.در ایران پی
گیر جامعۀ ایران البته انتساب بحران عظیم فکری و فرهنگی که در دورة صفویه گریبان

رسد. دور از ذهن به نظر میشد به حضور چند عالم دینی و چیرگی نیروی نظامی، کمی 
یاسی و اجتماعی پیش از موضوع فقر فرهنگی و ادبی در عصر صفویه ریشه در تحوالت س

و  های متمرکز علمیرفتن نهادها و نظاماین عصر یعنی حملۀ سراسری مغول و ازبین
یابد. سیاست کلی پادشاهان فرهنگی داشت که تبعات آن در دورة صفویه نیز ادامه می

عثمان و اعتقادات این قوم یعنی آیین سنت صفوی درپی تقابلی که با نیروی عظیم آل
، بر مدار ترویج مذهب شیعه قرارگرفت و به دانش های عقلی و ادبی کمتر توجه داشتند
اوصاف شعر و ادب فاخر درباری از رونق افتاد و اگر شعری برای درباریان سروده اینشد. با
(. 2: 1127پور، شد، در مدح و منقبت اولیای دین و ذکر کرامات ائمه بود )ر.ک: آرینمی

ای از شاعران ناراضی یان مردم عامه و اصناف بازار رواج یافت. عدّهدر این دوره، شعر درم
پرور گورکانی هند به تأثیر دربار پرشکوه و ادباز سیاست فرهنگی شاهان صفوی نیز تحت
: 1181، شمیسا، 17: 1127آوردند )ر.ک: صفا،این پایگاه خارجی رواج شعر فارسی روی

مرور زمان هندی بنیان نهاده شد؛ امّا این سبک بهتدریج سبک گونه بود که به( و این787
شدن ارکان سلطنت صفوی و فتنه و آشوب افغان و ههور نادرشاه افشار و دوران با سست»
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ذوق سیر قهقرایی درپیش گرفت و مایه و کمفترت بعد از او با ههور بعضی از شاعران تنک
(؛ ازسویی پس از 172: 1121)خاتمی، « شعر فارسی دستخوش زوال و ناخوشایندی گردید

ها مقداری از میراث ادبی کشور به دست مردم افتاد ها به ایران و تاراج کتابخانهحملۀ افغان
و رشد  شیدایپ یمناسب برا یبستر و باعث ارتباط مجدد آنها با ادب کهن شد. این عامل

از طرفی  .آوردفراهم  ی راشاعران و ناقدان سبک هند یاز سو یبازگشت ادباندیشۀ 
خان زند سالۀ کریماستقرار آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی در عصر حکومت تقریباً سی

های ادبی با محوریت بازگشت به سبک باعث رونق ادب و هنر شد. در این راستا، انجمن
قدما تأسیس شد و بسیاری از شاعران سرخورده از سبک هندی و دوستدار سبک قدما به 

 ستند. ها پیواین انجمن
کار حکومت قاجار و عالقۀ پادشاهان قاجاری به مدح و بازسازی دربار باشکوه آغازبه

گویی و شعر فاخر درباری را سبب شد که الزمۀ آن دورة غزنوی و سلجوقی رواج مدح
کوب، بازگشت به قالب قصیده بود که در دورة صفویه از رونق افتاده بود )ر.ک: زرین

عنوان زمینۀ پیدایش اندیشۀ بازگشت ذکر نمود، توان بهی که می(. عامل دیگر170: 1181
ها و تدابیر اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی در روزگار حکومت قاجار است. درگیری

المللی و اعمال نقش نادرست شاهان قاجاری چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ بین
رخوردگی و یأس مردم شد و های استعماری در ایران باعث تضعیف جامعه و سدولت

 جامعه را از حالت پویایی و تکامل به ورطۀ رکود و ایستایی سوق داد. 
در دورانی که هرج و مرج اجتماعی، ناهماهنگی اقتصادی، آشفتگی روح، نابسامانی اندیشه، 

چیز سایه گسترده است، گذشته بهترین وسیلۀ گریز از غم بیگانگی، حسرت و تنهایی بر همه
شدن آرزوهای برنیامدة و فرداست. پس هنرمند به گذشته پناه برد، آن را جایگاه عملی امروز

 ( 107: 1170خود قرار داد. )پرهام، 
تأثیر عوامل ذکرشده، شاعران چارة کار را در رجوع به آثار و شیوة شاعران تحت

  .های قبل از مغول دانستندپرافتخار دوره
 رهنگی ظهور مکتب ادبی نئوکالسیسیسم.بسترهاي سیاسی، اجتماعی و ف1-1

توان متأثر از عوامل به آثار کالسیک یونان و روم را می توجهههور نئوکالسیسیسم و 
میالدی بخشی  1171مختلفی دانست؛ ازجمله آنکه با سقوط امپراتوری روم شرقی در سال 

به غرب اروپا از دانشمندان و ادیبان، که وارث دو عنصر فرهنگی عربی و یونانی بودند، 
و  ه شدمآثار ترج نیا. بردند ایتالیرا به ا یونانی یباخود آثارویژه ایتالیا پناهنده شدند و به

 -11: 1171باب آشنایی اروپای غربی با میراث فرهنگی یونان شد )ر.ک: سیدحسینی، فتح
ی گیری جنبش بزرگ معرفتی، علمی، سیاسی و اجتماع(. شکل11- 10: 1170، شمیسا، 11

رنسانس و مجموعه اتفاقات بعد از آن نیز در پیدایش مکتب نئوکالسیسیسم مؤثر افتاد. از 
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های آن توجه به ترین مؤلفهدستاوردهای رنسانس ایجاد تفکر اومانیستی است که از اساسی
های آزادی بشر، اعتقاد به کرامت ذاتی انسان و احیای اصالت فرد است. برخالف آموزه

ها تأثیر آباء کلیسا، انسان فاقد اصالت، اراده و تفکر است. اومانیستحتقرون وسطی که ت
معتقد بودند در سایۀ » های خود دانستند وسو با اندیشهبا مطالعۀ ادبیات کهن آن را هم

تر یعنی توان قدرت معنوی انسانی را رشد داد و او را به صورت انسانیمطالعۀ آثار قدیم می
رو، ادیبان و سایر نهادهای فرهنگی و (؛ ازاین88: 1171حسینی، )سید« تر درآوردمدنی

عنوان الگوی برتر در جهت تعالی بشر اجتماعی پس از رنسانس به آثار کهن یونان و روم به
: 1170، ثروت، 17- 10: 1170آوردند )ر.ک: شمیسا، و رهایی از اختناق آباء کلیسا روی

17 -17.) 
ها اصل تعقل و ستایش خرد است که در دورة یستهای مهم اومانیکی از انگاره

یونان وطن خردگرایان و اهل فلسفۀ »رنسانس بسیار مورد توجّه واقع شد. آنها اعتقاد داشتند 
)ثروت، « بهتر که ادبیات خردمندان قدیم مورد عنایت باشدتعقلی باستان است. پس چه

دن امکان چاپ گستردة متون ش(. عامل دیگر در توجه به آثار کالسیک فراهم17: 1170
کهن است که درپی آن نویسندگان و شاعران نئوکالسیسیسم درصدد یونانی و رومی

برآمدند با الگوبرداری از آثار مطرح  و تطبیق آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
 زمان خود به غنای زبان و تعالی آثار ادبی و هنری خود بیفزایند. 

در بافت اجتماعی  (Bourgeoisie)گیری طبقۀ نوههور بورژوا کلاز لحاظ اجتماعی ش
ای متوسط که آوردن به آثار کالسیک دانست. طبقهتوان عاملی دیگر در رویاروپا را می

بعد از افول کلیسا در اواخر قرون وسطی پدید آمد. در این زمان کلیسا حجیّت ندارد 
ها از دست داد و فرد که قیقت و مفسر ارزشکنندة حعنوان یگانه تعیینمقام خود را به»و

« دید، کرسی سنجش و داوری حقایق را اشغال کردها آزاد میروح خود را پس از سد
 Matthew)(. بهترین گزینه برای تربیت این طبقه چنانکه ماتیو آرنولد 78: 1170)پرهام، 

Arnold) آرنولد »تراویده است. کند، ادبیات و شعری است که از بهترین اذهان پیشنهاد می
کند و آرمان یونانی را با افزودن چاشنی مسیحیت دیگر بار مطرح از فرهنگ دفاع می

(. درنهایت آشنایی با ادبیات کالسیک یونان و روم باعث شد 702: 1121)ولک،« کندمی
انواع کهن ادبی چون حماسه، تراژدی و کمدی مورد توجه قرار گیرد و مکتب 

 گذاری شود.مبنای آنها پایهنئوکالسیسیسم بر
 . انحطاط یا نوزایی بازگشت ادبی ایران و مکتب نئوکالسیسیسم1-2

ویژه در میان نسل دوم و شاعران نهضت بازگشت انحطاط شعر فارسی دورة صفوی به
سوم شاعران سبک هندی که شعر فارسی را به سطح لغزگویی، معمابافی تصویرسازانه و 

برده بودند، درک کردند. آنها درصدد رهایی شعر فارسی از این پردازی متکلفانه مضمون
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ابتذال برآمدند و درنهایت چارة کار را در بازگشت به سبک قدما دانستند. اما بازگشت 
ای پیش رفت که نه توانست به شیوة قدما و الگوبرداری از شعر کهن فارسی به گونهبه

ای بیافریند؛ های ادبی تازهنه مکاتب و جریانتولیدات ادبی ماندگار و برجسته نائل شود، و 
زیان نهضت بازگشت این بود که فکر تقلید صرف از »بلکه درحدّ تقلید صرف باقی ماند. 

قدما را در جامعه رسو/ داد و مقاومت دربرابر هر حرکت جدید ادبی را در ذهن فضال 
حران را درک کرده (. شاعران بازگشت،گویی فقط ب177: 1181)شمیسا، « دارکرد.ریشه

حل درست و کارساز درماندند. درنتیجه بحران تقلید صرف و کامل بودند ولی در ارائۀ راه
مندی این الگوبرداری به حال ادبیات عصر به بحران از آثار قدما بدون توجه به اصل فایده

 ابتذال و انحطاط شعر دورة صفوی افزوده شد.
ندن هویت اصیل شعر فارسی پیش از سبک هدف اصلی شاعران این دوره، بازگردا 

تنها در زبان هندی و جلوگیری از روند روبه رشد ابتذال زبان شعر بود؛ اما بازگشت نه
ه.ق. هستیم. این 7و 1  هایمحصور نماند بلکه از نظر زمان و فکر نیز شاهد بازگشت به سده

و سلجوقی سعی کردند های غزنوی شاعران برای همانندی بیشتر شعر خود با اشعار دوره
های مورد گیری از زبان مرسوم ازمسائل روز نیز فاصله بگیرند و افکار دورهبر فاصلهافزون

. مصداق (112: 1181 سا،یشم، 787 :1171 دا،ی)ر.ک: وحتقلید را در شعر خود بیان کنند 
اندن حماسۀ توان دید. با خونامۀ صبا با شاهنامۀ فردوسی میاین سخن را در مقایسۀ شهنشاه
برد و اثر ق به سر می 7و  1شاه قاجار گویی شاعر در سدة این شاعر متعلق به دربار فتحعلی

حماسی خود را در آن زمان سروده است. تقلید صرف از اشعار و مضامین شعری قدما گاه 
ازجمله میرزا »کنند. شود که خود شاعران بازگشت نیز به آن اذعان میآور میقدر ماللآن

شاه است ازجمله سیدمحمد سحاب فرزند هاتف اصفهانی که از شاعران و مداحان فتحعلی
« کند.شاعرانی است که در شعر خود شرمساری و بیزاری خود را از شعر و شاعری بیان می

 (.17: 1127پور، )آرین
در مقابل، رویکرد نویسندگان مکتب نئوکالسیک اروپا نیز بازگشت به آثار فاخر قدما 

ت، امّا توجه به اصل بازگشت در این مکتب با تالش درجهت شناخت و وضع بنیان اس
 رجوعانجامد. اساساً، ای نیز میهای ادبی تازهو حتی به جریانهمراه است نظری و نوآوری 

خواستند یبود و آنها م یهدف نبود بلکه استراتژ ی نویسندگان این مکتببه گذشته برا
 یۀکند در سایم یشاعر سع. »و آن را تکامل بخشند نندیبحال را در گذشته ب تیوضع

.« بکوشد ندهیدر آ یتربهتر و خالص یزندگ یکند و برا یزندگ انیونانی میگذشتۀ عظ
 .(78: 1171 ی،لتای)د

 یبرا سمیاصل اومان تیمرکز با یتوان مکتبیرا م اروپا یادب میسسیمنظر نئوکالس نیا از
با  ،لیدل نیبه هم .نمود فیو روم تعر ونانیه آثار کهن ببا نگاه  شیزمان خو یبازساز
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تا آن را از  میادهینام سمیرا نئوکالس نیا»دارد.  یو اساس یتفاوت ماهو کیسبک کالس
 هایریپذریتأث یبرخ رغمیعل زین یراسته. بمیکن زیو روم باستان متما ونانی کیکالس اتیادب

 سمیو مدرن است با کالس یستیاومان یادبی دکریکه رو سمینئوکالس یهاشباهت یاو پاره
(Classicism) کیکه کاسموسانترو رومی یونانی (Casmoscenter) تفاوت ، اندبوده

 .(77: 1127 ،)زرشناس «.دارد یو ماهو یو فرهنگ یخیتار
 کیکالس ةبه افکار مرسوم دور دیّخود را منحصر و مق میسسینئوکالس سندگانینو
گونه آن عصر خود مطابقت داشته باشد. یهاشهیارند آثارشان با اندد یبلکه سع ،کنندینم

 یبازساز یاگونهبه یونانی یهاها و اسطورهحماسه ،میسسیاز آثار نئوکالس یاریکه در بس
شود یم» را بازتاب دهد.میالدی  18و 12سدة  یمسائل و حوادث اروپا ننداند که بتواشده

از  یقو یاحساس خود را از زمان حال قطع کرد. آگاه نکهیمند بود بدون ابه گذشته عالقه
« فنلن»اثر  «تلماک»در . (78: 1171، یلتای)د «.کند تیتوانست حال را تقویگذشته م

(Fenelon) که باوجود اقتباس از  شودیمشاهده م ی سدة هجدهم میالدیفرانسو سندةینو
دارد و در آن از طرز  ینگاه زیمان خود نی زاسیبه مسائل س (Homer) هومر یسهاد

 است. چهاردهم انتقاد شده یحکومت لوئ
هاي توفیق و عدم توفیق بازگشت ادبی و مکتب نئوکالسیسیسم در . علت1-4

 نوزایی ادبی
توفیق یا عدم توفیق شاعران بازگشت ادبی ایران و مکتب نئوکالسیسیسم اروپا را در 

توان در علل بسیاری د تتبع آنها را میهای مورنوآوری و خلق آثار متفاوت نسبت به دوره
چون شرایط تاریخی، اوضاع اقتصادی، مناسبات طبقاتی و اجتماعی، نظام اندیشه و فرهنگ 

 کنیم. جستجوکرد. ما در این مقاله از میان عوامل مورد توجه به دو علت مهم اشاره می
 اي و فرهنگی . عوامل اندیشه1-4-2

پاشیدن مراکز عمده تولید باتوجه به تخریب و ازهمدر ایران پس از حمله مغول و 
اندیشه و فرهنگ، یعنی شهرهایی چون بخارا، سمرقند، غزنین، هرات، طوس، نیشابور، ری 

های اندیشه و فرهنگ میسر نگردید و و دیگر شهرهای آباد آن روزگار امکان تولید نظام
زی و تقدیرباوری جانشین آن رنگ و خردستیدر این زمانۀ عسرت به ناگزیر خردگرایی کم

های شرعی و عرفانی ای که با یورش مغوالن آغاز شد با ترکیبی از اندیشهدر دوره»گردید. 
)طباطبائی، « ای در خردستیزی آغاز و به سنتی درازآهنگ تبدیل شد.گوناگون دوره

 یمذهبدر قالب گفتمان  یرانیاز فرهنگ ا یعناصر نیز گرچه هیصفو ةدر دور(. 712: 1181
 لیدلبه یول (،170-187: 1128، گانیشار.ک: شد ) دیبازتول یرانشهریا یۀنظر یعنی ع،یتش

و  بر شعر یداریملموس و پا اثرات ،یاسیس یهامعنادار ادب و فرهنگ از گفتمان ۀفاصل
زمان ق در ایران آغاز شد، هم 17نهضت بازگشت که از نیمۀ دوم سدة  نگذاشت. یشاعر
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م( که اروپا دورة تجدد و خردگرایی و روابط 17و  18گری اروپا )سدة است با عصر روشن
زمین در وسوسۀ ایران»کند و در این سوی جهان سیاسی در جهت منافع خود را تجربه می

« های این دوره اما زایندة فرهنگ و تمدن خود را بر باد فنا داده است.تجدد در برخی دهه
های فرهنگی وابسته عرصهو آشفتگی خود را در تمامی (. این زوال 121: 1181)طباطبائی، 

دهد. درنتیجه نهضت بازگشت که متعلق به این دوران به تفکر ازجمله ادبیات نیز نشان می
تبع آن از تولید اندیشۀ نو و کند و بهاست، بدون پشتوانۀ فکری و فلسفی آغاز به کار می

 (.171.ک: همان:)ر« گردد.ماند و دچار انحطاط میابداع بازمی
علت اگرچه امکان داشت این انحطاط و زوال اندیشه ازسوی برخی درک شود، ولی به

رسد. مند و فقر فرهنگی رفع این انحطاط نیز دور از دسترس به نظر میخأل اندیشۀ نظام
نهضت بازگشت نیز این انحطاط را درک نمود ولی در حل این مشکل دچار شکست شد، 

 که سبب خالقیت و نوزایی شود، با خود همراه ندارد: چون اندیشۀ جدیدی
توان کرد که حتی اگر به آنچه دربارة زوال اندیشه گفته شده است، تردید نمیباتوجه 

مثابۀ آید، امّا الجرم بسط آن بهوجودتوانست بهآگاهی از وضعیت انحطاط ایران هم می
شد؛ پذیر نمیزارهای اندیشۀ ایرانی امکانمند و دارای انسجام با تکیه بر ابای نظاماندیشه
رو، آگاهی از وضعیت انحطاط تاریخی ایران و زوال اندیشه نتوانست از احساس یأسی ازاین

های دوازدهم و سیزدهم هجری نمودِ سطحی فراتر رود که سطح نازل ادبیات سخیف سده
  (107: 1181خارجی آن بود. )طباطبائی، 
زایی شعر دورة بازگشت سیاست فرهنگی است که شاهان عامل مهم دیگر در عدم نو

کارآمدن شاهان قاجار و تالش برای احیای شکوه دربار، سیر رویقاجار درپیش گرفتند. با
ای رقم خورد که شعر درباری و مدحی و ادبیات سفارشی نتیجۀ گونهشعر و ادب عصر به

بدون توجه به نیاز فرهنگی و آن شد. شاعران این دوره برای دریافت صله و کسب وجهه، 
اجتماعی عصر، به صورت کامالً ناآگاهانه به تقلید از اشعار شاعران متقدم پرداختند که 
 نتیجۀ آن چیزی جز شعرکامالً تقلیدی در تمام سطوح و بدون خالقیت هنری و ادبی است.

 ،عآثار متنوّ دیاز آثار قدما به تول یاقتباس و الگوبردار نیدرح میسسیا مکتب نئوکالسامّ
 ۀمکتب از پشتوان نیا یرا در برخوردار امر نیعلّت ا شود.ینائل م یمتفاوت و درخشان

شناسانه متأثر از رنسانس و فرهنگ معرفت یقو یهاشهیمند و وجود رنظام یفلسف ۀشیاند
 کامالً یمکتب یی،وپا(. این مکتب ار11: 1170)ر.ک: ثروت،  دانست دیبا یونانی یغن

 دیرجوع به گذشته پد یبرا یقو ۀ نظریمؤلفه پشتوان نیکه با هماست مند و نظامخردگرا 
هایی چون رنسار، دوبله و بوالو در ابتدا سعی نمودند با مطالعۀ . نئوکالسیکدیآیم

طور آگاهانه به آفرینش ادبی مشغول یابند و سپس بهآثارکهن به بنیان نظری درست دست
؛ است یادیز تیاهم یدارا کینئوکالس ةدر دورنیز  تایفلسفه و ادب ۀرابط «.شوند
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ترین توان گفت: این مکتب به دلیل همین ارتباط تنگاتنگ از جامعای که میگونهبه
 ها و اصول ادبی در طول مکاتب ادبی اروپا برخوردار شد.مجموعۀ نظریه

و  حیصر و میقمست یاگونهو به گرید یادب کردیاز هر رو شیب سمینئوکالس یادب کردیرو 
دوران  زین یاست و به لحاظ زمان دهیملهم گرد نآ ییگراو عقل یدکارت ۀواسطه، از فلسفیب

، (Descartes) دکارت ةو گسترد حیصر طرةیس م( روزگار 1270م تا 1710از ) سمینئوکالس
فلسفه و  ۀرابط (Malebranche)و مالبرانش  (Leibniz) تزینبی، ال(Spinoza) نوزایاسپ
شارحان و  ای روانیپ یعنی بوده است. یادیز تیاهم یدارا کینئوکالس ةدر دور اتیادب

. به وجود آمده است یخاص دکارت (Rationalism) سمیونالیشاگردان معتقد به راس
 (111: 1188؛ فردریش و ملون،  71: 1127)زرشناس، 

 یفرهنگمظاهر  ریتحول سا یدر راستا میسسینئوکالس یتحول در مکتب ادب ازسویی
، . برخالف آنداردیگام برم خرد یبرمبنا همچون دستگاه وعظ، خطابه و اخالق و

تحول گام  ریدر مس یو اجتماع یفرهنگ ینهادها ریبا سا ارتباطیب رانیا یبازگشت ادب
 تیتواند به موفقیم گرید یبا نهادها یبدون توجه و سازوار کندیدارد و تصور میبرم

مکتب  دری فرهنگ ینهادها گریبا د یتحوّالت ادب ییوسهم مصداق .ابدیدست
و شاعران  سانینونامهشیبر نماافزونکه  یاگونهبه؛ شودیفرانسه مشاهده م میسسینئوکالس

 دیتول یآثار (Bossuet) چون بوسوئه یو واعظ شیکش ا( ی(Fenelon چون فنلن یشیکش
 ۀبوسوئ. »است میسسینئوکالس یهادهند که همسو با مؤلفهیارائه م یماتیو تعل کنندیم

 دیاخالق با یمبان میتحک یدارد که برا دهیعق داند ویم یمقدس فۀیموعظه را وه بیخط
راسخ نمود  ریتأث ۀلیوسشخص را به مانیا دیبا یعن؛ یراجع به اصول مذهب موعظه نمود

 .(77: 1177، ی)سپهبد« ها نفوذ کردعقل بر دل یرویبه ن یول
 یاسی و اجتماعی. عوامل س1-4-1

عباس ازنظر سیاسی و اجتماعی نیز اوضاع ایران نابسامان است. ایران پس از مرگ شاه
های نظمیها و بیوتاز و درگیریخرد وی، عرصۀ تاختصفوی در زمان جانشینان بی

همه شکوه و ها آن گشت که دولتی با آننتیجۀ منطقی این فسادها و تباهی»داخلی شد. 
بهره از سازوسامان جنگ یعنی افغانان غلجایی و ابدالی ناتوان و بیقومی قدرت با حملۀ

( و درپی آن ساختار فرهنگ و تمدن دچار 71: 1127)صفا،« برودبدان آسانی ازمیان
 اضمحالل گردید.

دلیل سوءتدبیر جنگ و درگیری با کشورهای مهاجم و نفوذ بیگانگان استعمارگر به
یف جامعه، سرخوردگی و یأس مردم شد و جامعه را از شاهان قاجاری نیز باعث تضع

گیری جنبش پویایی و نوزایی به ورطۀ رکود و ایستایی سوق داد، اما در اروپا با شکل
بزرگ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رنسانس و رهایی از فشار و رکود دورة قرون وسطی 
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ه برای تعالی اندیشه و تبع آن زمینیابد و بهاوضاع سیاسی و اجتماعی نیز سامان می
 شود.های ادبی و هنری فراهم میآفرینش

رغم تالش برای بینیم که شاعران بازگشت ادبی علیبا این اوصافی که برشمردیم، می
تنها تغییر سبک شعری با رجوع به آثار فاخر قدما موفق به ایجاد سبک نشدند. آنها نه

ی دست یابند بلکه به گفتۀ بعضی از محققان نتوانستند به پایگاه جدیدی در عرصۀ شعر فارس
 حتی نتوانستند به جایگاه برترین شاعران سبک هندی دست یابند. 

گونه است که هیچیک از نامداران رستاخیز ادبی چون مشتاق و هاتف و عاشق و حقیقت این
طالب صباحی و آذر و محمد و صبا و امثال ایشان در شاعری به پایۀ صائب و عرفی و نظیری و 

اند. )خاتمی، شمار خود، قبول عامه نیافتهجز در بعضی از آثار انگشتاند و بهو کلیم نرسیده
1121 :707) 

 

 گیري. نتیجه2
یابیم با بررسی آثاردورة بازگشت ادبی ایران و آثار مکتب نئوکالسیسیسم درمی

یی شعر فارسی اندیشی شاعران بازگشت ادبی ایران در پیروی از سبک کهن برای رهاچاره
از انحطاط شعر عصر صفوی راه به جایی نبرد. تالش این شاعران در دفع برخی 

های سبک هندی مفید واقع شد ولی به جریانی رو به کمال و مقبول ادب فارسی ذوقیکج
منتهی نشد. شعری فاقد اصالت و نامتناسب با اقتضائات عصر جدید خلق شد. علّت این 

به های قبل باتوجهشناسانۀ قوی و زوال اندیشه است که از دورهمعرفت نبودِ پشتوانۀناکامی 
ها با که نئوکالسیکگیر جامعۀ ایران شد؛ درحالیهای سیاسی و اجتماعی گریبانآشفتگی

مند اندیشه و یکپارچگی و انسجام برخورداری از موقعیت مناسب فرهنگی، ساختار نظام
راه تغییر گام برداشتند و درپی آن به استقالل سبکی  تمام نهادهای فرهنگی و اجتماعی در

تنها در حدّ تقلید صرف باقی نماند بلکه باوجود بنیان نظری قوی دست یافتند. آثار آنها نه
و متناسب با  سمیاوماناصل  ،رنسانس یهااهداف و برنامه یدر راستاای های برجستهنمونه
که از سدة شانزدهم میالدی در اروپا آغاز عصر خلق گردید. درواقع نئوکالسیسیسم روح 

شد، برخالف نهضت بازگشت ایران به جنبش ادبی جدید و پویا منجرشد و حتی حلقۀ 
 های بعدی ازجمله رمانتیسم شد.واسطی برای مکتب
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1. Introduction 

With the immergence and overwhelming outspread of the 

consumption of the modern video culture, directors and producers 

have had the opportunity to employ literary masterpieces for their 

subject matter and hence, reel in huge profit. 

 

2. Aims 

The present study aims to thoroughly analyze three filmic 

adaptations of Arthur Miller’s Death of a Salesman (1949). In so 

doing, it is crucial to study the play in the first place. In the next step, 

the researcher aims to bring to light the dominant discourses and 

culture of each film’s period of production. The analysis of each 

adaptation encompasses the ideologies and the mindset of each 

director and adapter. These different directors and adapters are then 

compared to each other so as to further bring to light their discourses, 
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not to mention the process of transposition each adaptation has 

experienced.  

 

3. Methodology 

What makes this study quite innovative is its comparative aspect. 

The general framework of this study is Comparative Literature as 

adaptation studies are considered a major branch of comparative 

methodology. Contextualization is another critical methodology, 

which brings to the fore the study of major discourses of the time and 

place of adaptations. The 'wh' questions asked by Linda Hutcheon for 

the delineation of the creative or faithful process an adaptor has gone 

through in making an adaptation is the first and foremost important 

theory applied in this study.  

The next theory applied is that of George Bluestone who analyzes 

three areas between literature and film. These areas encompass such 

aspects as linguistic and image, consciousness and inner thoughts and 

representation of women. Kamilla Elliot, the next theorist employed, 

introduces six concepts for adaptation through which different types 

of adaptation process are delineated.  
  

4. Findings and Conclusion 

The study comes to find that Benedek and Segal’s adaptations 

which were produced at a time when America was doing away with 

Communism as a whole, fail to portray the failure of the American 

Dream, the theme of the play. Henceforth, the Lomans’ life failure is 

shown to be the result of the mental demise of the protagonist. 

German expressionist Schlondörff’s expressionist adaptation being 

produced at a time when the masses were coming to a consensus that 

the American Dream is unlikely to come true, fully ad freely depicts 

the destructive result of the American Dream.  
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 ات و علوم انسانیدانشکدة ادبیّ

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1177 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهمسال 

 مرگِ ییِنمایس يِهااقتباس یِقیتطب ةمطالع
 لریم آرتور اثر فروشنده کی 

 2(نویسنده مسئول)رضاپور انیپو                                                                                                         

 1یروانیانوش رضایعل                                                                                                                              

 کیدهچ
 لری( آرتور م1717) فروشنده کیمرگ  ۀنامشیبر اساس نما یاقتباس لمیپژوهش سه ف نیا در
 یهالمیسه اقتباس شامل ف نی. اشدند یبررسبه دقت  ،ییکایامر سینونامهیش(، نما7007 -1717)

قدم بعدی  .باشندی( م1787( و ولکر اشلوندورف )1777(، الکس سگال )1771لزلو بندک )
ازبینی دوره و ها شامل بهاست. بررسی اقتباسهای دورة هرکدام از اقتباسساختن گفتمانبرجسته

هایشان با یکدیگر گران و اقتباسباشد؛ سپس این اقتباسگران نیز میجهانبینی هریک از اقتباس
مذکور  یهااقتباسمقایسه شده تا که فرآیند دگردیسی و تبدیل متن ادبی را به فیلم آشکار سازد. 

و حاالت  کشیدن زنانبه تصویر ،است که تصویرسازی جورج بلوستونگانه سه یهاهینظر سبر اسا
و سؤاالتش که نهایتاً پایبندی  هاچن ندایلدهد؛ همچنین های هر اقتباس را نشان میروانی شخصیت

رنگ نقش کماند. سازد، مورد بررسی قرار گرفتهها را آشکار میبه متن یا که ابداعات کارگردان
است؛ همچنین در دو  رانده شده هیمورد مطالعه به حاش یهااقتباس ۀداستان، عمالً در هم یهازن

ای مایۀ شکست رؤیای آمریکایی به طور زیرکانهتوان قاطعانه گفت که دروناقتباس اول، می
 .   کشدیم ریآزادانه به تصو این درون مایه رااقتباسِ اشلوندورف  یولحذف شده، 
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 مهمقدّ. 2
ادبیات تطبیقی نه تنها مطالعۀ ادبیات در ورای محدودة کشور خاصی است، بلکه به 

های زیبا )معماری، های دانش بشری از قبیل هنرمطالعۀ ارتباطات بین ادبیات و سایر حوزه
معه شناسی، سیاست، اقتصاد( علوم موسیقی، نقاشی، مسمه سازی(، علوم اجتماعی )جا

توان گفت ادبیات تطبیقی مقایسۀ ادبیاتی با پردازد؛ پس میتجربی، مذهب و نظایر آن می
، 1187انوشیروانی، )های اندیشۀ بشری است ادبیات دیگر و یا مقایسۀ ادبیات با سایر حوزه

 (.17 ب:
 (Adaptation Studies) باسی ای ادبیات تطبیقی مطالعات اقترشتههای بینیکی از شاخه

پردازد. از آنجا که ادبیات مکتوب از های سینمایی آثار ادبی میاست، که به بررسی اقتباس
نظر زمانی بر اثر سینمایی تقدم دارد،  اقتباس سینمایی تحت تأثیر  ادبیات است و 

ثار سینمایی توان آآید. بر این اساس میحساب میزیرمجموعۀ مطالعات ادبیات تطبیقی به
پردازان متعددی این تعامل و را با متون ادبی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.  نظریه

اند و بر این باورند که سینما همچون ادبیات قادر به ترجمۀ گذاری را مطالعه کردهتأثیر
 های ناب و انسانی و خلّاقانه است. ایده

وسایل ارتباطی متعددی وجود دارند؛ به عنوان  ها وگویی یک رخداد، رسانهبرای باز
باشند ولی برای سینما که نویسان، کلمات وسیلۀ بازگویی رویدادها میمثال برای رمان

رسانۀ روایی نوین است، دوربین حکم این وسیله را دارد. نتیجۀ این فرآیند تغییر مخاطبین 
 ها است. رویداد

سازی آنها برای دیگر ی آثار، جهت مناسبارتقا»اقتباس را  فرهنگ لغت آکسفورد
 و فایده کسی از»را  «کردناقتباس»  دهخدا نامۀلغت(. 7011کند ) تعریف می« اهداف
 (1117: 7، 1122، ج دهخداکند. )معرفی می«  علم و دانش در او پیروی و گرفتن دانش

یر یافته یا اقتباس را نسخۀ تغی (Linda Hutcheon) در چارچوب رسانه، لیندا هاچن
برداری، پخش سراسری یا شدة یک متن، موسیقی، یا تصنیف و غیره که برای فیلماصالح

کند. است، تعریف میشدهتولید روی صحنۀ تئاتر که از یک رمان یا اثر ادبی مشابه برگرفته
 بسا به اشکالی بهترتواند از شکلی به شکل دیگر تغییر یابد، و چهبه گفتۀ وی، یک متن می

تواند به طور بنابراین یک متن می ؛(Hutcheon,2006: 32)اش تکامل یابد از قالب گذشته
این باور ش را تأمین نماید. لیندا هاچن برهای مخاطبین جدیدآفرینی شود تا نیازمداوم باز

است که اقتباس در جایگاه دوم قرار دارد ولی دست دوم نیست. او همواره تأکید دارد که 
تر از اثر ها اگر خلّاقاقتباسگرفته نیستند. ها اصل و سرچشمه هستند و مشتق و برساقتبا

بر این باور است که  (Bruhn)که بروهن اصلی نباشند به اندازة همان خلّاق هستند؛ درحالی
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نظریۀ اقتباس در وحلۀ اول متمرکز بر انتقال اشکال و یا محتوا از یک منبع به یک مقصد در 
 (.Bruhn et. al.,2013: 9ای است )متن رسانه
های رادیویی مشاهده نمود. تا توان در فیلم، تئاتر و نمایشنامهها را میترین اقتباسبرجسته

 های تخیّلی و ادبی، اثرهای نمایشیبه حال از شرح حال مشاهیر، انبیا و دانشمندان و داستان
خوانی و تفسیر دست زده و ده به بازکننها، اقتباسی ارائه شده است. در این اقتباسادیز

نماید که ترکیبی از تفسیر، خالقیّت و بینامتنیّت است؛ بنابراین درنهایت اثری خلق می
 (.1187: 18، بکننده بستگی به میزان خالقیّت وی دارد )انوشیروانی، موفقیّت اقتباس

گیرد، مانند: به تصویر ای را در بر میتغییرات یک اثر هنری بعد از اقتباس دامنۀ گسترده
ها و معانی نهفتۀ متن و سازی یا تقلیل گفتمانها، دکور صحنه، برجستهکشیدن شخصیت

های دیداری گیری آن و استفاده از تکنیکگیری موسیقی یا عدم به کارکاردوره، به
 شنیداری. 

( 1777(، الکس سگال )1771لزلو بندک ) یهالمیف هدف از انجام این تحقیق، خوانش
پردازانی همچون جورج های اقتباسی نظریهاز منظر نظریه( 1787و ولکر اشلوندورف )

بلوستون، رابرت استم، لیندا هاچن، کامیال الیوت و لوییز جیانتی بوده است؛ درنتیجه اقتباس 
باشد، مورد بررسی قرار شان از نمایشنامه میهای مذکور که حاصل برداشتکارگردان

های هر اقتباس و تغییراتی که نسبت به متن اصلی این بررسی  ویژگی گرفته است. در
های مورد بررسی با یکدیگر مقایسه شده، بینی قرار گرفت، سپس اقتباساند مورد بازداشته
 های آنان بیان شد.تفاوت
نویسان معروف و یا حتی های بسیاری از نویسندگان و نمایشنامهها و نمایشنامهرمان
نویسان معروف آرتور میلرِ اند. یکی از این نمایشنامهورد اقتباس قرار گرفتهگمنام، م

است که در تئاتر، کرّات مورد اقتباس قرار گرفتههای وی بهآمریکایی است. نمایشنامه
هایی همچون آمریکا، انگلستان، سوئد، نروژ، چین و حتی ایران با سینما و تلویزیون کشور

مرگ یک ترین نمایشنامه میلر اند. معروفه شدهگیری مواجاستقبال چشم
 ( است.1717)  (Death of a Salesman)فروشنده

تا  1770های انگلیسی که از سال ترین اقتباسترین و معتبردر مطالعۀ حاضر، معروف
اند، گیر برخوردار بودههنری چشم -میالدی در دسترس و از شهرت و اهمیت ادبی 1787

یی هایی از فیلم سینماگرفتند. در این مطالعه، برای نخستین بار اقتباسمورد بررسی قرار 
، فیلم تلویزیونی  (Laszlo Benedek)آمریکا به کارگردانی لزلو بندک 1771درام تولید 
و درام تلویزیونی والکر   (Alex Segal)به کارگردانی الکس سگال 1777آمریکایی 
از نظر  مرگ یک فروشندهبا عنوان  1787ل در سا  (Volker Schlondörff)اشلوندورف

 پردازان مذکور مقایسه گردیدند. های نظریهتئوری
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 تحقیقچارچوب نظري و روش  .1 -1
های سینمایی های اقتباسی نویسندگان مورد نظر درخصوص اقتباسدر این مطالعه تئوری
نویسندگان به  جمع آوری گردید. نظریات این مرگ یک فروشندهو تلویزیونی نمایشنامۀ 

ها به صورت ستون تصاویر مهمترین بخش فیلم هستند، ولی رمانشرح زیر است. از نظر بلو
نتیجه وی چگونگی نمایش و تظاهر زبان در این دو رسانه را مورد باشند؛ درنوشتاری می

دهد. در مرحلۀ بعد او هوشیاری و افکار را مورد مطالعه قرار داده و در مطالعه قرار می
نماید. پس تصویر کشیدن زنان در هر دو رسانه را تجزیه و تحلیل مینهایت چگونگی به

تصویرکشیدن شناختی،  هوشیاری افکار و بهبخش زبان 1مبحث جورج بلوستون شامل 
 زنان است. 

داند و روانکاوی رابرت اِستم، روانشناسی را اولین و مهمترین جنبۀ مطالعات اقتباسی می
لوحۀ کار را سر (Sigmund Freud)و زیگموند فروید  (Christian Metz)کریستین متز 
 The Imaginary) نشانۀ تخیلی، روانکاوی و سینمادهد. متز نویسنده کتاب خود قرار می

Signifier: Psychoanalysis and the Cinema)  است که اولین اثر روانکاوانۀ او در زمینۀ
ای دیدگاه روانکاوی فروید را در حال، قبل از متز نیز عدهباشد؛ بااینمطالعات اقتباسی می

 اند.نظریه سینما به کار گرفته
( به 7007) ؛(A Theory of Adaptation) نظریه اقتباسلیندا هاچن در کتابش به نام 

ها توانایی دارند که تکرارِ ها پرداخته و بر این باور است که اقتباستوصیف اقتباس
(. او بر دو موضوع تأکید دارد: اول اینکه نباید 1ا فراهم سازند )همان:بخش متنوّع رلذت
هایی همچون اهمیت تلقی کرد؛ دوم اینکه فرآیند اقتباس، رسانهها را کپی یا کماقتباس
های تئاتری و غیره را نیز دربر های کامپیوتری، فیلم و نمایشِ موزیکال، اپرا، نمایشبازی
 گیرد.می

 (?What) چه چیزيکند. گانۀ خود تعریف میبا سواالت شش هاچن اقتباس را
اقتباس  (?Who) چه کسیشود؟ گرفته میبه کار اقتباسای برای اقتباس، و چه نوع رسانه

کارگردان اقتباس را  (?How) چگونهزنند؟ دست به اقتباس می (?Why) چراکند؟ می
 ؟  چه زمانیو  (?Where)؟ کجاد؟ یابنمیدهد و مخاطبین چگونه اقتباس را درارائه می

(When?)گیرد. ) همان(اقتباس صورت می 
 Literary film)« گانگیِ شکل و محتوااقتباسِ ادبیِ فیلم و دو»ای تحتِ عنوانِ در مقاله

adaptation and the Form/Content Dilemma) کامیال الیوت شش نظریه برای اقتباس ،
، مدل (the psychic concept)دل روحی روانی اقتباس کند که عبارتند از: ممعرفی می
 the(، مدل ژنتیکی اقتباس )the ventriloquist conceptگردانی اقتباس )عروسک

genetic concept مدل دگربازآفرینی اقتباس ،)the de(re)composing concept) مدل ،)
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 the trumping) ( و مدل برنده اقتباسیthe incarnational conceptتجسم اقتباس )

concept). 
دهند امتیاز قانونی یک کتاب را سازان ترجیح میحقیقت امر این است که بیشتر فیلم

چند به قیمت گزاف خریداری کنند تا اینکه یک موضوعِ جدید را ابداع نمایند. هر
های برداری از موضوعِ اصیل و بدیع، درجات مختلفی از پایبندی داشته و کارگردانکپی

 (Louis D. Giannetti)گذارند. لویز جیانتی متن می ختلف معموالً تأثیرات متفاوتی برم
(، اقتباس the looseکند: اقتباس آزاد )برای فهم بهتر فیلم، اقتباس را به سه طبقه تقسیم می

 .(Giannetti,1982: 442-445) (the literalاللفظی )( و اقتباس تحتthe faithfulپایبند )

نوعِ اقتباسِ جیانتی، سبکِ آزادِ اقتباس است که در آن فقط متن اصلی در دسترس  اولین
شده از متن ادبی مورد استفاده قرار است. تنها یک ایده، موقعیت، یا شخصیت برگرفته

شود. اقتباس بدیع یا شخصیتی کامالً جدید خلق می گیرد و درنهایت داستانی کامالًمی
کننده تا العمل فیلم است. در این فرآیند اقتباسادبی طبق دستور تولید یک منبعپایبند باز

ها و لحن متن در های اصلی، صحنهشود و اکثر شخصیتحد امکان از متن اصلی دور نمی
گونه از اقتباس به مانند فرآیند ترجمۀ لغت به تصویر آندره شوند. ایناقتباس پایبند حفظ می

های های تئاتری بهترین منابعِ ادبی برای اقتباسش( است. نمایAndre Bazinبازیین )
راحتی به روی پردة سینما می آیند و معموالً اللفظی هستند، زیرا زبان و حوادث بهتحت
 (.Giannetti, 1982: 444کنند)نامه تبدیل میطرفانه به یک فیلمسازان نمایشنامه را بیفیلم
 

 . بحث وبررسی1
 یات تطبیقیي ادبریپذبیآس . 2 -1  

( به قلمِ رنهِ 1778« )تطبیقى ادبیات بحران»هایی از سایر ملل همچون در مقاالت و کتاب
گایاتری اسپیواک  رشتۀ یک مرگ( رنه اتیامبل، 1777) تطبیقىِ ادبیات بحرانولک، 

پذیری ادبیات تطبیقی ین  به آسیب( کالدیو گی1771) تطبیقیِ ادبیات چالش( و 1787)
تابِ این موضوع در ایران نیز وجود داشته است. نگرانی نسبت به برخورد و باز پرداخته شده
 به( 1187)پاییز « تطبیقى در ایرانادبیات  شناسىآسیب»مقالۀ  در انوشیروانىاست که 

)انوشیروانی، الف،  پردازدمى بخش چهار در تطبیقى ادبیات هاىآسیب ترینجدى بررسى
1187 :7.) 

 ربارۀ ادبیات اقتباسیها د. دیدگاه1-1
توان از مطالعۀ های متفاوتی نسبت به ادبیات اقتباسی وجود دارد. برای نمونه، میدیدگاه

  (Dr Johnson)گرایی که در آثار دکتر جانسوشهرآثار ملل متعدد توسط درایدن، و جهان

ا بررسی میهنان خود رفقط آثار هم (Boileu)مشهود است نام برد؛ ولی در مقابل، بویلو 
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 Novels)رمان به فیلم تبدیلدر کتاب  (George Bluestone)کند. جورج بلوستون می

into Films) گوید که ریشۀ تفاوت دو رسانه در فریضۀ تصویر دیداری و مفهوم تصویر می
 .(Bluestone,1957: 1ذهنی است )

فارلین حاصل ک( به قلم برایان م1777) تبدیل رمان به فیلم: درآمدی بر نظریۀ اقتباس
های دیداری نظریات وی راجع به تقابل و تعامل ادبیات و فیلم بوده که منجر به خلق اقتباس

یِ  رابرت استم و الساندرو رنگو گام به گام ادبیات و سینما شود.شنیداری از متون ادبی می
و مطالعۀ اقتباس نامِ ادبیات پردازانِ بهمقاله از منتقدین و نظریه 71آوری حاصل گرد (7001)

دهد. است که مسائلی همچون ادبیات، سینما و مطالعات فرهنگی را مورد بررسی قرار می
لور رایان نیز -( به ویرایش ماری7001) گویی(های داستانروایت در رسانه )زبانکتاب 
 باشد. گان حوزة مطالعۀ اقتباس میای از مقاالت نویسندمجموعه

 گیمتنیت، نویسندهای متحرک: اقتباس، بیناکتابدر  (Mireia Aragay) مایریا آراگی
(Books in motion: Adaptation, intertextuality, authorship) (7007فیلم ) های

متنی اقتباسی را مورد مطالعه قرار داده است. او بر این باور است که اقتباس در حیطۀ بینا
(. او مثل رابرت 77کند )سنتی را آشکار می بطالنِ اصل یا کپی بودنِ مطالعاتِ اقتباسیِ

متنی بر این باور است که نقد اقتباس سینما، شکلی از گفتمان بینا (Robert Stam)استم 
 است. 

 The Cambridge Companion to)گام به گامِ کمبریج برای ادبیاتِ سینمایی کتاب 

Literature on Screen)  های سینمایی و ا بر اقتباسهای قابل اجری از متدولوژیتعداد
 Deborah)کند. ویراستاران این کتاب، دبرا کارتمل و ایملدا ولهان گو میتلویزیونی را باز

Cartmell, and Imelda Whelehan)تواند از رسند که یک فیلم می، به این نتیجه می
یک منبع  ودختواند کتاب یا منبعی که از آن اقتباس شده به مراتب بهتر بوده و حتی می

 .(Cartmell& Welehan,2007: 11)ادبی باشد 
  لریقلم آرتور مبه  مرگ یک فروشنده. نمایشنامة 2- 1

ها و مقاالت متعددی در وصف و همچنین نقد این نمایشنامه نگاشته شده است؛ کتاب
( که شامل متن نمایشنامه، 1772) لزیجرالد و ،مرگ یک فروشنده: متن و نقد کتابازجمله 

باشد. همچنین کتاب نقد از نمایش می 71مقاله با مضمون تئاتر به قلم آرتور میلر و  7
های آوری نقد و بررسی( حاصل جمع1727) مطالعات مریل از مرگ یک فروشنده

( 1777) میلر: مرگ یک فروشندةزبان از نمایش مذکور است. انگلیسیپژوهان غیردانش
های ی و نقد نمایشنامۀ مذکور و تعدادی از اقتباسبرندا مورفی کتابی است که به بررس

 پردازد.  تئاتری، رادیوئی و تلویزیونی می
 



 717                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

 گیري.نتیجه2
های اقتباسی و تطبیقی جورج بلوستون، رابرت استم، لیندا در این پژوهش کاربرد نظریه

ندک های سینمایی و تلویزیونیِ لزلو بهاچن، کامیال الیوت و لوییز جیانتی بر اقتباس
 ( به شرح زیر است.1787( و ولکر اشلونورف )1777(، الکس سگال )1771)
 هاچن .کاربرد نظریة2- 2

مستقیم محل سازان با به تصویر کشیدن شهر نیویورک و محله و پل بروکلین، غیرفیلم
(. نمایش 00:01:12 -00:00:00فهمانند )وقوع اتفاقات این داستان را به مخاطبین می

های قدیمی در سازند. مدل خودرورا مرتفع می کجاروی پل بروکلین، پرسش های خودرو
حال حرکت نیز به طور تقریبی مخاطب را از زمان اتفاقات فیلم آگاه ساخته که جوابی 

 باشد. می چه زمانیبرای سؤال 
به کارگردانی الکس سگال در قالب  1777در سال  مرگ یک فروشندهاقتباس دوم فیلم 

اي، چه کسی، چه نوع رسانههای نگی تلویزیونی تولید گردید که جواب پرسشیک فیلم ر

افزاید کشیدن بن میدهد. چیزی که به ارزش اولین صحنۀ به نمایشرا می چگونه و چه چیزي
کجا برای سؤال  راگونه اطالعات اصلی سگال این«. پس بروکلین اینه؟ ها؟»سؤال او است: 

(. این نوآوری نقطۀ قوّت فیلم نسبت به نمایشنامه محسوب 00:78:11دهد )به مخاطبین می
 چراو  یچه زمانهای الؤس گریدهای مذکور داشته و ُشود. فیلمِ سگال پاسخی برای سؤالمی

 گذارد.را بدونِ جواب می
، اشلوندورف فیلم خود را با به تصویر کشیدنِ نامِ مرگ یک فروشندهدر اقتباس سوم از 

دهد. خودرو رویِ ماشینِ ویلی ادامه میبهده آغاز کرده و با نمایی از روکننشرکتِ تولید
ها اسامیِ ناگهان شروع به حرکت کرده و همزمان با صدایِ سبقت گرفتنِ دیگر خودرو

ها حاکی از گرفتنِ خودروزدن و سبقتشود. صدایِ بوقها روی تصویر حک میهنرپیشه
دادن پالکِ نیویورک، ت. در این حال کارگردان با نشانطبیعی بودنِ رانندگیِ ویلی اسغیرِ

 اي،چه نوع رسانهکند. عالوه بر های این داستان میای خالقانه به محلِ وقوعِ اتفاقاشاره

دهد. را با نمای بسته از پالک خودرو نشان می کجااقتباس تلویزیونی اشلوندورف سؤال 
 (.00:01:10 – 00:00:00دهد )را اکران نام فیلم پاسخ می چیزيچه

 . کاربرد نظریة رابرت استم 1- 2

هایش به شدت دهد که به خاطر تجربهنمایشنامه هنرپیشۀ نقش ویلی را طوری نشان می
ویلی را به خاطر تصاویر  بندک، 1771در اقتباس سال  گیج شده است اما فردریک مارچ،

کشیدن ویلی در به تصویردهد. مارچ همواره قاصر از اش گیج نشان میذهنی گذشته
ها و احساسات متفاوت و اشتباه مخاطبین اش باعث برداشتآفرینیاست و نقشاقتباس بوده

انگیختن حس وحشت، بازی مارچ منجر به جای برگردد. بهاز زندگی ویلی می
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تأثیر گرفته و تحتشود. ایفای نقش مارچ برپنداری با ویلی و ترحّم به وی میهمزاد
 نامه ندارد. سم بوده و هیچ شباهتی با اکسپرسیونیسم نمایشرئالی

الکس سگال  1777سال پس از اجرای نقش ویلی، در اقتباس  18لی جیِ کاب تقریباً 
تاثیر قرار کند به طوری که مخاطبینش را تحتدوباره به عنوان ویلی ایفای نقش می

کشد. در این فیلم ت به تصویر میگونه که هسهای ویلی را همانپردازیدهد. کاب رؤیامی
ها خاطراتِ تجربیاتِ ویلی نیست، بلکه اتفاقاتی است که ویلی از زندگی خود بکفلش

 انتظار داشته ولی ر/ نداده است.
اشلوندورف، انتظارات میلر  1787ی نقش ویلی در اقتباس سال هافمن هنرپیشه

سازد. در تمامی حو برآورده مینویس را برای ایفای این نقش به بهترین ننمایشنامه
هیکل ایفا کرده است، ولی هافمنِ های نمایشنامه، نقش ویلی را مردی تنومند و قویاقتباس
اند. این کوتولۀ گرفته »های آبیخوک«است که جایش را  »حلزونی«نقش همان ریز

رچ و کابِ رود و لهجۀ بروکلینیِ غلیظی دارد در تضادِ مطلق با ماتاس که درست راه نمی
بردن از جُثه و لهجۀ خاصش، هافمن موفق به (؛ درنتیجه با بهره00:77:70پیکر است )غول

 شده است.معرفی ویلیِ جدیدی 
 جورج بلوستون . کاربرد نظریة2 -2

دهد. نقشِ اولِ زنِ بلوستون زنان و چگونگی برخورد با آنها را مورد بررسی قرار می
ها و جمالت، تأثیر و نفوذش کم ا حذف و تغییر مکرر صحنهفیلمِ بندک، لیندا است که ب

دادن لیندا به یش که هدف آن نشانهاکردن جورابشود؛ مثالً حذف صحنۀ وصلهمی
زند. های سورا/، خود آنها را وصله میعنوان زنی قانع است و به جای دورانداختن جوراب

شوند نیز حذف شده است. آشنا می هایی که در رستوران با بیف و هپیهای دختردیالوگ
کند در حالی که در اقتباس به استنلی )گارسون رستوران( از آنها به عنوان پتیاره یاد می

رنگ (. نقش کم01:11:77استفاده شده است )« هادختر»جای این صفت رکیک از کلمه 
 زنان در نمایشنامه در این فیلم به طور کلی نادیده گرفته شده است.

نویس حذف و گویی توسط کارگردان و فیلمنامهیلم الکس سگال ناسزا و کفردر ف
های ورزیدیده گرفته شده است. از دیگر دستها ناهمچنین اسامیِ تجاریِ شرکت
پردازی ویلی با بیف که در مورد روابطش کردن صحنۀ خیالکارگردان در نمایشنامه، اضافه

منجر شده، شروع به « پس قرار عاشقانه داری؟»ید کند و به سؤال جدها صحبت میبا دختر
مایۀ تنش پدر و پسر در این فیلم، شدن درونبرجسته ن(؛ همچنی00:17:18کند )رقصیدن می

های لیندا و دیگر زنان در فیلم سگال دهد. دیالوگتصویرکشیدن زنان نمیمجالی برای به
طرف نشان منافعِ همسر و مادری بی شود. جمالت باقی مانده، لیندا را مدافعِمدام حذف می
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پروا پشتیبان ها در تضاد با منافع فرزندانش بوده و آشکارا و بیدهد. او در بزنگاهمی
 گیرد.رفتاری همسر قرار میکه همواره مورد خشم و بدحالیشوهرش است، در

ها های فیلم حس و حالی نمایشی به دیالوگنورپردازی صحنه به همراه زوایا و نما
است. بر  هدهد که ناشی از تمایل الکس سگال به پایبندی به خصوصیت نمایشی نمایشناممی

گونه که باید باشد، نشان داده شده های ویلی همانپردازیها، رؤیاخالف دیگر اقتباس
 است؛ یعنی خاطرة اتفاقات گذشته نبوده بلکه زادة ذهن ویلی هستند.

هایی که رفته از آثار ادبی بوده و بر نمایش سختیهای اشلوندورف برگموضوع اقتباس
خود  1787کند. اشلندورف در فیلم یک شخصیت متحمل شده و عواقب آنها تمرکز می

کشد که مثالی بارز برای سبک کارگردانی ی آمریکایی را به تصویر مینتیجۀ اعتقاد به رؤیا
 وی است.
گرفته از نمایش تئاتر سال دی برگیرد تا حد زیاای که اشلوندورف به کار میصحنه

ها، حاالت چهره و های بسته از شخصیتبرداری او شامل نمااست ولی سبک فیلم 1781
شود، هاوارد نسبت به ای که ویلی وارد دفتر رییس میباشد. در صحنهشان میاحساسات

(. این تفاوتِ 01:01:07تر و در نتیجه برتر نشان داده شده است )ویلیِ حقیر و کوچک، بلند
در قد و قامت اشاره به تفاوتِ موقعیتیِ این دو شخص در دنیای تجارت دارد و این تصویر 

شود. در گذر زمان تنزّلِ تدریجیِ قوة تعقّلِ در ویلی مشهود در ذهن مخاطبین نهادینه می
غییر مالیم و آشفته تهای خشن، نانواز به صدااست. متعاقباً موسیقیِ متن از آرام و دل

ی رعد و شویم آهنگِ فلوتِ شبانی کذایی به صدایابد. وقتی به پایان فیلم نزدیک میمی
 شود.برق تبدیل می

حال، های دیگر دارد. باایناقتباس اشلوندورف حذفیاتِ کمتری نسبت به اقتباس
من هر روز »، (Miller, 1961: 45« )متوجه هستید منتظر چی هستم؟»جمالتی همچون 

( جمالتِ حیاتیِ لیندا هستند که از فیلم حذف شده و 17)همان: « شومم و زنده میمیرمی
ها یا حذف شده )زن چارلی(، یا به اند. در این فیلم زنمنجر به تقلیل نقش لیندا گردیده

اند ها پرداخته شده )زن بوستونی( و یا اینکه به حاشیه رانده شدهعنوان ابزار جنسی به آن
 )لیندا(.

 لوییز جیانِتی کاربرد نظریة . 4- 2

( نامگذاری شده Inside of his Head)رون سرش دابتدا  مرگ یک فروشندهنمایشنامۀ 
دهد. طرّاحِ صحنۀ فیلمِ های ذهنیِ نقشِ اصلیِ داستان را نشان میبود. این امر اهمیت رویداد

انسان بسازد اما  یِ امر قصد داشت صحنۀ اکسپرسیونیستی به شکلِ جمجمۀبندک در ابتدا
این ساختار شباهت زیادی با کند. درنهایت یک خانۀ چند الیۀ آزاد و باز را طراحی می

 دارد. 1717صحنۀ نمایش برادوی 
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فیلم سگال، اقتباسی خالصه شده است و از آنجایی که برای پخش تلویزیونی تولید شده 
این اقتباسِ رنگی، تحت نظارت بود. دقیقه می 170بایست کمتر از بود، زمان نمایش آن می

این دهد. عالوه بر آرتور میلر به صورت کوتاه تولید شده و حس و حالی مدرن به فیلم می
های گذشته ها با اسباب و اثاثیۀ بیشتری نسبت به اقتباستر و خانۀ لومنصحنۀ فیلم پیچیده

حس و حالی نمایشی به  های فیلمبه نمایش درآمد. نورپردازیِ صحنه به همراه زوایا و نما
دهد که ناشی از تمایل الکس سگال به پایبندی به خصوصیت نمایشی ها میدیالوگ

 نمایشنامه است. 
افتد و ساختار درام تلویزیونیِ اشلوندورف همگام با نمایشنامه در نیویورک اتفاق می

ختاری، اسباب و رغم این تشابه ساخانه مثل نمایشنامه بدونِ دیوارِ حائل و سقف است. علی
ها استفاده شده است سال از آن 10ای که اثاثیۀ منزل همه نو بوده و سنخیّتی با وسایل خانه

ندارد. با توجه به آنچه از سه اقتباس گفته شد، بندک، سگال و اشلوندورف به نظریه اقتباس 
 پایبند جیانتی وفادار بودند.

 کامیال الیوت . کاربرد نظریة5- 2

شود باید حس وحشت را رانندگیِ ویلی که منجر به خودکشی وی می آخرین صحنۀ
پنداریِ به بیننده القا کند، اما در اقتباس بندک به تصویرکشیدن این صحنه حس همزاد

(. برادر ویلی نیز با خودکشی او موافق بوده، او 01:17:12 -01:12:12انگیزد )بیننده را بر می
درخشند به تصویر ها همچون الماس میستارهشبی که کند. در این صحنه را همراهی می

اش با دریافت دهند که خانوادههای درخشان به ویلی این امید را میشود. الماسکشیده می
اند برسند. صحنۀ خودکشی از تصمیمی دیه از شرکت بیمه به جایگاهی که لیاقتش را داشته
دارشدن دارد، تغییر ای که توهّم پولیوانهتلخ و در عینِ حال کاربردی به برداشت اشتباهِ د
ای است که حاصل برداشت کارگردان فیلم یافته است. در این اقتباس بیننده مواجه با صحنه

ای که میلر در ذهن خود دارد. با کنارگذاشتن متن کارگردانی صحنه و است نه صحنه
گردانی مدل عروسک ها با روحی جدید مخاطب را با اقتباسی به نامجایگزین کردن آن

جان از ژانرِ ای بیسازد. در این مدل از اقتباس به جای روحی زنده و پویا، جنازهآشنا می
جان را که رمان یا نمایشنامۀ بیایگونهگردد؛ بهمبدأ به رسانۀ جدید یعنی سینما ارائه می

 دهد. برداشته و صدایی جدید به جنازه می

تصویرکشیدن آخرین صحنۀ رانندگی ویلی به سوار بهاقتباس تلویزیونی سگال برای 
شدن، روشن کردن خودرو و نور ماشین بسنده کرده و خانوادة مشوش و پریشان او را نشان 

(. مدلِ ژنتیکیِ اقتباسِ کامیال الیوت ریشۀ عمیقی در بحثِ 01:11:00 -01:10:17دهد )می
ند که چیزی که از ادبیات به فیلم  رشناسان بر این باوشناسیِ اقتباس دارد. روایتروایت

یابد ساختارِ رواییِ عمیقی است که شباهت فراوانی با ساختار ژنتیکی موجودات انتقال می
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دارد. این ساختار، منتظر موقعیتی برای هاهرشدن است که در این اقتباس با به تصویر 
 سازد.کشیدن صحنۀ خودکشی، روایت را برای مخاطبین آشکار می

کشیدن آخرین صحنۀ رانندگی ویلی در فیلم تلویزیونی اشلوندورف تصویرت و بهبرداش
زند و بدون توجه به شلنگ کفشِ خود را قاطعانه و مصمّم گره میمتفاوت است. ویلی بندِ
اش کشی آماده کرده بود، به سمت راهرو تاریک خروجی خانهگازی که برای خود

ا مرتب کرده، با عجله و خوشحالی از خانه خارج رود. جلوی آینه کاله و کراواتش رمی
افتد، در این حین شود. پس از بستنِ در، همچون اولِ فیلم سایۀ او روی شیشۀ در میمی

شدن، اش با صدای روشندوربین به آرامی به سمت در بسته رفته، صدای پریشان خانواده
(؛ درنهایت این 07:08:11 -07:08:11شود )حرکت و تصادف خودروی ویلی ادغام می

 شوند. ها با تصویر سفید همراه میصدا
آید به دنبال بهترین اقتباس برای طور که از اسمش بر میمدلِ برندة اقتباس همان

که این اقتباس بیشترین مخاطب و نقد را از زمان تصویرکشیدن یک متن است. ازآنجاییبه
به لطف درخشش داستین هافمن و  اکرانش تا به حال به خود اختصاص داده و از طرفی

 شود. جان ملکوویچ باعث شهرت نمایشنامه هم شده، اقتباس برنده محسوب می
صنعت سینما و تلویزیون با توانایی که در زمینه جذب مخاطب و ویژگی تبلیغاتی که 

های بیشتری را برای پیشرفت تواند متون و رمانگان دارد، میها و نویسندبرای کارگردان
، اثر برتر آرتور مرگ یک فروشندهکار گیرد. یکی از این متون ادبی، نمایشنامۀ ود بهخ

ای نوشته شده که در عرصۀ تئاتر، سینما و تلویزیون آمادة گونهمیلر است. این نمایشنامه به
هایی همچون لزلو بندک، الکس سگال و ولکر اشلوندورف گیری است. کارگردانبه کار

اه بودند، کار سنگین ترجمۀ این اثر به فیلم متحرک را بر عهده گرفته و که از این امر آگ
 بسیار موفق بودند.

ها بوده، و ای برای تولید و پخش اقتباسصنعت سینما و تلویزیون به عنوان زیربنا و پایه
های اقتباسی جرج بلوستون، رابرت استم، لیندا هاچن، کاملیا الیوت، و لویس جیانتی نظریه
ای دیگر، ها اجرا نمود. فرآیند ترجمۀ یک متن از یک رسانه به رسانهتوان در فیلمرا می
های شود. اعمال نظریههای مختلف محصول تواند منجر به بهبود و یا خسارت به بخشمی

ها، ای به شخصیتدهند ولی لطمهپرداز هرچند تغییراتی در متن نمایشنامه میاین پنج نظریه
اکثر تالش خود را برای پایبندی به کننده حدزنند. هرسه اقتباساستان نمیصحنه، و زبان د
وجود، زبان و ادبیاتی )ناسزا و کفرگویی( که میلر در نمایشنامه به اند؛ بااینمتن اصلی داشته

اند؛ های بندک و سگال حذف یا با عبارات مؤدّبانه جایگزین شدهکار برده در اقتباس
ها پایبندی بیشتری نسبت لوندورف با وجود حذف برخی از دیالوگکه اقتباس اشدرحالی

 به متن اصلی میلر داشته است. 
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هایی از متن هایی هستند که منجر به تغییر و حذف بخشها تحت تأثیر دورهاقتباس
اند. با توجه به بحران هویتی حاصل از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، اصلی گردیده

مایۀ شکست رؤیای آمریکایی به توان قاطعانه گفت که درونس اول، میدر زمان دو اقتبا
ای حذف و شکستِ مردی کودن که در شُرُف بستری شدن در بخش روانی طور زیرکانه

مایۀ شکست رؤیای است، ولی اقتباسِ اشلوندورف دروناست، جایگزین آن شده
اجتماعی  -به نبود خفقان سیاسیداری را با توجه آمریکایی و فجایع حاصل از نظام سرمایه

 کشد.  آزادانه به تصویر می
های مورد مطالعه به ها عمالً در همۀ اقتباسهای داستان، آنرنگ زنبا وجود نقش کم

شود. اقتباس بندک اولین نمایش سینمایی ها پرداخته می، کمتر به آنحاشیه رانده شده
 1787اند. فیلم تلویزیونی سال نمایشنامه بوده نمایشنامه و اقتباس سگال اولین اقتباس رنگی

کشیدن شکست رؤیای تصویرآفرینی هافمن و ملکوویچ، در بهاشلوندورف با نقش
آمریکایی در زمانی که این شکست دیگر تابو نبود، آزادانه تولید گردید. درنهایت 

های کارگردان اکسپرسیونیست مانند اشلوندورف موجب جذب بیشترین مخاطب و نظر
 گردد.مثبت منتقدین بین سه اقتباس مورد مطالعه بوده و بهترین اقتباس محسوب می

 ها را می توان در جدول شماره یک خالصه نمود.شده بر این فیلمهای اعمالنظریه
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1.Introduction 

This research employs a comparative study design to analyze the 

political, sociological, and psychological impacts that Iraq-Iran and 

Iraq-America war had in shaping the literary and narrative approaches 

that Iranian and American female war memoirists use. Employing 

Bertrand Westphal’s approach of geocriticism, this paper examines 

two female war memoirs that are specifically concentrated on two 

cities of Khoramshahr in Iran and Fallujah in Iraq: One woman’s war: 

Da (2008), narrated by Zahra Hoseyni, and Rule number two: Lessons 

I learned in a combat hospital (2012), written and narrated by Heidi 

Squier Kraft. This paper aims to demonstrate that the existing and 

mostly male-centred narratives of Iraq-Iran and US-Iraq wars, due to 

their aspatial lenses, are unable to represent the reality of war. In other 

words, existing war narratives are mostly one-dimensional and, 

therefore, distort the reality of war. The geocritical approach 
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demonstrates that how the spatiality of two mentioned war memoirs is 

appropriate to go beyond the dominant male-centric narratives. 

 

2. Methodology 

Geocriticism is a way of perceiving hyperspaces and real spaces, 

which can be regarded as a new approach in the perception of place in 

a new sense and altering the conventional ways of recognition. 

Geocriticism is a method of literary analysis that incorporates the 

study of geographical spaces, which considers all writing as a map. 

Bertrand Westphal argues that space is more important than time and 

geography is more important than history. Emphasizing the necessity 

of utilizing three elements of geocriticism namely multifocalization, 

polysensoriality, and stratigraphic vision, allows the authors to grasp 

the space of war in its spatio-temporal totality. This method, in fact, 

provides us with a more precise representation of war space. 

 

3. Discussion 

Focusing on two female war narratives, Da and Rule number two, a 

narrative of thirty-four days of Battle of Khoramshahr, and a narrative 

of US-Iraq war in the city of Fallujah, respectively, it is argued that 

employing a spatial point of view, one can cast a new light on the 

understanding of space of war in general, and urban space in 

particular. 

Da tells the story of a 17-year-old woman who is ready to die 

defending her town and the ideals surrounding the Islamic Revolution. 

The memoir captures the struggles of Iranian women trying to create a 

balance between the demands of the war on the one hand and their 

demands as Muslim women especially of how Zahra Hoseyni has 

called through her memoir, where it serves as an alternative to 

traditionally male-narrated war literature. The narrator also explains 

her activities as a combatant in the defense of Khorramshahr, while in 
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the last section, the author devotes to Zahra Hoseyni’s recovery from 

the shrapnel wounds that she had to bear following the war. The 

narrator is shown to have spent her married life in two homes where 

the first one was in the suburban area of southwestern Iran within the 

commuting distance of the front and the second in the urban apartment 

house in central parts of Tehran. Hoseyni’s book is a product of time 

and space, where she carries out interviews with Seyyedeh A'zam 

Hoseyni, a woman having the same family name but having no 

relation to the narrator. The memoir becomes part of the larger project 

to record the oral histories of Iranian women who actively participated 

in the Iraq-Iran war. The author presents the map of Khorramshahr 

both in the form of an image and with the use of literary devices to 

describe the city as it was during the initial stages of the war based on 

one found in what Hoseyni calls in her work, Khorramshahr dar jang-

e tulani or Khorramshahr in long war. The war, according to the 

author, rendered the living of a life of comfort meaningless. 

The war memoir Rule number two gives an account of Kraft’s work 

as a clinical psychologist who uncovers the wounds of war that a 

surgeon would never see. The doctor puts away the thoughts of her 

children back at home acclimated to the sound of incoming rockets 

and learned the ways of listening to the traumatic stories that are 

offered by a war zone. The narrator shows her audience some of the 

toughest lessons of her deployment to Iraq, which is articulated by the 

TV show MASH, where the battlefield is controlled by two rules: 

Rule number one is that young men die in the battle. Rule number two 

is that doctors cannot change rule number one. Kraft realizes that 

some marines and some of their doctors would be damaged by war in 

ways that she as a doctor would not repair in as much as some people 

would be repaired in ways she would less expect. The memoir is a 

powerful firsthand account that gives comfort to those distressed by 

the war and what it takes to occupy space marked by war. The memoir 
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describes places, people, and events based on the recollection of them 

to the best memory of the Kraft’s memory’s ability, where she gives 

the story of all men and women of the Navy and the Marine Corps in 

Al Anbar, the largest governorate in Iraq. The memoir is a story of the 

strong men and women who were doing the nation’s bidding so that 

others would pursue their lives undisturbed. Kraft begins with the 

story of her life, where after several years as a flight psychologist with 

the US Navy, she gave birth to twins in 2002. 

The theory of geocriticism retraces the history and the lines of 

space, place, mapping, literature, and literary mapping image in 

literary texts. The researcher examines how landscape and its real and 

fictional spaces function as a setting for the action in the 

contemporary life of female memoirists. The landscape, comprising of 

the real and fictional spaces, becomes the impetus for the texts and its 

historical backgrounds afforded through the narrative techniques. 

Three elements of the geocritical approach are employed to provide a 

comparative analysis of the two mentioned war memoirs: 

multifocalization, in which many different points of view are needed 

to establish the literary space; polysensoriality, which refers to space 

inasmuch as it may not be perceived by vision alone, but also by 

smell, sound, and so on; and stratigraphic vision, in which the topos is 

understood to comprise multiple layers of meaning, deterritorialized 

and reterritorialized. Through these three steps of inventing new 

space, women war memoirists try to invent some never seen and 

unheard partly fictional and partly factual war narratives. The current 

research is based on the discussion of the narrative techniques of 

contemporary female war memoirists. The female authors identified 

as ignored/nonmentioned part of war history who have been forgotten 

among the gendered masculine face of both literature and history 

productions. As in the contemporary war studies, gender studies 

assume the principle concern of war narratives, where the female war 
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memoirists with their unique perceptions of geopolitical and historical 

backgrounds are producing new literary productions with different 

narrative techniques. The aim of the present research is to carry out a 

comprehensive and close analysis of the representation of space and 

place (and the range of cognition of women memoirists) in the 

contemporary female war narratives. 

 

 

4. Conclusion 

Geocriticism indicates that female war memoirs are not merely the 

exclusive freehold of official ideological narratives and reflects the 

real space of war as what it is in itself. Geocritical reading of female 

war narratives in this manner reveals the reality of war from an 

entirely new standpoint. It should be noted that three elements of the 

geocritical approach namely ‘multifocalization’, ‘polysensoriality’, 

and ‘stratigraphic vision’ are very useful theoretical instruments that 

enhance our geographical knowledge. They help us to narrate the 

spaces of war-damaged cities in their multidimensionality. 

Geocriticism demonstrates that each space is imbued with different 

sensorial features that are irreducible to each other. Space is a totality 

of these layers. Spatializing the war narratives (memoirs) is a way to 

achieve a more precise knowledge of the war.  

            

Keywords: Female war memoirs, Geocriticism, Multifocalization, 

Polysensoriality, Spatiality, Stratigraphic vision 
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 نقد منظر از ییاکیآمر و یرانیا زنان جنگ يهاتودنگاره یشیبازاند
  دو ۀشمار قانون و دا(: سمیسیتیژئوکر) ییایجغراف

 
فریده شهریاري2

                                                                                     1 (مسئول سندهینو)  یلیجم برادران الیل

 چکیده 

پرداز ی که از سوی برتراند وستفال نظریهدر این مقاله با استفاده از رویکرد نقد جغرافیای
های زنانه پرداخته نامهها یا خودزندگیفرانسوی معرفی شده است به بررسی دو نمونه از خودنگاره

شود که مشخصاً بر فضای جنگ در دو شهر خرمشهر در ایران و فلوجه در عراق متمرکز می
بدون توجه به ابعادِ فضامند، فاقد  های موجود از جنگ،هستند. هدف بیان آن است که روایت

توانند واقعیت جنگ را به درستی بازنمایی کنند. نقد جغرافیایی دقت و صحت کافی هستند و نمی
نگارانه به فضا به کارگیری سه مؤلفۀ دیدگاهِ چندکانونی، چندحسی و الیهبا تأکید بر ضرورت به

ریابند. این روش درواقع بازنمایی مؤلفان کمک کرده است تا فضای جنگ را در تمامیتش د
روایت زهرا حسینی از  داگذارد. با بازخوانی دو اثر یعنی تری را از فضای جنگ در اختیار میدقیق

هایدی اسکویر کرفت که روایتی است از  و قانون شمارة دوجنگ سی و چهار روزة خرمشهر 
توان با نگاهی ه میشود که چگونجنگ آمریکا و عراق در شهر فلوجه نشان داده می

فضامند/جغرافیایی، دریچۀ جدیدی را به سوی فهم فضای جنگ به طور عام و فضای شهری به 
های زنان از جنگ صرفاً ملک طلق دهد که خودنگارهطور خاص گشود. نقد جغرافیایی نشان می

ه است گونه که واقعاً بودهای ایدئولوژیک رسمی نیستند و فضای واقعی جنگ را همانروایت
 سازد.   ای دیگر آشکار میها واقعیت را از زاویهبازنمایی کنند. نقد جغرافیاییِ خودنگاره
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ــدي: واژه ــاي کلی ــد    ه ــگ، فضــامندی، نق ــۀ جن ــدکانونیت، چندحســیت، خودنگــارة زنان چن
 نگار.جغرافیایی، نگاه الیه

 
 مهمقدّ .2

ی و سنجش وجود بشری گیرای اساسی برای اندازهپیش از عصر پسامدرن، زمان مولفه
زمینۀ زمان بود. فضا فقط از آن که فضا هرفی تهی و صرفاً پسحالیرفت، دربه شمار می

شدن اما فضا را داد. جهانیرو مهم بود که جریان همگن زمان باید در جایی ر/ می
: 7017، نوع دیگری از تحلیل فضامند را ضروری ساخته است )ر.ک: تالی، دگرگون کرده

ماندة فضا را در ها با تمرکز بیشتر بر ابعاد جغرافیاییِ مسائل، بعد مغفولگونه تحلیلاین (.82
سازند. تنوع این گونه رویکردهای تحلیلی پس از آنچه با عنوان ها برجسته میتحلیل

های مختلف، که در رشتهایگونهشود بسیار چشمگیر است؛ بهچرخش فضایی شناخته می
اند. این نوشته ات متنوّعی از منظر ابعاد فضایی/جغرافیایی مطالعه شدهرویکردها و موضوع
های زنانه از جنگ متمرکز است. شده یعنی خودنگارههای کمتر بحثاما بر یکی از گونه

ای و های زنانۀ جنگ به طور گسترده و مشخص بر مطالعۀ مرزها و مناطق حاشیهخودنگاره
سیاسی( جنگ تأکید دارند. توجه به ئوپلیتیکی )جغرافیاییبه طور عام بر ابعادِ فضامند و ژ
های زنانه از جنگ بسیار حائز اهمیت محور در خودنگارهسیاست مکان و مقاومت مکان

ها و روابط کنند و مکانهای فضایی نیز تغییر میاست. به موازات تغییر قدرت، پیکربندی
مند در این های روایی متنوّع و الیهنیکشوند. استفاده از تکها ایجاد میجدید بین مکان

سازد که تا پیش از این از دیدها ها زوایایی را از تاریخِ فضامندِ جنگ آشکار میخودنگاره
انجامند. این سبک نوین ها به این ترتیب خود به نوعی تولید فضا میپنهان بود. این روایت

 اند تا به امروز دیده نشده است.  هایی که مردان نوشتهروایت، در بین تمام خودنگاره
نویسان زن با استفاده از نوعی نگاه اهمیت این پژوهش در آن است که خودنگاره

ها ها و مکانها و روابط بین انساناند تا از دریچۀ توصیف جزئیات مکانفضامند سعی کرده
جه در دو جنگ تر از دو شهر خرمشهر و فلوها، تصویری دقیقو نیز روابط بین خودِ مکان

 عراق و ایران و نیز آمریکا و عراق ارائه کنند. 
مندیِ های فضامند از جنگ از دو جهت اهمیت بسیار دارند: اوالً زمانگونه روایتاین

دهند که رویکردهای توصیفی کشند و نشان میصرف رویکردهای پیشین را به چالش می
ند و ثانیاً از رویکرد مسلط مردمحور، هایی داراند چه کاستیکه صرفاً بر زمان مبتنی

ها کنند. این خودنگارهشده را بیشتر برجسته میکنند و صداهای کمترشنیدهمرکززدایی می
که مسیر و خاطرات، بازتاب تجربیات جنسیتیِ نویسندگان در فضای جنگ است؛ روشی

س جنگ از نویگشاید. استفادة زنان خودنگارهجدیدی را برای اندیشیدن به جنگ می
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ماندة جنگ تبدیل ها به بخشی از تاریخ مغفولهای روایی متفاوت موجب شده آنتکنیک
روایت زنانه از جنگ در بین زنان  100شوند. نویسندگان این مقاله با مطالعۀ بیش از  

ایرانی، عراقی و آمریکایی روندی را شناسایی کردند که بیانگر روایتی ژئوپلیتیکی از 
ر مبنای توصیف جزئیات فضای جنگ با اتّکا به نوعی رویکرد زنانه پیش جنگ است که ب

، خاطرات زهرا حسینی به اهتمام سیده دایعنی  رفته است. در این مقاله فقط به دو خودنگاره
، نوشتۀ گرفتمهایی که در بیمارستان جنگی یاددو: درس و قانون شمارةاعظم حسینی 

 شود. ( پرداخته میHeidi Squier Kraftهایدی اسکویر کرفت )
( به منظور تبیین ابعاد فضامند در Geocriticismدر این مقاله از رویکرد نقدجغرافیایی )

ورانۀ این تحقیق آن است که از منظر آهای زنانه از جنگ استفاده شده است. جنبۀ نوروایت
ادبی:  هایکارتوگرافی(، و Bertrand Westphalبرتراند وستفال ) نقد جغرافیاییِ

های زنانه از جنگ رابرت تالی به بررسی خودنگاره فضامندی، بازنمایی و روایت
پرداز فرانسوی در پردازد. نقد جغرافیایی رویکردی است که اوّلین بار وستفال نظریهمی

های روایی نویس جنگ از تکنیککتابی با همین عنوان طرح کرده است. زنان خودنگاره
مبنای  اند. این مقاله بربردهاند، بهرهایی که در آن قرار داشتهمختلفی برای توصیف فض

دهد که های زنانۀ جنگ، به نوعی نشان مینویسیرویکرد نقد جغرافیایی به خودنگاره
های جنسیتی و ملیتی کننده و هم برسازندة نظامبازنمایی ادبی جنگ چگونه هم منعکس

نامۀ مورد نظر معرفی خواهند شد، دو زندگیمختلف است. بر همین اساس در ادامه ابتدا 
پردازیم تا در ادامه با استفاده از این مبانی نظری به سپس به بیان مبانی نظری پژوهش می

نامه از منظر سه مؤلفۀ نقد جغرافیایی یعنی چندکانونیت، چندحسیت، مطالعۀ این دو زندگی
 نگار پرداخته شود.و نگاه الیه

 . پیشینة پژوهش2-2

های بسیاری در حوزة جنگ و ادبیات جنگ چه در ایران و چه در آمریکا با وهشپژ
رویکردهای مختلفی انجام گرفته است. اما مسئلۀ انکارناپذیر این است که در حوزة روایی 

ویژه روایت زنانه از جنگ، با کمترین میزان تحلیل انتقادی مواجهیم که دور از فضای به
توان اشاره رو به آثار بسیار اندکی میمتن تمرکز کنند؛ ازهمینایدئولوژیک، فقط بر خودِ 

های زنانه پرداخته باشند. کرد که به طور مستقیم با نگاه تحلیلی انتقادی به روایت
ای کامالً نو به پژوهش حاضر کارگیری رویکرد نقد جغرافیایی وستفال و تالی نیز وجههبه
ن به آنها اشاره کرد اثر جانسون ام. آلیسون تواترین آثاری که میبخشد. از مهممی
(Johnson M. Alison ،است که در کتاب خود )های جنگ: بازنمایی سکوت در تاریخ

( از منظر روانکاوی سنّتی به موضوع جنگ 7017) های زنان ازجنگ ویتنام/آمریکاروایت
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های زنان ایتپردازد و چگونگی بازخوانی آثار زنانه را در مواجهه با جنگ در رومی
 Miriamکند. کتاب میریام کوک  )آمریکایی بررسی می-، ویتنامی و ویتنامیآمریکایی

Cooke منتشر شده است تأثیر بسزایی بر  1772که در سال  زنان و داستان جنگ( با عنوان
گیری ساختار روایی آثار زنان نویسندگان این مقاله و نیز شناختِ چگونگی شکل

 شته است.     گر جنگ داروایت
زنان در خط مقدم: بازاندیشی »( با عنوان Lorraine Dowlerمقالۀ لورین دولر )

پردازد. از ( نیز به نقش زنان در بستری مردانه می7007« )های زنانۀ  پسا یازده سپتامبرروایت
 دید او فضای پس از واقعۀ یازده سپتامبر در آمریکا بیانگر فضایی کامالً مردانه است که

های ها صرفاً به بدناند. برای مثال در این روایتها در تولیدش نقش بسزایی داشتهرسانه
شده است. مریم موسوی، عذرا نشان یا مردان مبارز اشاره میمردانه مانند مردان آتش

های زنانه در ادبیات زنانه از روایت»ای با عنوان قندهاریون و محمود صبّاغ نیز در مقاله
که به تازگی نیز منتشر شده است از « ن ملکۀ  شنی نوشتۀ هلن بندیکتجنگ: رما

کند که در بطن جنگ عراق و های متعددی جهان تخیلی بندیکت را ترسیم میدیدگاه
های جنسیتیِ هنجاری را در دنیای نظامی آمریکا هویت جنسیتی در روایت و ایدئولوژی

 کاود.  مردانه می
نوشتۀ غالمرضا « تجربۀ زنانه از جنگ»ای با عنوان ن به مقالهتوادر میان آثار فارسی می

خاطره از  18ها و نفیسه حمیدی اشاره کرد. این اثر با دقت فراوان و با بررسی جمشیدی
کند که دربردارندة ابعاد جدیدی زنان، تجارب زنان را از جنگ ذیل شش مفهوم تبیین می

است. سعید مدنی و فریبا نظری نیز در مقالۀ  از پدیدة جنگ است که کمتر به آن توجه شده
عنوان « بررسی تأثیر گفتمان رسمی بر روایت زنان از جنگ ایران و عراق»خود با عنوان 

کنند که زنان در روایت خاطراتشان از جنگ ایران و عراق تحت تأثیر گفتمان رسمی می
 جامعه هستند، و خود از این روند اطالعی ندارند. 

ها در حوزة جنگ و زنان نیز آثار محدودی مشخصاً به نامهوه پایاناز میان انب
توان به این موارد اشاره کرد: فرشاد اند. از آن میان میهای زنانه از جنگ پرداختهخودنگاره

بررسی و »سلیمی نژاد با مقایسۀ دقیق بین نگاه زنانه و مردانه در دو طیف روایی مختلف به 
نویسی دفاع مقدس با تأکید بر آثار: دا، دختر شینا، در خاطره های فکریمایهتحلیل بن

بررسی اش با عنوان نامهپردازد. الهام بازوند نیز در پایانمی« لشکر خوبان، پایی که جا ماند
نگاشت چشم تر، دختران اُ. پی. دی، و پاییز نقش زنان در دفاع مقدس بر اساس سه خاطره

عموم مبنی بر عدم اعتقاد به نقش زن در تحوالت اجتماعی کند که باورهای ، عنوان می77
  و حضورشان در میادین جنگ تغییر یافته است.  
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 . چارچوب نظري و روش پژوهش 1-2

آورد و رویکرد جغرافیامحور امکان بررسی مکانی خاص را از زوایای مختلف فراهم می
ش را در معرض دید انتقادی قرار ای از آن مکان و در نتیجه تاریخبه این ترتیب ابعاد تازه

دهد. این در واقع همان مؤلّفۀ اصلی نقد جغرافیایی یعنی چندکانونیّت است. به بیان می
های های ادبی/هنری از مکانتوان در مطالعۀ بازنماییوستفال، نقد جغرافیایی را می

های ادبی از ه(. طبق این رویکرد، نوشت117: 7011جغرافیایی به کار بست )ر.ک: وستفال، 
کنند. نویسندگان فضای جنگی عمل می های جنگ همچون ترسیمِ نقشۀجمله خودنگاره
 پردازند. از دید برتراند وستفال: دهی فضا و مکان میهای سازماندرواقع به شیوه

شماری نقد جغرافیایی در تالش است تا فضاهای واقعی و غیرمادی را که ما به اشکال بی
دهیم، پیماییم، تغییر میکنیم، میگذریم، تصورشان میها می، از آنکنیمزیست می

دهد که بر شماریم و ]...[ بفهمد. نقد جغرافیایی به ما اجازه میستاییم، کوچک میمی
گوید که چگونه همۀ های تعامل ادبیات با جهان تأکید کنیم، اما همچنین میشیوه
 (x: 7011ند. )وستفال، اهای مواجهه با جهان تا حدی ادبیشیوه

ای خلق کوشد نقشهدان است که میاینجا از نظر وستفال نویسنده به واقع یک جغرافی
کند که بیانگر قلمرومندیِ روابط قدرت حکومتی است. در این حالت نوشتار اشکال 

ها، گیرد، زیراکه اثر ادبی و در این مورد خودنگارهنگارانه به خود میکارتوگرافیک/نقشه
همانند یک نقشۀ واقعی بازنمایانه هستند، اما عالوه بر آن، مکان را بیشتر در کالف پیچیدة 

 کند. روابط روایی تصویر می
کاررفته در این پژوهش بر سه مفهوم بنیادی استوار است: رویکرد نقد جغرافیایی به

نگار اه الیه(، و دیدگPolysensoriality(، چندحسیت  )Multifocalizationچندکانونیّت )
(Stratigraphic visionاین .) ها مفاهیمی هستند که نه تنها به تحلیل و خوانش فضاها

نگاری های جنگ چگونه به نوعی نقشهدهند که خودنگارهکنند بلکه نشان میکمک می
شوند که رویکردهای سوبژکتیو/شخصی متنوّع را به یک فضای ابژکتیو/عینی تبدیل می

کند تا بر تصورات قالبی یا دیگر زد. رویکرد نقد جغرافیایی کمک میساخاص ممکن می
سویه دربارة یک فضای خاص فائق بیاییم. این و عموماً یک تصورات محدودکننده

کاررفته در خاطرات رویکرد همچنین با تأکید بر تمام حواس به جای صرف حس بصری به
فضا را ثبت کند. چندکانونیّت، بیانگر  ةو سازند تواند تمام احساسات پرکنندهجنگ، می

که چندحسیت، کاربست احساسات به فضاهاست؛ درحالی های چندگانهوجود نظرگاه
دهندة نگار نیز بازتاببینایی، بویایی، شنوایی، و المسه در تعریف فضا است. دیدگاه الیه

و یا  زداییدهد که فضاها چگونه دستخوش فرآیند قلمروچندالیگی فضا است و نشان می
مند زدایی نظامهای روایی نوعی آشناییشوند. استفاده از این تکنیکسازی میبازقلمرویی
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سازد و از این طریق امکان پذیر میهای ادبی جنگ را امکاندر خوانش روایت
: گوید کهآورد. وستفال دربارة چندکانونیّت میهای بدیل را از جنگ فراهم میخوانش

به موقعیتش در فضای مرجع بستگی دارد. شاهد با این فضاها از طریق  دیدگاه شاهد،»
وسیعی از روابط، از صمیمیّت یا آشنایی تا آن روابطی که کم و بیش مطلقاً  ةگستر
گر از طریق روابط شاهد یا روایت(.  178: 7011)وستفال، « شود.اند، درگیر میبیرونی

 ای خود آشنا کند. شود تا آن را برمتعددی با فضا درگیر می
شان هستند، شود که فضاهای واقعی منتج از توصیفاتچندحسیّت، گفته می مؤلّفۀ ةدربار

که فضاهای غیرمادی زیرا به صورت فیزیکی وجود دارند؛ برای مثال صحرا. درحالی
ها اند و با عبارات جغرافیایی قابل بیان نیستند؛ برای مثال توصیف صدای اسلحهغیرملموس

ها برآمده از آن توان از طریق ادراک و عواطف شنیداریحشت ناشی از آن را فقط میو و
کند که استفاده از حواس دیگر برای ترسیم فضا خود حال وستفال تأکید میفهمید. بااین

دقیقاً بیانگر ابعاد جغرافیایی است. اثر متقابل بین این فضاهای واقعی و غیرمادی تشریح 
کنند. وستفال احساسات مختلف انسانی به تعریف فضا کمک میکند که چگونه می

؛ از این رو کاربرد احساسات متفاوت برای تعریف فضا را در ادبیات، چندحسیتی می نامد
ها بینایی، شنوایی، و بویایی به عنوان ابزارهایی اساسی در فهم، خوانش و ترسیم مکان

های انسانی ر/ تواند مجزّا از بدنم فضا نمیتوان دریافت که فهشوند. اینجا میاستفاده می
دهد. بدن با تمام حواسش، خود واحد سازندة فضا است. نقد جغرافیایی سویۀ مهم دیگری 

 دهد: نیز دارد که تالی به خوبی آن را توضیح می
سیاسی در عصر پساجنگ توجّهات را به ذات مشخصاً های جغرافیاییدهی و گسستسازمان

که نیروهای استعمارزدایی، افزون بر نیروهای است، همچنان جلب کرده ]فضا[یا سیاسیِ جغراف
اند )تالی، شدة نقشه هیچگاه عاری از تنش نبودهاند که فضاهای ترسیمنواستعماریِ نشان داده

7017 :11.)  
و ژئوپلیتیکی  نگارانه، بر ابعادِ فضامندهای زنانۀ جنگ با نگاهی الیهخودنگاره

نویسی زن ایرانی و آمریکایی در این خودنگاره سیاسی( جنگ تأکید دارند.یی)جغرافیا
 و قانون شمارة دو:خاطرات سیده زهرا حسینی، به اهتمام سیده اعظم حسینی،  دا مقاله ــ
اثر هایدی اسکویر کرفت ــ با توصیف  هایی که در بیمارستان جنگی یاد گرفتمدرس

فضای جنگ تبدیل شده  نگ، به تکنیکی برای بازنماییتجربیات خود و دیگران از و در ج
 است.
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 . بحث و بررسی1
 . نگاهی کوتاه به آثار مورد بحث 2-1

 : تاطرات سیده زهرا حسینی، به اهتمام سیده اعظم حسینیدا.  2-2-1 

رود. ترین آثار روایی زنانه از جنگ عراق و ایران به شمار میشک یکی از مهمبی دا
که چه در داخل و چه در خارج از ایران نقدهای متعددی را از زوایای  الیاثری جنج

مختلف به خود اختصاص داده است. این خودنگاره سبک جدیدی را از نقد روایی جنگ 
های جنگ مستقیماً از یک یا دو روز روایت داکند. تا پیش از به خوانندگان معرفی می
رفت یا اگر خودِ ای جنگ از دید خود پیش میشدند و یا تا انتهپیش از جنگ آغاز می
گرفتند. های دیگران در روایت خود بهره میبود حتماً از دادهراوی شاهد مستقیم نمی

حسینی اما با تقسیم اثرش به پنج بخش مختلف به توصیفی فضامند از شهرهای بصره و 
حسینی همچنین  ها زیسته است.سالی در آنپردازد که از کودکی تا بزرگخرمشهر می
 های مشاهداتی خودش استفاده کرده است. فقط از داده

این کتاب از این منظر نیز شایان توجه است که محصول بیش از هزار ساعت  )از تیرماه 
( گفتگوی شفاهی بین زهرا حسینی و اعظم حسینی است؛ از این رو 1187تا بهمن  1181

های ادبی متعددی نیز زئیات و تکنیکاین اثر نیست ج ةکه راوی جنگ شخصاً نویسند
فردبودن این کتاب به شیوة فضامند افزون بر ابعاد فضامند در نوشته نمایان هستند. منحصربه

نگارانه و جزئیات روایت در آن متّکی است. این کتاب درواقع بازتاب و توصیف الیه
ته ــ پس از آنکه پدر سیاسی از زبان کسی است که از جغرافیای درون قبرها گرفجغرافیایی

روزة خرمشهر را به  11کند ــ تا خطوط مقدم نبرد و برادر خود را با دستان خود دفن می
. این باعث شده است کندترسیم و دوره میها را در ذهن خود شناسد و نقشۀ آنخوبی می

نده با در که خوانایگونهنگاری جغرافیایی تبدیل شود، بهتا کار حسینی عمالً به یک نقشه
داشتن این کتاب، همانند یک نقشه، بدون شناختی قبلی از خرمشهر وارد این شهر دست

کند. این روایت همچنین شان را به سهولت پیدا میهای خاص و ارتباطاتشده و مکان
 زده را نیز در خود دارد.        تاریخ فضامند خرمشهر جنگ

بیمارستان جنگی یاد گرفتم اثر هایدي اسکویر هایی که در . قانون شمارۀ دو: درس1-2-1

 کِرَفت

های مناطق جنگی شناس بالینی شاغل در بیمارستاناین کتاب روایتی از کِرفت، روان
های جنگی بوده که جراحان حتی قادر به دیدن است؛ جایی که وهیفۀ او مداوای زخم

اش را در زمان پزشکی ترین تجاربگر در این کتاب بخشی از سختها نبودند. روایتآن
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گذارد. حضور او در عراق اما به سرعت پایش اعزامش به عراق با خوانندگانش در میان می
هایش را ( آموخته7017) MASHگشاید. او در نمایش تلویزیونی را به میدان جنگ نیز می

یک: مردان  ةمیدان جنگ دو قانون دارد: قانون شمار»بندی کرده است: گونه جمعاین
توانند قانون شمارة یک را تغییر دو: پزشکان نمی ةمیرند. قانون شمارجوان در جنگ می

 «بدهند.
ها، مردم و رویدادها را به اتکای قدرت حافظۀ کرفت یکجا گرد مکان این خودنگاره

کند که مشخصاً در شهر آورد، جایی که او داستان تمام مردان و زنانی را بازگو میهم می
اند. فروپاشی شهر و نویسنده در این اثر ضای جنگ، مشغول به کار بودهفلوجه در ف

رسد نیروهای بیرونی، که به نظر میگرایانه شکلی ادبی به خود گرفته، تاجاییواقع
ها چه نظامیان و چه مردم عادی به هستند که جنگ برای انسان کنندة سرشت فضاییتعیین

ند توصیفات حسینی آکنده از چندحسیّتی و آورد. توصیفات کرفت همانارمغان می
شوند. ترین توصیفات فضامند از رویدادها در فلوجه ارائه میچندکانونی هستند که با جزئی

تواند دهد که چگونه زاویۀ دید یک آمریکایی میتر، روایت کرفت نشان میاز همه مهم
انجامد. روابط سرکوب بیبه سهولت به بخشی از بازتولید روابط قدرت از طریق بازتولید 

 شان مشاهده کرد. توان در توصیف او از وضعیت جاسوس عراقیاین را به روشنی می

 . واکاوي دا و قانون شمارۀ دو از منظر نقد جغرافیاییِ برتراند وستفال1-1

در این بخش با اتّکا بر سه مؤلّفۀ نقد جغرافیایی وستفال یعنی چندکانونی، 
های حسینی و کرفت ی روایتکوشیم تا به مقایسهنگارانه میاه الیهبودن، و دیدگچندحسی

های این دو نویسنده را در در آثارشان بپردازیم. هدف این است که ابعاد فضامند روایت
قانون و  داشان برجسته سازیم. از همین رو با کاوش در دو متن جنگ هاینامهخودزندگی

گفته ارزیابی ا را گزینش و بر مبنای سه مؤلّفۀ پیشهترین قطعهبرخی از مهم دو ةشمار
 کنیم.می
تر اشاره شد، رویکرد نقد جغرافیایی از آن رو اهمیت دارد که نقش همچنان که پیش 

های ی روایتبخشد. تا امروز اگر نگوییم همهفضا و جغرافیا را در روایت اولویّت می
اند، بلکه در جنگ استوار نبوده شان به طور صریح بر توصیف فضایجنگ، اما اغلب

تر، ابعاد اند جنگ را در بستری تاریخی توضیح دهند. از همه مهمبهترین حالت کوشیده
 ۀهای جنگ هیچگاه در کانون توجه نبوده است؛ از همین رو مطالعشهری در روایت

شان های جنگ از منظر نقد جغرافیایی مزیّت دیگری نیز دارد و آن این است که نروایت
توان به اتّکای توصیف دقیق فضای شهر های جنگ را تا چه حد میدهد روایتمی

 ۀدیگر نقد جغرافیایی، تمرکز بر رابط ۀتر کرد. سویزده به واقعیت تاریخی نزدیکجنگ
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زنان با فضا است. نقد جغرافیایی نشانگر آن است که زنان )در مقایسه با مردان( چگونه 
 ۀشهری را در ذهن خود دارند. این تفاوت نیز برآمده از رابط برداشتی متفاوت از فضای

تری از دهد تا روایت دقیقها امکان میزنان به آن ۀزیست ۀزنان با فضای شهر است. تجرب
فضای زندگی عرضه کنند؛ چراکه مردان بیشتر غرق در فضای کار ــ اینجا جبهه و خط 

زنان از فضا عینیت و دقت  ۀن رو تجربمقدم ــ هستند نه فضای سکونت یا شهر. از همی
 افزاید. بیشتری را به فهم ما از جنگ می

 هاي جنگ روایت« چندکانونی. »2-1-1

های تبدیلِ ادبیات به چندکانونی یکی از مفاهیم اصلی نقد جغرافیایی است که شیوه
و  کند. نقاط کانونی، فضاهاابزاری برای خلق نقاط کانونی در فضاها را تعریف می

کنند، درحالی که تبیین به چیزی تبدیل تبیین می هایی را که نویسنده اشغال کردهمکان
هایی نامیده که فضاها یا ( یا نگاه شخصی به سویهgazeشود که وستفال نگاه سوبژکتیو )می

چندکانونیّت فقط یک قدم در مسیر »کند که کنند. وستفال اشاره میها را تعریف میمکان
نه پایانی در خود. رویکرد نقد جغرافیایی، جغرافیامحور است، به همین دلیل  کلی است،

پردازد تا انواع های گوناگون متقاطع میبیشتر به مطالعۀ اثرها، برحسب بازنمایی و نگرش
های چندگانۀ (. چندکانونیّتی درواقع بیانگر امکان177: 7011)وستفال، « مختلف برداشت.

دهد که راویان چگونه بر حسب موقعیت ر روایت است و نشان میدید از زوایای مختلف د
سوبژکتیو خود فقط یک یا چند زاویه را در معرض دید قرار داده، به این ترتیب به تنهایی 

های مختلف روایت به معیاری برای بیان حقیقت نیستند. ناگفته نماند که تمام این کانون
 دهند.    توصیف فضا عمق بیشتری می

نی به کرّات در روایت خود از روزهایی که خرمشهر از نیروهای مردمی خالی حسی
رفتند ای دیگر میای به منطقهشد و او و دوستانش به عنوان نیروهای کمکی از منطقهمی

شد این طور اندازِ خرمشهر محسوب میمواجهۀ خود را با شطی که روزی زیباترین چشم
 کند:توصیف می

ها را زده بودند. کشها و نفتتغییر کرده بود. هواپیماهای دشمن دوبّهچقدر منظرة لب شط 
ها افتادم. ساحل در دو طرف های غرق شده، از آب بیرون مانده بود. یاد گذشتهکشتی دکل

کاری شده بود. روی ساحلی، دو ردیف درختشط منظرة خیلی قشنگی داشت. توی پیاده
کردیم. صدای بوق یاهی درست شده بود، گذر میانگار از بین یک تونل که با پوشش گ

کردند که در یک شهر بندری شدند، یک بار دیگر به آدم یادآوری میهایی که رد میکشتی
های شدند ]...[ من بیشتر از همه چیز سنجاقکهای دریایی هم زیاد میکند ]...[ مرغزندگی می
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کردم. دوست داشتم و نگاهشان می کردندهای کنار شط وز وز میسبزرنگی را که بین نی
 ( 117-12: 1177)حسینی، 

زمان چندکانونیت )و نیز چندحسیت( هم مؤلّفۀبینیم حسینی به خوبی از همچنان که می
کوتاه جغرافیای جملۀ به منظور توصیف خرمشهر بهره برده است؛ برای مثال او در این چند 

شهر را به دقت و با جزئیات فراوان ترسیم سیاسی، اقتصادی/تجاری، و نیز جغرافیای طبیعی 
ترین کرده است. این رویکرد چندکانونی در توصیف فضای شهر در چند خط بعد، سیاه

کند. زمانی که حسینی این تصویر زیبا ای فضامند ترسیم میرویۀ ممکن را باز هم به شیوه
کند و فضا را با یدر آب تکمیل م -خَمسه  خَمسه –ها را با توصیف انفجارها خمپاره
های پرچربی بین نیزار کنار شط و بوی تعفّن آب، ها و کوسهترسیم شناورشدن اجساد ماهی

ها، طعم نفت و گازوئیل و روغن سیاه که به گفتۀ حسینی ها، بوی زهم ماهیجنازة عراقی
 کند.  شد آن را حس کرد، توصیف میکردنِ آب میبدون مزه

توان در توصیفش از یک جاسوس به ندکانونیت را میدر نمونۀ کرفت، رویکرد چ
گذاری کرده خوبی مشاهده کرد. کرفت بخشی طوالنی از روایتش را به نام آقای اُدا نام

ای تراژیک. این جاسوس که پس از مدتی به علت است، روایتی چندکانونی از واقعه
موقت در طورنیّت، بهها به منظور امگیرد از سوی آمریکاییشناسایی در خطر قرار می

شود تا شرایط ذهنی او را شود. در این وضعیت از کرفت خواسته میپایگاه قرنطینه می
ها در نزدیکی فلّوجه به خاطر کمی تسهیل بخشد. باید توجه داشت که این پایگاه آمریکایی

ه اش بسیار در معرض حمله بود و آقای اُدا نیز نگران بود کموقعیت خطیر جغرافیایی
پاره کنند. کرفت چگونگی مالقاتش را با آقای اُدا ها بتوانند او را پیدا کرده، تکهعراقی

بودنِ نگاه گذراند که بیانگر چندکانونییعنی جاسوس مذکور با جزئیات زیادی از ذهن می
توان این مالقات را پرسد: چگونه میکرفت به این رویداد است. کرفت از مافوقش می

دهیم و اگر های غیرنظامی میگوید: ما به تو لباسفوق رو به کرفت میصورت داد؟ ما
های مختلفی در خصوص کنیم. دادهراضی به مالقات باشی مترجمی را نیز برایت مهیا می

ما همۀ نیازهای »گوید شود؛ مثالً مافوق وی میاین جاسوس در اختیار کرفت قرار داده می
ای، اما مسئله این است که ما واب، غذا، تلویزیون ماهوارهایم اعم از جای خاو را رفع کرده

« توانیم با او ارتباط برقرار کنیم و مترجمان نیز با مسائل دیگری درگیرند.کدام نمیهیچ
 (. 111: 7002)کرفت، 

پرسد که نگهداشتن او پشت یک در بسته او را تبدیل به یک کرفت اینجا هرگز نمی
بیند، از تجربۀ میل میادامه مافوق پس از آنکه کرفت را بیکند. در زندانی واقعی می

خواسته است با برق اقدام به خودکشی بکند. گوید که میخودکشی آقای اُدا برایش می
گوید پس گشاید. او میکرفت در ادامه با لحنی تحقیرآمیز زاویۀ دیگری را برای ما می
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ت اینجا خود نیز از تصویر نمادین المپ آقای اُدا قصد داشت که به المپ تبدیل شود. کرف
و روشنایی در قلب آقای اُدا به عنوان کسی که هدفش آزادی عراق از دست صدام است، 

خواهد که اُدا زمانی که مافوق از او می کند:آگاه نیست. کرفت زاویۀ دیگری را نیز باز می
 گوید:را مالقات کند در پاسخ به او می

نشینند ]...[ بذار این طوری برات بگم، نظرتون چیه اق بر سر یک میز نمیزنان با مردان در عر 
که به این بیمار بگویید او حقیقتاً یک زندانی نیست و ببینیم که اثری دارد یا نه؟ چرا که من 

  (11-117تونم براش در چنین شرایطی انجام دهم. )همان: دونم چه کار مفیدی مینمی
نوشند ها با مردها چای نمیکند که در عراق زنر تصور میکرفت اما در ذهنش این طو

ها را مورد معاینۀ روانی قرار دهند. اُدا شرایط ذهنی خود را در مواجهه چه برسد به اینکه آن
کند: وپاشکسته این طور توصیف میها تالش با زبان انگلیسی دستبا کرفت پس از ساعت

« کسی ]...[ من الیق آن که زنده باشم نیستم.چمن چیزی ]...[ برای زندگی ندارم و هی»
 ة( کرفت پس از اتمام آن جلسه با دوستانش سریال سوپرانو را ــ داستان خانواد117)همان: 

مافیایی آنتونی سوپرانو، رئیس مافیایی خیالی در شهرهای نیوجرسی و نیویورک ــ تماشا 
شود تا کند. همین امر باعث میکند. پس از آن آقای اُدا یک بار دیگر خودکشی میمی

تر از این پایگاه به جای دیگری کرفت نهایت تالشش را بکند تا آقای اُدا هر چه سریع
پردازد که البته این موضوع برای منتقل شود. او از همین رو به مکالمه با مافوقانش می

دیگری انتقال شود که او را به جای شان اهمیت نداشت. در آخر کرفت موفق میکدامهیچ
 دهد. 

در خطوط آخر این بخش از خودنگاره، کرفت آخرین نگهبانی را که با آقای اُدا از 
زند: آیا از بیمارت خبر داری؟ بیند. نگهبان با خنده فریاد میپایگاه خارج شده بود می

« دیگری»شود که گوید که او هرگز مریض من نبود. این جا مشخص میکرفت با خود می
کرده چیزی بیش از یک زندانی نبوده ها همکاری میرفت حتی در زمانی که با آنبرای ک

است. جغرافیاهای متفاوت به فضاهای متفاوت انجامیده است. پس از شنیدن آنکه آقای اُدا 
گیرد، کرفت تنها به تکرار با پیچیدن در خیابان اشتباهی مورد اصابت بیست گلوله قرار می

(، کرفت به این ترتیب با 117)همان: « یک چرخش اشتباه»د: کناین جمله بسنده می
« دیگریِ»، این «دیگری»کند که در آن های متفاوت، فضایی را تولید مینگریستن از کانون

سازد، در هر حال دشمن است می« دیگری»فضامند که دقیقاً جغرافیایش است که او را 
های جنگد. او با ادغام نگاهرک میحتی زمانی که با تو در یک سو و علیه دشمنی مشت

متفاوت و ناهمخوان در موضوعی منفرد فقط به دنبال آن است که رفتارش را با جاسوس 
شناس وجود داشته باشد. روایت کرفت توجیه کند، رویکردی که هاهراً نباید در یک روان

ری است، اما خود و دیگ ۀاو از فضای جنگ، و رابط ۀسوییک ۀاگر چه بازتاب سوبژکتیویت
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های دهد که نگاهکند و نشان میهمزمان واقعیتِ عینی این سوبژکتیویته را برجسته می
 رسانند.  سوبژکتیو چگونه به بازتولید روابط سرکوب کمک می

 از جنگ  هاي زنانهروایت«ِ بودنچندحسی. »1-1-1

معنای آن است  طور تلویحی بهبیند، بهگوید میدر فضا و مکان، هنگامی که کسی می
جا دیدن به مترادفی برای فهمیدن کند. در اینچیز را در محیط بالفصلش درک میکه همه

شوند و به دالیل گوش ها را میشود، با این حال مردم به نوعی استداللتبدیل می
شود، از به خواندن ترغیب می ة شنواییفهمد از طریق قوسپارند. بنابراین شخصی که میمی

چشد و صرفاً به حس بینایی بسنده دانش را می ةشود، و مزالمسه متقاعد می ةقوطریق 
مراتب این حواس که در طی زمان تقویت (. سلسله7011کند )ر.ک: وستفال، نمی
دانان و برخی های مختلف جهان مشابه نیستند. جغرافیشوند، در بین فرهنگمی

که حتی از بومیان استرالیا شنیده اند، تاجاییردهشماری اشاره کهای بیشناسان به مثالانسان
(. 117: 7002ها را خواهد کشت )ر.ک: وستفال، گفتند بوی مردان سفید آنشده که می

چندحسی مفهومی است مبنی بر این که تجربۀ محیط، برآمده از همۀ حواس است. 
 ۀبرای هم تجربه چتری است»( اشاره کرده Yi-Fu Tuanفو توان )-گونه که ایهمان
)توان، « کند.سازی میشناسد و بازها واقعیت را میهای مختلفی که فرد از طریق آنشیوه
ای را شامل های بازسازی واقعیت گسترده(. این نکته به این معناست که شیوه18: 1722
 فعاالنۀتر مانند بویایی، المسه، و چشایی تا درک تر و مستقیمشود که از حواس منفعلمی
گیرد. سلطۀ حس بینایی که در گفتمان صری و شیوة غیرمستقیم نمادسازی را دربرمیب

 cultural) فرهنگی هایدانتر است تا در ادراک، از سوی بسیاری از جغرافیملموس

geographers نقد شده است. این بدان معنا است که افراد محدودی گسترة صوتی )
(soundscapeرا بررسی کرده ) بهاند و( ندرت کسی مواجه با گسترة چشاییsmellscape )

 ای باقی ماندهکه حس چشایی عمدتاً همانند استعارهیا المسه را برگزیده است، درحالی
 (.7011است )ر.ک: وستفال، 

وشوی اجساد آباد به شستخانه جنّتحسینی که اوایل حضورش در جنگ در غسّال
ها را همواره  مکانی امن برای توصیف قبرستانها و پرداخته است، سردخانهشهدا می

آورد. اینجا باید اشاره کرد که خواننده چگونه بخش شمارمیشده بهجزئیّاتِ مشاهده
خانه گذارد، زیرا روایت او فقط بر فضای غسّالای از فضا را از تصویر بیرون میعمده

به روایت سربازانی است متمرکز است؛ از همین رو روایت حسینی بیشتر مبتنی و محدود 
شان هستند. اند و در حال خاکسپاری دوستانپاشیدهکه از لحاظ روحی شوکه و ازهم
شوند: نخست آن های حسینی به دو دسته تقسیم میهمچنین باید اشاره کرد که روایت
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های های ابتدایی روزهای اول جنگ که بسیار جسته و گریخته است و سپس روایتروایت
دادن او از جزئیات خرمشهر و آنچه از سر گذرانده است. او پس از ازدستدست اول 

تعدادی از اعضای خانواده و دوستانش در جنگ، تصاویر سرد و دردناکِ جنگ را با 
گانه، فضای سردخانه را که آمیزد و با استفاده از تمام حواس پنجفضای سردخانه درمی

 کند: ت توصیف مینمادی از فضای جنگ است اینگونه با جزئیا
کرد کمی روشن شده، فضای تاریک سردخانه با نوری که از درهای بازش به داخل نفوذ می

شده، جوی خونابه کرد ]...[ از خون و یخ آبتر میامکان شناسایی اشیا و اجساد را راحت
این نشان  ها را همان طور با برانکارد روی زمین گذاشته بودند.راه افتاده بود. بعضی از جنازه

شان ندهند. اند از روی برانکارد تکانداد پیکرها به قدری متالشی شده که ترجیح دادهمی
 ( 28-722: 1177)حسینی، 

گوید حسینی به این سردخانه آمده است تا یکی از همرزمانش را شناسایی کند. او می
فرصت استفاده گشت. حسینی از خانمی را در سردخانه دیدم که به دنبال جسد دخترش می

گوید که کند و میجا کند. آن خانم را صدا میکند تا جسد یکی از دوستانش را جابهمی
هایش شما بیایید سر این را بگیرید. به دنبال سنگینی پیکرِ دوستش شهناز، بدن از بین دست

دست راست شهناز که گویا به خاطر »گوید افتد. حسینی میخورد و به زمین میسر می
(. او که 780: 1177)حسینی، « بت ترکش از کتف جدا شده بود، در دستم مانده بود.اصا
اش استفاده گانهدقت از حواس پنجشدت وحشت کرده، در توصیفش از فضا آن قدر بهبه
ها، لرزش بدن، و صدای کوبیدن سرش را به دیوار در متن کند که ما صدای نفسمی
آرایی سین مشهود است. هایش در تکرار واجدانشنویم؛ برای مثال صدای سایش دنمی

زند ولی صدای نعرة او از برخوردش با در و دیوار سردخانۀ حسینی هرگز فریاد نمی
تر با اشاره به موقعیتش در شهر یعنی بیمارستان مصدق ــ که محل دقیق آن را نیز پیش

شدن ( ــ با کشیده727های فخر رازی و انقالب توصیف کرده است )همان: تقاطع خیابان
انداز شان دور پاهایش، در گوش خواننده طنینشدنها هنگام دویدنش و پیچیدهپالستیک

 شود.می
ای دیگر، روز ششم جنگ است و در این میان با توصیفات دقیق حسینی از در نمونه

وشنی رها و جزئیات جغرافیایی شهر را بهمختصات خرمشهر، خواننده حاال نام اکثر خیابان
ای پیش چشمانش نقش بسته است؛ برای مثال گفته که گویی نقشهطوریداند، بهمی
تواند گذاری میاست. نام آن گذاریکارگیری مکان، نامنخستین قدم در راه بهشود که می

تر جلوه را واقعی، حوادث استفاده از اسامی واقعیو یا خیالی باشد؛  یتمطابق با واقع
حسینی به همراه عبداهلل یکی از همرزمانش به   .(12: 1177صیامی، )توکلی و دهد می

اند که صدای انفجارهای متری نرسیدهاند. به خیابان چهلطرف مسجد جامع راه افتاده
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 فلکۀشوند که نزدیک کنند و متوجه میها شروع به دویدن میشود. آنمهیبی بلند می
ها و صدای آوارشدن خانه»دهد: اردیبهشت بمباران شده است. حسینی ادامه می

شنیدم. زمین، تر میخورد را واضحها میهایی که به زمین و دیوار و کرکرة مغازهترکش
: 1177)حسینی، « خورد. به عبداهلل معاوی گفتم که صدا از اون طرفه.زیر پایم تکان می

نی همراه بوده به ای که تا اینجا با حسی(. این که صدا از آن طرف است برای خواننده777
اردیبهشت به سمت فخر رازی را که زیر بارش خمپاره است  فلکۀسرعت تصویری از مسیرِ 
 کند. به ذهن خواننده القا می
نشست. خمسه، به زمین میمتر، یک خمسههر ده فاصلۀبه »دهد که حسینی ادامه می

ی را در من به وجود داد. شدت انفجارها حسگرومب، گرومبِ انفجارها قلبم را تکان می
)همان(. توصیف حسینی از صدای « کردم صدا صدای مرگ است.آورد. احساس میمی

خورد یا غرب عاملی ها و هشیاری بدنش نسبت به آنکه خمپاره از شرق به زمین میخمپاره
خمسه است که او و همرزمانش را زنده نگه داشته است. استفاده از واژگانی همچون خمسه

ها همان طور که شنیده است، که تصویر گرومبِ انفجارها یعنی توصیف آنمبو یا گرو
 کند.    واضحی را از صدای ویرانگرِ مرگ عرضه می

شناسی خبره است و شاید به دلیل آنکه خود در علم روان دو ةقانون شمارکرفت اما در 
تگی اثرِ حسینی نوشته است، دوپارگی و گسسهایش را شبانه در دفتر خاطراتش میروایت

این اشتباهات هنگامی  ۀتر آنکه حسینی اشتباهات فاحشی دارد؛ از جملرا ندارد. از همه مهم
ساله  را به دختران پانزده، شانزده 107گوید تکاوران ارتش دو تفنگ شود که مینمایان می

د اناند و بردهها را به دوش کشیدهواگذار کردند. حسینی مدعی است که این تفنگ
شوند. کیلوگرم وزن دارند و روی جیپ سوار می 710ها هر یک که این تفنگدرحالی

زیادی بین  ۀگیرد که فاصلاشتباهاتی از این دست در روایت حسینی از آن رو صورت می
 وقایع جنگ و نگارش روایتِ آن وجود دارد.

نه نوشتن، کار طرفانه و غیرمغرضابیشوند. مشکالت در روایت کرفت مشاهده نمی این 
)صفایی  بدون پیشفرض  به تحلیل  روایت بپردازدتواند نمیکس چندان آسانی نیست؛ هیچ

کند که در (.کرفت در قانون شماره دو چنین روایت می117: 1178، جالله وند آلکامیو 
کرد به علت پزشک کار می( به عنوان روانPendletonدورانی که در کمپ پندلتون )

اش که به کند. او با فریاد فرماندهاد تصاویر را بسیار در هم آمیخته ترسیم میخوابی زیبی
شود که باید پرد و متوجه میکند از خواب میهای( انبوه اشاره میها و زخمیتلفات )کشته

تشخیص مرز بین خواب به سرعت در قلب تاریکی حرکت کنند و در این وضعیت بود که 
 ة. به علل امنیتی بخش عمدضایی کامال گنگ و مبهم می شدندو بیداری ناممکن و وارد ف

شد که های خاصی روشنایی داشتند. این باعث میفضای پایگاه خاموش بود و فقط اتاق
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کوپترها بر باالی سرشان حواسی غیر از بینایی در توصیف وقایع برجسته شوند. صدای هلی
دند. گویی صداها و سیاهی یکی شده بو شد و صداها رنگ سیاهی به خود گرفتهشنیده می

پیچید: تلفات بسیار، تلفات بسیار. کرفت به واقعیت شان میبود. این دو واژه مرتب در ذهن
 کند: های هر شبش را این طور توصیف میپیوستنِ کابوس

روزی در اواسط ماه آوریل کابوس به واقعیت تبدیل شد. کابوسی که بیش از گنجایش 
های متعدد، های ما تاکنون از داشتن زخمیداشته باشیم. اگرچه که تجربه مان زخمیپایگاه

ها اول، شد، این اصطالح اما در آن روز اساساً از نو تعریف شد ]...[ آنتلفات انبوه نامیده می
آمد. تیوب تنفسی که به عمق ای را آوردند. به محض دیدنش دیگر نفسم باال نمیسرجوخه

به طرز عجیبی از دهانش بیرون زده بود. دور سرش بانداژی پیچیده شده گلویش فرو رفته بود 
بود که غرق در خون بود. چشمانش با اینکه بسته بود اما از حدقه در آمده بود. نامش که با 

 ( 77: 7002اش نوشته شده بود دانهِم بود. )کرفت، جوهر سیاه بر روی سینۀ برهنه
شدگی در مواجهه با شوک مشترک همچون فلج ۀرباینجا کرفت با وجود اینکه از یک تج

سازد، اما ها را به عنوان پزشک ناممکن میای که عملکرد آنکند، تجربهصحبت می
ها کند که خالف آن چیزی بود که آمریکاییتوصیف دقیقی از تلفات بسیاری عرضه می

کند. ی ترسیم میترگفتند. او به این ترتیب فضای جنگ را به شکل دقیقها میدر رسانه
کند که آن روز حسِ کرفت در آن وضعیت با بوی خون عجین است و به خواننده القا می

تواند فضای بینیم توصیفی چندحسی میروز واقعاً پرتلفاتی بوده است. همچنان که می
 های دولتی و رسمی بازسازی و تولید کند. تر و به دور از تحریفجنگ را به شکل واقعی

 هاي جنگ زنانهدر روایت« نگارانهدیدگاه الیه». 2-1-1

پردازان بسیاری در تقلیل فضا و دریافتش به بعدی سطحی کاری عجوالنه است. نظریه
( این Henri Lefebvreاند؛ برای مثال، ایدة آنری لوفور )های اخیر به این مسئله پرداختهدهه

شود  و ساختاری اش هاهر میدر همۀ گوناگونی»ویژه فضای شهری، است که فضا، به
الیه دارد تا فضای همگن و ایزوتوپیِ ریاضیات کالسیک شیرینی الیهبسیار شبیه نان

چه در فضا، آن»(؛ برای مثال او اشاره کرده که 72: 1771)لوفور، « )اقلیدسی/دکارتی( 
گر ل(. وهیفۀ تحلی78)همان: « آید است.آید همیشه زیربنای آن چه بعدش میپیشتر می

شده و غیره است. یکی از نشستهای تهها، الیهتنیدگی قشرها، دورهتبیین این درهم
بیند، با گر را مجبور کند آنچه را که میوهایف اصلی نقدجغرافیایی این است که مشاهده

اش بررسی کند. این یعنی باید از توصیف فضا به عنوان چیزی آشکار و تمام پیچیدگی
مندی فضا را با اتکا به مفهوم ریزوم ه دست کشید. وستفال این الیهشدانگاشتهبدیهی

(rhizomeشرح می ) ،توان به منظر، فضا را نمی( ازاین117: 7011دهد. )ر.ک: وستفال
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های توالی خطی رویدادها در مکان تقلیل داد. فضا بیشتر به باغی متشکل از شاخه
 رود. مانند پیش میمتنوّع و ریشههای بسیار ماند که در جهتفرورفته میدرهم

توان به سه سطح مهم تقسیم کرد. او تنها زنی است که به نگارانۀ حسینی را مینگاه الیه
روزة خرمشهر راه پیدا کرده است. از این رو ما به کمک روایت او به دقت  11اتاق جنگ 

شاره شده، هم دانیم که اوالً مختصات اتاق جنگ چیست، موضوعی که کمتر به آن امی
گاه در اند، افرادی که شاید هیچاینکه آن روزها چه کسانی در اتاق جنگ حضور داشته

ها شد. سطح دوم، به گستردگی حضور ستون پنجمیها برده نمیحالت دیگر اسمی از آن
پردازد و سومین سطح به چگونگی ثبت و نگهداری از نام و نشان شهیدان در این جنگ می

 اقی مربوط است. ایرانی و عر
حسینی با روحیۀ خاص  و با ممارست بسیار پس از روزها تالش باالخره راه خود را به 

چه را که بر سر نیروهای مردمی رفته است برای کند تا بتواند آنمیاتاق جنگ باز 
توان از داند چه روزی است اما میگوید که دقیقاً نمیفرماندهان جنگ تشریح کند. او می

گوید که با افراد او پی برد که روز شانزدهم جنگ است. حسینی می ۀهای روزانشگزار
زدند. از جنگ حرف نمی ةسادگی دربارمرموزی همسفر شده است که مانند بقیۀ نیروها به

شد حدس زد که از نیروهای سپاه باشند. حسینی به دقت شان میهایپختگی تحلیل
کند. او ره را به اتاق جنگ رساند، توصیف میمختصات مسیری را که او و دوستش زه

ای نظامی شد. گوید از پل گذشتیم و ماشین جایی در کوی بهروز یا آریا وارد محوطهمی
خواند: لجستیک، فرماندهی حسینی روی تابلوهای فلزی را با صدای بلند برای خواننده می

ای او و نه حسینی یعنی نام شناسنامه و ... . او همچنین از دقت نظرِ آنها که وی را به نام زهره
مندترین جزئیات کند. با ورود به اتاق جنگ او الیهخوانند وحشت میزهرا حسینی می

 شود. فضایی و افراد حاضر در آن را با خوانندگانش شریک می
شود. افرادی های بزرگی که به دیوارها نصب شده بود مواجه میحسینی ابتدا با نقشه

های نظامی و غیرنظامی سیم، مرتب کاغذهایی را به افرادی که با لباسهای بیپشت دستگاه
رسند و کنند. دو سه نفرشان خیلی جوان به نظر میاند رد و بدل میروی تکه موکتی نشسته

سال نداشتند. حسینی اما تعجبش را از رویارویی با فرماندهان جوان از  70بقیه هم بیشتر از 
 کند. یمخاطبانش پنهان نم

رسد که با تمام توصیفات چندالیۀ حسینی از وضعیت خرمشهر زمانی به اوج خود می
کمبود تجهیزات و عدوات و اینکه سربازان ایرانی ما با گلولۀ مستقیم تانک  ةجزئیات دربار

و آر پی  70یک، برنو، خمپارة  -سه، ام-توانیم تنها با ژگیرند و ما نمیمورد هدف قرار می
ها بجنگیم. در اینجا شده در آن روزها ــ با عراقیصویر کاملی از تسلیحات استفادهجی ــ ت

روز اخیر از روز دوازدهم تا شانزدهم جنگ را به افرادی که حسینی گزارش کاملی از پنج
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شدة آن پنج های ثبتترین گزارشدهد. این گزارش یکی از مهمدر اتاق جنگ هستند می
صدر رئیس جمهور وقت و رمشهر است. صحبت دربارة بنیخصوص از جنگ خروز، به

انگارند، الیۀ ها میاینکه حسینی و دیگران او را خائن و مسبب شرایط دهشتناک آن روز
دیگری از روایت حسینی در این خودنگاره است. در آنجا حسینی به نام سرهنگ رضوی، 

روزها تأثیر بسزایی در کند؛ افرادی که آن نسب و ابراهیمی اشاره میسرگرد شریف
اند. حسینی از هایی که کمتر شنیده شدهمقاومت سی و چهار روزة خرمشهر داشتند. نام
ما »زند اند، هیچ ابایی ندارد. او فریاد میاینکه بگوید تعدادی از فرماندهان گریخته

( در این میان حسینی همچنین به دو شخص 112)همان: « چجوری، برای چه بجنگیم؟
ها برده کند که در اتاق جنگ حضور دارند اما هیچ وقت نامی از آنی اشاره میارتش
ها چیزهایی را روی نقشه های حسینی، یکی از این ارتشیزمان با صحبتشود. همنمی

)همان( در « ها تو شهر موندن؟مگه خانم»پرسد: کند و با تعجب از حسینی مییادداشت می
روزهای نزدیک به بیستم مهر را این طور توصیف  ها حسینیپنجمخصوص بحث ستون

شدنِ کند و برای کوتاهخیابان اردیبهشت را برای رسیدن به مسجد جامع طی می کند:می
 شود:راه وارد نخلستان می

فروشی محمدی در خیابان وارد نخلستان پشت مکینۀ آردی شدم تا یک راست از جلوی گل
پچی شنیدم ]...[ وت ترسناک نخلستان صدای پچمتری بیرون بیایم. توی آن سکچهل
ها دیدم. مطمئن بودم گویند ]...[ کمی جلوتر چند لباس نظامی پای نخلفهمیدم چه مینمی

  ( 187ها است. )همان: این لباس نظامی مال عراقی
ای از آنکه الیۀ مهمی همچون است که هیچ واهمهی گرانِحسینی از معدود روایت

داخلی را در جنگ موشکافی کند، ندارد. او معتقد است ما خرمشهر را به  هایپنجمستون
کند که افرادی با لباس مبدّل یا های خودی باختیم. در این میان او توصیف میپنجمیستون

هایی را میان مختصات خانهکنند. دراینچرخند و اطالعات جمع میدشداشه توی شهر می
اند، با جزئیات کامل فاش کردهها زندگی میادی در آنها به صورت تیمی یا انفرکه آن

ها در جنگ سی و چهارروزة خرمشهر نیز خیانت عرب شایعۀکند. او به این ترتیب به می
 زند. مهر باطل می

آباد عکاسی داشته است در سطح سوم، حسینی با اصرار عکاسی را که در نزدیکی جنت
و آن چگونگی مواجهه سازد برایمان آشکار میی را برد. حسینی الیۀ دیگرآباد میبه جنت

خانۀ های آتی است. اجساد زیادی در غسالبا جنگ و آثار و پیامدهای آن در سال
اند و شوند که هیچ چیزی اعم از مدارک شناسایی همراه نداشتهآباد توصیف میجنّت

و برادرش ــ فرم شان نیز قابل شناسایی نبود. حسینی از تجربۀ شهادت پدر هایصورت
های برادرش که به تازگی عمل شده بوده و توانسته بود برادرش را به کمک این دست
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های خواهد تا از جزئیات بدن شهدا، تکهعالمت تشخیص بدهد ــ از عکاس می
ها که آوری دادههای دقیقی بگیرد. حاصل این جمعهایشان، طال و جواهراتشان عکسلباس

ها نابود شده باعث شده است تا تصرف خرمشهر از سوی عراقیشان در طی تعدادی
های بسیاری به شهادت عزیزان خود پی ببرند. او الیۀ دیگری را به این جزئیات خانواده

های خرمشهر ها در خیابانکند. ازآنجاکه او و عبداهلل معاوی خود به دنبال کشتهاضافه می
ها کند که عکسد را نیز در همان دفتری ثبت میرفتند، وی جغرافیای دقیق یافتنِ اجسامی

 را نیز در آن گردآورده بود.   
حسینی تمام جزئیاتی را که به یاد آورده در روایت خود بیان کرده است بدون آنکه 

کند یا خیر. کرفت اما اند توصیف مینگران باشد جزئیات وقایع را آن طور که واقعاً بوده
کند. از اری از جزئیات مرتبط با ارتش آمریکا خودداری میبسی در سوی دیگر از بیان

نگارانه، اینجا روایت حسینی است که بر روایت کرفت برتری همین رو از منظر دیدگاه الیه
دارد. جزئیات بسیاری از جنگ آمریکا و عراق هست که در روایت کرفت غایب است، 

های بین ه بسیاری از دیالوگدانیم کوگوها میبودن برخی گفتکه از سطحیدرحالی
اند؛ از همین رو به سربازان و افسران رده باالی جنگ به طور کامل طرح و توصیف نشده

نگار کرفت را نیز رسد با پدیده خود سانسوری در روایت کرفت مواجهیم. نگاه الیهنظر می
کند رفت بیان میخوبی دید. کشان بهها با فضای پایگاهتوان در شیوة مواجهۀ آمریکاییمی

کردند. یکی که نیروهای آمریکایی در فلوجه در واقع همزمان در دو فضا زندگی و کار می
ها که نماد خانه و آمریکایی ریزی بود و دیگری فضای پایگاهفضای جنگ و کشتار و خون

د رفت. درواقع، کرفت در اینجا به فرایند تولیشمارمیفضای کشور خودشان یعنی آمریکا به
هایی، فضای پایگاه کوشیدند با استفاده از شیوهها میفضا اشاره دارد. از دید او، آمریکایی

را فضای میهن و کشور خود تلقی کنند. بدین منظور برای مثال همگی وقتی از فضای 
های گشتند به تماشای سریالفضای کشور خود بازمی ةجنگ به پایگاه یا همان استعار

نشستند که در فضا و با سوپرانو  ــ می ةطور مشخص سریال خانواد ــ به تلویزیونی
(. نیروهای آمریکایی به این 77: 7002وهوای آمریکایی ساخته شده بود )کرفت، حال

ترتیب در قلب فلوجه با تولید و بازسازی فضا، آمریکا و وطن خویش را بازسازی کرده 
ه است که وجود فضاهای متفاوت را در نگارانروشنی نگاهی الیهبودند. این نگاه به

توان در این ایدة مندی دیگر را میدهد. الیهمجاورت همدیگر به طور همزمان نشان می
جایی که سربازان آمریکایی بر خالف سربازان رسد از آنضمنی دید که به نظر می

یدئولوژی مذهبی هایی غیر از اجنگند، نیاز به محرّکای بر مبنای اعتقادشان نمیخاورمیانه
دارند. فرآیندهای تولید فضای خانه و میهن به واقع جایگزینی برای این فقدان ایدئولوژیک 

 نیز هست. 



 ...از ییکایآمر و یرانیا زنان جنگ یهاخودنگاره یشیبازاند                        777

هایی به یکدیگر نگار اگرچه شباهتباید یادآور شد که چندکانونیت و نگاه الیه     
بیانگر آن است نگار، چندکانونیت درواقع دارند، اما با هم متفاوتند. برخالف دیدگاه الیه

توان دست کم از چند زاویۀ دید مختلف به یک موضوع واحد پرداخت که از سوی که می
شود. چندکانونیت به معنای وجود فضاهای مختلف در زمان یک راوی منفرد روایت می

واحد است. به این معنا، فضای ذهنی کرفت بیانگر کانونی است که برآمده از فضای 
زمان وجود عنوان یک فضای آمریکایی است. فضاهای دیگری نیز هم تر پایگاه بهگسترده

دهد. این دارند؛ از جمله فضای خودِ شهر که برای مثال شلیک به جاسوس در آن ر/ می
ها، کانون سوم، برآمده از ذهنیت دهندة یک کانون دیگر است. و افزون بر ایننیز نشان

 خود جاسوس است.
  

 گیري. نتیجه2
نقد جغرافیایی یعنی چندکانونیّت، چندحسیت، و  د کرد که هر سه مؤلّفۀباید تأکی
شوند. این سه نگارانه، ابزارهایی هستند که باعث ارتقای شناخت جغرافیایی میرویکرد الیه

کنند تا بتوانیم فضاهای مختلف ــ و در این مقاله، فضای شهرهای مؤلّفه به ما کمک می
شان، از زوایای بودنشان، در چندبعدیمندی، در الیهشانزده ــ را در تمامیتجنگ

توان به تصویر است که می مختلف بکاویم، بفهمیم و روایت کنیم؛ زیرا فقط به این شیوه
همچنان که در این مقاله نشان داده  درستی از فضای جنگ در تاریخ مورد نظر دست یافت.

ارزی هستند که اهمیت جغرافیا را در های بهای زنان از جنگ نمونهنامهشد، خودزندگی
سازند. هر فضایی را باید از زوایای مان برجسته میجغرافیایی-ارتقای دانش تاریخی

مندی فضا را در سطحی دیگر برجسته مختلفی غیر از خودش فهمید. چندحسیّت، الیه
ه های حسی مختلف است ککند. از این منظر، هر فضایی همزمان آکنده از مؤلّفهمی
همدیگر فروکاست؛ از همین رو هر تحلیلی از فضا باید بر پایۀ شناخت  ازتوان آنها را نمی

 حسیِ برآمده از حواس مختلف نیز باشد.
های تاریخی و تر دارای الیهنگار نیز مشخصاً فضا را در سطحی کالنرویکرد الیه 

ها ی از همۀ این الیهانگارد. فضا تمامیتاقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی می
سه )هیدی کرفت( از منظر  قانون شمارة دو)زهرا حسینی( و دا است. در این نوشتار دو اثر 

آنها از  های زنانۀنشان داد که روایتمقاله نقد جغرافیایی بررسی و مقایسه شدند.  مؤلّفۀ
ویر دقیقی از مند بوده است. با مطالعۀ این آثار تصنگر و الیهجنگ تا چه اندازه جزیی
های زمانیِ درگیر در جنگ به دست آمد. مزیّت این نگرش و خرمشهر و فلوجه در دوره

نحوی ملموس در میانۀ جغرافیای تاریخی این خوانش آن است که خواننده خود را به
های زنانۀ مبتنی بر براین مشخصۀ دیگر روایتکند. افزونشهرها در دوران جنک تصور می



 771                                          1177 پاییز و زمستان ،71 ةشمار ،17 سال ،یقیتطب اتیّادب یّۀنشر

 

رافیایی این است که این توصیفاتِ فضامند بر یک الیۀ فضامند دیگر یعنی های جغمؤلّفه
های این زنان استوار است. این الیه، غنای تجربۀ ما را از فضاهای شهری تجربۀ زیستۀ بدن

کند که بر تمام حواس انسانی بنا هایی را عرضه میبرد زیرا روایتدر دوران جنگ باال می
های متفاوتی را راموش کرد که روایات این دو اثر خود فضامندیاند. همچنان نباید فشده

-کنند و از این رو چنان که پیشتر گفته شد میزان عینیّت دانش تاریخیارائه می
 کنند متفاوت است. ای که منتقل میجغرافیایی

درواقع روایت حسینی فضامندیِ بیشتری نسبت به اثر کرفت دارد. سخن آخر اینکه 
کرده ندی در ادبیات روستایی ایران از ابتدا تاکنون نقش اساسی بازی میاگرچه فضام

اما ادبیات روایی جنگ ما همیشه بر وجوه انسانی و ایدئولوژی رسمی متمرکز بوده  ،است
دهندة اهمیت فضامندی جنگ ها اما بازتاباست. اکنون روایت زنان در قالب خودنگاره

ها نیستند که در مرکزیّت روایت قرار دارند بلکه انسان که دیگر این انسان یاطوریاست، به
اکنون این فضای جنگ است که همچون یک کل، باید در کانون توجه قرار گیرد. این 

 تر از جنگ است.تر و واقعیفضامندی درواقع راهی به سوی کسب شناختی دقیق
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1. Introduction 

Resistance and persistence poetry aims to express social problems 

and apply humanization in the literature. It aims to clarify undesirable 

conditions in terms of social and political problems and anomalies. 

Khalil Matran and Shafiei Kadkani are two well-known contemporary 

Arab and Persian poets, whose poetry is imbued with considerable and 

valuable concepts of resistance and protest. This study makes an 

attempt to compare resistance and persistence ideas in the poetry of 

these two poets, to determine their similarities and differences, and to 

determine how the same conditions in the two geographical areas have 

contributed to the thought unity of the two poets. The results of the 

analysis revealed that, given the same political thoughts, Khalil 

Matran showed creativity in connecting the historical narratives with 

the contemporary conditions, while Shafiei Kadkani succeeded in 

creating and using symbolism in the resistance and persistence 

literature.  
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2. Methodology 

A comparative-descriptive method was used in this study to 

compare the lines of thought of the two poets. The data was collected 

from The book of poems by Khalil Matran and the book A mirror for 

voices by Shafiei Kadkani. The random sampling method was used for 

this purpose. The comparative method was used to better understand 

the poetry of the two poets. This study aimed to determine the 

similarities, differences, methods of expression, and attitudes of the 

two poets in the two different time periods and with different 

languages but with the same idea of the fight tyranny.  

 

3. Discussion 

The lack of freedom of expressing human concerns led Khalil 

Matran and Shafiei Kadkani to use the language of poetry to portrait 

the tyranny dominant in the Iranian and Egyptian societies. The 

chaotic social, political, and cultural circumstances of the Iranian 

society and the Arab societies and familiarity with the Western 

literature are among the most important common themes in the protest 

literature among Persian and Arab poets. Khalil Matran was a 

follower of Romanticism, but he developed a tendency toward protest 

narrative poetry, given social and human concerns and expression of 

the idea of freedom. He was a freedom-fighter who lived under the 

dictatorship of Abdol-Hamid in Lebanon, during which time there 

were clashes among different religious sects. He was fully aware of 

the important events of the late 19th century and the first half of the 

20th century in the Arab countries (Hussein Mansour, 1977, p. 27). He 

was one of the first contemporary poets who introduced fictional and 

epic literature majestically into the Arabic literature and poetry.  

He succeeded in connecting material and spiritual matters in many 

of his stories and in adapting his method based on the requirements of 
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a given story. He was a freedom-fighter who fought tyranny, 

submission, neglect, and backwardness.  

Shafiei Kadkani was a great Iranian poet who lived after the 

Constitutional Revolution. His poetry was mainly concerned with 

social matters. The suppressive political atmosphere at the time led 

Shafiei Kadkani to use symbolism in his poems to portrait social 

issues. His main mission was to spread awareness in the society. He 

obliged himself to represent social events, injustices, and voices of 

freedom-fighters and their murdering in his poetry. His main motifs 

include freedom-fighting, fighting for liberation of country, 

enlightenment, mourning the death of victims, and social criticism. 

His prolific mind reflected human thoughts differently by focusing on 

social problems, and such a reflection was his social criticism.  

Living under a dictatorship and human concerns have caused poets 

to express freedom-fighting thoughts. Khalil Matran fought tyranny, 

submission, neglect, and backwardness and played a major role in his 

people’s political awareness. Shafiei Kadkani was also aware of 

injustices and tyranny and suppression in his time period and 

zealously represented people’s suffering. The similarities in motifs 

between the two poets include encouraging to fighting, resistance and 

persistence, calling for awareness, commemorating fighters, 

condemning ignorance and unawareness, exalting freedom, and 

hoping for victory over tyranny.  

Khalil Matran speaks indirectly in his historical and political elegies 

and also makes use of historical and national elements of other 

countries. He lived in Egypt, hidden from the Ottomans, and their 

rulers and spies. He represented suffering of freedom-fighters caused 

by the dictatorship of Sultan Abdol-Hamid by using the historical 

tools and with reference to Khosro Anushiravan. Therefore, he wrote 

an elegy called "Murder of Bozorgmehr" to state that how this Persian 

king ruled with absolute authority and how such ruling method 
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directed him toward oppression and injustice (Zeif, 1707, p. 130). 

Shafiei Kadkani emphasized the necessity of resistance and 

persistence by using positive and negative symbols and by portraying 

the oppressed and oppressors such as the Tatar people, Genghis Khan, 

Siyavash, and Bijan.  

Khalil Matran was a freedom-seeking poet. He despised tyranny, 

oppression, and imperialism. He was fully aware of history. He 

portrayed the defeat of the Germans in the best way in The elegy 

‘Iyana Battle.’ By portraying the doom of the Germans, he alluded to 

the situation of his own country fellows being oppressed by the 

Ottomans (Zeif, 1707, p. 129). Silence over oppression is also 

portrayed in different ways in Shafiei Kadkani’s poetry. He criticized 

the chaotic conditions of his society, in that why the people were 

indifferent to each other and felt no empathy for each other because of 

the tyranny over the society.  

Khalil Matran believed that people’s synergy and empathy, which 

results from their awakening to tyranny, leads to the desirable end. To 

prove this claim, he referred to the year 1870. In that year, the 

Germans stood up for their dignity. After calling for the awakening of 

the society and shifting away from silence, Shafiei Kadkani referred to 

fighters who did not succumbed to tyranny, had enlightened thoughts, 

fought for their ideals, and had no fear of the coming events.  

Khalil Matran attributed the people’s contempt to ignorance, which 

was widely painful. He called for awakening, justice, and national and 

ethnic awareness and condemned oppression and oppressors. By 

narrating the history of Anushirvan, he called for awakening. Shafiei 

Kadkani criticized indifferent and neglectful people, who take no 

responsibility and seek a wrong peace in their ignorance and neglect. 

He described a silence and suppression, in which people choose to 

become neglectful instead of awakening and rising.  
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Abdol-Hamid’s authoritarian regime fell in 1908. Then, Khalil 

Matran let out deep cries by writing the elegy "Freedom Greetings". 

Shafiei Kadkani’s social thought was mainly constituted by his efforts 

in fighting for the ideal of freedom. In his poetry, freedom is 

represented by such symbols as rain, spring, garden, and lightning. In 

the ideal attitude of Shafiei Kadkani, no force can prohibit freedom, 

which can be established freely everywhere. Khalil Matran did not 

call for rising against oppressors explicitly in none of his poems. He 

only tended to convey his messages implicitly and covertly. Despite 

tyranny and oppression, Shafiei Kadkani did not lose hope for 

freedom and victory. And despite suppression, he still wrote poems of 

freedom and did not lose hope for victory over oppressors.  

 

4. Conclusion 

 In the comparative analysis of the two poets under study, it was 

found that they were influenced by the same cultural, social, and 

political conditions and performed their poetic duty. Khalil Matran’s 

contribution was to write elegies imbued with cries of anger and 

protest. By using allusions, he showed a prospect of repetition of the 

people’s ignorance and neglect. Therefore, he called for awakening, 

justice, and national awareness. The main feature of Shafiei Kadkani’s 

poetry is the use of symbolism. His poetry is free from sloganeering 

and political content, and the artistic use of natural elements makes its 

poetry more artistic and interpretable. The results of the comparative 

analysis of the protest poetries of Khalil Matran and Shafiei Kadkani 

revealed that these two poets played a similar role in awakening the 

people and fighting tyranny under the influence of the European 

literature, and that the suppressive atmospheres of the two societies 

and the lack of freedom of expression, the sense of responsibility, and 

social and human commitment caused them to use symbolism and 

narrative poetry.  
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Both poets used an implicit language and similar themes and 

contents to criticize tyranny and performed their artistic missions in an 

appropriate manner for their audiences. Khalil Matran used the 

historical narratives of other countries and allusions to express his 

protest to tyranny. And Shafiei Kadkani succeeded in writing narrative 

protest poetry by using literary devices such as analogies, symbolism, 

and metaphors under the influence of natural elements. In sum, they 

were committed poets who did not remain silent over the socio-

political events of their time periods and performed their social 

missions by their arts. 

 

Keywords: Resistance and persistence literature, Protest literature, 

Khalil Matran, Muhammadreza Shafiei Kadkani, Comparative 

literature.  
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 کدکنی یعیشف و مطران لیتل شعر 
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چکیده

های اجتماعی و انسانی، بخشی از شعر مقاومت و پایداری و ادب اعتراض با هدف بیان نگرانی
ها و مشکالت جامعه ت است، که به منظور روشنگری از اوضاع نامطلوب نسبت به ناهنجاریادبیا

کدکنی دو شاعر توانمند و شود. خلیل مطران و شفیعیدر ساختار اجتماعی و سیاسی ابراز می
ها مفاهیم ارزشمند و قابل تأملی در زمینۀ مشهور ادبیات معاصر عربی و فارسی هستند، که شعر آن

ض و مقاومت با مضامین نارضایتی از جامعه، تالش برای مبارزه با استبداد، مدح و ستایش اعترا
به دلیل انعکاس مطالب مشترک در شعر دو  خواهان دربردارد. این پژوهشآزادی و یادبود آزادی

–ها در حوزة شعر مقاومت با تکیه بر روش تطبیقی شاعر به واکاوی میزان هنرآفرینی شعر آن

پرداخته است، تا با بررسی وجوه اشتراک و افتراق خطوط فکری و شعری این دو شاعر توصیفی 
بیان نماید، چگونه شرایط یکسان در دو منطقۀ جغرافیایی موجب ههور و بروز وحدت اندیشۀ دو 

ای برای های مورد استفادة پژوهش دیوان خلیل مطران و کتاب آیینهشاعرگردیده است. داده
گیری تصادفی با در نظر گرفتن موضوع انتخاب کدکنی است و با روش نمونهصداها از شفیعی

دهد، با توجه به تفکرات سیاسی یکسان، خالقیت شده است. نتیجۀ حاصل از این بررسی نشان می
مطران در ادب مقاومت و اعتراض در ایجاد ارتباط میان روایت تاریخی با شرایط روزگار معاصر و 

 در خلق و استفاده از نمادهای سمبلیک در ادب پایداری و اعتراض است.کدکنی ابتکار شفیعی
  

کدکنی، ادبیات ادب پایداری و مقاومت، ادب اعتراض، خلیل مطران، شفیعی هاي کلیدي:واژه
 تطبیقی.
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 مهمقدّ .2
با آغاز قرن بیستم شعر فارسی و عربی متأثر از مکاتب جدید اروپایی رویکرد اجتماعی 

یدایش شعر نو و شرایط خاص حاکم بر جامعه، شعر بیش از پیش در خدمت گرفت و با پ
اجتماع قرار گرفت. شاعران با اندیشۀ اصالح و مخالفت در این زمینه فعالیت نمودند و 

 وجود آورد.حاصل فعالیت شاعران دستاوردهایی نو درشعر و نوشته به سبک اروپایی به
ئولیت، مسائل سیاسی و اجتماعی را که در این زمان شاعران با تعهد و احساس مس

و موضوع اصلی  پژواک همۀ تحوالت و شرایط جامعه بود، در شعر خود به تصویر کشیدند
خواهی شد. شاعران های انسانی، ایجاد حس مبارزه و آزادیشعر معاصر، انسان، دغدغه

عرب  نشینی گریختند و محور شعرعرب از تک موضوعی در توصیف طبیعت و ادب بادیه
چیزی که در تمامی جوانب شعر قدیم »گوید: کدکنی در این مورد میتغییر یافت. شفیعی

شود و در تابد، شعر زمینی میعرب آشکار است، در شعر جدید، شاعر از آن روی برمی
(. با این تغییر 11: 1177)شفیعی کدکنی، « قلمرو مشکالت انسان بر روی زمین است.

موضوعاتی »اری و آگاهی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به سرودن شعر با زمینۀ بید
«           های عرب اختصاص یافتچون آزادی و رهایی ملی، مقاومت و لزوم بیداری ملت

 بسزایی گذاشت.( و در تحوالت اجتماعی و ادبی تأثیر 71: 1181) اسوار، 
ایثار، مبارزه، شهادت،  ادبیات مقاومت و پایداری ادبیاتی است، که مفاهیم ارزشمند

دفاع، وطن، هالم و مظلوم را دربردارد و متعلق به دورانی است، که شاعران جامعۀ خود را 
بینند و با ابراز عدالتی، شکنجه و خشونت آواره و اسیر میدر انواع هلم و ستم، بی

الزم  سازی افکار مردم جامعه را برخودها و مشکالت اجتماعی و سیاسی آگاهنابسامانی
 دانند.می

شعر مقاومت، بیانگر لزوم تعهد در برابر حیات مادی و معنوی است و با هدف ایجاد 
روحیۀ مبارزه و اعتراض در برابر استبداد داخلی یا تجاوز بیگانگانی که از محدودة انسانیت 

. به شوداند، سروده میو با زیر پا نهادن کرامت انسانی درد و اندوه رقم زده خروج کرده
طور کلی هر رفتاری که غیر از موافقت باشد و هرگونه نارضایتی از شرایط موجود، 

شود. اعتراض اولین واکنش برای استکبار ستیزی و مبارزه با استبداد اعتراض تلقی می
است. انسان با تعهد و عشق به جامعۀ پیرامون خود و با پشتوانۀ معنوی و اعتقادی در برابر 

کند، های حاکم از استبداد، پایداری و مقاومت میماید و در برابر سختینهلم اعتراض می
 های خود دست یابد. تا به نهایت آرمان

شود، که شاعر یا نویسنده در ضمن ای گفته میادب اعتراض، به هر نوع سروده یا نوشته
آن  دهد، گاه با کلیت یک ساختار و گاه با بخشی ازمخالفت با شرایط موجود نشان می

ادبیاتی که هدف از انتشار آن، »مشکل دارد. ادبیات اعتراض در تعریف چنین است: 
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: 1127)پورممتاز، « اعتراض نسبت به چیزی و معموالً اعتراض به اوضاع سیاسی است.
های سیاسی و اجتماعی ادبیاتی است، که از نظام»تر در این نوع (. در تعریفی کامل177

ها زبان به انتقاد خیزد و از آنبخصوصی به ستیز برمیهای ا نظامکند و یا بخاص حمایت می
 (.87: 1170)رزمجو، « گشاید.می

شعر اعتراض در ادبیات سنّتی و در شعر شاعرانی چون ناصرخسرو، سنایی، سعدی، 
ها به صورت رمز و حافظ و دیگر شاعران برای بیان انتقاد از شرایط روزگار و ذکر آرمان

، کنایه و اندرز وجود دارد. شرایط سیاسی اجتماع، در هر دوره اندیشمندان و در قالب طنز
نمود و شاعران و هنرمندان را متعهّد بر رسالت آگاهی مردم از رویدادهای اجتماعی می

ها در کردند و واکنش آنهای حاکم احساس مسئولیت مینویسندگان نسبت به ناهنجاری
 قاومت، پایداری و اعتراض شده است. آثار ادبی موجب پیدایش ادبیات م

 کدکنی . مطران و شفیعی2-2
م. در بعلبک لبنان دیده به جهان گشود. تحصیالت خود را 1827خلیل مطران در سال 

های در بیروت نزد استاد خلیل الیازجی و برادرش ابراهیم الیازجی به پایان رساند و زبان
 االحوال البیروتیهبه عنوان نویسنده در مجلۀ فرانسوی و ترکی را در آنجا فراگرفت؛ سپس 

ای علیه سلطان عبدالحمید مجبور به ترک بیروت مشغول کار شد. او به علت سرودن قصیده
و رفتن به فرانسه شد. بعد از دو سال اقامت در پاریس به مصر مهاجرت کرد و در آنجا 

نگاری را د از مدتی روزنامهرا منتشر ساخت. بع الجوائب المصریهو روزنامه  المصریهمجلۀ 
خصوص در زمینۀ مدح و رثا و وصف پرداخت و به شاعر رها کرد و به سرودن شعر به

 القطرین و شاعر االقطار العربیه ملقّب شد.
هایی از شکسپیر، ویکتور مطران به ادبیات فرانسه و انگلیس آشنایی داشت و نمایش نامه 

در چهار  دیوان الخلیلکرد. دیوان شعری او به نام  هوگو و راسین را به زبان عربی ترجمه
توان جزء در زمان حیات و بعد از مرگش منتشر شده است. از قصاید مشهور او می

فی هل تمثال « »قتل بزرجمهر»، «فتاه الجبل االسود»، «االسد الباکی»، «نیرون»، «السماء»
در قاهره درگذشت )ر.ک:  1717را نام برد. مطران در سال « آثار بعلبک»و « رعمسیس
 (.217-210: 1181الفاخوری،

در کدکن نیشابور  1118مهرماه  17کدکنی با تخلص )م.سرشک( در محمدرضا شفیعی
متولد شد. مقدمات علوم عربی را نزد پدر آموخت و برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد. 

آموزش دید. پس از در این دوره نزد استادانی چون شیخ هاشم قزوینی و ادیب نیشابوری 
آن به دانشگاه فردوسی مشهد رفت. دکتر فیاض، دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر رجایی 

کدکنی از محضرشان بهره برد. در تهران نیز در بخارایی از فرهیختگانی بودند، که شفیعی
محضر استادانی نظیر عالمه فروزانفر، دکتر پرویز ناتل خانلری تلمذ کرد، او سپس در 
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: 1181ستاد دانشگاه تهران به تحقیق و تربیت دانشجویان مشغول شد )ر.ک: زرقانی، سمت ا
777.) 

های با هفت دفتر به نام ای برای صداهاآیینهکدکنی در دو مجموعۀ های شفیعیسروده
های نیشابور، مثل درخت در شب باران، از ها، شبخوانی، از زبان برگ، در کوچهزمزمه»

های با پنج دفتر به نام هزارة دوم  آهوی کوهیو « جوی مولیانبودن و سرودن، بوی 
های سرو کاشمر، خطی ز دلتنگی، غزل برای گل افتابگردان، در ستایش کبوترها، مرثیه»

 آوری شده است.جمع« ستاره دنباله دار
 . بیان مسئله2-1

است. کردن بشریت یکی از اهداف ادبیات تطبیقی یافتن وجوه مشترک با هدف نزدیک
شاعران مورد بررسی در این پژوهش به واسطۀ زندگی در اوضاع نابسامان اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران و جوامع عرب در بیان مخالفت خود با شرایط حاکم و 

های کنند و در مبارزه با استبداد با اندیشهمبارزه با استبداد از عقاید یکسانی استفاده می
نمایند و درد و رنج مردم را در اشعار خود بندگی و غفلت مبارزه میخواهانه با آزادی

کنند. این پژوهش بر آن است،  به روش تطبیقی و با هدف برشمردن عقاید نمایان می
ها،  افکار دو ادیب معاصر فارسی و عربی را  با موضوع کردن ملتمشترک و نزدیک

خبری، مدح و ستایش آزادی، و بیمبارزه و پایداری، دعوت به بیداری، سرزنش جهل 
 امید پیروزی بر استبداد  مورد واکاوی قرار دهد.

 . پیشینة پژوهش2-2
و عرب هستند  یمعاصر فارس یاتدو شاعر برجسته در ادب یکدکنیعیمطران و شف یلخل

ها و مقاالت های متعدد، موضوع پژوهشهای آنان از جنبهارزشمند و آرا و اندیشه آثار و
خوانی کامل با موضوع پژوهش حاضر داشته ست. در میان این آثار، پژوهشی که همبوده ا

های اجتماعی، مظاهر رومانتیک، نوستالژی، اندیشۀ غنایی و باشد، موجود نیست، اما  اندیشه
نمادپردازی در شعر این دو شاعر به صورت مستقل یا تطبیق با دیگر شاعران معاصر ایران 

 تلف مورد بررسی قرار گرفته است، که عبارتند از:های شعری مخدر زمینه
ای برای صداها، کدکنی در مجموعۀ آیینههای اجتماعی در اشعار شفیعی. اندیشه1

 فاطمه فالح زاده، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی. 
کدکنی، عباس . بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی7

 رجبی، نشریه ادبیات تطبیقی.محمدیان، مسلم 
اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و  -های سیاسی. بررسی عناصر ساختار غزل1

 کدکنی، ابراهیم اقبالی، حسین رسول زاده، مجله تاریخ ادبیات.شفیعی
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کدکنی، حجت اهلل بهمنی مطلق، فصلنامه مطالعات نقد . نمادپردازی در شعر شفیعی1
 ادبی.
ک در اشعار خلیل مطران، فیروز حریرچی، مجتبی محمدی مزرعه . مظاهر رمانتی7

 شاهی، دو فصلنامه تخصصی  علوم ادبی.
. مقایسه تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مطران، علی سلیمی، بدری یاری 7
 آبادی، پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت.نظام
 نشا، بهارستان سخن.های عشق در شعر خلیل مطران، ناهده فوزی، سارا خ. جلوه2
. بررسی نماد شیر در شعر نیما یوشیج و خلیل مطران، علی سلیمی، فاطمه سلیمی، 8

 فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی.
 . ضرورت و اهمیت پژوهش2-4

شود. این بررسی های تطبیقی در جهت فهم بهتر اشعار دو شاعر انجام میانجام پژوهش
اشتراک و شیوة بیان و نگاه دو شاعر در دورة مختلف ، هاتفاوت با اهمیت مشخص نمودن

زمانی با زبانی متفاوت ولی با اندیشۀ یکسان مبارزه طلبی با استبداد انجام شده است و بیان 
های خود را به گوش کند، هر شاعر چگونه به صورت غیرمستقیم عقاید و مخالفتمی

یی در دو ادب فارسی و عربی، نواسازی مصادیق هم مخاطب خویش رسانده است. نمایان
 آید.ضرورت مهم پژوهش به حساب می

 
 . بحث و بررسی1

کدکنی را به سوی های انسانی، مطران و شفیعیتهدید و عدم آزادی در بیان دغدغه
استفاده از زبان شعر برای بیان استبداد حاکم در جامعۀ ایران و مصر سوق داد. شفیعی 

آزادی، مقاومت در برابر هلم و ایستادگی برای رسیدن به  کدکنی تشویق به مبارزه، ستایش
استقالل را در شعر خود با زبان رمز به تصویر کشید و خلیل مطران نیز برای بیان صدای 
اعتراض خود شعر روایی را وارد شعر معاصر عربی کرد و میان یک روایت تاریخی با 

ان هنرآفرینی دو شاعر در شعر شرایط زمان خود ارتباط برقرار نمود. در این بخش میز
سویی و تشابه آن در هدایت اجتماع و پایداری و مقاومت، وجوه اشتراک و افتراق و هم

 شود. های مختلف بررسی میبیدارسازی مردم در مضامین و جنبه
 . اندیشة سیاسی و اجتماعی دو شاعر1-2

عرب و آشنایی با  اوضاع نابسامان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعۀ ایران و جوامع
های اشتراک در ادب اعتراض در بین شاعران فارسی و ترین زمینهادبیات غربی از مهم

 عربی است.
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های انسانی و مطران از شاعران پیرو مکتب رمانتیک بوده است، اما با وجود دغدغه 
اهان خوآورد. وی از آزادیمیاجتماعی و بیان اندیشۀ آزادی به شعر روایی اعتراض روی 

خواهی و ایجاد و مبارزانی بود که در لبنان به دورة استبداد عبدالحمید و مبارزه با آزادی
کرد. او از حوادث اواخر قرن نوزدهم و نیمۀ نخست های دینی زندگی میاختالف بین فرقه
های که در کشورهای عربی حوادث مهمی روی داد و مردم در سرزمینقرن بیستم زمانی

به دلیل استبداد عبدالحمید و اشغال انگلیس در رنج و گرفتاری بودند، آگاهی  مصر و لبنان
و تاریخ و اجتماع بود  حق شاعر حماسه(.  مطران به72: 1722کامل داشت )حسین منصور، 

و در میان معاصران نخستین کسی بود، که ادبیات داستانی و حماسی را به شکل باشکوهی 
و در قالب شعر روایی موضوعات مختلفی مانند: زن، وارد شعر و ادب عربی کرد. ا

 موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی را بیان نموده است.  
هایش میان حوادث مادی و معنوی پیوند برقرار کرده و موفق شده وی در بیشتر قصه

است، اسلوب را بر اساس مقتضیات قصه وفق دهد و قصه را در میان فضاها و حوادث مادی 
ای قوی را برای قصه شعری فراهم کرد و با وی انتقال دهد. مطران بدون شک زمینهو معن

این حال شعر عربی را از قالب قصیده به قالب محاوره خارج نکرد؛ به عبارت دیگر او شعر 
ویژه شعر قصصی را از حالت ذاتی و فردی، به موضوعی تبدیل کرد )عشقونی، عربی به
خواهان و مبارزانی بود، که با بندگی و استبداد و غفلت و (. مطران از آزادی72: 1771
قصد اصلی مطران از اشعار حماسی، برانگیختن حس آزادی و »ماندگی مبارزه کرد. عقب

قصاید تاریخی و سیاسی »(. او در 72)همان: « آزادگی و قیام بر ضد هالمان بود.
یقت و آزادی و مساوات رمزگراست و در آن به رفتار حاکم و محکوم و گسترش روح حق

های دیگر بهره جسته غیر مستقیم و به زبان رمز اشاره کرده و از تاریخ حاکمان سرزمین
 (. 71: 1771)مندور، « است.

کدکنی از شاعران بزرگ پس از مشروطۀ ایران است، موضوعات اجتماعی حجم شفیعی
کم بر روزگار، شفیعی زیادی از اشعار وی را دربرگرفته است. فضای سیاسی و اختناق حا

کدکنی را بر آن داشت، تا به زبان رمز روی آورد و مسائل موجود در جامعه را در شعر 
بخشی حاکم است و خود را  خویش انعکاس دهد، اعتقاد و اندیشه او بر پایۀ رسالت آگاهی

ها را داند، رخدادها، حوادث اجتماعی، بیداد استبداد، فریاد مبارزان و کشتار آنموهف می
 کند.منعکس 
خواهی، مبارزه برای رهایی وطن، بیداری مردم، سوگ مایۀ اشعار او بیشتر آزادیدرون

زمینۀ شاعری از آن »باختگان و انتقادهای اجتماعی است. وی معتقد است، توفیق در جان
کنند و یا به های شعری میشاعرانی است که حال و هوای تازه را وارد یکی از صورت

(. با این تفکر مشخص 71: 1187کدکنی، )شفیعی« پردازند.ساخت صورت نو می ایجاد
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شود، است، که ذهن پربار و غنی وی هنگامی که معطوف اجتماع و مسائل مربوط به آن می
کند. انعکاسی که انتقاد اجتماعی انعکاس متفاوتی از اندیشۀ انسانی در شعر نمایان می

ای از رمز با الهام از طبیعت که با معنای متفاوتی از در لفافه اوست، نه به زبان مستقیم  بلکه
کلمات، برای بیان اعتراض و خشم، هدایت به بیداری، امید به پیروزی و حمایت از مبارزان 

کدکنی هر کلمه و عبارت در مجموعۀ شعر رود. در کالم شفیعیو انقالبیون به کار می
ای است که ود و این همان حال و هوایی تازهشمفهومی خاص دارد که مستقیم بیان نمی

 گوید.شاعر از آن سخن می

های های انسانی زمینۀ بیان اندیشهزندگی در سایۀ حکومت خودکامه و وجود دغدغه
خواهانه را در شاعران به وجود آورد. مطران از مبارزانی است، که با بندگی و آزادی

سزایی در بیداری ند و تالش دارد، نقش بهکماندگی مبارزه میاستبداد و غفلت و عقب
کدکنی نیز با آگاهی از درد زمانه و روزگار استبداد و سیاسی مردم ایفا کند. شفیعی

خفقان، در بیان درد رنج مردم ستمدیده با احساس رسالت و تعهد اندیشۀ اعتقادی خود را 
ها را ارزه طلبی در شعر آنکند. از این روی نقاط اشتراک و افتراق مبدر اشعارش نمایان می

 گیرد:در مضامین زیر مورد بررسی قرار می
 . تشویق به مبارزه و پایداري1-1

گوید و با استفاده از عناصر ملی مطران در قصاید تاریخی و سیاسی غیرمستقیم سخن می
جوید. وی در مصر به دور از چشم های دیگر بهره میو تاریخی از تاریخ حاکمان سرزمین

کرد، اما هرگز سخن به آشکار بیان نکرد و شان زندگی میانیان، حاکمان و جاسوسانعثم
احساسات سیاسی خود را در پشت وقایع تاریخی به تصویر کشید. محمد مندور، نویسندة 

 گوید: معاصر مصر، در این زمینه می
یوانش یک قصیده ها در دبا وجود تمرّد مطران بر ضد استبداد عثمانی و انتقامش از سیاست آن

بینیم، که در آن کینه و دشمنی و تنفر بر ضد آن سیاست باشد. درواقع تکیه بر تاریخ نمی
 ( 71: 1771عنصر اصلی تفکرات او در داستان سرایی است. )مندور، 

خواهان از سلطۀ سلطان عبدالحمید را با ابزار شناخته شده تاریخ و وی رنج و آالم آزادی
« مقتل بزرجمهر»ای با عنوان از این رو، قصیده»آورد. انوشیروان به زبان  با یاد و نام خسرو

سرود و در مطلع آن، از این پادشاه ایرانی و این که چگونه با آزادی و اختیار تمام حکومت 
کرد و چگونه این شیوة حکومت، او را به طغیان و هلم و بیداد کشاند و چگونه مردم می

: 1117)ضیف، « و کرامت خود را به خواری و ذلت بدل کردندایران در برابر او عزت 
 (، سخن گفت:110
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ــالال   ــدا إجـ ــری إذ بـ ــجدوا لکسـ  سَـ
 یــــا أمـــــهَ الفـــــرس فـــــی العـــــال 
 کنـــتم کبـــاراً فـــی الحـــروب أعـــزه  

 

ــتالال   ــمس إذ تــ ــجودهم للشــ  کســ
ــخَاال     ــودَ سِـ ــال بـــک األسـ ــاذا أحـ  مـ
ــئاال   ــاغرین ضِـــ ــتضم صـــ ــوم بِـــ  والیـــ

(170، الجزء االول: 1717)مطران،   

 

ها در گاه که خسرو انوشیروان وارد شد، مردم از روی احترام به سجده رفتند، گویی آنآن: ترجمه
 کند، به سجده افتادند.مقابل خورشید هنگامی که طلوع می

 ای ایرانیان با اصل و نسب! چه چیزی شما را از شیران ]خشمگین[ به بره تبدیل کرده است؟

 .ایدعزت و بزرگ بودید، اما امروز خوار و ذلیل گشتهها مردمانی با شما در جنگ

گمان منظور مطران از خسرو انوشیروان، سلطان عبدالحمید بوده است. او زمانی که بی
کند، درواقع ملت انوشیروان را به دلیل خواری و ذلت در برابر استبداد و هلم سرزنش می

 ملت عبدالحمید را خطاب قرار داده است.
کردن افراد هالم و مظلوم با در نظر گرفتن نمادهای مثبت و منفی و ترسیم کدکنیشفیعی

 کند:ها لزوم پایداری و مبارزه را اثبات میبا بیان حرکت ماندگار آن
کدکنی که برای بیان ستمگری است و رمز : از نمادهای خاص شعر شفیعیتاتار

 اند:ستم روا داشته بیدادگری تمام غارتگرانی که در طول تاریخ بر قوم ایرانی
های بلند است/ در هر های پست نشابور/ تسلیم نیزهدر بامداد رجعت تاتار/ دیواره»
 (728: 1127کدکنی، )شفیعی «های خون.ای/ فوارهکرانه
برون کسی نیایـد چـو بـه یـاری تـو،  ز /همـه سـو فکنـده سـایه /غـارت تتـاران، شب»
خویشـتن بـرون آ، سـپه تتـار  تـو ز /ایۀ دیوسـار بشـکنتو به آذرخشی ایـن سـ /اینجـا
 (781)همان: .« بشـکن

: برای ترسیم چهرة استبداد و خشونت حاکم بر جامعه، چنگیز را که یادآور چنگیز
 دهد:گری و ویرانگری و قساوت است، رمزی از حکومت مستبد زمان خود قرار میوحشی
 (177)همان: .« یی درآویزیبه گردن زرافهبرای سیر چنین باغ وحش چنگیزی/ مگر »
عارف بزرگ  «حالج»به زیبایی با استفاده از شخصیت تاریخی  کدکنیشفیعیحالج:  

پردازد و حالج را به عنوان الگویی ایرانی و با تمثیلی نمادین به ستایش مبارزان بیداری می
های کار و شخصیتاف ةای برای روشنگری مردم و پدید آوردندو حتی اسطوره تاریخی

 د:کنروشنگر معرفی می
ورد « انا الحق»در آیینه دوباره نمایان شد/ با ابر گیسوانش در باد/ باز آن سرود سر/ »

های شحنه باالی دار رفتی این ها ست/در نماز عشق چه خواندی؟/ که سال وزبان اوست/ ت
 (727-727)همان:  «د.کننمی ات هنوز/ پرهیز/ از مردهرپی
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محدودیت و خفقان دوران حالج حاکم است و بیان اندیشه  کدکنیدیدگاه شفیعی از 
و او حاکم بر نگاه  ۀکالم و اندیش ،الج به عنوان یک انسان آزادهاست. پس حدر پنهانی 

 .حقیقت جویان استافکار 
های حاکم بر شعر کدکنی ستایش مبارزان و مایهیکی از درونبیژن:  ـسیاووش 

بداد حاکم بر مظلومان است و چه نمادی برتر از سیاووش و بیژن برای وصف هلم و است
 توان یافت:معرفی و ستایش مبارزان می

ای از این حصار پیر/ صد بیژن هر گوشهدر ژرف این شب باز جویم حال یاران را/ »
/ خونی که با جوشدمیر آزاده در بند است/ خون سـیاووش جـوان در سـاغر افراسیاب پی

 (171-177)همان:  «اش/ صد صبح پیوند استرههر قط
 . دعوت به بیداري1-2

خواهی است. از هلم و استبداد و استعمار بیزار است و از مطران شاعر آزادی و آزادی
به بهترین شکل حقایق تاریخی « معرکه ایانا»قصیده »تاریخ آگاهی کامل دارد، وی در 

کند، به بیان سرانجام تلخ مردم آلمان تالش میکشد، او با ها را به تصویر میشکست آلمان
: 1117)ضیف، « آمیز هموطنانش را در برابر هلم و بیداد عثمانیان بیدار نماید.ای کنایهاشاره
کند، وقایع همتای خود از مردم سرزمینش درخواست می( وی با قدرت شاعری بی177

توجهی را کنار ت و بیگذشته را درس عبرتی بر شرایط فعلی خود قرار دهند، سکو
 گذاشته و قبل از وقوع رخدادهای جبران ناپذیر به پا خیزند: 

ــاً   ــبالد مآئمــ ــحابُ الــ ــام أصــ  وأقــ
ــا   ــی أزواجهـ ــهم علـ ــت عرائسـ  ناحـ
 واشــتدَّ حــزنهمُ ولــم یــک مجــدیاً    

 

ــدادِ     ــابَ حِ ــی ثی ــی القَتل ــوا عل  و کس
 واألمهــــــات بکــــــت علــــــی األوالد
 مـــــن بَعـــــد فَقـــــد أحبَّـــــهِ و بـــــالد

(12: الجزء االول: 1717)مطران،   

 

 شدگان، جامۀ عزا پوشاندند.مردان مراسم عزا به پا کردند و بر پیکر کشتهدولت: معنی

 عروسان بر مرگ شوهران خود نوحه سر دادند و مادران بر پیکر فرزندانش گریستند.تازه 

ای این ناله چه فایده ها دو چندان شد، اما بعد از مرگ دوستان و از دست دادن کشور،ناله و اندوه آن
 دارد؟! 
کدکنی نیز نمودهای گوناگون های سکوت در برابر بیداد و ستم در شعر شفیعیجلوه

 شود:دارد، سکوتی که منجر به فرو رفتن گلولۀ سربی در سینۀ آزادگان مبارز می
رحمی سکوت تو امشب/ در پاسخ ترنم این شور و ای چشم نیلگونۀ دریا/ .... بی»

کدکنی، )شفیعی «ست/ در خون گرم سینۀ قرقاول جوان. خاموشی گلولۀ سربی اشتیاق/
1127 :171) 
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دهد، که چرا وی با دیدگاه انتقادی اوضاع نابسامان روزگار خویش را مورد نقد قرار می
 کنند:ها فارغ از یکدیگر هستند و بر درد استبداد حاکم بر جامعه اههار همدردی نمیانسان

حفل چو/ نی/ ما را نوایی برنخاست کز حریفان/ همدم درد آشنایی از آن درین م»
رود زیر محراب فلک/ دست دعایی برنخاست برنخاست با همه بیدادها کز چر// بر ما می

هیچ کس در اوج آزادی/ پری نگشود و باز زین همه مرغان دون همت/ همایی برنخاست 
.« ها، گردی ز جایی برنخاستشهسوار آرزوی ما به خاک و خون نشست وز کران دشت

 (70-71)همان: 
شاعر با بیانی آمیخته به سرزنش مردم از خاموشی در حمایت از مبارزان و پیوستن به 

 شود:آنان، شور و شعور برپا خاستن را یادآور می
-کرد؛/.../ اما تو آن لحظهوقتی که بر چوبه دار/ مردی/ به لبخند خود/ صبح را فتح می»

ها در گلویت/ ... سپردی؛/ وان خشم و فریاد/ گردابی از عقدهمین یازه خویشتها را/ به خم
وقتی گل سر/ پرپر شد از باد/ دیدی و خاموش نشستی/.../ وقتی که صد کوکب از دور  /

« .تو روزن خانه را بر تماشای آن لحظه بستی دستان این شب/ در خیمۀ آسمان ریخت/
 (777)همان: 

همیشه دریا طوفان دارد/ بگو برای چه خاموشی! بگو جوان همیشه دریا دریاست/ »
 (778-777)همان: « ترسی.های برومند جنگل خاموش/ بگو برای چه میبودند/ جوانه

 . نکوداشت مبارزان1-4
مطران بر این باور است، تالش و همدلی که نتیجۀ بیداری مردم در برابر استبداد حاکم 

را به یادآور  1820. وی برای اثبات این باور سال شوداست، به هدف مطلوب منتهی می
گاه که آن»ها برای دفاع از عزت و کرامت خود برخاستند و شود، در آن سال آلمانمی

ها به بردند، آلمانیفرانسویان متجاوز با دستانی آلوده به خون در شرایط نامساعدی به سرمی
پیروزمندانه این را شهر فتح کردند و های آن را گشودند و پاریس حمله کردند و دروازه

(. مطران 177: 1117)ضیف، « خواهان انقالبی فرو پاشید.پیکرة هلم و ستم توسط آزادی
 کشد:گونه به تصویر میها و نتیجۀ باور برای مقاومت در برابر استبداد را اینخشم آلمان

 فاستعصـــموا بالصـــبر ثـــم تکـــافوا    
ــأهبوا للثــــأر واألحقــــادُ فــــی     وتــ

 إذا اشـــتدوا وضـــاق عـــدوهمحتـــی 
ــا  ــتوفوا بهـ ــاریس فاسـ ــتفتحوا بـ  واسـ
ــب    ــن یُنِـ ــوز ومـ ــعاه یفـ ــلض بمسـ  کـ

 

ــتعباد   ــن رِق  االســـ ــرروا مـــ  و تحـــ
ــاد   ــی األغمــ ــالبیض فــ ــادهم کــ  أکبــ
 ذَرعـــاً بهـــم أصـــلَوه حـــرب جهـــاد    
ــاد  ــدی األکبــ ــفوا صــ ــارهم وشَــ  أوتــ
ــراد   ــز بمــ ــم یَفُــ ــوادث لــ ــه الحــ  عنــ

( 12-18: الجزء االول: 1717)مطران،  
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پس صبر و شکیبایی پیشه کردند و پشت در پشت یکدیگر از بند بردگی و بندگی رهایی  :ترجمه
 یافتند.

 هایشان همچون شمشیرها در نیام بود.ها در دلبرای انتقام آماده گشتند، در حالی که کینه

 ردند.ای که دشمن را عاجز و ناتوان کبا قدرت به پیش رفتند و آتش جنگ را به راه انداختند به گونه

 خود ]به خون[ را سیراب کردند. پاریس را فتح کردند و انتقامشان را از آن گرفتند و جگرهای تشنۀ
شود و هرکس باحوادث روزگار روبرو نشود و با آن دست و به راستی هرکس تالش بکند، پیروز می

 رسد.پنجه نرم نکند، به هدف خود نمی

آلمان بر فرانسه، خواستار دعوت به قیام  واضح است، مطران با به تصویرکشیدن پیروزی
هموطنان خود علیه عثمانیان است، اما دعوت مردم به خیزش و انقالب را علنی بیان 

 نماید.برداری از تاریخ مطرح میکند و هدف خود را به صورت پنهان و با بهرهنمی
عاشقان  آن»کدکنی پس از دعوت به بیداری و تغییر جامعه از سکون در غزل شفیعی 
های روشنی داشتند کند، که تن به تیرگی استبداد ندادند و اندیشهاز مبارزانی یاد می« شرزه

 های خود مبارزه کردند و ترسی از حوادث نداشتند:که برای آرمان
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند/ فریادشان، »

: 1127کدکنی، )شفیعی« در سخن خویش زیستند. تموج شط حیات بود چون آذرخش
188) 
شب در این شعر نماد دورة استبداد و خفقان حاکم بر جامعه است، شبی که  دالوران  

دهند. مرغان نماد کنند و در این راه جان میکنند، با آن مبارزه میآن را تحمل نمی
دم است، که در شعر به زیبایی و خواهان و مبارزان شهید و دریا نمادی از جامعه و مرآزادی

خواهان و شوند. آزادیغیرمستقیم فضای حاکم بر دوران ترسیم و مبارزان آگاه تحسین می
مبارزانی که آرام و قرار نداشتند و بر دل بیداد هجوم بردند و نتیجۀ تالش خود را به میهن 

 خود تقدیم نمودند. 
گونه ۀ سربی را/ در خون خویشتن/ اینهای طوفان! پروازتان بلند!/ آرامش گلولمرغ»

خواهم از گونه مهربان/ زان سوی خواب مرداب، آوازتان بلند/ میعاشقانه پذیرفتند/ این
 (101-101)همان: « تپد امروز؟نسیم بپرسم:/ بی جزر و مد قلب شما/ آه/ دریا چگونه می

 تبري. سرزنش جهل و بی1-5
داند، دردی که در میان همۀ نی و جهالت میمطران دلیل خواری و ذلت مردم را نادا

یابند و ها چیرگی میمردم شیوع یافته است؛ بنابراین هنگامی که حاکمان و پادشاهان بر آن
دهند، ها از خود، ذلت و خواری نشان میمردم در برابر آن»کشانند، آنان را به بردگی می

ارزش و ناچیز کرده ها را بیآنهایشان را کور کرده است و زیرا جهالت و نادانی چشم
(. وی مردم را به عدالت و بیداری و آگاهی ملی و قومی دعوت 111: 1117)ضیف، « است
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کند و احساس شهامت و دالوری را کند، انقالب سرکشان و ستمگران را محکوم میمی
دارد تا های زرد و خشک را برمیگویی تندباد شدیدی است، که برگ»کند؛ تحریک می

ای جز (. مطران با روایت تاریخ انوشیروان نتیجه12: 1771)عشقونی، « های سبز برویدرگب
 این ندارد، که هموطنان خود را مورد خطاب قرار دهد:

ــده  ــادم عهــ ــد تقــ ــل داءُ قــ  والجهــ
ــم  ــوا کلهـ ــم یکونـ ــه لـ ــوال الجهالـ  لـ
ــاحهم  ــرین جنـ  لکـــن خفـــض األکثـ
ــه   ــفل بعضُـ ــوجَ یسـ ــت المـ  وإذا رأیـ

 

ال عُضـــاال فـــی العـــالمین وال یـــز      
ــاال   ــوه  أمثــــــ ــق إخــــــ  إال خالئــــــ
 رفـــــع الملـــــوک وســـــوَّد األبطـــــاال
 ألفیــــــت تالیَــــــه طغــــــی وتعــــــالی

(171، الجزء االول: 1717)مطران،   

 

 : جهالت و نادانی در میان جهانیان و آدمیان دردی کهنه است، که درمانی ندارد.ترجمه

 اگر جهالت نبود همۀ مردم با یکدیگر برادر و برابر بودند.

احساس خواری و ذلت در میان بسیاری از مردمان، مقام پادشاهان را باال برد و قهرمانان را سیادت اما 
 داد.

ها )مردم و پادشاهان( همچون موج هستند، اگر قسمتی از موج پایین بیاید، دنبالۀ آن سر به طغیان آن
 رود. گذارد و فراز میمی

کند، افرادی که هیچ باری ا انتقاد میتفاوت رم.سرشک در اشعار خود افراد غافل و بی
گیرند و در کنج غفلت و جهالت، آرامشی دروغین برای خود انتخاب به دوش نمی

کند، که مردم به جای بیداری و قیام به کدکنی سکوتی را وصف میکنند، شفیعیمی
 اند:خواب غفلت فرو رفته

خون/ هر خار، زبان کفر  هایهر شاخه به جای گل برآورده است/ از ساقۀ سبز، برگ»
ست/ کز خشم سوی تو آمده بیرون.../ هان ای مزدا در این شب دیرند/ تنها منم صحرایی

چوپان/ در ام بیدار/ وین خیل اسیر بندگان تو/ چون گلۀ خوش چرای  بیکه بیدار مانده
 (110-111: 1127کدکنی، )شفیعی« ها رها گشتند.دره خواب
 کند:ها را دعوت به بیداری و دوری از غفلت  میز طبیعت انسانکدکنی با الهام اشفیعی

بخوان به نام گل سر/ و عاشقانه بخوان/ ..../ بخوان به نام گل سر/ در صحاری شب/ »
 (711)همان: .« ها همه بیدار و بارور گردندکه باغ

ه گام خواهی است، مبارزانی که عاشقانه و با آگاهی در راه مبارزگل سر/ نماد آزادی
کند، آیا گیرند، شاعر از آنان سؤال میخبران هم مورد خطاب شاعر قرار میگذارد. بیمی

 شان هست؟در برابر سکوت خود پاسخی دارند و آیا توجیهی برای خاموشی و غفلت
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ابر است و باران و باران/ پایان خواب زمستانی باغ/ آغاز بیداری جویباران/ سالی چه »
گذشت و چه خاموش/ از هیچ آواز و از هیچ شوری/ بر خود نلرزیدی  دشوار سالی/ بر تو

 (777-772)همان: .« و شور و شعری/ در چنگ فریاد تو پنجه نفکند
رمز »ابر نماد انقالب و قیام مردمی است، باران رمز مبارزان است و واژه نمادین باغ 

بر مردم آن چیره شده ای است، گرفتار استبداد و هلم و ستم که یأس و ناامیدی جامعه
ای که در یأس و ناامیدی به علت نابسامانی ( جامعه12: 1178)پورنامداریان، « است.

خبری که مورد انتقاد شاعر ها ناخوشایند است و مردمانی در بیاجتماعی شرایط برای آن
 گیرند.قرار  می

 . مدح و ستایش آزادي1-6
های تحت سلطۀ وپاشید و مردم در سرزمینم، نظام استبدادی عبدالحمید فر1708در سال 

عثمانی، به مناسبت قانون جدید به پای کوبی و شادی پرداختند و قصائد بلند سرودند و در 
ای روشن سخن گفتند. در این هنگام، مطران از عمق درونش فریاد آن از امید به آینده
 را با مطلع زیر سرود:« تحیه الحریه»سربرآورد و قصیدة 

 

ــمس  ــباحِالشـــــــــ  لألشـــــــــ
 

ــیمُ وأحلـــــــی  أنـــــــت النعـــــ
 

ــنا ــارفتِنا فانتعشــــــــــ  شــــــــــ
 

ــعدَ   ــدَ ســ ــا عهــ ــونی لنــ  کــ
 

 
 کاشمس یا حریَّه

 
 للخلق یا حریه

 
 بالعدل یا حریه

 
 یدوم یا حریه

 

 وأنــــــــــــتِ لــــــــــــألرواح
 

ــی   ــاه وأغلـــــ ــتِ الحیـــــ  وأنـــــ
 

 و فـــــــی هاللـــــــک عشـــــــنا  
 

ــد  ــرِ و مجــــ ــرَ فخــــ  و عصــــ
(17، الجزء الثانی: 1717)مطران،   

 

 ها.های انسانها و روانباح و جنیان است و تو برای جانخورشید برای اش :ترجمه

 ای آزادی! تو چون خورشید هستی.

ای آزادی! تو فردوس برین هستی و بسیار شیرین هستی، تو زندگی هستی، تو برای مردم بسیار باارزش 
 هستی. 

 عدالت زندگی کردیم.سار تو با ای بخشیدی و ما در سایهای آزادی! بر ما وارد شدی و به ما جان تازه

  ای پایدار از سعادت و خوشبختی و فخر و عظمت باش.ای آزادی! برای ما دوره
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اساس اندیشۀ اجتماعی م.سرشک پویش و تالش وی برای مبارزه و پایداری به آرمان 
شود، در شعر وی آزادی نیز با نمادهای باران، تشبیه بهار، باغ و آذرخش به آزادی ختم می

 ده است:کاربرده ش
دانم که در این سوگ/ یاران را/ یارای خاموشی باران! سرود دیگری سرکن/ من نیز می»

 (178: 1127کدکنی، )شفیعی.« گزیدن نیست
کدکنی هیچ نیرویی جلودار آزادی و رهایی نیست، آزادی در نگاه آرمانی شفیعی

 گذارد:آید و همه جا قدم میمی
آید/ داند/ میآید/ دیوار/ یا سیم خاردار/ نمیمه سو میآید: مثل بهار، از هآید، میمی»

 (771-777)همان: .« مانداز پای و پویه باز نمی
 نامد:و در شعری دیگر آزادی و رهایی را باغ می

به نام تو، امروز، آواز دادم سحر را/ به نام تو خواندم/ درخت و پل و باد و نیلوفر »
های خود/ آشیان دادم ها بالید/ تو را در نفسدر کوچه صبحدم را/ تو را باغ نامیدم و صبح

 (117-112)همان: « ای آذرخش مقدس!
کند. او آزادی را در اعماق شاعر تمام مظاهر زیبایی و روشنی را در آزادی محصور می 

 ستاید.جان خود، جای داده است و همواره آن را می
 . امید پیروزي بر استبداد1-7

ای به صراحت مردم را به قیام علیه    دارد و در هیچ قصیدهمطران صراحت بیان ن
او در »رفتن است؛ با این وجود، کاری و طفرهکند، تنها شیفتۀ پنهانگر دعوت نمیاشغال
ها بسته شد و م. که قانون مطبوعات در آن صادر شد و به دنبال آن، دهان1707سال 
 ای سرود و در آن چنین گفت:(، قصیده112: 1117)ضیف، « ها محدود شدآزادی

ــیرها    ــل تکسـ ــالم هـ ــروا األقـ  کسِّـ
ــا   ــل تقطیعهــ ــدی هــ ــوا األیــ  قط ــ
 أطفئــــوا األعــــین هــــل إطفاؤهــــا
 أخمـــدوا األنفـــاس هـــذا جهـــدکم

 

ــخرا    ــنقش صَ ــدی أن ت ــع األی  یمن
ــزرا   ــر شــ ــین أن تنظــ ــع األعــ  یمنــ
 یمنـــع األنفــــاس أن تصـــعَد زفَــــرا  
ــکرا  ــنکم .. فشــ ــا مــ ــه مَنجاتنــ  و بــ

(7الثانی:  ، الجزء1717)مطران،   

 

که نقشی بر تخته سنگ رقم ها را از اینتواند، دستها میها را بشکنید، اما آیا شکستن قلمقلم :ترجمه
 بزنند، باز دارد؟

 ها را از نگریستن با خشم باز دارد؟تواند، چشمها میها را قطع کنید، اما آیا قطع کردن دستدست

ها را تواند جانها( میها )کور کردن آناموش کردن نور چشمها را خاموش کنید، اما آیا خفروغ چشم
 از آه کشیدن باز دارد؟



 ...در یداریپا و مقاومت هایشهیاند قیتطب                        728

ها را بکشید(. این نهایت تالش شماست و با آن ما را از دست خودتان ها را خاموش کنید، )آنجان
  نجات خواهید داد.

ان م.سرشک معتقد است، هر چه مبارزان در راه هدفشان کشته شوند، زمین از وجودش
 شود و علم مبارزه با استبداد هرگز شکسته و بر زمین افتاده نخواهد شد:پاک نمی

ست خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند: هر صبح گفتی ای عزیز! سترون شدهمی»
 ( 188)همان: .« و شب به غارت طوفان روند و باز، باز آخرین شقایق این باغ نیستند

استبداد امید خود از آزادی و پیروزی را از دست کدکنی با وجود هلمت و شفیعی
دهد و از پیروزی در برابر دهد و با وجود تاریکی و هلمت بازهم سرود آزادی سر مینمی

 ستمگر ناامید نشده و یأس بر خود راه نداده است:
بینم/ با این همه از لبان صد با آن که شب است و راه فریادی/ در هیچ سوی افق نمی»

خوانم/ باشد که ز روزنی گذر گیرد/ شاید روزی کبوتر ین زمزمه را دوباره میامید/ ا
چاهی/ این زمزمه را دوباره سر گیرد/ و آنگاه به شادی هزاران لب/ آزاد به هر کرانه پر 

 (112)همان: .« گیرد

هایم گردم با دست تهی/ نه پرستویی با من نه خدایی نو/ نه سبویی آواز/ دستباز می»
گوییم/ غم ست کسی؟/ گاه میگونه سترون آیا/ خواب دیدهست/ هیچ صحرایی اینخالی

 (701-77)همان: .« هاستست/ کاسۀ چشمم لبریز رهاییاین نیست ک دستانم خالی
شاعر ایمان دارد، حتی اگر دستان مبارزان تهی از آزادی و نور باشد، او امیدوار چشم به  

 است.رهایی و آزادی دوخته 
 

 گیريتیجهن. 2
های زبانی و ادبی از زبانی به زبان دیگر است، که ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل پدیده

نماید. در مطابقت انجام شده در این های مختلف را بررسی میهای مشترک بین زبانجلوه
پژوهش دو شاعر مورد بررسی تحت تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

 اند. مسئولیت خویش را در هنر شاعری ابراز نموده یکسان، احساس
هنرآفرینی خلیل مطران در سرودن قصایدی است، که صدای خشم و اعتراض اوست.  

نگرد، که در جهل و پردازی با کاربرد شعر تلمیحی، افقی را میوی با عنصر اصلی داستان
مردم را به عدالت و غفلت ماندن مردم جامعه آن را تکرار خواهد کرد؛ به همین روی 

بودن سخن کدکنی رمزیکند. ویژگی عمدة شعر شفیعیبیداری و آگاهی ملی دعوت می
شود، اشعار او از حالت شعار زدگی و شعر سیاسی عریان خارج شود اوست که موجب می

 نماید.تر و تفسیرپذیر میو کاربرد هنرمندانۀ عناصر طبیعت، کالم او را هنری
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نتایج حاصل از بررسی تطبیقی شعر اعتراضی خلیل مطران و شفیعی  به طور کلی     
 کدکنی عبارت است از:

کدکنی دو شاعر نوگرا با تأثیرپذیری از ادبیات اروپایی نقشی . خلیل مطران و شفیعی1
 مشابه در زمینۀ بیداری مردمی و مبارزه با استبداد ایفا کردند.

اعر و عدم آزادی بیان و احساس مسئولیت . شرایط استبدادی حاکم بر جامعۀ هر دو ش7
و تعهد اجتماعی و انسانی هر دو شاعر را به استفاده از نماد، رمز و شعر روایی سوق داده 

 است.

. هر دو شاعر با زبانی غیرصریح و با استفاده از مضامین و موضوعاتی مشابه چون: انتقاد 1
ه برای جان باختگان انقالبی، از استبداد، ضرورت آزادی، ستایش آزادی، سوگ و مرثی

خبران غافل، رسالت هنری خود را با شیوة متناسب و مؤثر بر مخاطب بیان سرزنش بی
 اند.نموده

های تاریخی دیگر ملل و با استفاده از امکان ادبی . خلیل مطران با استفاده از روایت1
گیری از کدکنی با بهرهتلمیح، اندیشۀ مخالفت با استبداد خود را بیان کرده است و شفیعی

های ادبی تمثیل، رمز و استعاره با الهام از عناصر طبیعت به آفرینش شعر روایی آرایه
 اعتراض پرداخته است.

. خلیل مطران در شعر خود با استفاده از نام حاکمان دیگر ملل چون انوشیروان، نیرون 7
مستبد زمان خود را به انتقاد و سایر حکام در شعر روایی خود سلطان عبدالحمید و حاکمان 

 داند.ها را درس عبرتی برای هموطنان خود میآن گرفته است و سرگذشت تلخ ملت

کدکنی در شعر هنرمندانه خود، آزادی را در قالب تعابیری چون: خورشید، . شفیعی7
نجات، شهر بهار، آذرخش مقدس، کبوتر، باغ، باران؛ جامعۀ استبداد زده را در باغ بی

موش و با تعابیری چون خزان، زمستان، شب، طوفان، قبیلۀ تاتار، چنگیز، استبداد حاکم خا
های برومند، بر جامعه و مظلومان مبارز را با نام سیاووش، بیژن و حالج و گل سر/، جوانه

 شقایق، ابر، دریا، یاد کرده است.

بودن شعری فراملّی  کدکنی در مقایسه با شعر خلیل مطران به دلیل نمادینه. شعر شفیعی2
 و جاودان است. 

کدکنی را باید شاعران متعهدی بدانیم، که در مقابل فضای به هر روی مطران و شفیعی 
سیاسی و اجتماعی عصر خود ساکت ننشستند و با هنر کالم رسالت اجتماعی خود را به 

 انجام رساندند.
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1.Introduction 

 In the field of contemporary Arabic and Persian literature, Afaf al-

Batayneh and Moniro Ravanipour are two well-known figures who 

have sought to identify women by creating various works of fiction. 

They grew up in societies where there has always been an unfavorable 

view of women. Hence, they are deeply acquainted with the concerns 

and desires of women. Based on this, the main issue of the present 

study is to study and analyze the views of these two authors in relation 

to the role and position of women in Arab and Iranian societies. For 

this purpose, the novel Out of the Body by Al-Batayneh and the novel 

Gypsy by the Fire by Ravanipour are considered as examples. In this 

research, the authors seek to answer the following questions: a) What 

are the commonalities and differences between the feminist views of 

Al-Batayneh and Ravanipour in the mentioned novels? b) What are 

the characteristics of literary commitment and selfishness in the 

                                                           

*Date received: 06/12/2019                              Date accepted: 03/10/2020 

  

1. PhD Student, Department of Arabic Language and Literature, Islamic Azad University, 

Mahabad Branch, Mahabad, Iran. E-mail: Vahhab.moradian.2020@gmail.com. 

2. Corresponding author Assistant Professor, Department of Arabic Language and 

Literature, Islamic Azad University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran. E-mail: 

Sobhanyegani@gmail.com (Corresponding author) 

3. Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Islamic Azad 

University, Mahabad Branch, Mahabad, Iran. E-mail: Ardashir.sadraddini@gmail.com. 



 ...و نهیالبطا عفاف از الجّسدخارج  هایرمان یقیتطب یبررس                        787

mentioned novels? c) What are the most important women's issues 

raised in these novels? d) What role has the patriarchal society 

described in these novels and related discourse played in the isolation 

and oppression of women? 

 

2. Methodology 

In the present study, a descriptive-analytical method and a 

comparative approach (American school) have been used to analyze 

the two novels Out of the Body by Al-Bataineh and Gypsy by the Fire 

by Ravanipour. Also, the method of analysis is inductive (part to 

whole). The authors' premise for choosing these novels has been the 

relative similarities of the cultural and social context of Arab societies 

with Iranian society and the closeness of the position of women in 

these societies. Components of the feminist movement have been used 

to reread and explore the views of the two authors. 

 

3. Discussion 

3. 1. Complete Subjugation of Women against Men 

In the novel, the author first depicts the prevailing atmosphere in 

Arab societies and the precarious position of Semen, and then refers to 

the living conditions of Sarah (formerly Semen) in Scotland in order 

to compare the worthlessness of women in the Eastern social 

structure. To emphasize. In other words, by creating a character with 

two identities, the author introduces the anti-feminist concept of 

feminine passivity as opposed to the feminist concept of women's 

freedom and authority in order to present a counter-ideal of the Arab 

city and the Western utopia. In the first part of the novel, Mani never 

has the authority and opportunity to make decisions and is treated like 

a helpless human being. While he was a teenager and attached to 

Sadegh, he faced his father's opposition and was forced to separate 

from his beloved. Avoidance of Sadegh and forced marriage with the 
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forbidden is the main manifestation of the subjugation and passivity of 

semen (at the primary level) and the women of the Arab society (at the 

macro level). This level of obedience has made the semen of a girl 

helpless and weak. 

In the gypsy novel by the fire, the mirror and other women, as the 

character of Man, are initially shaky and devoid of intellectual and 

personality independence. The mirror always obeys the wishes of the 

father and accepts that he is a tool to earn money. The mirror has 

grown up in a culture where deviating from masculine norms has 

unpleasant consequences. He faces punishment and rejection on the 

few occasions he deviates from the norm. When the story of Ayneh 

sleeping with a man named Mans is finalized for the men of the 

caravan, they torture and harass the girl to escape this stigma. This 

behavior is a public example of violence against women and clearly 

reveals the patriarchal cultural context of Iranian society. The men of 

the family flog him for five days in a row, and if he has a good fortune 

and he survives, he will be rejected by the cultural group. 

 

3.2. Traditional Marriage in Eastern Societies 

In the novel Out of the Body, the sign of this behavior has been seen 

many times. Mani, as the main character of the novel, expresses 

interest in Sadegh, but the male-dominated, non-pluralistic 

atmosphere does not accept it and strongly opposes this legitimate 

demand. Abam Mansour's dogmatic view and fanatical reaction to the 

girl's independence-seeking behavior indicate the unpreparedness of 

the cultural structure of Arab society to delegate female roles to 

themselves. In the eyes of Arab men, the daughter is an alternative to 

the mother and she should behave like her. That is, she must always 

be submissive and obedient. On this basis, Semen is imprisoned and 

oppressed for a while and then, she is forced to marry a deprived 

person. Although the girl has no interest in the forbidden, but she is 
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not able to object on an objective and external level and expresses her 

glories along with tears and lamentations internally and in the form of 

the hadith of the soul. 

In Gypsy by the Fire, a seventeen-year-old woman who has lost her 

husband by snakebite and became a widow, is not allowed to marry a 

man her own age. Interestingly, this view is not limited to men, and 

the hegemony of patriarchal power has affected women's perceptions 

to such an extent that they, too, take such beliefs as principles and 

follow them. This passive behavior indicates the lack of intellectual 

development of women who have been dominated by men for 

centuries. The negative reaction of the mother to the son's request to 

marry a widow shows that women have not reached the level of 

intellectual maturity to be able to free themselves from the domination 

of men. By blindly following the line of thought institutionalized by 

patriarchal hegemony, they sometimes confront each other and behave 

like men. By raising this issue, Ravanipour indirectly seeks to raise 

the intellectual level of its audience, especially women. He looks 

beyond the variable level of gender and, by involving women in the 

emergence of current unfavorable conditions, invites homosexuals to 

make cognitive changes in themselves. In other words, from the 

author's point of view, self-defeating and passive women have an 

equal share of men in the current unfavorable situation. 

 

3.3. Feeling Broken by Being Feminine in Eastern Societies 

In the novel Out of the Body, Mani is a traditional girl caught up in 

the old and erroneous beliefs of society. She blames herself for being 

a girl. This thinking is born of the patriarchal society's misbehavior 

with women. Under the influence of this view, women have become 

so stagnant that they see the problem in their gender. Perhaps because 

they are unable to change the situation and analyze the causes of these 

injustices, they summarize the problem of being a woman. 
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In the novel gypsy by the fire, unlike the novel Out of the Body, the 

gender breakdown of women is indirectly expressed. In other words, 

the author (narrator), by creating scenes and illustration techniques, 

leads the audience to believe that Eastern women feel dissatisfied with 

being created with this gender. The narrator's descriptions of the 

quality of the family father's dealings with the mirror confirm the 

humiliation caused by being a woman in society. The instrumental 

view of women imposed by male hegemony is Ravanipour's main 

concern in this novel. What is reflected in the depth of these scenes is 

the expression of the failures that women experience. Although in the 

initial layers of these depictions there is a kind of humiliation and 

failure of being feminine, but in the deeper layers, Ravanipour's 

ultimate goal is to generate motivation to change this system of 

thought and behavior. In one part of the novel, the mirror father, after 

noticing the girl's relationship with a stranger, brings her to the field 

for punishment. Interestingly, the punishment of a family and, to a 

lesser extent, personal issue is done as a group. A tribal system based 

on patriarchal rules has given them the role and right to decide the fate 

of a girl and to treat her as they see fit. 

  

3.4. Suppression of Love and Affection in Eastern Societies for Fear of 

Wrong Judgments 

In the novel Out of the Body, a confrontation is seen between these 

two schools of thought. When Mani lives in the village, she falls in 

love with a boy named Sadegh, but by revealing this secret, the girl is 

imprisoned by her father and the bond breaks. Previously, semen in 

private was always afraid of exposing her relationship; Because the 

society has taken permission from him to do this and has imposed a 

severe punishment for committing it. In the novel, when a girl is 

humiliated for loving Sadegh, she is completely helpless. Even the 
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mother has no power to intervene in the face of the father's firmness 

and is the only observer. 

In the novel Gypsy by the Fire, Ayneh meets a male writer who has 

come to Bushehr to spend the Nowruz holiday. The mirror falls in 

love with a stranger and offers himself to gain the trust of the beloved 

and to gain him, but some time later, when he returns to the inn, he no 

longer finds the name and address of this person. The first big crisis in 

his life comes with a love failure. 

 

3.5. Presenting a Violent and Negative Image of a Man 

In the novel Out of the Body, the author describes men who are 

bullying, violent and tyrannical and have no favorable idea of the 

female sex. Male violence in this novel is applied in two ways: soft 

hegemony and violent hegemony. Each type of hegemony has its own 

components. In the novel, with the exception of Salem (Uncle Mani), 

all the men seen in Arab societies are tyrannical and use the principles 

of coercive hegemony to oppress women. Abu Mansour (Mani's 

father) is the most important person who changed the course of his 

daughter's life with violent behavior and led her to ruin. Mahroos (the 

first wife of Mina) is also an alternative to Abu Mansour. 

In the novel The Gypsy by the Fire, after the mirror is driven out of 

the caravan, he seeks refuge. A person named Shukri introduces 

himself as the friend of the mirror father, and when he notices that the 

girl is confused, he tries to trap her. Shukri ruthlessly prepares the 

mirror for sexual exploitation and, without informing the girl, hides 

others in a room to rape her. Ravanipour indirectly calls these people 

hyenas and makes their laughter a brutal act before tearing up prey. 

 

3.6. Equality 

Al-Batayneh, in his novel Out of the Body, constantly talks about 

these violated rights. He has divided semen life into good and bad. In 
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the first half, she faces all kinds of social injustices, but in the second 

half, she becomes a progressive and intellectual woman. The author 

indirectly asserts the superiority of Western culture over Arab culture 

and states that women in Western societies are growing and 

flourishing due to the principle of equality in male-female relations. 

While in the Arab countries, this situation remains taboo and there is 

no will in men and women to break the gender stereotypes. 

In the novel Gypsy by the Fire, the author does not pay much attention 

to this principle. Ravanipour talks more about the suffering of society 

for women than about the spirit of female egalitarianism. In 

Ravanipour's system of thought, men have not necessarily reproduced 

a patriarchal culture, and most women have helped men achieve this 

goal. Therefore, when we encounter a group of women who not only 

do not make an effort to eliminate this human crisis, but also play an 

effective role in learning about it, talking about equality seems absurd 

and ridiculous. The women in this novel do not seek much for their 

violated rights. In other words, they make no systematic and coherent 

effort to make women aware of their rights, and only the mirror 

character is placed in the process of individualization, which, of 

course, has been less influential in the emergence of this desirable 

situation. In other words, the mirror, by going through a series of 

events, happens to be on the path to prosperity and excellence, and we 

do not see a planned and purposeful effort by him. In this novel, the 

mirror, after meeting the painter Hannibal, is like a woman who has 

left the traditional shell in search of her identity. Therefore, all these 

favorable changes are due to Hannibal. The confrontation between the 

mirror and Hannibal symbolically represents the confrontation 

between tradition and modernity. 
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4. Conclusion 

The main characters of Out of the Body and Gypsy by the fire novels 

are women. As the desired character of chastity, Mani has experienced 

two completely different moments in her life. In the first half of her 

life, she is a passive woman, surrendering to adherent traditions. She 

has no right to choose and must act under the influence of the wishes 

of her father and members of her cultural group. Unsuccessful 

intermittent marriages and the domination of violent male hegemony 

are the most important components of Jordanian patriarchal society, 

which are in conflict with feminist and feminist views. In the second 

half of her life, she goes to London and gets acquainted with the 

manifestations of the West. She sees that in the new environment, 

women's rights are highly respected and women have the same human 

rights as men. Mani is so influenced by Western culture that she 

completely denies her background and repeatedly acquits herself with 

the anti-ideal of the Arab city. Mani changes her face and name in 

order to destroy her connections with her Aqaba and become another 

character with a new appearance and esoteric. This behavior of Mani 

or Sarah is a concealment of the former identity and the reproduction 

of a new identity. In Ravanipour's novel, she is a mirror woman who 

is excluded from her cultural group due to her relationship with the 

man she is interested in, and spends most of her life away from her 

father and those around her. She marries other men several times, but 

they abandon her after abusing this helpless girl. However, the mirror 

has never given up and has not stopped trying to disrupt the situation. 

During his trip to Tehran, she sets foot in a new and at the same time 

different environment and experiences events that lead to the 

flourishing of her character. Ayneh tries to save herself from critical 

situations, but Mani does not just make changes in herself and by 

attending various conferences, she tries to free women from male 

tyranny. Thus, the components of dynamism and attainment of 
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individuality seem more pronounced in the semen than in the mirror. 

Another issue is my extreme attachment to Western culture. Due to 

her departure from the patriarchal and monolithic atmosphere in 

Jordan and her experience of an environment in which women are 

respected and have human rights, she is generally undergoing a 

cultural transformation and, with her past rejection, is dedicated to a 

fledgling feminist-based culture. Turns. While the mirror has never 

denied the rituals and cultural structure of its society. Although the 

mirror is rejected by its cultural group, it never turns its back on it. 

 

Keywords: Out of the body, Efaf al-Batayeneh, Gypsy by the fire, 

Moniro Ravanipour, Feminist, Woman, Society. 
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 نشریة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ه شهید باهنر کرماندانشگا
 1177و سوم، پاییز و زمستان  سال دوازدهم، شمارة بیست

 
الجّسد از عفاف البطاینه و کولی کنار آتش تارج هايبررسی تطبیقی رمان

  هاي فمینیستیپور بر اساس مؤلّفهاز منیرو روانی
                                                                                      

   2انیمراد وهّاب                                                                        

 (مسئول سندهینو) 1یگانی یمصطف

                                                                           2ینیرصدرالدّیاردش

 چکیده

ی که دوران معاصر و پس از انقالب صنعتی از اروپا آغاز شد و در سراسر های فمینیستاندیشه  
جهان گسترش پیدا کرد، در حوزة ادبیّات نیز، راه یافت و نویسندگان بسیاری فارغ از جنسیّت، به 

های زنانه را در سطوح خُرد و کالن شدة زنان در جوامع مردساالر پرداختند و دغدغهحقوق تضییع
دوانیدن باورهای مردساالرنه در جوامع ایرانی و عربی، پرداختن به با توجّه به ریشهبازگو کردند. 

است. از این بین، عفاف البطاینه در رمان مسائل زنانه در ادبیّات این کشورها روایی داشته
پور در رمان کولی کنار آتش، تحت تأثیر باورهای فمینیستی و ساختار الجّسد و منیرو روانیخارج
ساالر جوامع خود، با رویکردی انتقادی سعی در تشریح وضعیّت نابسامان زنان و ارائۀ مرد

اند. در این تحقیق، با کاربست مبانی رفت این قشر از شرایط موجود داشتهراهکارهایی برای برون
 های مذکور باهای مشابه و غیرمشابه دو نویسنده در رمانتحلیلی، دیدگاهفمینیستی و روش توصیفی

دهد که دو رویکرد تطبیقی )مکتب آمریکایی( بازگو و تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان می
، ازدواج سنّتی در جوامع شرقی، انقیاد کامل جنس زن در برابر مرداننویسنده به مسائلی چون: 
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سرکوب عشق و عاطفه در جوامع شرقی از ترس ، احساس سرشکستگی از مؤنّث بودن
اند. طلبی اشاره کردهای خشن و منفی از مرد و مساواتارائۀ چهره، جامعههای نادرست قضاوت

در « منی»وجه اصلی تفاوت دیدگاه دو نویسنده، خودباختگی، استحالۀ فرهنگی و شیفتگی افراطی 
شده در رمان کولی کنار آتش نسبت به تغییرات واقع« آینه»الجّسد و رفتار اعتدالی رمان خارج

 است.  
 

ولی کنار آتش، فمنیست، پور، کالجّسد، منیرو روانیعفاف البطاینه، خارج ي کلیدي:هاواژه
 .زن، جامعه

 
 . مقدّمه2

اند. این نگرش باعث های گذشته رویکردی مردساالر داشتهجوامع بشری در سده
ای از تکاپوی شده است که زنان در پستوهای تاریخ مردانه پنهان شوند و کمتر نشانه

بماند. این شرایط نامطلوب در دو سدة گذشته تاحدودی تغییر پیدا کرده  ها باقیآن
محور، فضایی نسبتاً مساعد برای کنشگری زنان در جامعه های زنو پیدایی نظریّه

ها تأثیر پذیرفته، ادبیّات است. هایی که از این جنبشایجاد کرده است. یکی از حوزه
اند و های زنانه اشاره کردهشکالت و دغدغهنویسندگان بسیاری فارغ از جنسیّت، به م

اند های گوناگون و نیز، طرح موضوعات متنوّع، به زنان اجازه دادهبا خلق شخصیّت
آفرینی کنند و ها همراه مردان و حتّی فراتر و برتر از آنان، نقشتا در دنیای داستان

های عربی و ایران حضور خود را در اجتماع به اثبات رسانند؛ برای نمونه، در کشور
های این ها در آن ریشه دوانیده و بر اساس چهارچوبکه فرهنگ مردساالر سده

گفتمان، زن موجودی درجۀ دوّم معرّفی شده است، زنان )بیشتر( و مردان )کمتر( 
اند. های متعدّدی را در اعتراض به وضعیّت زنان در جامعه نوشتهنویس، رمانداستان

های نخست تکوین و تقویت رمان ای است که از دورهه اندازهاهمّیّت این موضوع ب
عربی و فارسی معاصر، مسائل مرتبط با زنان مورد توجّه قرار گرفته است و هرکدام 

ها، فراخور بینش و ذوق خویش و یا شرایط از نویسندگان متعلّق به این فرهنگ
اوضاع زنان ارائه کشوری که در آن حضور داشتند، خوانشی مبتنی بر واقعیّت از 

اند تا مخاطبان خود را به تکاپویی فکری )در سطح نخست( و عملی )در سطح داده
ثانوی( وادارند و تحوّالتی مطلوب دربارة نوع نگرش مردان به زنان و باور 
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 .شرح و بیان مسئله2-2
پور دو چهرة طاینه و منیرو روانیعفاف البدر گسترة ادبیّات معاصر عربی و فارسی، 

بخشیدن به زنان ای هستند که با خلق آثار داستانی گوناگون، در پی هویّتشدهشناخته
اند که همواره نگاهی نامطلوب به جنس زن اند. آنها در جوامعی پرورش پیدا کردهبوده

نا هستند. بر این پایه، های زنان آشها و خواستهرو، عمیقاً با دغدغهاست. از اینوجود داشته
مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر، بررسی و واکاوی و تطبیق آرای این دو نویسنده در ارتباط با 

الجّسد از نقش و جایگاه زنان در جوامع عربی و ایران است. بدین منظور، رمان خارج
پور به عنوان نمونۀ بررسی در نظر گرفته البطاینه و رمان کولی کنار آتش از روانی

وجوه  الف(های ذیل است: گویی به پرسشاست. نویسنده در این تحقیق در پی پاسخشده
 ب(های مذکور چیست؟ پور در رماناشتراک و افتراق آراء فمنیستی البطاینه و روانی

ترین مهم ج(های مذکور کدام است؟ های تعهّد و خویشکاری ادبی در رمانشاخصه
شده جامعۀ مردساالر توصیف د(مطرح شده، کدام است؟ ها مسائل زنانه که در این رمان

 ها و گفتمان مرتبط با آن چه نقشی در انزوا و سرکوب زنان داشته است؟در این رمان
 . روش پژوهش2-1

تحلیلی و رویکرد تطبیقی )مکتب آمریکایی( برای در پژوهش حاضر، از روش توصیفی
است؛ پور استفاده شدهلی کنار آتش از روانیالجّسد از البطاینه و کوواکاوی دو رمان خارج
فرض نویسنده برای انتخاب باشد. پیشها استقرایی )جزء به کل( میهمچنین شیوة تحلیل

های نسبی بافت فرهنگی و اجتماعی جوامع عربی با جامعۀ ایران و ها، همسانیاین رمان
کندوکاو نظرهای دو  است. برای بازخوانی وقرابت جایگاه زنان در این جوامع بوده

 است.های جنبش فمینیست استفاده شدهنویسنده از مؤلّفه
 . پیشینة پژوهش2-2

الجّسد به دلیل ذکر صریح های عفاف البطاینه از جمله رمان خارجبخشی از نوشته
ها با باورهای سیاسی در کشورهای عربی اجازة انتشار ندارند و طبیعتاً تحقیق دربارة آن

( ناقد و پژوهشگر 7017ی بسیاری همراه است؛ با این حال، عادل الفریجات )هامحدودیّت
( در رسالۀ 7011و عامل جمیل الصّرایره )«الجّسد للعفاف البطاینهخارج»سوری، در مقالۀ 
جدلیّه العالقه بین الشّرق و الغرب فی نماذج مختاره من الرّوایه العربیّه خود با عنوان 
اند. الجّسد دانستهترین موضوع رمان خارجشرق و غرب را محوری ، تقابلالمعاصره من عام

الجّسد مورد بررسی قرار گرفته باشد، یافت نشد. از در ایران نیز، پژوهشی که در آن، خارج
رو، در تحقیق حاضر برای نخستین بار این رمان در سطح فکری و محتوایی مورد این

 گیرد.بررسی قرار می
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هایی با محوریّت زن و پور و رمان کولی کنار آتش، پژوهشروانیدربارة آثار منیرو 
مکتب اصالت زن در نقد ادبی و فمینیسم نامۀ است که عبارتند از: پایانفمینیست انجام شده

ای بررسی مقایسه»(؛ مقالۀ 1128آبادی )ازحسن پورو تطبیق آن بر آثار داستانی منیرو روانی
 (Vandi Vales) های دختر غبار نوشتۀ وندی وَلِسداستان های خشونت علیه زنان درجلوه

 (.1177از اسداللّهی و همکاران )« پورو کولی کنار آتش نوشتۀ منیرو روانی
افزاید، نگاه تطبیقی شود و بر ابعاد نوآورانۀ آن میآنچه موجب تمایز تحقیق حاضر می

پژوهشی به آن اشاره  الجّسد و کولی کنار آتش است که در هیچهای خارجبه رمان
توان با وجوه همسان و ناهمسان ساختار فرهنگی دو جامعۀ است. با این بررسی مینشده

حلّی سنّتی عربی و ایرانی آشنا شد و دالیل انزوا و انفعال زنان جامعه را واکاوی کرد و راه 
 مناسب برای رفع آن در دوران معاصر در نظر گرفت.   

 ق. مفاهیم نظري تحقی2-4
میالدی به بعد، به طور  1960تفکّرات فمینیستی در قرن بیستم و از اواخر دهۀ 

جدّی در نقد ادبی رواج پیدا کرد. منتقدان در نقد فمینیستی به دو جریان باور دارند. 
دانند و ویرجینیا ولف میالدی می 1770تا  1870های متعلّق به سال آنان موج اوّل را

(Virginia Woolf )ن دوبوار و سیمو(Simone de Beauvoir) های برجستۀ را از چهره
(. موج دوّم نقد فمینیستی 772: 1181شمارند )ر.ک: سلدن و ویدسون، اول می موج

 Betty)م( از بتی فریدان 1771زنانگی ) میالدی و با انتشار کتاب راز 1770از دهۀ 

Friedan)(. موضوع727: شود )ر.ک: همان، مؤسّس سازمان ملّی زنان آغاز می 

شدن های فمینیسم، حقوق زنان و مسائلی همچون: عقیدة سرکوبمشترک جریان
شدن زنان امور مربوط به زنان در ساختار زبان مردانه و به سکوت و خاموشی کشیده

یابی به زبان سیّال و متناسب با تفکّرات زنانه و به این نظام و تالش برای دست در
 است.نویسی طور کلّی، زنانه
رساند، بحث هم میهای گوناگون فمینیسم را در یک نقطۀ مشترک بهآنچه شاخه

ها بر این نکته اذعان دارند فمینیست زنان و مسائل مربوط به آنان است؛ چراکه همۀ
مردان قرار  که زنان به دلیل زن بودن خویش در موقعیّت تبعیض و فرودستی نسبت به

های اند )ر.ک: فمنیسم و دانشدیده گرفته شدهها نااند و در همۀ عرصهگرفته
کشیدن روابط زنان و ها در به چالشفمینیست»دیگر،  (؛ به بیان7: 1180فمنیستی، 

قوانینی که زنان را سرسپرده،  مردان، عصیان در برابر تمامی ساختارهای قدرت و
دارای نقاط دارد و تردید در برابر تقسیم کار زنان، فرودست و درجۀ دوّمی نگه می

فمینیستی در این  های(. تمامی نحله7: 1188)واتکینز و دیگران، « اشتراک هستند.
نقطه اتّفاق نظر دارند که مناسبات موجود میان دو جنس در خانواده و اجتماع 



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

 

777 

ای تغییر یابند که زنان بتوانند به طور دلخواه بر گونهاند و باید بهنبوده بخشرضایت
بخشیدن به نتیجه امکان فرصت برابر برای فعّالیّتداشته باشند؛ درزندگی خود کنترل 

نقد (. 11: 1182دست آورند )ر.ک: بستان، های انسانی خود را بهتمامی قابلیّت
پرداختن به مسائل زنانه در  الف(فمینیستی در پی پرداختن به سه شاخصۀ اصلی است: 

ات، یک سنّت زنانه وجود دارد که به واسطۀ اثبات این مطلب که در تاریخ ادبیّ ب(ادبیّات. 
اشاره  ج(شود. جامعۀ کوچکی از زنان نویسنده که با هم در حال رقابت هستند، تقویت می

های ها و نمایش درون و نیز، حوزهبه این موضوع که زنان در ادبیّات در پیدایی فردیّت
های خاصّ خود ویژگیها و دریافت از جهان بیرون، از گذاریتفکّر، احساس، ارزش

درمجموع، فمینیسم، ایدئولوژی زنان  (.277: 1187برخوردار هستند )ر.ک: آبرامز، 
مستتر است که زنان به دالیل جنسیّتی  است؛ زیرا در همۀ رویکردهای آن، این اعتقاد

( و به واسطۀ چیرگی این باور بر 177: 1188عدالتی هستند )ر.ک: تانگ، اسیر بی
ها در فکر است. فمینیستزنان برای کنشگری و مؤثّربودن از بین رفته جامعه، انگیزة

 ها و درانداختن طرحی نو با محوریّت زنان هستند.شکستن این کلیشه
 الجّسد. عفاف البطاینه و تالصة رمان تارج2-5

دکتر عفاف البطاینه مترجم، پژوهشگر و ناقد ادبی، متولّد یکی از روستاهای 
ور اردن است. او تحصیالت ابتدایی را در شهر گذراند و شمال کش کوچک در

مدّتی بعد، برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور مهاجرت کرد. پس از اتمام 
های اردن در شهرهای هیروت و انبره مشغول تحصیالت، به عنوان استاد دانشگاه
تجربه  های آمریکا و دانشگاه شارقۀ کویت را همتدریس شد. او حضور در دانشگاه

اکنون به عنوان استاد ادبیّات عرب در دانشگاه زاید دبی کرده است. البطاینه هم
نویسی هم، آثار های پژوهشی، در حوزة داستانکند. او افزون بر فعّالیّتفعالیّت می

درخور توجّهی خلق و ترجمه کرده است. البطاینه عضو مؤسّس مجمع مترجمین 
های عربی و انگلیسی چاپ و مقاله به زبانتاکنون چندین کتاب  عرب است و

خارج الجّسد، اإلغواءاألخیر و های او عبارتند از: ترین رماناست. مهمکرده
 عکراإلمرأه.

-زدگی و شیفتۀ فرهنگ غربهایی است که غربنمونۀ بارز رمان الجّسدخارج

 منطبق کند، کامالًشهری که نویسنده توصیف میکشد و آرمانبودن را به تصویر می
های غربی است. البطاینه، غرب و مظاهر آن را نماد پیشرفت و رسیدن به با شاخصه
شهر شرقی و عربی را در قالب شخصیّت های پادآرمانداند و دربرابر، مؤلّفهکمال می

(. 777م: 7011کند )ر.ک: الشتوی، مطرح می« منی»یک دختر روستایی ساده به نام 
کند و به دلیل بافت مردساالر در کشور اردن زندگی می ای فقیرمنی در خانواده
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جامعه و مشکالت اجتماعی و اقتصادی، در شرایط مطلوبی رشد و پرورش پیدا 
انگیز برای این دختر است. پدر منی با اعمال هژمونی خشن، فضایی دهشتنکرده

ست. منی ایجاد کرده و از او شخصیّتی منزوی، مطیع و بدون اعتماد به نفس ساخته ا
به -خوردن و تحقیر مادرش بوده و نگرشی منفی نسبت به پدر پیوسته شاهد کتک

است. پدر مانع تحصیل منی شده و دخترش را پیدا کرده -عنوان نمایندة جنس مذکّر
است. در محیط کوچک روستا، عدم ازدواج بهنگام دخترانی به کارکردن واداشته
ها زده شود و به این بهانه، مورد آزار و نهایی به آشود تهمتچون منی باعث می

شود، دختر را اذیت پدر قرار گیرند. پس از آنکه پدر از رابطۀ منی با صادق آشنا می
کند. مدّتی بعد، منی متوجّه دهد و در خانه زندانی میمورد ضرب و جرح قرار می

ای ضربهاست. شنیدن این خبر، شود که صادق با دخترعموی خود ازدواج کردهمی
آورد و آتش امید را در وجود او خاموش سخت به جسم و جان دختر وارد می

ها در ذهن کند. منی از مردان روستا بیزار است و تصویری منفی و نامطلوب از آنمی
های خواهند و در مناسبتشهوتشان می چیز را برای خود و اقناعدارد. کسانی که همه

شوند. اندکی بعد، پدر منی تصمیم توری متوسّل میخانوادگی، به زورگویی و دیکتا
اندام است. او در گیرد او را به عقد محروس دربیاورد که مردی دیرسال و درشتمی

کند. محروس همچون پدر منی زندگی جدید خود هم، خوشبختی را تجربه نمی
تی بعد، انجامد. مدّجویانه دارد. فرجام این ازدواج به طالق میرفتار جزمی و برتری

کند که با فردی به نام سلیمان که اهل اردن و ساکن عموی منی به او پیشنهاد می
اسکاتلند است، ازدواج کند. منی برای رها شدن از این محیط تن به این ازدواج 

شود و گام در محیطی جدید با فرهنگی متفاوت دهد و از اردن خارج میمی
گیر سلیمان، منی با زنان اسکاتلندی گذارد. با وجود شخصیّت خشن و سختمی

شود. برقراری این ها آشنا میکند و با سبک زندگی و حقوق آنارتباط برقرار می
مناسبات، سرآغاز تحوّالت بنیادین فکری و شخصیّتی در او و جدایی از سلیمان 

شود. کند و راهی بازار کار و دانشگاه میشود و زندگی مستقلّی را آغاز میمی
ای ، او را در مسیر تازه«ستیورت مکفیرسون»یی و ازدواج منی با فردی به نام آشنا

شرق را واکاوی  دهد. منی در این تجربۀ جدید، تضادهای فرهنگی غرب وقرار می
آورد شهر( را به یاد میسو، محیط بسته و غمناک شرق )پادآرمانکند. او از یکمی

شهر( ه حقوق زنان را در غرب )آرمانفضای همراه با احترام ب و از سوی دیگر،
شدن در فرهنگ جدید، کند. او برای گریز از گذشتۀ سیاه خود و جذبتجربه می

، «سارا الکساندر»شود و با تغییر چهره و نام خود به به عمل جراحی زیبایی متوسّل می
کند. این رفتار منی، واکنش افراطی و فرهنگ عربی و همۀ مظاهر آن را نفی می
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شود. او هویّت هاهری و رآمده از سرکوب و تحقیر در زندگی گذشتۀ وی تلقّی میب
باطنی خود را به اختیار تغییر داده و به شخصیّتی دیگر تبدیل شده است. به عبارت 
دیگر، منی در جریان نوزایی فرهنگی که به واسطۀ زندگی در لندن تجربه کرده، به 

 است.سارا با شخصیّتی جدید بدل شده
 پور و تالصة رمان کولی کنار آتش. منیرو روانی2-6

پور از نویسندگان مشهور دوران معاصر است. او در جفرة بوشهر به دنیا منیرو روانی
پور در دانشگاه آمده و تحصیالت ابتدایی و متوسّطه را در این شهر گذرانده است. روانی

 1170شود. او از سال ی آمریکا میخواند و برای ادامۀ تحصیل، راهشناسی میشیراز، روان
های نویسی شده، بر اساس مؤلّفهخورشیدی به صورت جدّی وارد وادی داستان

میالدی تاکنون ساکن  7002کند. او از سال ای خلق میشناختی و تربیتی، آثار شایستهروان
 پور سرشار از موضوعاتی است که زنان در آن نقشیهای روانیآمریکا است. داستان

زنان و »اند. محوری دارند و تالشی ستودنی برای ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه رقم زده
پور را های آواره، هرجایی و بیوه، بخش بسیاری از آثار روانیزن مصائب آنان و مظلومیت

 الف((. آثار او در دو دسته قابل بررسی هستند: 711: 1188)تسلیمی، « گیرد.دربر می
 ب((. 1128(؛ کولی کنار آتش )1177(؛ دل فوالد )1178بارتند از: اهل غرق )ها که عرمان

جمهور داستان که عبارتند از: گنجشک و آقای رئیسهای کوتاه و مجموعهداستان
(؛ زن فرودگاه 1127(؛ سیریا سیریا )1177های شیطان )(؛ سنگ1172(؛ کنیزو )1177)

 (.1181(؛ نازلی )1180فرانکفورت )
شود. این رمان دربارة پور محسوب میترین اثر منیرو روانیر آتش، برجستهکولی کنا

زندگی دخترکی کولی و رقّاصه به نام آینه است که با پدر و نامادری خود در جنوب ایران 
خورشیدی روی داده است. آینه به همراه  70کند. این داستان در اواسط دهۀ زندگی می

ها و ها آیینکردن به مناطق مختلف است و کاروان آناش پیوسته در حال کوچخانواده
شود و به او دل ها، آینه با مردی نویسنده آشنا میقوانین خاصّ خود را دارد. یکی از شب

دهد و چند روز بعد، دخترک دهد. نویسنده نشانی محلّ زندگی خود را به آینه میمی
کند. اندکی بعد، مردان کاروان از میرود و با او رابطه برقرار کولی به سراغ معشوقش می

کنند. پدر آینه که شوند و با توجّه به قوانین خود، او را تنبیه و طرد میاین موضوع باخبر می
دهد و بدون او حرکت در برابر قوانین موجود تسلیم است، مقداری پول به دخترش می

شود که این فرد مسافر می رود، امّا متوجّهاش میکند. دخترک به نزد معشوق نویسندهمی
رود و در آنجا با دو دختر به نام نیلی و مریم بوده و راهی تهران شده است. آینه به شیراز می

های سیاسی مخالف با حکومت وقت شود. مریم یکی از اعضای متعصّب تشکّلآشنا می
از کشور های سیاسی، نیلی آموزد. با تشدید کنشاست. او به آینه خواندن و نوشتن می
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رود. او در گاراژ با رانندة کامیونی آشنا شود و آینه با ترک مریم، به بوشهر میخارج می
رسد و مرد او را ترک کند، امّا این پیوند به فرجام نمیشود و با او ازدواج موقّت میمی
کند برای یافتن شود و قصد میدرپی، آینه تسلیم نمیهای پیکند. با وجود شکستمی
ای نزدیک دانشگاه سکنی اش راهی تهران شود. در تهران، در مسافرخانهوق گمشدهمعش
کند. پس از های خیابان انقالب سپری میفروشیگزیند و غالب اوقات را کنار کتابمی

شود. یکی کند و سرگردان میناچار مسافرخانه را ترک میرسد، بهاینکه پولش به اتمام می
« قمر»و « سحر»، «افروزگل»های زد، با سه زن به نامستان پرسه میاز روزها که کنار بیمار

گردد، سرانجام در شود و پس از آنکه مدّتی به دنبال کار میخانه میها همآشنا و با آن
افروز سپارند و گلشود. سحر و قمر در تظاهرات جان میای مشغول به کار میکارخانه

رود و افروز میاست، به دنبال گلآمده سرگشته شدهپیششود. آینه که از شرایط ناپدید می
شود و در آنجا با راهنمایی کشیش، نزد استاد نقّاشی به به صورت اتّفاقی وارد کلیسایی می

رسد و برای پیدا های فراوان به درجۀ استادی میرود. او پس از آموزشمی« هانیبال»نام 
شود که پدرش در حال احتضار است. بر جّه میشود. او متواش راهی جنوب میکردن قبیله

کند. پدر با دیدن دختر، در کمال آرامش دنیا را شود و با او دیدار میبالین پدر حاضر می
دهد و با برگشتن به کند. آینه در پایان رمان، رفتاری شگرف از خود نشان میترک می

رقصد و آیین دیرینۀ کولیان یکند و به دور آن ماش آتشی روشن میتهران، روی بام خانه
 آورد.را به جای می

 
 . بحث و بررسی1

بخشیدن به زنان های فمیسنیتی در پی شخصیّتگرای جنبشرویکردهای اعتدال
ها خواهان حقوق دهد که آنها نشان میستمدیده و مظلوم است. مبانی نظری این جنبش

نگاهی به این پور که نیمنه و منیرو روانیها هستند. عفاف البطایبرابر با مردان در همۀ عرصه
اند که بیانگر تالشی زنانه برای شکستن مرزهای هایی خلق کردهاند، رمانها داشتهنظریّه

کوشند با کسب استقالل فکری و زنانی که می ؛شده از سوی مردان استتعریف و تحمیل
الجّسد و آینه در ر خارجشخصیّتی، عنصری سودمند در زندگی خود باشند. البتّه، منی د

کولی کنار آتش، نمایندة زنانی هستند که از شرایط غیرآرمانی و اسفبار به وضعیّتی 
های است، قابلیّتاند و با وجود موانعی که هژمونی مردساالر ایجاد کردهمطلوب رسیده

رشده در های فمینیستی ذکترین سویهاند. در این بخش، مهمزنانۀ خود را به ههور رسانیده
 شود.دو رمان بررسی و دیدگاه دو نویسنده دربارة جنس زن مقایسه می

 . انقیاد کامل جنس زن در برابر مردان1-2
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ها بر آن تأکید دارند، انفعال زنان در برابر یکی از مسائلی که فمینیست
الجّسد، البطاینه که در چنین های جامعۀ پدرساالر است. در رمان خارجزورگویی
است، با نگاهی انتقادی، شرایط جوامع شرقی )عربی( را برای رشد کرده فضایی

جویی مردانه گرفتار هستند داند؛ زیرا زنان در زندان قدرتپرورش زنان مناسب نمی
ای هرگونه ترقّی شخصیّتی را برای این جنس سرکوب و نفی و تعصّبات قومی و قبیله

ن جوامعی، زنان عاری از اراده و (. در چنی17-70م: 7017کند )ر.ک: کاتب، می
ها، روی آناختیار هستند و هیچ حقّی برای تعیین سرنوشت خود ندارند. تنها راه پیش

دیگر، زنان شرقی به مثابۀ عبارتهای مردانه است؛ بهپذیری از خواستهفرمان
عروسکی در دست مردان هستند و مناسبات میان این دو جنس، از باال به پایین و 

هایی چون: جویانه است. به این دلیل که مردان عرب با توجّه به مؤلّفهریبرت
کنند، ها و منافع شخصی و عرف جامعه برای زنان نقشۀ راه تعیین میخواسته
گفتن از مساوات در این سامانۀ فکری و رفتاری، امری باطل و مضحک به نظر سخن
 رسد.می
وامع عربی و جایگاه متزلزل منی را به نویسنده در رمان، ابتدا فضای حاکم بر ج 

کند کشد، سپس به شرایط زیستی سارا )منی سابق( در اسکاتلند اشاره میتصویر می
ارزش بودن زنان در ساختار اجتماعی شرقی تأکید کند. تا از طریق این مقایسه، بر بی

به عبارتی، نویسنده از طریق خلق یک شخصیّت که دو هویّت دارد، مفهوم 
فمینیستی انفعال زنانه را در برابر مفهوم فمینیستی آزادی و اختیار زنان مطرح ضدّ

شهر غربی ارائه دهد. در بخش شهر عربی و آرمانکرده است تا سیمایی از پادآرمان
های گیری ندارد و مانند انسانهرگز اختیار و فرصتی برای تصمیم نخست رمان، منی

که به سنین نوجوانی رسیده و به صادق دل بسته لیشود؛ درحاناتوان با وی برخورد می
شود. دوری از رو شده و به اجبار، از معشوق خود جدا میهای پدر روبهاست، با مخالفت

ترین نمود انقیاد و انفعال منی )در سطح اوّلیّه( و صادق و ازدواج اجباری با محروس، اصلی
پذیری، از منی دختری از اطاعتزنان جامعۀ عربی )در سطح کالن( است. این میزان 

 گوید:پذیر ساخته است. او در این باره میاراده و سستیبی
)البطاينه، .« معنا من الخروج حتي إلي الحقول القريبه، کان يقيدنا إلي الجنه التي بناها ... »

حتّی از رفتن به کشتزارهای نزدیک هم ما رامنع کرد، ما را به  :ترجمه. (41م: 2001
 !برد که خود ساخته بودی[ بهشتی می]سو
ثالث ايام وانا ممدده فوق الفراش، مزيج من االلوان البنفسجيه والبرتقاليه والزرق والسود يحيط »

سه روز است که )به دلیل ابراز عالقه به صادق  :ترجمه(.  11)همان:  «بالجروح والتشققات.
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های بنفش، نارنجی، آبی رنگام، ترکیبی از کاری پدر( در رختخواب افتادهوکتک
 اند.هایم حلقه زدهها و جراحتو سیاه دور زخم

در خانوادة منی، مادر نیز، تحت فشار هژمونی مردانه قرار دارد. شاید بتوان مادر منی را 
پذیر بوده و رفتاری ورای آیندة او ترسیم کرد. زنی که در خانواده، همواره تسلیم و قانون

 م نداده است:قوانین مردانه انجا
زوجني اخي وانا لم ابلغ ... عشت خادمه لعايله زوجي ... اطبخ وازرع ... وان اشتکيت طالني »

زوجي قبل حذاء حماتي جاءت حماتي لي بضره ... کلما ضاقت بي الدنيا ارجع الى بيت  "قايش"
« ذليله.اخي، وقبل ان اطلب مساعدته، تکون زوجته قد عبرت عن ضيقها فارجع الي بيت زوجي 

هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم، برادرم، شوهرم داد ... خدمتکار  :ترجمه ( 24)همان: 
کردم کردم ... اگر ابراز نارضایتی میوپز و کشاورزی میخانوادة شوهرم شدم، پخت

نواخت ... مادرشوهرم بر های مادرشوهرم مرا میهای شوهرم قبل از لنگۀ کفششالق
گشتم، اما شد به خانۀ برادرم بازمیفرسا میرگاه زندگی طاقتسرم هَوو آورد ... ه

کرد، خوار و قبل از اینکه کمکی طلب کنم، زنش از حضور من ابراز انزجار می
 گشتم.سرافکنده به خانۀ شوهرم بازمی

در رمان کولی کنار آتش، آینه و زنان دیگر، به مثابۀ شخصیّت منی در بدو امر، متزلزل 
دهد های پدر تن درمیقالل فکری و شخصیّتی هستند. آینه همواره به خواستهو عاری از است

پذیرد که ابزاری برای درآمدزایی او باشد. او در فرهنگی رشد و پرورش پیدا کرده و می
که عدول از هنجارهای مردانه عواقب ناخوشایندی دارد و در معدود دفعاتی که 

خوابگی آینه با شود. هنگامی که ماجرای همجه میکند، با تنبیه و طرد مواهنجارگریزی می
ها برای فرار از این ننگ، دختر را شود، آنفردی به نام مانس برای مردان قافله قطعی می

کنند. این رفتار، مصداق علنی خشونت علیه زنان است و بافت فرهنگی شکنجه و اذیت می
ان خانواده تا پنج روز به نوبت او را کند. مردخوبی آشکار میمردساالر جامعۀ ایران را به

زنند و در صورتی که بخت با او یار باشد و زنده بماند، از سوی گروه فرهنگی شلّاق می
ها و تعصّبات فرهنگی، سستی و شود. واکنش آینه در برابر این حجم از کژاخالقیطرد می

 انفعال است:
مانند، افتد. پوزة نیتوکتاراند، به جانت میا میرویت سیاه ... پدر با چماقی که روزگاری کفتارها ر»

کشد، قافله منتظر ایستاده است. روز اوّل، روز پدر جنبد ... ]تو را به[ سنگال/ میمانند دهان ماری موذی می
 (11: 1171پور، )روانی« رسد.گاه نوبت به مردان قافله میزند تا خسته شود. آناست، می

ر زن و نیز، عدم اختیار جنس مؤنّث، آینه را تحت تأثیر چیرگی فرهنگ برتری مرد ب
پذیرد. آید و آن را میدهد و او کامالً با این تنبیه و تحقیر و درنهایت، طرد کنار میقرار می
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هژمونی قدرت مردانه به قدری ارادة این دختر را متزلزل کرده است که او هیچ انگیزه و 
 شود.و در برابر خواست مردان، کامالً تسلیم می ای برای مقاومت و مبارزه نداردایده

 . ازدواج سنّتی در جوامع شرقی1-2-1

جو بر این ستیزی در جوامع شرقی، ازدواج سنّتی است. مردان سلطهیکی از نمودهای زن
ها به دلیل عدم توانایی کافی در تشخیص صحیح مسائل، قادر به برگزیدن باورند که زن

شوند و با اعمال هژمونی رو برای خود نقشی پیامبرگونه قائل میاز این آل نیستند؛همسر ایده
کنند که از دید مردان، شایسته به نظر نرم یا خشن، زن را وادار به ازدواج با کسی می

این نوع طرز تفکّر همگی ساختۀ تمدّن مردساالر »ها عقیده دارند که رسد. فمینیستمی
)سلدن و ویدسون، «  شود.، بلکه به زن تبدیل میشودمتولّد نمی است و هیچ کس زن

شود و تصوّر شخصیّت (. طبق این نگرش، ماهیّت جنس زنانه انکار می771-770: 1181
 رود.مستقل برای زنان از بین می

الجسّد، نشانۀ این رفتار بارها دیده شده است. منی به عنوان شخصیّت در رمان خارج
صدا و غیرتکثّرگرای مردانه آن کند، ولی فضای تکقه میاصلی رمان، به صادق ابراز عال

ایستد. نگاه جزمی و واکنش شدّت در برابر این خواستۀ مشروع میپذیرد و بهرا نمی
طلبانۀ دختر، بیانگر عدم آمادگی ساختار فرهنگی جامعۀ متعصّبانۀ أبامنصور به رفتار استقالل

است. از دید مردان عرب، دختر بدیل مادر های زنانه به خودشان عربی برای تفویض نقش
پذیر باشد )ر.ک: فریجات، است و باید همانند او رفتار کنند. یعنی همواره تسلیم و فرمان

اجبار با محروس شود، سپس به(. بر این پایه، منی مدّتی زندانی و منکوب می11م: 7017
ولی قادر به اعتراض در ای به محروس ندارد، کند. اگرچه دختر هیچ عالقهازدواج می

های خود را همراه با اشک و ناله و به صورت درونی و سطح عینی و بیرونی نیست و شکوه
 کند:در غالب حدیث نفس مطرح می

حين نظرت إلي وجه محروس، کان أکثر غرابة و قبحا مما تخيلت جسده الذي بالکاد يدخل »
شر. دفعت ثمن رفضي أمام عيني محروس. ضربني من باب المنزل يجعلني أشعر أنه فيل أو بقرة ال ب

 از وقتی» :ترجمه. (27-22م: 7001)البطاینه،  .«والدي. شتمني و قال إني ال أستحق حتي محروس
 اشگنده هیکل با آن بود. بدقواره کردممی تصور آنچه از بیش دیدم، را محروس چهرة نزدیک
. زادآدمی نه شوم،می مواجه گاو یک یا یلف  با یک کردممی احساس شد،می وارد در از وقتی
دشنام داد و  زد، کتکم محروس چشمان پیش پدرم پرداختم،( را ازدواج این) با مخالفت بهای
 «.نداری هم را محروس لیاقت حتّی تو: گفت

کند که برای رها شدن از زندان پدر به این ازدواج تن منی در جای دیگری بیان می
شود، بلکه در روابط زناشویی با محروس گرهی از مشکالتش باز نمیدهد، اما نه تنها می

 پاشد. شود و زندگی دوم او نیز، از هم میدچار گسست می
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در رمان کولی کنار آتش، زنی هفده ساله که شوهرش را به دلیل مارگزیدگی از دست 
جالب آنکه این داده و بیوه شده است، اجازة ازدواج با پسری هم سنّ و سال خود را ندارد. 

نگاه تنها منحصر و محدود به مردان نیست و هژمونی قدرت مردساالر به قدری بر بینش و 
شمارند و از آن ها نیز، چنین باورهایی را اصل مینگاه زنان تأثیر گذاشته است که آن

ها کنند. این رفتار منفعالنه بیانگر عدم رشد و بلوغ فکری زنانی است که سدهپیروی می
-کرد، میگذاشت. شیون میخواستمش، امّا مادرم نمیمی»اند: ت سیطرة مردان قرار داشتهتح

پور، )روانی «کنی.گفت که ما را سرافکنده میای به خانه بیاورم. پدر هم میخواست باکره
دهد که ( واکنش منفی مادر به خواستۀ پسر مبنی بر ازدواج با زنی بیوه، نشان می101: 1171

اند که بتوانند خود را از زیر سلطۀ مردان بیرون به این سطح از بلوغ فکری نرسیده زنان هم
شده از سوی هژمونی ها با پیروی کورکورانه از خطّ سیر فکری نهادینهآورند. آن

پور با کنند. روانیگیرند و همچون مردان رفتار میپدرساالر، گاهی در برابر هم قرار می
ویژه ت غیرمستقیم در پی ارتقای سطح فکری مخاطبان خود، بهطرح این موضوع، به صور

دانستن زنان در برد و با دخیلزنان است. او نگاه خود را از سطح متغیّر جنسیّت فراتر می
جنسان خود را به ایجاد تحوّالت شناختی در خویش پیدایی شرایط نامطلوب فعلی، هم

، زنان خودباخته و منفعل در به وجود کند؛ به عبارت دیگر، از دید نویسندهدعوت می
جای آمدن شرایط نامطلوب فعلی سهمی برابر با مردان دارند. غالب زنان حاضر در رمان، به

دهند و این ذلّت خودخواسته، تاحدودی ناشی از های پوشالی، به آن تن میمخالفت با رسم
 هاست.  عدم بینش وسیع و معرفت بنیادین در آن

 رشکستگی از مؤنّث بودن در جوامع شرقیاحساس س. 1-2-2

الجّسد، منی دختری سنّتی و گرفتار باورهای کهنه و غلط جامعه است. او در رمان خارج
کند. این تفکّر زاییدة رفتار داند و سرزنش مییک دختر است، خود را مقصّر می از اینکه

قدری دچار نگاه بهناروای جامعۀ مردساالر با جنس مؤنّث است. زنان تحت تأثیر این 
بینند )ر.ک: وادی، اند که مشکل را در جنسیّت خود میسکون و جمود فکری شده

آمده و تحلیل عوامل (. شاید به این دلیل که قادر به تغییر شرایط پیش178م: 7008
کنند. به عبارت ها نیستند، مشکل را در زن بودن خالصه میعدالتیخوردن این بیرقم

داند، غ فکری منی، ریشۀ مصائب زنانه را نه تنها اجتماعی و فرهنگی نمیدیگر، عدم بلو
رود. این طرز تفکّر، به نوعِ تلقّی بخشد و به بیراهه میبلکه آن را در سطح جنسیّتی تنزّل می

ها به شدّت با این داند. فمینیستجنس دوّم می گردد که زن راجامعۀ پدرساالر از زن برمی
اند و خواستار ایجاد تحوّالت مهم در ساختار سامانۀ اندیشگانی جامعه و نگاه مخالفت کرده
اند. منی در دوران نخست زندگی خود )قبل از سفر به غرب( هر اندازه تمدّن پدرساالر شده

تحقیر شده و خود را خوار و ضعیف پنداشته است، در دوران دوّم زندگی خود )زندگی در 
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وا ندانسته، بلکه بر هویّت و جنسیّت خود تأکید ورزیده است غرب(، نه تنها زن بودن را نار
(؛  بنابراین البطاینه محیط اجتماعی را در تکامل شخصیّت زنانه و 177-110)ن.ک: همان: 

داند. منی دربارة کیفیّت دوران نخست زندگی خود )ازدواج استقالل فکری آنان مؤثّر می
 گوید:با سلیمان، همسر دوّمش( می

: ترجمه(. 717همان: ) .« ... ، رفض أن أعملهالسيار هأخرج، رفض أن أتعلم قياد رفض أن»
 باشم. داشته شغلی شد کهمی  مانع بگیرم، یاد رانندگی نگذاشت بیرون بروم، از منزل نداد اجازه
... األشياء أصبحت أکثر وضوحا  هذا اللي ابطنک رخيص مثلک ... وه تزوجتک ألنک رخيص»

-770 همان:) .« ... صفعني سليمان، أسمع صوت بکائي بين الجدران وأشعر باالنکساروايالما عندما 
 در شکم هم که ایبچّه این... بودی  ارزشبی چون کردم؛ ازدواج تو با( گفت:می من به): ترجمه (717

 صورتم به سیلی یک سلیمان شد که ودردآورتر ترعیان برام زمانی چیزهمه... است  ارزشبی توست،
 کردم.می حس را و تحقیرشدنم شنیدممی خانه دیوارهای میان را هایمگریه پژواک نواخت،

الجّسد، سرشکستگی جنسیّتی زنان به در رمان کولی کنار آتش، برخالف رمان خارج
ها و صورت غیرمستقیم بیان شده است. به این معنا که نویسنده )راوی( با خلق صحنه

رساند که زنان شرقی از اینکه با این را به این باور میشگردهای تصویرسازی، مخاطب 
کنند. توصیفاتی که راوی از کیفیّت اند، احساس نارضایتی میجنسیّت آفریده شده

دهد، مؤیّد حقارت ناشی از زن بودن در جامعه برخوردهای پدر خانواده با آینه ارائه می
پور ترین دغدغۀ روانیمردانه، مهم شده بر زنان از سوی هژمونیاست. نگاه ابزاری تحمیل

هایی ها نمود دارد، بیان سرشکستگیپردازیدر این رمان است. آنچه در ژرفای این صحنه
ها نوعی حقارت های ابتدایی این تصویرسازیکنند. اگرچه در الیهاست که زنان تجربه می

هدف غایی  تر،های ژرفشود، ولی در الیهو سرشکستگی از مؤنّث بودن دیده می
پور، تولید انگیزه برای ایجاد تغییر در این نظام فکری و رفتاری است. در بخشی از روانی

شود، او را برای تنبیه به رمان، پدر آینه پس از آنکه متوجّه روابط دختر با فردی غریبه می
ای خانوادگی و تاحدودی شخصی، به آورد. جالب آنکه، مجازاتِ مس مسئلهمیدان می

ایِ مبتنی بر قواعد مردساالر، این نقش و حق را شود. نظام قبیلهت گروهی انجام میصور
گونه که تشخیص ها داده است تا دربارة سرنوشت یک دختر تصمیم بگیرند و آنبه آن
 دهند، با او رفتار کنند:می
فله منتظر ایستاده کشد، قاوال/ میپیچاند، تو را تا میدانگاه، روی سنگپدر موهایت را دور دست می»

: 1171پور، )روانی« رسد.گاه نوبت به مردان قافله میزند تا خسته شود، آناست. روز اوّل، پدر است، می
80) 
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 هاي نادرست سرکوب عشق و عاطفه در جوامع شرقی از ترس قضاوت. 1-2-4
وابط از دیگر موضوعات مطرح در جامعۀ سنّتی و مردساالر، نوع نگاه اعضای آن به ر

های دینی و عاشقانه است. این مقوله در ساختار فرهنگی جوامع شرقی بر اساس چهارچوب
عرفی سامان یافته و علنی شدن پیوندهای عاشقانۀ جنس مؤنّث، امری مطرود و نپذیرفتنی 

دانند ورزیدن را یکی از رفتارهای عادّی زنانه میها عشقاست. به همان اندازه که فمینیست
پندارند و در برابر آن کنند، جوامع پدرساالر، آن را مایۀ شرمساری میفاع میو از آن د

شود. منی هنگامی الجّسد، تقابل میان این دو نحلۀ فکری دیده میایستند. در رمان خارجمی
شود، ولی با افشای این راز کند، عاشق پسری به نام صادق میکه در روستا زندگی می
گسلد. پیش از این، منی در گردد و این پیوند از هم میندانی میمگو، دختر از سوی پدر ز

هراسد، زیرا جامعه اجازة این کار را از او گرفته و اش میخلوت همواره از برمالشدن رابطه
برای ارتکاب به آن، مجازاتی سخت تعیین کرده است. در رمان، هنگامی که دختر به 

پناه است. حتّی مادر نیز، در برابر د، کامالً بیشوورزیدن به صادق، تحقیر میواسطۀ عشق
 (.27-22م: 7001تحکّم پدر، قدرتی برای دخالت کردن ندارد و تنها ناهر است)البطاینه، 

شود که برای گذراندن ای آشنا میدر رمان کولی کنار آتش، آینه با مرد نویسنده
بندد و خود را برای جلب میتعطیالت نوروزی به بوشهر آمده است. آینه به مرد غریبه دل 

دهد، ولی مدّتی بعد، هنگامی که اعتماد معشوق و به دست آوردن او، در اختیارش قرار می
یابد. نخستین بحران بزرگ در گردد، دیگر نام و نشانی از این فرد نمیبه مسافرخانه بازمی

 آید:زندگی او با شکستی عشقی به وجود می
شنوی: منم! مرد دو ساعد روی قرار صدای خودت را میهی، مشتاق و بیددستت را توی هوا تکان می»
گوید: رفت. انگار بر لبۀ کند و آهسته میشود، خوب نگاه میگذارد، بیشتر خم میهای شناسیر مینرده

کنی. شاید لرزند. به باال نگاه میای، پاهایت همچون دو ساقۀ باریک خیزران در باد میپرتگاهی ایستاده
: 1171پور، )روانی« دیگری را ببینی، صدای دیگری را بشنوی، امّا روی شناسیر، دیگر کسی نیست. کس
17) 

گیرد. از سویی، مردی که از او انتظار در این رمان، آینه از دو جهت تحت فشار قرار می
 وفاداری داشت، بوشهر را ترک کرده و از سویی، با افشا شدن این رابطه در قافله، مجازاتی

بستر سنگین در انتظارش است. در بخش دیگری از داستان، یک رانندة کامیون با آینه هم
کند. کند، ولی پس از مدّتی دختر را رها میشود و در شهری برای او خانه اجاره میمی

کند: که اقدام به خودکشی میطوریشود، بهآینه بار دیگر دچار بحران روحی و عاطفی می
-اش زیر ماسهکردی، ر/ ساحل جسدی برآمده از دریا، چهرهننده نبود، تو اگر کمی دقّت مینه نبود ... را»

خألهای  (171)همان: « آیند ... مردمی که به دیدن جسد عادت دارند.های ریز ناپیدا. از دور و نزدیک می
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جنون تجربه به مرز رانی مردانه، آینه را به عنوان دختری ساده و کمعاطفی ناشی از شهوت
 رساند. و مرگ می

 اي تشن و منفی از مرد. ارائة چهره1-2-5

میالدی، تالش برای احیاء حقوق سیاسی و  17و  18های دغدغۀ اصلی فمینیسم در سده
: 1177بوده است )ر.ک: عقدایی،  اجتماعی زنان و عادالنه بودن ساختار مناسبات جنسیّتی

ند، نشان دادن مظلومیّت زنان در جامعه است. ک(. در این نگرش، آنچه اهمّیّت پیدا می77
کنند با ارائۀ سیمایی خشن و قهرآمیز از مردان، زنان را ها سعی میمنظور، فمینیستبدین

کند الجّسد، نویسنده مردانی را توصیف میکامالً مبرّا و برحق نشان دهند. در رمان خارج
از جنس مؤنّث ندارند. خشونت که زورگو، خشن و مستبد هستند و هیچ تصوّر مطلوبی 

شود: هژمونی نرم و هژمونی خشن. هرکدام از مردانه در این رمان به دو صورت اعمال می
های خاصّ خود برخوردار است. در رمان، به غیر از سالم )عموی انواع هژمونی، از مؤلّفه

ی هژمونی شوند، مستبد هستند و از مبانمنی(، همۀ مردانی که در جوامع عربی دیده می
ترین فردی است گیرند. أبامنصور )پدر منی( مهمکردن زنان بهره میقهرآمیز برای منکوب

که با رفتاری تند و خشن، مسیر زندگی دخترش را دگرگون کرده و به سوی تباهی سوق 
داده است. محروس )همسر اوّل منی( نیز، بدیل أبامنصور است. منی در توصیف پدرش 

 گوید:می
األب في أبوظبي مدة طويلة إلى أن تم فصله من عمله وبدد أمواله على الزوجة  حيث عمل»

الثانية وأوالدها المدللين، األب قاسي جدا ويضرب أوالده بقسوة شديدة ويضرب أمهم أيضا، 
ويتمنون جميعا له الموت، الکبرى منال درست التمريض وتحصل على معاش أثناء الدراسة وبعدها 

پدر مدّت زمان زیادی بود که در : ترجمه. (17-17م: 2001)البطاينه، .« رتسلمه لألب کل شه
های لوس و اش را خرج زن دوّم و بچّهکرد تا اینکه از کار اخراج شد و تمام اندوختهابوهبی کار می

زند. منال، رحمی تمام کتک میها و مادرشان را با بیاش کرد. پدر خیلی سنگدل است و بچّهنازپرورده
هزینۀ تحصیلی، رشتۀ پرستاری خوانده است و بعد از پایان تحصیل، ابتدای تر بزرگ، با استفاده از کمکدخ

 دهد.هر ماه حقوقش را به پدر می

شود، به دنبال پناهگاهی در رمان کولی کنار آتش، پس از آنکه آینه از قافله رانده می
کند و وقتی آینه معرّفی می گردد. فردی به نام شکری، خود را دوست پدربرای خود می

آید. شکری با شود، درصدد به دام انداختن او برمیمتوجّه سرگردانی این دختر می
کند و بدون اطاّلع دختر، دیگران را کشی جنسی آماده میمهری تمام، آینه را برای بهرهبی

خواند و یم کفتار میپور این افراد را غیرمستقکند. روانیبرای تجاوز به او در اتاقی پنهان می
 دهد:های آنان را عملی وحشیانه پیش از دریدن شکار جلوه میخنده



 ...و نهیالبطا عفاف از الجّسدخارج  هایرمان یقیتطب یبررس                        107

خواهد ... من که نمردم آینه، پدرت خیلی به دهد، مسافرخانه هم شناسنامه میکسی به من اتاقی نمی
ر بودند که برمت پیش مادرم، پیرزنی است تک و تنها ... چند نفگردن من حق دارد ... اگر رضا باشی، می

آمدند، آن هم نیمۀ شب! اوّل صدای خندة کفتارها را شنید و بعد، شکری در را هُل داد، دری که از داخل 
 (22-28: 1171پور، . )روانیبسته بود

های مردانه در این رمان و آثار دیگر، برتری مردان به لحاظ منشأ اصلی خشونت
دانند کردن زنان را برخوردهای فیزیکی میعترین راه برای به مطیها سادهجسمانی است. آن

شوند. در این رمان، مردان جامعه با دیدن زنان و زنان نیز، غالباً با اعمال این رفتار، تسلیم می
دهند و های کالمی و رفتاری بروز میتنها و آواره، رویکرد تحقیرآمیز خود را در الیه

کند: وان، آینه را با این کلمات خطاب میشوند. مثالً پسری جموجب آزار و اذیت زنان می
آمیز کار بردن این اصطالح برای زنان، بسیار توهین( به71)همان:  «آهای آبجی ... قیچی!.»

 است.
 طلبیمساوات. 1-2-6

ها باور دارند طلبی است. آنها، مساواتهای فمینیستهای اصلی خواستهیکی از سویه
م بر روابط مردان و زنان باید برچیده شود و جای های تبعیض جنسیّتی حاککه سیاست

خود را به برابری بدهد. رویکردهای اصلی در این زمینه عبارت است از: اختیارگرا و 
: 1188های قانونی است )ر.ک: تانگ، حلطلب که اتّکای هر دو به شدّت بر راهمساوات

کند که زنان از الی دست پیدا میها، جامعۀ انسانی زمانی به بلوغ و تع(. از دید فمینیست72
طلبی آنان رو، هر عاملی که مانع مساواتحقوقی برابر با مردان برخوردار باشند؛ از این

 شود.شود، با انتقاد مواجه می

گوید. او شده سخن میالجّسد، پیوسته از این حقوق تضییعالبطاینه در رمان خارج
تقسیم کرده است. در نیمۀ نخست، او با زندگی منی را به دو بخش مطلوب و نامطلوب 

شود، ولی در نیمۀ دوم، منی زنی مترقّی و های اجتماعی مواجه میعدالتیانواع بی
شود. نویسنده به صورت غیرمستقیم، بر برتری فرهنگ غربی بر فرهنگ فکر میروشن

ل رعایت دارد که زنان حاضر در جوامع غربی به دلیدهد و درپرده بیان میعربی حکم می
که در اصل مساوات در مناسبات زنانه و مردانه، در حال رشد و شکوفایی هستند؛ درحالی

ای در مردان و زنان برای کشورهای عربی، این وضعیّت همنچان تابو باقی مانده و هیچ اراده
ها در های پوشالی جنسیّتی وجود ندارد. منی دربارة کیفیّت زندگی عربزدن کلیشهبرهم

 گوید:یغرب م
و الطقوس و  هفتحت أمامي البيوت العربية التي حملت معها کل شيء عربي إلي إسکتلندا. اللغ

« ه حملت إلي هنا.أحتي األدوار العربيه للرجل والمرل ... و الحرام و الحال هالتقاليد االجتماعي
 که هاییخانه د،ش باز من روی به اسکاتلند ساکن هایعرب خانۀ :ترجمه. (217م: 2001)البطاينه، 
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 و و حالل اجتماعی رسوم و آداب عادات، زبان، اند.آورده خود با را عرب جهان چیز]ساکنان آن[ همه
 اند.آورده اینجا به دارند، عهده به عربی فرهنگ در و مرد زن که  را هایینقش حتّی... حرام 

پور داده است. روانیدر رمان کولی کنار آتش، نویسنده چندان به این اصل توجّه نشان ن
های به وجود بیش از آنکه از روحیّۀ برابرخواهی زنانه سخن بگوید، از مصائب و گرفتاری

پور، لزوماً کند. در سامانۀ اندیشگانی روانیآمده از سوی جامعه برای جنس مؤنّث یاد می
، یاریگر اند و غالب زنان در تحقّق این هدفمردان باعث بازتولید فرهنگ مردساالر نشده

ایم که نه تنها تالشی برای از بین اند؛ بنابراین وقتی ما با گروهی از زنان مواجهمردان بوده
کنند، دهند، بلکه در فراگیری این امر نقش مؤثّر ایفا میبردن این بحران انسانی انجام نمی

 رسد. زنان حاضر در اینطلبی امری باطل و مضحک به نظر میسخن گفتن از مساوات
دیگر، هیچ تالش عبارتشدة خود نیستند. بهرمان، چندان به دنبال احقاق حقوق تضییع

دهند و تنها شخصیّت آینه در منظّم و منسجمی برای آگاهی زنان از حقوق خود انجام نمی
گیرد که البتّه، در پیدایی این وضعیّت مطلوب، خود او کمتر فرآیند فردیّت قرار می
حوادثی، به صورت اتّفاقی در سر گذاشتن سلسلهعنی آینه با پشتاثرگذار بوده است؛ ی

شده و هدفمند از سوی ریزیگیرد و شاهد کوششی برنامهمسیر شکوفایی و تعالی قرار می
زنی است که در »او نیستیم. در این رمان، آینه پس از آشنایی با هانیبال نقاش، به مثابۀ 

(؛ 81: 1170)صفایی و عزیزی، « آمده است.جستجوی هویّت خود، از پوستۀ سنّتی در
دار هانیبال است. رویارویی آینه و هانیبال به بنابراین همۀ این تغییرات مطلوب را وام

آید. آینه پیش از آشنایی با این صورت نمادین، بیانگر تقابل سنّت و نوگرایی به شمار می
ام سنّت گرفتار بوده ستیورت مکفیرسون، در دفرد، همچون منی پیش از آشنایی با 

درند و به های معنادار، این دو زن، پیلۀ سنّت را میاست، امّا پس از این مالقات
ها صورت گرفته شده برای زن که از سوی مدرنیته و فمینیستهای تعریفشاخصه

 شوند. تر میاست، نزدیک
 

 گیري.نتیجه2
ش، زن هستند. منی به عنوان الجّسد و کولی کنار آتهای خارجهای اصلی رمانشخصیّت

شخصیّت مورد نظر عفاف البطاینه، دو برهۀ کامالً متفاوت را در زندگی خود تجربه کرده 
های ناروا است، حقّی است: در نیمۀ نخست زندگی، او زنی منفعل، تسلیم و پایبند به سنّت

اش رفتار یهای پدر و اعضای گروه فرهنگبرای انتخاب ندارد و باید تحت تأثیر خواسته
های ترین مؤلّفههای ناموفّق پیاپی منی و چیرگی هژمونی خشن مردانه، مهمکند. ازدواج

محور قرار دارند. جامعۀ مردساالر اردن هستند که در تضاد و تناقض با آراء فمینیستی و زن
که در  بیندشود. او میرود و با مظاهر غرب آشنا میدر نیمۀ دوّم زندگی منی، او به لندن می
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شود و زنان همچون مردان از حقوق محیط جدید، حقوق زنان بسیار محترم شمرده می
گیرد که به طور انسانی برخوردار هستند. منی به قدری تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار می

نماید. منی شهر عربی اعالم برائت میکند و بارها از پادآرمانکامل پیشینۀ خود را نفی می
اش نابود کند و به شخصیّتی های خود را با عقبهدهد تا ارتباطود را تغییر میچهره و نام خ

دیگر با هاهر و باطنی جدید بدل شود. این رفتار منی یا سارا به منزلۀ کتمان هویّت سابق و 
 بازتولید هویّتی جدید است. 

قه پیدا کرده پور، آینه زنی است که به دلیل ارتباط با مردی که به او عالدر رمان روانی
شود و ادامۀ زندگی خود را به دور از پدر و اطرافیان است، از گروه فرهنگی خود طرد می

ها پس از سوءاستفاده از این کند، امّا آنکند. او چند بار با مردان دیگر ازدواج میسپری می
ز تالش برای کنند. با این حال، آینه هرگز تسلیم محض نبوده و اپناه، او را رها میدختر بی

زدن این شرایط بازنایستاده است. او در سفر خود به تهران، پای در محیطی جدید و در برهم
کند که منجر به شکوفایی گذارد و رویدادهایی را تجربه میعین حال، متفاوت می

کند، ولی منی تنها شود. آینه برای نجات خود از شرایط بحرانی تالش میشخصیّت وی می
های گوناگون، برای رهایی کند و با حضور در همایشتغییرات در خود بسنده نمیبه ایجاد 

های پویایی و رسیدن به فردیّت در منی کوشد؛ بنابراین مؤلّفهزنان از استبداد مردانه می
رسد. موضوع دیگر، دلبستگی و شیفتگی افراطی منی به فرهنگ بارزتر از آینه به نظر می
صدا در کشور اردن و تجربۀ به دور شدن از فضای مردساالر و تکغرب است. او با توجّه 

محیطی که در آن، زنان محترم و صاحب حقوق انسانی هستند، به طور کلّی دچار استحالۀ 
شود و با طرد و نفی گذشتۀ خود، وقف فرهنگ نوپای مبتنی بر فمینیست فرهنگی می

تار فرهنگی جامعۀ خویش نبوده است. ها و ساخکه آینه هرگز منکر آیینگردد؛ درحالیمی
 کند. شود، امّا هرگز به آن پشت نمیاش طرد میبا وجود اینکه آینه از سوی گروه فرهنگی
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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 which have been analyzed, 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. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریة

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1177 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 است. شاملو نیز شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی است که 
های مکتب رمانتیسم ها و ویژگیویژه مؤلفهبه ،آثار و اشعار تاگور و شاملو از ابعاد گوناگون ادبی رود.می

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

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

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

ه های جسمانی معشوق بهر دو به عشق معتقد بودند و به جز جنبه است.گرفتهاز عنصر خیال بیشتر از تاگور بهره
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( 1871-1711)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(. 117-111: 1177)مهوشان، 
)وات،  در جنبش استقالل هند از مهاتما گاندی حمایت کردهای هندی است که شخصیت
شدن هند از سوی دولت او از جمله شاعرانی است که به دلیل مستعمره(. 177:1177

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

 است.تأثیر گرفته
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
فته است. شاملو در جایگاه شاعر روشنفکر آثار اروپایی از فرهنگ و ادب غربی تأثیر پذیر

متعهد در کشورهایی چون آلمان و آمریکا سخنرانی کرده است. شاملو نیز در اواخر عمر 
دلیل تالش برای دفاع از آزادی بیان و بحث برندة جایزة استیگ داگرمن شد. این جایزه به

 (.77: 1181)شهرجردی،به شاملو تقدیم شد 
 ه.شرح و بیان مسئل2 -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 زیباییگرفتهمستقیم و غیرمستقیم از فرهنگ و ادب غربی تأثیر
مند بودند. تاگور دو بار به ایران سفر ند. به موسیقی، تئاتر و نمایش نیز عالقهااهمیت داده

من ایرانی هستم و نیاکانم از »کرده و هردو بار در سخنرانی از ایرانی بودن خود گفته است:
« ام.این سرزمین به هندوستان مهاجرت کردند. مسرورم که به وطن اجداد خود آمده

نامۀ جیترا را با صدای املو نیز اشعار تاگور را خوانده و حتی نمایشش (.117: 1177)مهوشان، 
رو، شواهد نشان ازاین (؛778-770: 1177)پورعظیمی،  خود بر روی نوار ضبط کرده است

 ای غیرمستقیم از او تأثیر گرفته باشد.گونهدهد که شاملو بهمی
 .پیشینة پژوهش1 -2

باغبان، مـاه   ارسی برگشته است؛ از جمله: گیتانجالی،های تاگور به فبیشتر 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  تاگور)دهباشی(که در این مقاله استفاده شده
 از:اند، عبارتند 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     1171رضا کمالی بانیانی، رضوان درخشیده)
اسطوره شکنی و اسطوره سـازی  »پردازد؛ تطبیق نمادهای شب در اشعار تاگور و سپهری می

ــعر احمــ   ــک در ش ــاملورمانتی ــا     « د ش 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      1177نژاد)طیبی
از جلیـل  «  سیر رمانتیسـم در شـعر شـاملو   »های رمانتیسم در شعر وی اشاره کرده است؛مولفه

ها به صورت جداگانـه  قاله به بررسی مؤلفه(؛ این م1178فرد و عبدالرضا معروف ) مسعودی
بررسـی  »است؛و مشخص نپرداخته و به صورت کلی  به رمانتیسم در شعر شاملو  اشاره کرده

از سـیما صـادقی و   « هـای احمـد شـاملو و نزارقبـانی    هـای رمانتیسـم در سـروده   تطبیقی مؤلفه
فردیت، بازگشت بـه  هایی چون مرگ، عشق، (؛ در این گفتار مولفه1177معصومه 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. 

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

 .روش و مبانی نظري تحقیق2-2

هـای مکتـب   تـرین مؤلفـه  تحلیلـی و ارزیـابی کمّـی مهـم    -در این مقاله، به شیوة توصیفی
یقـی امریکـایی در شـعر شـاملو و تـاگور بررسـی       رمانتیسم، بیشتر بر مبنای اصول مکتـب تطب 

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

دشـنه   ابـراهیم در آتـش،   در مه، شکفتن 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   ،احمـد شـاملو   :در کتابی با عنـوان  و گردآوری، 1171_1128هایاشعار طی سال
در  اسـت. اشـعار مـورد تحلیـل و بررسـی تـاگور      شـده  ( منتشر1171) شعرها ،آثار دفتر یکم

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

های ترین شاخصهشده، اصلیهای ادبی، ادبیات تطبیقی و نقدهای انجامشناخت مکتب



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        171

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. های جهان مدرن و عصر جدید از نظر اجتماعی و هنری در زمان رمانتیک نهفتهریشه

نظران، بیشتر شامل ۀ رومانتیسم با توجه به دیدگاه صاحببرنام(172-177: 1128جزی،)جعفری
گرایی، گریز و های زیر است: آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، طبیعتشاخصه

ها و ها، ترانهسیاحت، کشف و شهود، افسون سخن، بازگشت به قرون وسطی و افسانه
ایش، انواع رمان و....البته های قرن، توجه به نمنام و غنایی، بازتاب بیماریهای گمحماسه

رمانتیسم به دلیل اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف فرق داشت. 
  (187-181:  1171)سیدحسینی، 

دلیل ماهیت به ادبیات تطبیقی از آغاز پیدایشهاي ادبیات تطبیقی: مکتب-
 رو،ایناز. استکرده بسیار دگرگون شده و پیشرفت  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 ادبیات تطبیقی: مکتب فرانسوي(2
که برای این موضوع، قاعده و قانون نهاد است  مکتبی تیننخسگردد، بیشتر به فرانسه باز می

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

اند که مورد انتقاد قرار ح کردهادبیات تطبیقی، یعنی: مرکزیت ادبیات اروپایی را نیز مطر
های تطبیقی در ایران نیز با پیروی البته بیشتر پژوهش (10: 1171زاده، فرزانه، )علویاست.گرفته

 از مکتب فرانسوی انجام شده است. 

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

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

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

تاریخ و علوم انسانی و ادیان. در واقع، او مأموریت ادب تطبیقی را نه تنها بررسی امتداد 
نباید محقق 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  1778مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی، در سال »بنابراین،  (77: 1177.)سیدی، های علمیپژوهش
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ادبی،  ای را آغاز کرد. از نظر ولک، بعدالمللی، مسیر تازهسخنان رنه ولک در دومین همایش بین
 (11: 1188مقدم، شرکت«)یابد در کانون توجه این رشته باشد.شناسی و هنری زیبایی

است نه تفاوت که در مکتب فرانسوی به طورکلی مکتب امریکایی تطبیقی بیشتر مبنا را بر تشابه نهاده
فرامتن. بنابراین در دهد نه 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: 1177، به نقل از سیدی، 17: 1777.)خطیب، گیردمی

 

 .بحث و بررسی1
-تاگوررا تشکیل می های رمانتیسم  بیشترین وجه اشتراک اشعار شاملو واز میان مکتب های ادبی، مؤلّفه

های معتبر مکتب های ادبی های یادشده را بر اساس شاخصه های مطرح شده در کتابدهد. این مقاله مؤلفه
 کند.  در اشعار دو شاعر، تحلیل و بررسی می

 گرایی و رفتارهاي انسانی عناصر طبیعی.طبیعت2- 1

ت. در بازگشت به طبیعت های مکتب رمانتیسم گرایش به طبیعت اسنخستین ویژگی از    
توجه به طبیعت چه به » اصوالً (.777: 1177)حسینی، شودبازیابی اصالت انسان مطرح می

آفرینی و چه به شکل نمادین که حاصل فرورفتن در صورت خام آن و صرفا جهت زیبایی
ای برای کشف و شهود و رسیدن به حقایق برتر، در آثار ادبی طبیعت است و زمینه

(. 77: 1177علی، سیدیزدی و افشارکیا،)جعفری قریه« شودای مشهود، دیده میهگونبه
اند و تشبیه انسان به طبیعت از قدیم هرچند طبیعت و ادبیات همواره، رابطۀ نزدیکی داشته

مرسوم بوده است اما به مانند مکتب رمانتیسم، احساسات درونی شاعر با عناصر طبیعت 
   (.71: 1170)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 (770: 1171)شاملو، وسواس مهربان

است. گاه نیز نمادها مفهوم فردی گرفتهنمادین و برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی بهره
، دشت، ای توفانی درنوردیدمرا بر ارابه دشت هایمن خود گردهسفی دارند، مانند: یا فل

و مرغی که از کرانۀ ماسه پوشیده یا:  (؛12: 1177)احمدی و دالور، نماد عرصۀ زندگی است. 
 مرغ نماد شاعر است.(؛ 177)شاملو: . پر کشیده بود غریوکشان به تاالب تیره گون درنشست

 دریغ استآفتاب آتش بیتصویرهای شعری او نیز زیاد است؛ مانند: نقش طبیعت در    
درصد. عناصر  81مورد طبیعت در اشعار رمانتیسم شاملو مشاهده شد. 727 (.170)همان: 

بخشی یا در پذیرند و به شکل جانهای انسانی را میطبیعی نیز در شعر شاملو ویژگی
هم اندرآورد، سپیدار و  گونه سر بهپچه را از آنپچگیرند؛ مثالً: جایگاه نماد نیز قرار می

کردن سپیدار و صنوبر رفتار انسان است و سپیدار و صنوبر پچپچه(. 771)شاملو: صنوبر باری



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        177

: 1177)احمدی و دالور،سودی برای جامعۀ خود ندارند کارند که هیچنماد روشنفکران محافظه
 درصد.7/11یعت مشاهده شد،مورد رفتار انسانی و طب111در شعر شاملو (. 11

: تاگور عقیده داشت طبیعت و بشر جدانشدنی هستند و از پیوستگی کامل با تاگور-ب
تاگور در بیشتر  (.8: 7018)سمنتاری و پترو، برد میبود، لذتکردهجهان طبیعی که او را احاطه

ورشید گفت: شامگاه به خبرقرارکند؛ مثالً: خواهد بین انسان و طبیعت اتحاداشعارش می
طورکلی رفتار انسانی و طبیعت در شعر او به( 71: 1172)تاگور، .دلم درج طالیی بوسه توست

من به پاره پیوندد؛ مانند: درصد مشاهده شد. او در برخی اشعار به طبیعت می 77مورد،  718
ون مانم که بیهوده در آسمان از این سو به آن سو در حرکت است و معبود چابر پاییزی می

   (101: 1177.)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
غول آسا که ناگاه در تاریکی  توفان نیم شب به کردار کودکیتشبیه بدیع: (؛ یا: 117: 1188

مورد  177مجموعا  (17: 1172)تاگور، . از خواب بیدار شود بازی و هیاهو را آغاز کرده است
 درصد. 27طبیعت در شهر تاگور مشاهده شد، حدود 

 . .فردیّت1 -1

های گیری اندیشهدلیل تحول شیوة زندگی اجتماعی و شکلزمینۀ پیدایش فردگرایی به 
فردگرایی هنرمند (. 171: 1128)جعفری جزی، بودران رنسانس و اومانیسم آغاز شدهتازه از دو

شود به احساسات شخصی و آنچه که در درون کند و موجب میمی را از قواعد کلی رها
 (.18: 1120)وان تیژم، گذرد بپردازد او می

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

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

ماند، چون دوست دارد های او من راوی استوار میدر سرودهکند، اما گاهی حرکت می
برای (؛ 18: 1180)نظری، خواننده بداند که حضور شاعر محور و مرکز تمام اشعارش است 

تواند گوید، وقتی طبیعت نمیاز احساسات و افکار فردی خود می« بازگشت»نمونه در شعر 
گذراند و اد روزهای گذشته امروزش را میشاعر را یاری کند تا او با عشق آشنا شود. به ی

 (.77: 1171)شاملو؛  آینده برای او مفهومی ندارد

شخصی و زمانی اجتماعی است؛  «من»گاهی درواقع پیوستن من فردي به من اجتماعی: -1
پیوندد و اجتماعی ، من شاعر به شخصیت مردان مبارز میابراهیم در آتشدر شعر  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 
 ( 278: 1171)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  170شعر رمانتیسم او  171در میان  (817)همان:  سرود.در گذشته بی
 درصد.  87/78اطف شخصی خود اوست، احساسات و عو

فردیّت در اشعار تاگور اغلب در همان معنای رمانتیک است؛ بیان احساسات  تاگور:-ب
های عاشقانه، عارفانه و گاه کودکانه. البته گاهی در اندکی از اشعار او من راوی و اندیشه

در نیلوفر عشق از های اوست. پیوندد و گاهی فردیّت در مناهرهبه من جوامع انسانی می
توانم مادر را به یاد آورم وقت تکان دادن نمیگوید. احساسات  فردی خود به مادر می

-کرد... بوی عبادت صبحگاهی در معبد / مثل بوی مادرم به مشام میام زمزمه میگهواره

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

در سروده باال  به عنوان عارف عاشق از وهایف خود در ( 81: 1177)تاگور، . و منزّه سازم
 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»عنوان  با

)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: 1188

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

گوید بلکه از آن چه باید باشد، چه هست نمیشاعر یا نویسنده رمانتیک از آن
از تخیّل به (1872-1871بودلر) .(77: 1177.) ثروت،شوکند و هنر او با مبالغه آمیخته میمیبحث
یدة عقبه (.112: 1128جزی)جعفریکند یاد می« ها و قوای ذهنیملکۀ همۀ استعداد»عنوان

در برخی از  (.118)همان:  ها تفکر در شعر باید جنبۀ تخیلی و خالقانه داشته باشدرمانتیک
بودن شعر به پرورش قدرت تخیّل و تجسّم ذهنی  شاعر افزوده است. به اشعار، داستانی
تواند به تخیّل  شعر وارد شود و مجال های آلمانی ورود افسانه در شعر میعقیدة رمانتیک

 (.82: 1177)فورست، رای خیال پردازی شاعر فراهم کند زیادی ب
کارگرفتن واژة پریا که خود موجودی فضای داستانی به( 177)شاملو :«پریا»در شعر   

خیالی است در معنای نمادین، نمادهایی چون عمو زنجیرباف، دیو، جنگل و توجه به 



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        178

و تقویت تخیل شعر نقش های کودکانه، مانند قصۀ دختر شاه پریون، در پرورش افسانه
، جز نمادهایی چون: ابر، باران، رعد، مرغ باران، خندیدن «مرغ باران»بسزایی دارند. در شعر 

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

کند. عابر مبارزی است که از همراهان خود مأیوس و ناامید شده و به مقصود مینزدیک
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 افزودهضاد و حسخیال به همراه ایماژهایی چون ت

تلخ و شیرین تاریکی، امشب سرنوشتی شوم و ملکوتی را در آستانۀ رؤیاها برابر چشمان من 
شعر تخیل  117از میان اشعار رمانتیسم شاملو در  (711: 1171)شاملو، . آوردبه رقص می
 درصد.87/10مشاهده شد، 

« ماه نو»است. تخیّل در کتاب کردهر خیال در اشعارش استفادهاو نیز از عنص تاگور:-ب
شود، کودکی که ویژه در اشعاری که از زبان کودک بیان میبیشترین  بسامد را دارد، به

های کاغذی قایقکند؛ برای مثال: اوقات خود را در تنهایی و با تخیالت کودکانه سپری می
های بینم که بادبانکنم و ابرهای کوچک را مییاندازم و به آسمان نگاه مرا به آب می

قطعه ای ازکتاب باغبان، در خیال خود یا در  (70: 1171)تاگور،.اندسفید پربادشان را برافراشته
معبدی را بنا کرده و دست از همۀ دنیا کشیده و  دیوار این معبد را با تصاویری از اسبان 

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

 (. 71: 1117)تاگور، شود کنندة معبودی زنده میتصاویری که خود نقاشی کرده به تماس زنده
امۀ منظوم خود را به نام چیترا نهای کهن تا بدانجاست که نمایشتوجه تاگور به افسانه   

 (.7: 1172)تاگور، های ماهابهاراتا)شاهنامۀ کهن هندی( نوشته است بر اساس یکی از داستان
در آغوش  (.11) همان: های ادبی، استعاره و کنایه است نسخۀ بنگالی این اثر سرشار از آرایه

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

 77طورکلی در میان اشعار رمانتیسم تاگور، در پرورش تخیل در این بند تاثیرگذارند. به
 درصد.18/12شعر تخیل دارند، 

 .عشق4- 1

های بزرگ که در جستجوی د و همۀ رمانتیکآیشمارمیبخش بهای وحدتعشق مقوله 
(. عشق تنها جواب عاقالنه 702: 1128جزی، )جعفری اندوحدت بین ذهن و عین هستند، شاعر عشق

 (. 7: 1177و 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 کردهمسلّط شود، مبارزه

های او مسئلۀ جسم و جنس در تغزل»هرچند  (؛71: 1122)مجابی،عشق فردی و عشق عمومی
مطرح نیست؛ مانند شعر فریدون توللی و نادر نادرپور؛ مسئلۀ جنسی کانون شعر او را 

مرتبۀ واالیی در عشق رسیده و به آن صورتی عارفانه بخشیده  دهد، بلکه اوتشکیل نمی
نژاد، )علیپور، یزدان است.این عشق پیوند خود را با تن نبریده است، اما شهوانی هم نیست

1177 :707 .) 
از نظر بسامد در اشعار رمانتیسم شاملو، عشق پس از طبیعت و رفتار انسانی و طبیعت      

ورزیدن باید دوست داشت؛ میوة عشق ید دانست پیش از عشقو فردیّت جای دارد. با
 است، دوست دارد:داشتن است. بامداد هر آنچه در هستیحاصل بذر دوست

روم، سنگ بر دوش.../تا زندانی بسازم و در آن محبوس بمانم/ زندان و 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

شاملو در عشق فردی هم به بعد جسمانی و غریزی آن توجه دارد، هم به بعد  عشق فردي:
برای زیستن دو قلب الزم زیراکه:  خواهد،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 از میان اندام معشوق دست برای او محبوب

کردن نیست بلکه آرامش و نوازش برای حظ از لمسدهد، تنها میمعشوق به او دست
 اش برای او اهمیت بیشتری دارد:...:دستان یار و بخشندگی

که همچون کودکی گرم ست/ دستی ااش نوازشیاین سرود ستایشی دیگر، ستایش دستی که مضراب 
 (127و  122:1171)شاملو،  بخشد.که گیرنده باشد میها بیش از آناست/ آن دست

  دارد:هایش دوستنیز معشوق را برای خوبی و 
 (17:1171شاملو و آیدا، «.)خوبی»دارم که آیدای من! ...تو را برای آن دوست می

بود. دوستش نکردهشاملو تا بیش از آشنایی با آیدا عشق حقیقی را به این شکل تجربه   
ای که به دنبالش خانه آن(710)شاملو: شناخت.داشت، زیراکه او را به دوستی و یگانگی می

آیدا  (178)شاملو:  ای یافته که در آن سعادت پاداش اعتماد است.خانهبود با آیدا یافته بود: 
آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود، میان شود:. شاملو هویدا میمعشوقی است که هویت او در شعر 

 (171)شاملو:  ست.های همیشه زیبایی او لشکریآفتاب
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طور که مظهر زیبایی و اغواگری است، ها همانن در نظر رمانتیکز: عشق اجتماعی
آیدا معشوقی  (702جزی، همان: )جعفریمظهر پیوند عاطفی، یگانگی و همدلی نیز هست. 

ها و است که شاملو را در انحصار خود درنیاورده است نه تنها مانع از ارتباط شاملو با انسان
بوبیت بیشتر شاملو نزد مردم نیز شده است. عشقی روزگار نشده بلکه موجب نزدیکی و مح

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

)ر.ک: آتشی، شود شاملو می رسد و یکی از ارکان سازنده شخصیتقهرمان شاملو نیز می
 خوانیم: که برای آیدا نوشته میهاییدر یکی از نامه (.177:1187

که دوستم دارند و در آغوشی هستم که مثل آغوش تو گرم و پرنوازش است، در آغوش مردمم، مردمی
 (118:1171)شاملو و آیدا، کنند.ستایشی در حد پرستش نثارم می

 بیند:ها را میدارد که حتی در پشت مردمکان یارآنتقدر مردم را دوسشاملو 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 پابهعشق او به اجتماع و مردم با عشق فردی  

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

های های دلبستگی شاملو به هویت ملی و وطنی در آهنگنخستین نشانه»:عشق به وطن
  (:77 - 71، 1177)شریعت کاشانی، « خوردشده به چشم میفراموش

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

با ها  را ها چیزی نیست که کهنه بشود، زیرا من اینها فقط الفاظ و عبارات نیست...ایناین 
مورد عشق در اشعار رمانتیسم شاملو مشاهده 108 (117: 1177)شاملو،ام.خون دل نوشته

 درصد. 17/11شد،
ورزیم، زیرا در 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  (.27:1187)دهباشی:کند عشق حرکت میسمت 
خواست عشق و دوستی را در همه جهان گسترش دهد. او او می( 127:1188)تاگور/ پاشاییکرد. 
و وقتی ( 71:1172)تاگور،  بوسد و انسان نامتناهی راگوید خدا متناهی را با عشق خودش میمی

در ادامه به  (711:1188)تاگور پاشایی،  شودسره گم نمیق گم شود یکزندگی کمالش در عش
 شود.پربسامدترین ابعاد عشق در شعر او پرداخته می
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تاگور در تمام آثار منظومش اغلب به معشوق حقیقی نظر دارد اما در دو اثر  عشق عارفانه: 
بیشتر مشهود است. در برخی که مضامین عرفانی دارند، این نوع عشق « 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 ردهام، تنها صدای پایش را در جاده جلو منزلگاه حس کام و به آوایش گوش ندادهجمال او را ندیده
 (72:1177)تاگور،  ام، اما من کجا و روزگار وصل کجا؟به امید وصالش زنده

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

 (177)همان: های تو پایبند و اسیر کرده است برایم باقی بماند به خواستهکمی از آن زنجیر عشقت که مرا 
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: معشوق فردي

آراید تا که معشوق خود را میگر است. مانند زمانیور در کتاب باغبان جلوههای تاگعاشقانه
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 سبزهوقت به آرایش بگذرد بیا! با قدم
 (10)همان: . عزیز من! تو را دوست دارم محبوب منکند: با این شدت ابراز می محبت خود را

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 رنگ واقعی به خود می

 گوید ای زن! مقصود همسرش است:قتی میمرگ همسرش سروده است، و
ها را به خانه من آوردی به زندگی تنهای من بیاور. ای زن! زیبایی و نظم را، مثل موقعی که زنده بودی و آن 

 به گفتۀ او چنین معشوقی هرچه خوبی و زیبایی دارد از خداوند است:( 171:1188)تاگور/پاشایی، 
به  (172:1188.)تاگور/ پاشایی، گرداندبه خدا بازمیزنی که همیشه سرشاری لطف خود را  

 عقیدة او زن نیز خواستار آن است که برای روح و درون زیبایش دوست داشته شود: 
ام آن است که بیارایمش، ای خداوندگار دریافتم تن من هماوردم شده است. هر روز منفورترین وهیفه

 ( 77:1172)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

 (78:1117)تاگور،  را بر سینه خواهم گذاشت، محبوبۀ عزیز من سخن بگو.
ای از اشعار، عشق رابیندرانات به وطن مشهود است و خواستار آزادی و در پاره:عشق وطن  

هایی را گوید که بی توشه است و سختیر این سروده از سرزمینی میرفاه مردم هند است. د
 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 / با کار و رنج خود پرستار تو خواهم شد من
مورد 771 (71:1117. )تاگور، امرم! ای مادر من! ای زمینی که من از تو پیدا شدهدوست دارم، به تو عشق دا

  درصد.18عشق در اشعار رمانتیسم او مشاهده شد، 
 .نوستالژي5- 1 

نوستالژی یک احساس (. 11: 1178)برلین، «رمانتیسم نوستالژی است.»به گفتۀ آیزایا برلین: 
های گذشته است. معنی دیگر نوستالژی عیتدرونی تلخ و شیرین به اشیا، اشخاص و موق

دلتنگی شدید برای زادگاه است. بعضی نوستالژی را شکلی از دلتنگی ناشی از دوری 
های زیر در نوستالژی به شکل (777: 1177)مهوشان، اند.طوالنی مدت از وطن تعریف کرده

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

شاملو در بارة  (717: 1177.)حسینی،داننداو،  خاطرات و یادهای دوران کودکی را عزیز می
نمی خواهم کودکی را به یاد آورم/ کودکی من پر از گوید: کودکی خود چنین می
ننگی است، دوران غ به عقیدة او کودکی دا (.771: 1187)پاشایی، .پریشانی و انتظار بود...

بردگی ابدی خوردن از دست پدر و مادرانی است که خود کودکانی سالمند بیش نیستند. 
شاید او کودکی را به خوبی نگذرانده است اما مهر و نوازش  (71- 70: 1181)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: 1171.)شاملو، است کودکی است که جامۀ نو به تن کرده
اشعاری چون، پریا، دخترای ننه دریا، قصۀ مردی که لب نداشت، شبانه )یه شب مهتاب( 

گویی و اشاره به پری و دیو نیز ی است؛ جز زبان کودکانه، طرز قصهنوعی نوستالژی کودک
 است.بر کودکانه بودن اشعار افزوده

گر نوستالژی غربت بامداد در زمان 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 : (178 -177: 1177مختاری،«)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  (271: 1171)شاملو، دهد. ، آبی مفهومی از وطن می«ی آبیترانه»(  در شعر807
 ها نقش زیادی دارند.ستالژیدر یادآوری نو

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

وم اما من کودکی تنها بودم، دوستی نداشتم که با او همبازی شگوید: تاگور می(. 72:1188



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

 

111 

های هستی را که در برابرم بود، دوست و درعوض این موهبت را داشتم که تمام آن جلوه
  (72:1188)دهباشی  صحبت خود پندارم...هم

ای از در کتاب ماه نو بیشتر مشهود است؛ در این اثر گاه پرده :نوستالژي کودکی    
ز خاطرات زمان مدرسه، شود. امیواقعیت زندگی کودکی رابیدرانات به تصویرکشیده

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

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

ای؟ مادر نیمی گریه و نیمی خنده او را محکم بغل کرد و گفت ام؟ مرا از کجا گرفتهاز کجا آمده 
 (    77:1171)تاگور،  جانم، تو مثل آرزو توی دلم پنهان بودی.

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

توان گفت، اشعاری که حس (. می11:1188آمریکا و آفریقا را دیده است)دهباشی:
دلم/ اند: نوستالژی وطنی و غربت دارند در زمان دوری شاعر از موطن خود سروده شده

 ( 28:1172)تاگور،  .کندامروز/ در دریای زمان/ ساعتی شیرین یاد وطن می

 . سفر6- 1

ها در بسیاری از آثارخالقانۀ رمانتیک (1717-7017)از نظر آبرامز منتقد ادبی امریکایی 
حاکم است که به نوعی بازسازی همان سفرهای « سفر دائمی»و « جستجوگری»طرح 

تر ری بزرگگذرد تا به خیها میها و بدیزیارتی و تطهیرکننده است که زائر از میان رنج
. (177: 1128جزی: )جعفری رسدمیوحدتکندن از حال و مکان خود بهبرسد و پس از دل

بامداد به مؤلفۀ سفر در اشعارش توجه دارد. او در زندگی واقعی خود به شهرها و 
است. با است. در زمان شهرت نیز به کشورهای غربی سفرکردهکردهکشورهای زیادی سفر

طلبانۀ شاملو دور از ذهن نیست که بخواهد از محیطی که تقدانه و آزادیتوجه به روحیۀ من
آور است، فرارکند؛ خواه در واقعیت، خواه درخیال؛ کند و خفقاندر آن زندگی می

داشتم، گوید: مرگ من سفری نیست، هجرتی است از سرزمینی که دوست نمیچنانکه می
 شویم: اشعار شاملو با چند نوع سفر روبه رو می در (711: 1171)شاملو: اش. به خاطر نامردمان

در سفر درونی شاعر به دنبال شناخت خویشتن است که شناخت  سفر درونی، تخیّلی:
طورکلی سفر انسان به« سفر»خویش نیز به نحوی رسیدن به کمال است؛ برای نمونه در شعر 

بازگشت به خویشتن  کند، سفر درونی انسان دردر جستجوی معبود را به ذهن تبادر می
دریای ابرها، نقره کدر فلس ماهیان در آب که ماهی یا:  (727-728: 1181.)سالجقه، خویش

( این شعر، رؤیایی است که بیانگر سفر روح 771)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

 (187جنینی تازه متولد شده و عاری از گناه و زشتی است؛ )شاملو : 

گاه برای رسیدن به معشوق باید سفر کرد. از کوه و صحرا و دریای عظیم  :سفر واقعی
( 171شده، 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  (711)شاملو:  است.که چرا زندگی در دل طبیعت را رها کرده و به شهر بازگشته

ر است به تنهایی به راهت سفر خوبی نیافتی، بهتداند 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 ودة سفر تاریخی، ایران را از گذشتهدر این سر»اشاره کرد؛ (887:
 (.777:1187سالجقه، «)کند، این شعر بازخوانی مستندات تاریخی وطن است.می

شاملو  (.787:1187.)مظفری، های فلسفی خالی نیست:شعر شاملو از اندیشهسفر فلسفی
کاه بود، اما یگانه بود و جان فرصت کوتاه بود و سفرداند: زندگی و مرگ را چون سفر می

و کند که در آن زندگی کرده اشاره می؛ به زمان اندکی(727)شاملو: هیچ کم نداشت
است. همچنین در شعر سپاسگزار خداوند است که این سفر یگانه و بدون کم و کاستی بوده

ته، که آفتاب سفر را جاودانه بار بسهنگامیمقصود او از سفر مرگ است: « و حسرتی»
شاملو به مقصد سفر (778شاملو: )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 (777)همان: !خوش

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

ویژه در بیشتر سفرهای او عرفانی و معنوی است، بهاعتقادات و باورهای مذهبی اوست. 
بوب و معبود و رسیدن به کمال در اغلب سفرها یافتن مح 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: 1171)تاگور، .رسد سفر کنممرزها میگذرد و به آن سوی تمامی کودک می

خواهد با کند که میسفر خیالی کودکی را توصیف می« ناخدا»در شعر  سفرتیالی: 
در کتاب باغبان  (71: 1171)تاگور،کشتی به هفت دریا و سیزده رود سرزمین پریا سفر کند.



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

 

117 

راه افتادم تا  باری در راه غبارآلود رؤیا بهدر 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 در این نوع سفر اندک است. در قطعه

سعی دارند او را راهنمایی کنند اما تمام دروسی را که برای شناخت  کند، مرشدانیمی
دانم در و سرانجام نمیهای خود اوست: ها نیست بلکه از الهام ترانهآموزد، از آنمعبود می

 (718:  1177.) تاگور، اندواپسین روز در پایان سفر بر در چه کاخی فرودم آورده
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
پس او را در میان دلم جا داده و از کشوری به کشوری را پس از مرگ همسرش سروده: 

 ( 181: 1177.)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 بیای نورسیده، این تولد به تو ارزشی ورای هر بهایی داده است .، تو با خورشید و ستاره 

سوی ابدیت گسترده است، تو در آن راه مسافر ای/در برابر تو راه روح به صورت را دریافت کرده
 (177: 1188)تاگور/ پاشایی، تنهایی.

زندگی سفر زائرانۀ داند: سفر فلسفی: تاگور زندگی، مرگ و عشق را چون سفر می  
کند که مرگ ساحل این میوی زندگی را به سفری دریایی تشبیه (187)همان: . رنج است
ای یاران! دراین خی اشعار مقصود او از سفر، مرگ است: در بر (22: 1172.)تاگور، دریاست

ام مپرسید/با دستان تهی/ بدان دیار هنگام فراق، برایم توفیق و سعاد طلب کنید/ از توشه
قرار ما تر است: ( گاهی مسیر سفر برای او از مقصد مهم771: 1177.)تاگور،بندممیرخت

مجموعا  (77: 1112)تاگور،  ون مقصد برانیم.این بود که تنها در یک سفینه روان شویم و بد
 .78/2مورد سفر در اشعارش مشاهده شد، 17

 .آزادي7- 1

حسن »پاگیری چون وخواستند تا از زنجیر قیدوبندهای دستها آزادی را میرمانتیک   
گوید: آزادی از شاملو خود دربارة آزادی چنین می (.12: 1120)وان تیژم،رها شوند « آداب
من قبل از هرچیز عروج انسان از طریق رهاشدن از خرافات است. آزادی هرگز  منظر
جنگم و به ای نیست که تکذیب شود، آزادی هدف واالیی است که برای آن میشایعه

شاملو از منظر یک شاعر روشنفکر  (.27: 1187)شاملو، به نقل از: دیانوش، آورم دستش می
از نگاه فلسفی نیز  (.117: 1181)سالجقه، یسته استسیاسی و مصلح اجتماعی به آزادی نگر

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

بهره را ببری، اما باید بدانی که این فریاد تاوان کمی ندارد، سرانجام باید جانت را برایش به 
 (227: 1171)شاملو، .فریاد درافکن و جانت را به تمامی پشتوانۀ پرتاب آن کنتمام نثار کنی: 

اب تلخ یادی چون اندیشه به گورگر آزادی است: واژة فریاد در شعر شاملو  بیشترتداعی
هنگام که فریاد تنها راهی است آن (1017: 1171)شاملو،. آیدمیدرافتد، فریاد شرحه شرحه بر

ای که در یکی فریاد زیستن.../ پرواز عصیانی فوارهزد:  ی رهایی، باید فریادبرای تجربه
 روشن است که( 727: 1171)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»گوید؛ مثال در شعر آزادی نمی

  (17: 1171.)احمدی و دالور،وضوح در معنای نمادین، آزادی است (؛271)شاملو: اندجدال
ای فلسفی مایهاشعار بیشتر در بارة آزادی انسان است و درونگونه این :آزادي فلسفی

همه از مردن در سرزمینی است که  -باری -ام.../ هراس منهرگز از مرگ نهراسیدهدارند: 
یا: آه اگر آزادی ( 170: 1171.)شاملو،مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد

کجا دیواری فروریخته برجای هیچای/ خواند/ کوچک/ همچو گلوگاه پرندهمیسرودی
توجه به انسان و ( 277: 1171)شاملو،ای نشان از غیاب انسان است.ماند، زیراکه هر ویرانهنمی

کند. در اشعار بامداد، آزادی در مفهوم میاصالت آن این شعر را به بعد فلسفی هدایت
 درصد.11/1مورد مشاهده شد،11شعری،

داند او معتقد است ها میآزادانه زیستن را حق تمام انسان: آزادانه اندیشیدن و تاگور-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  (171: 1177)تاگور، .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  
باور تاگور آزادی و شکوفایی فردی به آرمان گفتگوی میان دارد. بهکهنه و پوسیده تأکید

صورت به صدپندای از کتاب در سروده (.111: 1188)دهباشی، شودها منتهی میفرهنگ
بندی به رسوم کهنه اصرار ای به پایکند. عدهو دستگی جامعه هند را مطرح مینمادین د

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

ا از بند اسارت باز و به سوی بیشه پرواز کنیم. مرغ قفس گفت: مرغ وحشی گفت: عزیزم! بیا خودت ر 
 (1112:171)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« شرمنده نباشید برادرانم»در شعر  
 (707: 1188.)تاگور، دهباشی، هاستمیز آن:  آزادی روح و روان تاج افتخار آزیرا

: رمانتیسم خود نوعی رویه اخالقی و فلسفی و نوعی تلقی آزادي از دید عرفانی و فلسفی
تاگور خود احساس اسارت  (.77: 1120)وان تیژماز زندگی و طرز تفکر خاص است 

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

های من آزادانه همانند امواج و دور از قید هرگونه الفاظ نغمهنیز: ( 711: 1188)تاگور، دهباشی، 
به آزادی در نگاه فلسفی و عرفانی تاگور نیز  (110: 1177)تاگور،.آیدو کلمات به ترنم درمی
کند، آری من آن که اندرون من است و خود را دستخوش مرگ نمیاین بند مشهود است: 
شود و او عارف فیلسوفی است که تسلیم فنا نمی (87: 1112)تاگور،  همان وارسته و آزادم!

 81/1مورد آزادی از بعد شعری در اشعار تاگور مشاهده شد،77گزیند. آزادانه بقا را برمی
 درصد.

 
 گیري.نتیجه2

هر دو توان گفت: مورد توجه شاملو و تاگور میهای رمانتیسم در اشعار با بررسی مؤلّفه  
کارگیری سه مؤلّفه طبیعت، رفتار انسانی و طبیعت و فردیت از نظر بسامد در  بهلحاظ  شاعر  به

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

بیشتر با طبیعت احساس نزدیکی داشته باشند. فردیت در شعرشان نمود زیادی دارد؛ شاملو گاه 
وان یک عنکوشیدند 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. 

ای است که در شعر هردو به یک اندازه کاربرد دارد. هردو زندگی و مرگ سفر نیز مؤلّفه    
است. با وجود نبودن رفتهاند. شاملو از عنصر خیال بیشتر از تاگور بهره گرا چون سفر دانسته

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

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

 هاي رمانتیسم در شعر شاملو و  تاگورمقایسة مؤلّفه    

 تاگور شاملو عنوان
 درصد27 درصد81 طبیعت
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رابطه بین رفتارهای بشری با رفتارهای 
 طبیعت

 درصد77 درصد7/11

 درصد71 درصد87/78 فردیت
 12/7 درصد70/77  اندوه 

 درصد7 درصد1/1 تنهایی
 درصد70/1 10/17 ناامیدی
 17/1 88/7 امید
 77/2 72/18 مرگ
 81/1 11/1 آزادی
 77/2 17/2 سفر
 18/12 87/10 تخیل

 11/2 77/17 نوستالژی
 21/1 71/11 اسطوره
 درصد18 17/11 عشق

 

 در شعر تاگورهاي رمانتیسم هاي رمانتیسم در شعر شاملو و  مولفهمقایسة مولفه              
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 کتابنامه 
 . تهران: انتشارات آمیتیس.در تحلیل انتقادي شاملو(. 1187آتشی، منوچهر.) -

بوستان ، «بررسی کاربرد شناسانه نمادگرایی در شعر احمد شاملو» (.1177احمدی، شهرام و پروانه دالور.) -
 . 18-77: 17، پیاپی7، ش7، سادب

 گروه مؤلّفین. ویراستار سالومه مهوشان. تهران: بهنود. (.1177.)ادبیات ایران و جهان -

تایپ شب پاتیکی آرکیتطبیق تله»(، 1171اسعد، محمدرضا؛ مهدی رضا کمالی بانیانی؛  رضوان درخشیده،) -
 -71:71، ش 7، س نامة مطالعات ادبیات تطبیقیفصل«. در اشعار سهراب سپهری و رابیندرانات تاگور

11.  
 . ترجمه عبداهلل کوثری. تهران:تشرماهی. ریشه هاي رمانتیسم(. 1178ا.)برلین ، آیزای -

، مجلة مطالعات ادبیات تطبیقی«. های ادبیاتتطبیقی مکتب(.»1188مقدم، صدیقه .)شرکت -
 .21 -71: 17، ش 1س

 . با آیدا دربارة احمد شاملو. تهران: هرمس. بام بلند همچراغی(. 1172پورعظیمی، سعید.)  -

 . ترجمۀ علی پاشایی. تهران: ثالث.ماه نو و مرغان آواره(. 1171ر، رابیندرانات.)تاگو -
 . ترجمۀ هومن بابک. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چیترا(. 1172تاگور، رابیندرانات.) -
ای شعر(. ترجمۀ علی پاشایی. )گزینه هایی از مجموعهنیلوفر عشق(. 1188تاگور، رابیندرانات.)-

 یتراتهران: م
 . ترجمۀ آیدا چاوشان. تهران: نشر ستاک.زیربرگ نیلوفر(. 1172تاگور، رابیندرانات.) -
 مترجم: عبدالرمن پژواک: چاپ کابل. .باغبان (.1117تاگور، رابیندرانات.) -
یا صدپند تاگور. ترجمۀ م. ضیاالدین. مقدمۀ سید  هاي تاگورنغمه(. 1112تاگور، رابیندرانات.) -

 یی. تهران: موسسۀ مطبوعاتی عطایی.مصطفی طباطبا
 . مترجم محمد مقتدری، تهران: ثالث.نیایش گیتانجالی(. 1177تاگور، رابیندرانات.)-
  نشر سخن. :تهران. هاي ادبیآشنایی با مکتب(. 1170ثروت، منصور .) -
  . تهران: نشر مرکز.سیر رمانتیسم در اروپا(. 1128جعفری جزی، مسعود. ) -
 در آن کارکردهای و طبیعت (. »1177علی، حمیدرضا، زهرا سیدیزدی، بتول افشارنیا .)جعفری قریه -

نشریة ادبیات تطبیقی دانشکدۀ ادبیات و علوم «. الوار پل و مشیری فریدون فکری دستگاه
 .21 -71: 77، ش17س .انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ن: فاطمی)کتاب الکترونیکی(. تهراهاي ادبی جهانمکتب(. 1177حسینی، مریم.) -
 تهران: نیک.  . نامه رابیندرانات تاگورشناتت(. 1188دهباشی، علی.) -
 های احمدشاملو(. تهران: مروارید. ها و ناگفتهگویهگزین)الالیی با شیپور(.1187دیانوش،ایلیاد.) -
 ران: مروارید. ها )احمدشاملو(، ته. امیرزاده کاشینقدشعر معاصر(. 1181سالجقه، پروین.) -
 . تهران: نگاه.1ج ،هاي ادبیمکتب (.1171سیدحسینی، رضا .) -



 ...در سمیرمانت یهامؤلفه نیترمهم یقیتطب یبررس                        110

کرد به الحال با رویخوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس و یوسف(.»1177سیدی، سیدحسین .) -
 .71-77: 71، ش7، سنامة ادبیات تطبیقیکاوش«. مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی

های مولفه های رمانتیسم در سرودهبررسی تطبیقی(.»1177صادقی.) صادقی بنیس، شیما و معصومه -
 .112-178: 11،ش11دورة  .نامة مطالعات نقدادبیفصل«. احمد شاملو و نزار قبانی

های احمد شاملو به نامه  .هاي منمثل تون در رگ(.  1171شاملو، احمد و آیدا سرکیسیان.) -
 آیدا، تهران: نشر چشمه. 

شعرها، تهران: انتشارات  ،مجموعه آثار احمد شاملو(. 1171.)و آیدا سرکیسیان شاملو، احمد -
 نگاه. 

. تهران:انتشارات هاي فراموش شدهآهنگ(.1177شاملو، احمد و آیدا سرکیسیان.) -
 مروارید.)کتاب الکترونیکی(

یشه و شناسی شعر، اند) درنگی در هستیسرود بی قراري ماهان(. 1177شریعت کاشانی، علی.)  -
 بینش احمد شاملو(. تهران: گلشن راز.

 . تهران: قطرهاي ادبیمکتب(. 1170شمیسا، سیروس .) -
 . تهران: اندیشه سازان. بامداد ادیسه(.1181شهرجردی ، پرهام .) -
«. های تأثیر و تأثر در ادبیات تطبیقی ایرانبررسی انتقادی پژوهش(. »1171زاده، فرزانه.)علوی -

 .177-77(: 7)پیاپی 7. شهاي ادبیات تطبیقیوهشدوفصلنامة پژ

شناسی پدیدة مفهومی عشق با نگاهی تطبیقی به زیبایی(. »1177نژاد .)علیپور، صدیقه، ربابه یزدان -
دانشگاه ، نشریة ادبیات تطبیقی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی«. اشعار شاملو و قبانی
 .777 -701: 8، ش1، سشهید باهنر کرمان

 . تهران:انتشارات جامی.)کتاب الکترونیکی(ورزیدن هنرعشق(.1177وم، اریک.)فر-
 ترجمۀ مسعود جعفری. تهران: نشر مرکز. .رمانتیسم(. 1171فورست، لیلیان.)-
 ، تهران: نشر قطره. نامة احمد شاملوشناتت(. 1122مجابی، جواد.) -
سازی شکنی و اسطورهاسطوره(. »1177نژاد.)فر و غالمرضا طیبیمحمدی، ابراهیم و محمد بهنام-

 107-178: 71. ش پژوهیمجلة ادب«. رمانتیک در شعر احمد شاملو

) با تحلیل شعر نیما ، شاملو ، اخوان ، فروغ انسان در شعر معاصر(. 1121مختاری، محمد.) -
 فرخزاد(. تهران: توس. 

پنجمین های ، مقاله«عر شاملوسیررمانتیسم در ش(. »1178فرد، جلیل و عبدالرضا معروف.)مسعودی-
 .1701-1771: فارسی هاي زبان و ادبیاتهمایش پژوهش

) گفتگوهایی پیرامون زندگی و آثارشاملو(.تهران: از بامداد(.1187مظفری ساوجی،مهدی.)-
 مروارید.

 هایی از جهان شاملو(. تهران: انتشارات نگاه سبز پرسش ) من و شاملو(. 1180نظری، فردین .)-
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مترجمان:مسعود فرهمندفر؛ مهسا جعفری و دیگران. تهران:  .ادبیات جهان(. 1177، گرنت ال.)وات-
 نیلوفر.

 .. ترجمۀ غالمعلی سیار. تهران: آفتابرمانتیسم در فرانسه( 1120وان تیژم، فیلیپ)-
-The code of ecomysticism in rabiindranath tagore works :acritical appraisal 

swa 

-ti samantary and sahadeb. ،trames /2018 /22(72/67)3/311-326.. 
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