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رود. ن به شمار میترین مضامین شعر معاصر جهاتوجه به انسان و تمایالت انسانی در شعر، یکی از برجسته        

در  اي انسانیهمقوله وی به انسان دوچندانگرایی، شاعران و نویسندگان توجه یا انسان سمیاومانهمزمان با تولد مکتب 

گی خی و فرهنتاری زلحاظا سمیاومانیی در متون ادبی اندکی با مفاهیم مکتب گراانسانآثار خود نشان دادند. رّد پاي 

آزادي،  باحثی اعم ازدر متون ادبی معاصر توجه به انسان در صدر امور قرار داشت. م هرحالبه ولی تفاوت داشت

، دستنیزااها مباحث دي و دهی، اعتراض، امید و ناامیشیاندمرگسیاست، فلسفه، اخالق، گرایی، ي، آرمانپرورعدالت

هان ماغوط از جر ایران و محمد الشعر نو معاص دارپرچم عنوانبهداد. احمد شاملو گرا را تشکیل میمحتواي آثار انسان

ن د. در ایانی نشان دادهصدچندان شوند که در آثار خود به انسان توجهگرا محسوب میعرب، شاعرانی انسان

. ردیبگ رارقطبیقی ی تموردبررسگرایی نوشتار،سعی بر این است تا محتواي آثار این دو شاعر از دیدگاه مکتب انسان

- عشق می د،ندیشااست،  به مرگ می لؤومسانسان شعر این دو شاعر، انسانی آرمانی است، در برابر خود و اجتماع 

حقیر ت که انسان را - از اوضاعی تابد. نفرترا برنمی هایمتیمال ناانسانی معترض،  عنوانبهستاید و ورزد، آزادي را می

ن . در برابر اینورددیدرمیک انسان، ناامیدي و امیدواري، هستی او را  عنوانبهزند و در وجود او موج می - کندمی

دي، نوع ، به آزاگیرد، نوع نگرش این دو به مرگمیها، گاه انسان شعر شاملو از انسان شعر ماغوط فاصله تشابه

حتواي ، نکات تفاوت مدستنیازاانسانی، و چندین مورد  "من "ي، تصویرورزعشقمسؤولیت انسان در برابر هستی، 

انه و ب هستی شناسانسان شعر ماغوط و شاملو در میان دو قط ،است ذکرانیشادهد. شعر این دو شاعر را شکل می

  تر دیدگاهی هستی شناسانه دارند.هر دو شاعر نسبت به انسان، بیش ست وانوساندر  متافیزیکی

  

  یی، احمد شاملو، محمد الماغوط.گراانسانادبیات تطبیقی، شعر معاصر،  :هادواژهیکل
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  مقدمه -1-1

در مرکز  را آن انسان روانیرفدار جهان است که پاز مکاتب پرط یکی ییگراانسان ای سمیاومان 

با هرگونه  هاستیاومانقائل هستند.  ياالعادهفوققدرت و توان  ،انسان  يو برا دهندیتوجهات خود قرار م

از اصالت  سمیاومان بآنان برجسته است، علم در مکت شهیو عقل در اند اندمخالف یکیزیمتاف شهیاند

  است. شیموردستا دگاه،ینوع د نیدر ا یانسان يهايزادو آبرخوردار است  یقیعم

 التیبه انعکاس تما يو هنر یآثار ادب کمکم خ،یدر عرصه فرهنگ و تار سمیاومانمکتب  شیدایپ با

از  یکه در بطن آن نشان افتی انتویرا م یدر آثار خود توجه نشان دادند. امروزه کمتر آثار ادب یستیاومان

انسان را  يمتعدد سندگانیوجود نداشته باشد. در جهان مدرن، شاعران و نو نایگراانسان التیتما

. خوددارنددر آثار  یدر انعکاس مسائل انسان سعی و اندآثار خود قرار داده نیمضام نیصدرنش عنوانبه

ي نهیدرزم هاستیاومانبا اعتقادات  یاندک یدر آثار ادب انهیگراانسان التیاست که تما ذکرانیشاالبته 

پردازد. ارائه یم یبه بازتاب مسائل انسان آرمان ترشیب اتیدر ادب سمیاومانو فرهنگ متفاوت است.  خیتار

انسان و روابط  ات،یادب ي. در عرصهرودیبه شمار م اتیدر ادب انیگراانساناز اهداف  یانسان آرمان ریتصو

قرار  یموردبررسدر برابر جامعه  مسئولانسان  عنوانبهو نقش او  ردگییقرار م موردتوجه اشیاو با هست

  .ردگییم

 اریانسان بسبه قرار دارند که در آثارشان توجه  یشاعران يشاملو و محمد الماغوط در زمره احمد

دو  نیآثار ا يمحتوا ی. بررسدینام »انسان شاعر«دو شاعر را  نیا توانیکه م ییتا جا دنماییبرجسته م

از دو فرهنگ متفاوت  رکه دو شاع کندیروشن م ،یقیتطب اتیادب برهیتکبا  ییراگانسانشاعر در حوزه 

 طیشرا ایآ ست؟یچ درگرودو شاعر  نیا شهیو اشتراکات اند شندیاندیماو چگونه  فیدرباره انسان و وظا

مل عوا ای تشابه کشانده است؟ يدو شاعر از دو فرهنگ متفاوت را، به واد نیجوامع، ا یاسیو س یاجتماع

  دو شاعر نسبت به انسان شده است؟ نیموجب تشابه نوع نگرش ا يگرید
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پردازد یم یو آثار ادب هاملت انیم ياست که به آشکار کردن روابط فکر یقیتطب اتیادب يفهیوظ نیا

و ما را  دهدیقرار م موردسنجشرا،  گریو تأثر دو شاعر از هم د ریتأث و دهدیبه سؤاالت فوق پاسخ م و

  .میابیدستو انسان  ینسبت به هست گراانساندو شاعر  هايتا به تشابهات و تفاوت کندیم ياری

مسائل انسان در شعر خود است. انسان  يدهندهبازتاب ،یشعر نو فارس دارپرچماحمد شاملو  شکیب

 یو واضح روشن ریدر شعر شاملو، تصو یو انسان اجتماع یو فلسف شمندیانسان اند ،یاسیانسان س ،یآرمان

 »من«و کند  مطرحمربوط به انسان را در آثار خود  يهامقولهدارند و شاملو به سهم خود توانسته است 

و از  دیدرد انسان را در شعر خود بگر د،یانسان بنشاند و از زبان او سخن بگو گاهیخود را در جا یانسان

 زی. او نستین مستثناقاعده  نینو عرب، از اشعر  دارپرچم عنوانبه زیاعتراض او برآشوبد. محمد الماغوط ن

است،  يکه طالب آزاد یدر شعر خود خلق کند، انسان یآرمان اناز انس يریبه سهم خود توانسته است تصو

  .شداندییو به مرگ هم م ورزدیعشق م

ما آشکار  يمتفاوت را برا دوجهاندو شاعر از  دگاهیاست که د تیحائز اهم جهتازآنپژوهش  نیا

دو شاعر رهنمون  نیا يهادگاهید يهاتفاوتدو شاعر، ما را به تشابهات و  نیآثار ا یقیتطب ی. بررسکندیم

  .داردیدو شاعر برم نیا يریرپذیتأثو پرده از تأثر و سازد یم

انسان  ياحمد شاملو و محمد الماغوط نسبت به مقوله يهاشهیاندبا  ییپژوهش آشنا نیهدف از ا

دو شاعر  نیا يشهیاند هايبه تشابهات و تفاوت توانیمنوشتار  نیا یدر ط ن،یااست و عالوه بر 

  .قرارداد لیو تحل یموردبررسرا  هاآنبروز  يهانهیزمو  افتیدست

  مسئله انیب -1-2

وارد شود و دو اثر  - شودیخلق م یاثر ادب کیکه -  ییهادر همه حوزه تواندیم یقیتطب اتیادب       

نقد  یدر پ یقیتطب اتیقرار بدهد. ادب سهیو مقا یمتعدد موردبررس يهادگاهیمتفاوت را از د از دو فرهنگ

 زانیبدهد و م قرار یموردبررسرا  یدو اثر ادب يهابلکه بر آن است تا تشابهات و تفاوت ستیآثار ن

از  یکی ییگراانانس گریدعبارتبه ای سمی. مکتب اومانتعیین کندرا،  گریدو فرهنگ از هم د يریرپذیتأث

به ظهور  یدر برابر آدم ساهایاعتراض به قدرت کل سنسانر يمکاتب پرطرفدار جهان است که در دوره

 نیگناه هم نیو تنها راه نجات مردم از ا شمردیو جامع م امبرانهیمقدس، پ گانه،یخود را  سایکل«: دیرس
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مردم ازآنجا بود که موهبت نجات را  یزندگان و تسلط آن بر سایقدرت کل يهیما گر،یدعبارتبود به سایکل

  )64، 65: 1353(رندال، » .کردیبرگزار م کسانی ییسایرسوم کل يلهیوسموهبت را به نیدارا بود و ا

 رونیمکتب را بازتاب دهند. ازا نیا يهابر آن شدند تا اصول و شاخص يو هنر یاثنا آثار ادب نیدر ا 

و انسان مرکز توجهات عالم بود.  رفتیها از اصالت انسان سخن مدر آن خلق شدند که يمتعدد یآثار ادب

نضج گرفت و انسان موردتوجه صدچندان آنان قرار  سندگانیشاعران و نو انیدر م شهیاند نیکم اکم

بود.  سمیمکتب اومان يهاتر از اصول و شاخصمتفاوت یاندک یانسان در آثار ادب ياما بازتاب مقوله؛ گرفت

و برتر را به  یانسان آرمان کی التیو تما دندیشیدر آثار خود تنها به انسان اند سندگانیان و نوشاعر

  :لیگذاردند. از قب شینما

 ریو غ یعیصرافت طبع، حالت طب ،یخودجوش ،يساز شتنیخو ،مفهوم خود ت،یعشق، خالق« 

داشتن  ت،یاحساس مسؤولو استقالل  يخودمختارشدن،  یمتعال هايارزش ،»من« یانسان، تعال یتصنع

» .گرید میمفاه ياریو بس جرئتداشتن اوج ادراك جسارت و  ،یمتعال هايقصد در اعمال، داشتن تجربه

  )435: 1377 گران،یو د شکرشکن(

شعر نو  يهدر عرص یتیپراهم گاهجای از ،گرادو شاعر انسان عنوانبهشاملو و محمد الماغوط  احمد

 یانسان شعر او انسان مثالعنوانبهدارد،  ايژهیشعر خود به انسان توجه وبرخوردارند. احمد شاملو در 

 دیناام کیزیمتاف الماز ع هاستیاوماناست و مانند  مسئولاست که در برابر اجتماع  یو اجتماع یفلسف

 نیا .مظلومان را انعکاس بدهد ادیفر دیاست که با يشاعر معتقد است شعر او ابزار ریز يعهدر قط است:

  فاضله است: يهنیمد يبرقرار يشعر شاملو برا یتالش انسان اجتماع يهدهندنشانامر 

  است بانیغر ادیما فر شعر

  سمنوییو برهنگان م انیروسپ يبرا

  سرد بر خاكکه  هاآن يبرا

  )126: 1389ندارند (شاملو،  دیبه آسمان ام گریو د دوارندیام

 مرگ با ماغوط انسانی زندگی. داندایی از ابتذال میمرگ را، در ره يدر شعر خود ارزشمند ماغوط

  :شودمی معنا

  دیگر براي من میان افتخار و عار و
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  روشنی نمانده است. مرز

  میان امید و نومیدي و

  و اندوه شادي

  )61: 1393و خزان... (الماغوط،  بهار

 آدمی که - ندگیز ابتذال از رهاي براي شاعر شود،که مرگ زیباترین شعر هستی می نجاستیا در

  .ستایدمی را آن و ندیگزیبرم را مرگ اختیار به-  است زدهرقم خود براي

  ... و اینک، زیباترین و آخرین شعرم را

  گذارممی امقهیشق روي

  انگشتم را روي ماشه و

  مطمئن هستم و

  )61ود باال خواهد رفت (همان: د هايحلقه واقعی ايشلیک گلوله مثل

 رهاند،یم یهست يهایمتینا مال يهکه او را از هم داندیم يمرگ را پرواز شاملو هم یانسان من

  است: یشیرها نیچن يشاملو در آرزو

  ییرهاخوشا  ،دنیپر کش خوشا

  )251: 1389. (شاملو، ییرهامردن به  ستن،یرها ز اگرنه خوشا

. انسان شعر شاملو دشناندییانسان بودن، به مرگ م حکمبههر دو شاعر  شودیمالحظه م کهچنان هم

که  ندگوییسخن م یانسان انب. آنان از زدهندیم حیاز ابتذال ترج زیلبر یو ماغوط، مرگ را بر زندگ

  .داندیابتذال م از ییو مرگ را راه رها تابدیبرنملذا ابتذال را  استعزتمندباکرامت و  يموجود

 يرهایدر اغلب تصو میرمستقیغ صورتبهو چه  میمستق صورتبهمفهوم انسان چه  یطورکلبه«

که هر دو شاعر به  شودیاست که باعث م یاجتماع عدالتییب نیهر دو شاعر حضور دارد و ا يشعر

کنند. خشم و خروش و  یجهان زندگ نیدر ا یو خوش يشاد صورتبهو  ابندیانسان خود را در يمسئله

را  هاآن یزندگ ،یطبقات يکه فقر و فاصله ايچارهیو ب ریشاعران به خاطر مردم است، مردم فق نیا مبارزه

  )46: 1357 ،انیپور نامدار(» کرده است. یمتحمل مداوم درد و ناراحت

در شعر احمد شاملو و محمد الماغوط است. در  انیگراانسان التیتما یپژوهش بررس نیهدف از ا 

دو شاعر،  نیا عالوه بر درك شعر ات شودیهر دو شاعر نسبت به انسان پرداخته م دگاهید سهیادامه به مقا
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 هايشهیاند يرگیکه موجب شکل یدو شاعر آشکار گردد و عوامل نینگرش ا هاياشتراکات و تفاوت

 ،یاجتماع طیراه بتوان به مطالعه شرا نیشاعران درباره انسان شده است به منصه ظهور برسد تا از ا

  و ... شاعران پرداخت. یاسیس

 هاي پژوهشسؤال -1-3

  در شعر شاملو چگونه بازتاب یافته است؟ ییگراانسان - 1     

  محمد الماغوط چگونه بازتاب یافته است؟ گرایی در شعرانسان - 2      

 انسان در چه يمسئلهمحتواي آثار شاملو و محمد الماغوط نسبت به  يهاتفاوتاشتراکات و  - 3     

  مواردي است؟               

  فرضیات -1-4

در شعرش  ییگراانسان رونیازاباشد  قرارگرفته سمیاوماناست شاملو تحت تأثیر مکتب ممکن  -1

  اي دارد.نمود برجسته

  وي است.  موردتوجه ییگراانسانکه  دهدیمالماغوط بارها در شعر خود نشان  -2

ن، هاي شاملو و ماغوط، امکان اشتراك دیدگاه این دو شاعر درباره انسابا توجه به نزدیکی دیدگاه -3

  ها است. تر از تفاوتبیش

  اهداف پژوهش -1-5 

 در شعر. ییگراانسان يتبیین نگرش شاملو به مقوله -1

 در شعر. ییگراانسان يمسئلهتبیین دیدگاه الماغوط نسبت به  -2

 .ییگراانسان يمسئلهتبیین و استخراج نکات تشابه و تفاوت محتواي اشعار دو شاعر در رابطه با  -3

  پژوهش تیضرورت و اهم -1-6

صورت  یچندان یعلم - یقیکار تحق ،یآن در آثار ادب يو رّد پا سمیاومانمکتب  يهدربار تاکنون

دو اثر از دو فرهنگ متفاوت  یقیتطب یامر نهفته است که بررس نیپژوهش در ا نینگرفته است. ضرورت ا

مندان به گردد عالقهب میکند و سبدو شاعر از دو سرزمین متفاوت آشنا می يهادگاهیدما را با انواع 
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ها دنیاي ادبیات جهان و اندیشه جاري در بطن ادب جهان پی ببرند و به نکات اشتراك و تفاوت نظرگاه

  دست یابند.

  ي پژوهشپیشینه -1-7

است ولی تحقیقاتی  نشدهانجامصورت تطبیقی پژوهشی طور که قبالً اشاره شد در این زمینه بههمان

  توان به موارد زیر اشاره کرد:است که می کارشدهگرایی در اشعار احمد شاملو ا انسانی سمیاوماندر مورد 

بررسی و «ي کارشناسی ارشد تحت عنوان نامه)، پایان1389زاده حمیدرضا (سلیمانی جمال - 1

  ».هاي احمد شاملوهاي اومانیستی در سرودهتحلیل شاخصه

ها ي آن پرداخته و در ضمن به بررسی مؤلفهو تاریخچه مسیاومانمختصري از  به بررسی نامهانیپااین 

و معتقد است که توجه به انسان همواره از  پردازدهاي شاملو میهاي اومانیستی در سرودهو شاخصه

  هاي اصلی این شاعر بزرگ بوده است.مشغله ها ودغدغه

ي انسان در اندیشه«ي کارشناسی ارشد تحت عنوان نامه) پایان1390محمدي چلیچه احمد ( - 2

  ».احمد شاملو

بینی فلسفی به درك معناي انسان پرداخته است و کشف ابعاد مختلف جهان برهیتکبا  نامهانیپااین 

ي یک نگاه منسجم به انسان و هستی موردبررسی قرار داده مثابهنگاه شاملو به انسان را به گریدعبارتبه

  است.

انسان باوري و برخی «اي تحت عنوان کارشناسی ارشد، مقاله) دانشجوي 1391ریاضی سیمین ( - 3

  »از کارکردهاي آن در شعر احمد شاملو

هاي احمد هاي انسانی، همراه با برخی از عناصر انسان باوري در سرودهارزش به بررسی این مقاله

  شاملو پرداخته است.

با انسان در ابدیتی «حت عنوان ت يامقالهارشد در  یکارشناس) دانشجوي 1394( اهللاحجتکرمی  - 4

  »پرستاره

از  هدف« گرایانه در اشعار احمد شاملو پرداخته است:به بررسی و تحلیل مضامین انسان این مقاله

 و تحلیل دوم شاعر و در نوبت عاطفی و منابع فکري آبشخورهاي دادن نشان نخست يمرتبه در مقاله نیا
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 شاعر ينگرجهان جهیو درنتمعنوي  يخورهاآش همین به وجهت با معاصر از انسان او تلقی طرز بررسی

  )1394:687(کرمی، » .است معاصر شعر یشناختمعرفت گوناگون ابعاد شناخت جهت

، نشریه ادبیات پایداري، ي مقاومت در آثار محمد الماغوطهاجلوه، 1390 ،فاطمهقادري،  - 5

  .3رمان، سال: دوم، ش: ک باهنردانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید 

فلسطین و  مسئلههاي مقاومت در شعر ماغوط پرداخته است و در این مقاله نویسنده به بررسی جلوه

  است. شدهعنوانشاخص مقاومت در شعر ماغوط  نیتربرجستهقیام انتفاضه 

ادبیات ، هاي اجتماعی شعر شاملو و محمد الماغوطینهزم، 1388 ي،مهرقادري، فاطمه و زینی  - 6

  . 1 	شماره	,1 	دوره		,	تطبیقی (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) 

اجتماعی شعر شاملو و ماغوط را به تصویر بکشد. از  يهانهیزماست تا  نویسنده در این مقاله کوشیده

 ازلحاظاجتماعی مشترك سبب شده است شعر ماغوط و شاملو  يهانهیزمدیدگاه وي وجود برخی از 

  به هم نزدیک شوند.  هیمادرون

 تأثیرات اساس بر ماغوط محمد آثار شناختیروان تحلیل ،1392 ینا،ممجیدي، حسن و کاویانی  - 7

  .99: شماره عربی، ادبیات زبان ایرانی انجمن پژوهشی - علمی ي، مجلهزندان و فقر نامطلوب

 در شعر این شاعر ازجملهروان وي دارد . مشکالت ریشه در  ،شعر ماغوط يهاهیمادروناز برخی 

 يگذشتهاست که زندگی  شدهعنوانمذکور  يهرود که در مقالسوري مکرر از هراسی عمیق سخن می

روحیه او را تحت تأثیر قرار داده است و موجب خلق آثاري شده هایی که در سنین جوانی جهشاعر و شکن

  ها دارد. شاعر در برخی از برهه یشیپررواناست که خبر از 

)، غم و شادي در اشعار محمد الماغوط و احمد شاملو، استاد راهنما: نامهانیپاصادقیان نژاد، اعظم(- 8

  یشوایی. محسن پ
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  ادبیات تطبیقی يبخش اول: درباره

  مفهوم شناسی ادبیات تطبیقی -2-1-1 

در ابتدا الزم است  ردیگیمو مقایسه قرار  یموردبررسدر این پژوهش آثار دو شاعر  کهنیابا توجه به 

قرار بگیرد. در تعریف  یموردبررسآن  يهاشاخه به معنا و مفهوم ادبیات تطبیقی گریزي زده شود و

تعریف از ادبیات  ترینجامعاست. شاید تعریف زیر  شدهارائهفراوانی  يهادهیاادبیات تطبیقی، نظریات و 

  تطبیقی باشد:

ادبیات تطبیقی مانند کسی است که  گرپژوهشاست.  یالمللنیبادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی «

فکري و فرهنگی میان دو یا چند  يدادوستدهاتا تمام  ندینشیمو زبان ملّی به کمین قلمر حدّ در سر 

  )150:1387چمنی، بزرگ( ».ت را ثبت و بررسی کندمل

عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام  درواقعادب تطبیقی «

شتغال دارد، مثل آن است که در سر حد قلمرو که به تحقیق در این رشته ا ياپژوهندهمختلف جهان و 

نشیند تا تمام مبادالت و معامالت فکري و ادبی را که از آن سرحد بین آن قوم و زبان قومی، به کمین می

دهد تحت نظارت و مراقبت خویش بگیرد ... آنچه در ادب تطبیقی دور و نزدیک دیگر روي میم اقوا

از آثار ادبی قوم دیگر  در آنچهتصرف و تدبیري است که هر قومی و نظر اهل تحقیق است آن  موردتوجه

 ).181: 1374کوب، (زرین». کندنماید اعمال میاخذ و اقتباس می

توان گفت که موضوع اصلی این شاخه ادبیات تطبیقی، می ينظر قرار دادن مفاهیم فوق درباره دربا 

مشترك  يهایژگیو گریدعبارتبهمرزهاي یک کشور است، از نقد، مقایسه آثار داخلی با آثار ادبی خارج از 

و تأثر و تأثیر دو نویسنده و شاعر از هم  ردیگیمو دقت قرار  موردتوجهجهان،  دونقطهو متفاوت دو اثر از 

  گیرد:دیگر مورد تحلیل قرار می

و کشف  به دیگر سخن، ادبیات تطبیقی به بررسی پیوندهاي آثار ادبی و نویسندگان ملل مختلف«

 ترشیبپردازد، بلکه پردازد. ادبیات تطبیقی به بررسی ارزش هنري آثار ادبی نمیها میآن بخشالهاممنابع 
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، واژه درواقعکند. ها ایجاد میهایی توجه دارد که یک ملت یا یک نویسنده در آثار دیگر ملتبه دگرگونی

  )226: 1389(نظري منظم، ». داري یا ستیز استتأثیرپذیري غالباً به معناي تفسیر و تأویل، واکنش، پای

رسد با توجه به معنا و مفهوم ادبیات تطبیقی، براي مطالعه تطبیقی دو اثر باید به نکات به نظر می

و  شودیمبه خارج از مرزها مربوط  ياگونهبهزیر توجه دوچندان کرد. چون مبحث ادبیات تطبیقی 

  حوزه ادبیات تطبیقی است: موردبحث يهاهمقول نیترمهمو تأثر از  يرگذاریتأث

اقتباس و تأثیر شعر خارجی  مثالعنوانبه، در ادبیات مّلت: تصرّفتأثیر اثري خارجی با دخل و  - الف«

  ادبی بر ادبیات ملّت دیگر. يهامکتبدر ادبیات یک کشور و یا تأثیر 

  یر ملل دیگر.ادبی تحت تأث يهاشکلو  هاقالببه وجود آمدن صنایع، مقیاس،  - ب

. »است آمدهعملبهکه در آثار  یتصرفاتپیدا کردن منابع خارجی یک اثر ادبی و مشخصات و  - ج

  )155: 1387(بزرگ چمنی، 

  ضرورت ادبیات تطبیقی -2-1-2

 ضرورتبه، شودیمادبیات آن قوم زاده  يپابهاگر باور کنیم که ادبیات تطبیقی در ادبیات هر ملّتی پا 

هر قومی است که پا  يفرهنگ و اندیشه ی. واضح است که ادبیات، نمایندهمیبریمی نیز پی ادبیات تطبیق

  و اقوام باشد: هاملّت يونددهندهیپعامل  تواندیمیک ابزار،  عنوانبهجهان نهاده است و ادبیات  يبه عرصه

و عقاید را تحقیق و پیوستگی بین آرا  هاملّتادبیات تنها عاملی است که قادر است پیوند بین «

  )12: 1386(حمیدي، ». ادبیات به شناخت و ارتباط با یکدیگر دست یابند لهیوسبهبخشد و مردم جهان 

  نیست:مستثنا در این میان ادبیات ایران و تأثیرپذیري آن از ادبیات جهان خارج، از این قاعده 

دارند.  باهم ییهايهمانندها و شباهت میرمستقیغ طوربه اي جهاتادبیات ایران و جهان در پاره« 

». باشند جادشدهیاچنان چه این تطابق و همانندي از طریق تأثیر و تأثر ادبیات ایران با ملل مختلف 

  )13(همان:

ها منجر تواند به تقویت روابط ایران با دیگر اقوام و مّلتبررسی تأثیر و تأثر ادبیات ایران با جهان، می

  شود:
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قطعًا  هاانسانهاي فکري هان از طریق هنر، ادب، شعر، موسیقی و سایر پدیدهروابط بین مردم ج« 

  )14(همان:». ها و دیگر روابط خواهد بوداستوارتر و پایدارتر از سایر پدیده

 يترین روش تحقیق در ادبیات جهانی است، به گفتهبا توجه به این امر، امروزه ادبیات تطبیقی مهم

ي آن هاي مختلف و روابط پیچیدهبه بررسی تالقی ادبیات در زبان«تطبیقی:  عبدالسالم کفافی ادبیات

هاي هاي هنري، مکاتب ادبی، جریاندرگذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزه

  ).7: 1382کفافی، (» پردازدفکري و افراد و ... می

هاي مختلف است تا بر ر میان ادبیات ملتدرواقع هدف ادبیات تطبیقی یافتن مرزهاي مشترك د«

ها با یکدیگر، به جریانات کلی دسترسی پیدا کند چون موضوعات ادبیات تطبیقی گسترده اساس روابط آن

پذیر نیست ها امکاني جزئیات آنو تسلط بر همه رادارنداست و هریک شرایط و ضوابط مخصوص به خود 

تا بتوانیم  کند کامالً آگاهی داشته باشیمه شاعر در آن زندگی میاي کبایستی حقایق تاریخی هر دورهمی

تأثیر رویدادهاي تاریخی را بر روي آثار ادبی و تأثیر آن بر مسیر ادبیات را درك نماییم و اثر ادبی را با 

  ).119: 1390(هالل، » سنجش وقایع تاریخی در محل مناسب خود قرار دهیم.

اهداف این تحقیقات است. ابزار ادبیات تطبیقی چیست؟ ادبیات  هاي تطبیقینکته مهم در پژوهش

  از وجوه متون ادبی نظر دارد؟ کیکدامبه  یقیتطب

پردازد، بلکه اثرگذاري آن، گاه آشکار است و گاه پژوهش ادبی تطبیقی به مسائل محسوس نمی« 

جی اثر پذیرفته است، از هاي خارپنهان است. وضوح و روشنی آن ناگزیر به همان اندازه که از قرینه

کند در اثر مشخصی اي اعتراف میکه نویسندههاي آثار ادب تطبیقی، برخوردار نشده است. گو اینویژگی

بر صرف مشابهت گمان، تکیهاي خارجی این تأثر را پدید آورده است. بیمتأثر از دیگري بوده و یا قرینه

ها ي آنمایهتوجهی به درونپرداختن به ظواهر امور و بی بسا به اشتباهاتی انجامیده است که منشأ آنچه

اند که اي دست یازیدهبوده است. پژوهشگران در دوران جدید به کوششی در راستاي وضع مبانی علمی

ي تحول اش، ثمرهتواند بر آن مبتنی باشد. ادبیات تطبیقی در شکل کنونیبررسی ادبیات تطبیقی می

هاي ادبی از ن جدید است این بدان معنا نیست که تطبیق در پژوهشهاي ادبی در دوراپژوهش

هاي این دوران است، بلکه تطبیق در چارچوب یک نوع ادبی و همچنین در ادبیات مختلف، از نوآوري
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یافتن  ترشیببا این تفاوت که درگذشته ). «12: 1382کفافی، ( »روزگاران دور وجود داشته است.

که امروزه هاي کلی در دو اثر، متعلق به دو زبان در دو ملیت بود درحالیماننديهاي مضمونی و همشابهت

تواند باعث ایجاد شاعر است که می یوزندگمنظور از ادبیات تطبیقی، درواقع بررسی تاریخ و شرایط اوضاع 

ازلحاظ باید در ادبیات تطبیقی،  گرپژوهش دهد.شرایط متشابه و متفاوت باشد را موردبررسی قرار می

تاریخی و عواملی که در عهد آن نویسنده مؤثر بوده، آگاه باشد؛ و نیز به این نکته توجه شود که دو 

شود تا هردو را به خود باعث می مسئلهاند. این نویسنده در طول تاریخ چگونه با یکدیگر پیوند فکري یافته

  ).7: 1392(احمدآبادي، » در مقام بررسی آورد. نظر نشان دهد وفکر و همهم نزدیک، هم

  احساس کرد. نقدهاتا حدودي ضرورت آن را در میان  توانیمبا توجه به اهداف ادبیات تطبیقی 

  ادبیات تطبیقی در جهان يپیشینه -2-1-3

پژوهشگران فرانسوي نخستین کسانی  کهنیادانند و کشور فرانسه را زادگاه ادبیات تطبیقی می«

م در  1828بود که فرانسوا آبل ویلحان به سال  آنجاحقیق پرداختند و بودند که در این شیوه به ت

درس خود از تأثیر متقابل ادبیات انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوي بر یکدیگر سخن گفت و براي  يهاکالس

و بعد از او ژان ژاك آمپر به سنجش ادبیات شرق و غرب کاربرد نخستین بار اصطالح ادبیات تطبیقی را به 

هاي دیگر برانگیخت، اما واقعیت این است که اخت و دانشجویان خود را به پژوهش در ادبیات ملتپرد

که ادبیات همزاد انسان است، ادبیات  گونههمانهاست و ادبیات تطبیقی همانند خود ادبیات از آن ملت

 هاملتد و اقوام و تطبیقی نیز همزاد اندیشه و زبان انسان است. از آن روز که انسان زبان به سخن گشو

با دیدگاهی خاص  –نخبگان و اندیشمندانش  –پدید آمدند، ادبیات تطبیقی نیز به وجود آمد، هر ملتی 

که محصول عامل و عناصر گوناگونی چون محیط، نژاد، وراثت، زبان، فرهنگ و ... است؛ به ادبیات نگاه 

  ).76: 1384(پیرانی، ». آوردیمو بنا به درك و دریافت خود اثر یا آثاري را پدید  کندیم

هاي دانشگاهی دنیا شد. اي جدید وارد محیطعنوان رشتهاز اواخر قرن نوزدهم به«ادبیات تطبیقی: 

ادبیات تطبیقی از زمان پیدایش تا حدود اواسط قرن بیستم بیشتر به مطالعات تطبیقی ادبیات ملی و 

ها درباره کیفیت شصت میالدي اولین زمزمهي هاي مختلف گرایش داشتند. از دههقومی به زبان
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ي تدریج این شاخه از دانش بشري وارد مرحلهرسید و بهاي ادبیات تطبیقی به گوش میرشتهمیان

  )1: 1389(انوشیروانی، » جدیدي از تحوالت علمی خود شد.

 تواندیمتوان اذعان کرد که خاستگاه ادبیات تطبیقی، کشور فرانسه است. امّا هر ملتی پس می

  همانند ادبیات خود، همزاد اندیشه داشته باشد. همزادي به نام ادبیات تطبیقی.

  ادبیات تطبیقی در ایران -2-1-4

و  شدهشناخته، در ایران 1317یا سنجشی، از سال  ياسهیمقاادبیات تطبیقی با عنوان ادبیات «

سی این رشته، در دانشگاه تهران توسط دکتر فاطمه سیّاح، صاحب کر هاسالو  قرارگرفته موردتوجه

پس از رساله جمشید بهنام  1332رسمی از سال  طوربهاما آشنایی با این علم، ؛ است شدهیم تدریس

ایرانی قرار گرفت ... . مقاالت و  محققان مورداستفادهپل وال تیگم  يهانوشته زمانهمشروع شد و 

 پردازدیمش این علم در فضاي ادبی آن روزگار تطبیقی مجتبی مینوي که به گستر يهاپژوهشمجموعه 

 کوبنیزر. مقاله عبدالحسین رودیمایرانی در این عرصه به شمار  محققان نیمؤثرترو در جایگاه یکی از 

تحت عنوان گوته و ادبیات ایران که به بررسی دیوان شرقی و تأثیرات ادب فارسی بر آن پرداخته است، در 

  )150: 1387(بزرگ چمنی،  .»بسزایی داشت رشد و گسترش این علم نقش

بسیاري در این  محققاناین علم رواج یافت و  رفتهرفتهادبیات تطبیقی،  دارانپرچم يهاتالشبا 

، صالح حسینی، يصفارحسن هنرمندي، کوکب «از توانیم هاآن ازجملهکردند که  ییفرساقلمزمینه 

  )152(همان: . »و ... نام بردشفیعی کدکنی  محمدرضااسالمی ندوشن،  یمحمدعل

صورت جدي و اساسی و بهاست اعتنایی شده ي اخیر، به ادبیات تطبیقی بیدر ایران، در چند دهه«

پس از وفات دکتر فاطمه  خصوصبه گذاران نهادها و مراکز ادبی قرار نگرفته بود.مورد التفات سیاست

به فراموشی سپرده شد. هنوز علت این  سالگی براي چندین دهه 45) در سن 1326متولد ( سیّاح

التفاتی کامًال روشن نشده است. ظاهرًا نظر دکتر سیاسی، رئیس وقت دانشگاه تهران، این بوده که پس بی

توانسته این کرسی خالی را از درگذشت این بانوي فرزانه که با چندین زبان آشنا بوده، استاد دیگري نمی

اي بود، ولی سالی و در آغاز شکوفایی علمی، ضربهمیان هم درح، آنپر کند. از دست دادن فاطمه سّیا

دلیل که  نشده بود تا راه او را ادامه دهد. شاید هم به آنکسی در مکتب این استاد تربیت کهآنانگیزتر غم
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ي او ادبیات فرانسه از دانشگاه مسکو بود و ادبیات تطبیقی برا زبان و يي رشتهآموختهفاطمه سیّاح دانش

تا  1311از  اي شخصی بود تا دانشگاهی. البته بسیاري، ازجمله مرحوم دکتر جواد حدیديبیشتر عالقه

ا هتالش کردند تا به این رشته سروسامانی بدهند و توفیقاتی هم به دست آورند، ولی این تالش 1381

 جهیدرنتهه ادامه یافت و مطلوب نرسید. این غفلت تاریخی چندین د يپراکنده و موسمی بود و به نتیجه

ی نهاد و بنیادهاي هاي ادبیات تطبیقی در فضاي دانشگاهی ایران از ُبعد کیفی و کمّی رو به کاستپژوهش

 رمق شد؛هاي نوین این رشته سست و بینظري و روش تحقیق آن در اثر دور ماندن از تحوالت و جریان

ادبیات تطبیقی در ایران  يسابقهسریع و بیهشتاد به مدت شش سال شاهد رشد  يدهه اما از نیمه

ایم. نخستین بار در دانشگاه کرمان و به دنبال آن در چند دانشگاه دیگر ایران در گرایش ادبیات بوده

ادبیات  يهایی هم در حوزهعربی) دانشجوي کارشناسی ارشد پذیرفته شد. همایش- تطبیقی (فارسی

  )15، 16: 1390(انوشیروانی، » تطبیقی برگزارشده است.

  ادبیات تطبیقی در جهان عرب -2-1-5

 تاریخ علم«و با انتشار کتاب  1904سال  نخستین بار در مطالعات ادبیات تطبیقی در جهان عرب هم

آغاز شد. مؤلف این اثر، روحی الخالدي، پژوهشگر » فیکتور هوکو«و » و العرب األدب عند األفرنج

و انگلیسی نیز  ترکی استانبولی، فارسی، فرانسه بان دیگر ازجملهفلسطینی، عالوه بر عربی بر چندین ز

و  تحصیلی در دانشگاه قاهره بدل گشت يرشتهبه یک 1940 يادبیات تطبیقی در دهه تسلط داشت.

هاي معتبرتر، در سراسر جهان در بسیاري از دانشگاه) 1980، 1960( يدو دهه يرفته در فاصلهرفته

ي رشد ادبیات تطبیقی دیگري را از نحوه يشگاهی تبدیل شد. کشور الجزایر نمونهاي دانعرب، به رشته

علمی واداري،  ازلحاظفرانسه،  پس از اشغال الجزایر توسط«کند. دانشگاه الجزایر در جهان عرب عرضه می

  )73: 1382(کفافی، » شد.هاي این کشور محسوب میهاي دانشگاهیکی از زیرمجموعه

اند. اگر میزان تأثیر و تأثر دو فرهنگ نام نهاده» ادب المقارن«، به ادبیات تطبیقی در زبان عربی«

نظیر دانست کم باید آن را کمنظیر ندانیم، دستهاي بزرگ دنیا بیرا در میان فرهنگ» عرب«و » ایران«

متون ادب  اسالمی در_شمار عربی و هزاران مضمون عربیترین دلیل آن، وجود واژگان بیزیرا که ساده

فرهنگ ایرانی و عربی به  تأثیر و تأثر دو يو در محاورات کوچه و بازار شاهد هستیم. پیشینه فارسی
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ي کعبه و پادشاهان ساسانی به خانه يرسد. یکی از این عوامل ممکن است عالقهها قبل از اسالم میقرن

هاي تجاري دررفت و آمد د و کاروانو اینکه در دربار ساسانی شاعران جاهلی حضور داشتن زیارت باشد؛

و عالوه بر این در درباران ساسانی دبیران  کردندبودند و حاکمان حیره و یمن از شاهان ایرانی اطاعت می

ها از عواملی است که فرهنگ و زبان فارسی، قبل از ظهور اسالم به ي اینعرب حضور داشتند و ... همه

توان مشاهده کرد. این نفوذ ین تعامل را در قالب واژگان فارسی میسرزمین حجاز انتقال یافت که حاصل ا

یابد. پس از فتح فرهنگی پس از ظهور اسالم با حضور ایرانیانی چون سلمان فارسی، هرمزان و... ادامه می

که خلفاي عباسی به روي گیرد هنگامیها به ایران و بالعکس شدت میایران این ارتباط با مهاجرت عرب

یابند که ابن خلدون و برخی کنند و گسترش میآیند چنان از پادشاهان ساسانی تقلید مییکار م

اند. پس بر این اساس باید در هنگام گذاري کردهمستشرقان، خالفت عباسی را دولت ایرانی و خراسانی نام

گ ایرانی را در ادب تأثیر ادب و فرهن بلکه باید ادب فارسی را تنها تأثیر فرهنگ و ادب عرب درتحقیق نه

  )6، 7، 8: 1391(سبزیان پور، » دهیم. عربی موردبررسی قرار

  در ادبیات ییگراانسانمانیسم و وبخش دوم: مفهوم شناسی ا

  سمیاومانتعریف  -2-2-1

در آثار احمد  سمیاومانو به تعبیري  ییگراانسانمکتب  يهارگهدر این پژوهش سعی بر این است تا 

 صورتبهو تحلیل قرار بگیرد. براي این کار الزم است تا در ابتدا  یموردبررساغوط شاملو و محمد الم

برجسته این مکتب ذکر گردد. لذا  يهاشاخصپرداخته شود و در کنار آن  ییگراانسانمجمل به تعریف 

  شود:در این بخش از نوشتار به مفهوم شناسی این واژه و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته می

 انسان، مکتب اصالت ،يمدارانسان ،ییگراانسان يهاواژه م:سیاومان يکلمه فارسی معادل«

 که گرددمی اطالق ايفلسفه یا نگرش به ،جشیرا معناي در این اصطالح، ست.ه آن مانند و یدوستانسان

 تیهس يهاحوزه در اومانیستی اندیشه .دهدیم انسان به اصالت را توجهات مرکز در انسان نهادن با

 داند، ازمی معیار و مالك را انسان عقل فرهنگ و سیاست ارزش شناختی، شناختی،- معرفت شناختی،

 جایگاه انسان آن در بلکه ناسازگاراست ییباخدا گرا تنهانه جهتنیازا و کندمی استفاده حس و عقل ابزار

  )38: 1381بیات، ( »گیرد.می را خدا
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  دو معنی دارد: سمیاومان

شکوفایی کامل آن  طرز فکر انسان و عناي عام و دیگري به معناي خاص. معنی عام یعنییکی به م« 

اما  کوشش براي رسیدن به انسانیت اصیل؛ طور آگاهانه وو اندیشیدن و عمل کردن به حیثیت انسانی به

نیروهاي روحی و  يشود که هدف آن شکوفا ساختن همهمعنی اخص؛ به جنبش فرهنگی اطالق می

اي را کوشید آرمان فرهنگ تازهآدمی براثر آشنایی بافرهنگ باستانی یونان و رومی بود که اروپا میدرونی 

اخالقی و دینی آدمیان را از قیمومیت کلیسا رها سازد که موجب پیدایش  یوزندگبه دست آورد تا علم 

  ).32: 1376(بورکهارت،  .»انسان خودآگاه شود

  سی بوده است:مسائل سیا سمیاومانزایش  يفلسفه

 1762بیشتر سیاسی است تا فلسفی. روسو در قرارداد اجتماعی  سمیاوماناصطالح  يسرچشمه« 

زبان، سویسی آلمانی کوب بورکهارت، جا در زنجیر است... یاانسان آزاد به دنیا آمده است اما همه گوید:می

ه در قرن پانزدهم در ایتالیا به وجود کند البته اومانیستی کتعریف می» کشف جهان و انسان« را سمیاومان

وجه موجودیتی هیچ...مارکس معتقد است که: انسان به آمد نه اومانیستی که ریشه در یونان باستان دارد

ها مشترك تحول دائمی است. آنچه در انسان ياي از تغییر و عرصهمنفرد و تغییرناپذیر نیست، بلکه نشانه

: 1378(دیویس،  .»کند، اعتقادشان به محوریت انسان استتبدیل می سمیناوماها را به آن ياست و همه

28(  

ی تجرد و وح هرگونه ستیاومانجایی براي متافیزیک وجود ندارد.  سمیاوماندر اندیشه پیروان مکتب 

  :کنندیمرا ردّ 

 و الهی وحی متافیزیکی، مانند يهاندیش با افراطی شکل به که است مکتبی سمیاومان بیان، این با«

 خداوند نفی و الحاد يحوزه به ي تدینحوزه از را انسان و تاس تضاد در آن، با مرتبط يهاشهیاند

 سوي از که است انسان و کرامت بشردوستی ،یدوستنوعاز  غیر نکته این داشت توجه باید .کشاندیم

  )138: 1391جایی،  کرد فیروز(. »است قرارگرفته تأکید مورد دین اسالم، ژهیوبه الهی، ادیان

  است: سمیاومانمکتب  يهاقاعدهدینی یکی از اصول و  يهاشهیاندلذا دوري گزیدن از 
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 متافیزیکی از هیچ باور عام، صورتبه و اعتقادي و مذهبی يهآموز هیچ ،یستیاوماني هاندیش در« 

ي نقطه دین و اخد مؤمن، اصطالحبه يهاستیاومان منظر از حتی نیست، امان در سرزنش و سرکوب

  )138همان: (. »است برخوردار اصالت از که است انسان تنها بلکه ندیآینم حساببه بشر زندگی نهایی

  سمیاومانمکتب  يهاشاخص -2-2-2

در ذهن متصور شویم الزم است به برخی  سمیاومانبتوانیم تصویري روشن از مکتب  کهنیابراي      

 يزیریپمباحث زیر  بر اساساعتقادات خود را  هاستیاومان. میکنشارهااین مکتب  يهاقاعدهاز اصول و 

  :اندکرده

 برجستگی عقل و نادیده گرفتن دین -1

 این .است اصالت عقل یا افراطی ییگراعقل سمیاومان مهم فکري بنیادهاي و اصول از یکی«      

 تجربه مورد و گردید نیز ماسال فرهنگی جهان فضاي وارد غرب فرهنگی فضاي درنوردیدن ضمن نگرش

  .است قرارگرفته زمین مشرق روشنفکران از بسیاري

 و خود تنها راه شناخت انسانی عقل استقالل و خودکفایی :معتقدند هاستیاومان ،گریدعبارتبه

 باورند که این بر ارزش شناختی و هستی شناختی ازنظر هاآن .است آن به سعادت و راه رسیدن و هستی

جنبشی بود  سمیاوماننباشد. بر این اساس نهضت  کشفقابلود ندارد که با اندیشه و عقل بشر چیزي وج

دین را مانعی براي خود  سمیاومانو به عبارتی  شدیمحی دریافت و ودر برابر دستوراتی که از طریق دین 

  )139(همان: . »کردیمتلقی 

  دین يجابهاصالت علم و جاي گزینی آن  -2

، امروزه روح حاکم بر فرهنگ و تمدن دنیاي مدرن از رنسانس به بعد ییگراعلمیا  ساینتیسم«   

مذهب و دین منتهی  يجابهکه به جانشینی علم و منطق  سمیاوماناست. ساینتیسم بینشی است متأثر از 

را تنها معیار شناخت حقایق معرفی کرد و زمینه مناسبی براي پیدایش  ياتجربهشد و معرفت حسی و 

  )175: 1382، خسرو پناه(. »اجتماعی، فلسفی و انسانی در غرب فراهم آورد يهاحرانب

پا به  وسطاقروناست که در اواخر  يدارشهیرمذهب پیامد تحوالت عمیق و  يجابهجانشینی علم «

عرصه وجود نهاد و در زمان رنسانس مراحل تکامل خود را طی کرد و در قرن نوزدهم میالدي به اوج خود 
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تهاجم  عنوانبهو  است درآمدهظهور و بروز  يسید و امروزه آثار و عواقب آن در مرحله عمل به مرتبهر

  )139: 1391کرد فیروز جایی، (. »آن در حال فعالیت است يهاآموزهفرهنگی غرب علیه دین و 

  تساهل و تسامح -3

در برابر واژه تولرانس به  هکلم دو این، است تسامح و تساهل سمیاومان نهضت پیامدهاي از یکی«   

یا  و نکردن مداخله از است عبارت اصطالح در اما؛ و به معناي تحمل کردن و مدارا کردن است رودیمکار 

 بنابراین، ؛نیست پسند شخص و رشیموردپذ که عقایدي یا اعمال به یآگاهو  قصد روي از دادن اجازه

 و یتفاوتیب روي از که مدارایی یا دارد وجود قیدتیع ازلحاظ یکنواخت يهاانسان میان در که مدارایی

 باشد از ناچاري و عجز روي از یا انگیزه بدون یا جهل روي از که مدارایی نیو همچن باشد ییاعتنایب

  )1378:1391فتحعلی، (. »است خارج تسامح و تساهل يرهیدا

  آزادي-4

است، آنان براي انسان آزادي مطلق  هاستیاوماناندیشه  يهاشاخص نیترمهم ازجملهآزادي   

باشد به تعبیر دیگر انسان مختار و آزاد  يدوبندیقو بر این باورند که انسان نباید تحت هیچ  ندهخوایم

  قوانین وضع کند و راه تعالی خود را انتخاب کند: اشجامعهاست براي خود و 

 .است عمل ترك و قدرت عمل ب،انتخا قدرت خالصی، رهایی، معادل فارسی زبان در آزادي يواژه«

» خاص. رفتاري و کار انجام براي دیگر افراد یا قید فرد از افراد یا فرد بودن رها یعنی آزادي اساس، این بر

  )10: 1381(بیات، 

 مقابل در انسان ختهیگسلجام و تمام اختیار و آزادي ،سمیاومان يدهیا در هایژگیو نیترمهم از یکی«

  )218: 2، ج: 1378(مصباح یزدي، » است. اعتقادي و دینی يدوبندهایق

را تعریف کند. از  هاارزشتوانست موجودي در این مکتب معرفی شد که می عنوانبهانسان  رونیازا

 دهندهنجاتبراي انسان  توانستینم شدیمکه از یک منبع وحی صادر  ییهاارزشها نیستومادیدگاه ا

  را بیافریند: هاارزشتوانست نظام د که میباشد و این انسان و قدرت او بو
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 منبع است بلکه اساسی هايارزش تنهانه بشر خواست و اراده ،سمیاومان مکتب اساس بر«

 انسانی ياراده حد سر تا شوندیمتعیین  اعال عالم در که دینی يهاارزش و شد محسوب يگذارارزش

  )140 :1367(آربالستر:» .کندیم سقوط

  ایش اومانیسمپید-2-2-3

شهر آتن به فکر تشکیل امپراتوري افتاده بود و براي این کــار بــه جوانــانی در اواخر قرن پنجم دولت« 

نیاز داشتند که بتوانند اداره امور را بر عهــده داشــته باشــند متفکرانــی چــون سوفســطایی کــه بــه معنــی 

ي امور سیاسی بر عهده گرفتند ي ادارهتربیت جوانان را برا يپیدا شدند که وظیفه - دانشمند و مربی است

ایــن طریــق ایــن امکــان را  سوي انسان برگردد که ازکه این باعث شد چشم پژوهش و فلسفه از طبیعت به

قرار گیرد و وارد نظام فلسفی شود، بدین ترتیب مکتبــی  یموردبررسپدید آوردند که اخالق به روش علمی 

خوانده شــد. سوفســطاییان » اصالت انسان«یا » یسماومان«وپا مکتب ها بعد در اررا به وجود آوردند که قرن

  .)32: 1376بورکهارت، ( »با این اندیشه راه را براي فیلسوفان دیگر ازجمله سقراط و افالطون باز کردند.

غیر از مفهــوم اصــلی آن  ییبامعنازده شد ابتدا این واژه  یسماومانمکتب  يهاجرقهکه اولین  ینبعدازا

  شد: ردهکارببه

ها، یعنی ساکنان آســمان یــا دیگري از هستی ياین واژه از آغاز در تقابل با موجودات خاکی و مرتبه«

اي عنوان حــوزههاي اولیه بانام هومانیسم در یونان باستان و روم بــهسال در یسماومانگیرد. خدایان قرار می

گرفــت و ي آثــار نویســندگان را دربــر مــیهو مطالعــ از معارف درسی بود که صنایع بیان، منطق، ریاضیات

کردند به همین دلیل ایــن رشــته علــوم انســانی نامیــده شــده این موضوعات را به مردم تدریس می درواقع

هــا مشــغولی آنترین دلزبــانی بــود واصــلی يدر این دوره، قبل از هــر چیــز، یــک مســئله یسماومان است.

کرد مســدود شــده بــه شــمار شتاري و گفتاري تجلی پیدا نمیهاي نوفصاحت بود و دانشی را که در رسانه

شــد فصــاحت بــا آمد به همین دلیل در برنامه درسی اومانیستی به قدرت سخنوري تأکیــد فراوانــی میمی

تــوان گفــت است پــس می» حیوان ناطق«نزدیکی دارد. اگر انسان در تعریف قدیمی آن  يرابطه یسماومان

زبانی هم مشترك اســت.  يگرایی اندیشه و احساس خصوصی، بلکه در مبادلهتنها حضور ما در درونکه نه

» دهــد حــرف بــزن تــا تــو را ببیــنمچیز دیگري انسان را نشان می زبان بیش از هر« گوید:بن جانسون می
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گفتمان تعلــق  يناپذیر به رسانهاي تفکیکگونهو به شودانسان اومانیست اولیه در زبان ساخته و تعریف می

بــود.  یســماوماننقطه عطفی براي پیــروان مکتــب  یوسطقرون). 106، 107، 171: 1378(دیویس، » اردد

  را به دوران وسطی نسبت داد: یستیاومانزمان پیدایش افکار  توانیم یگردعبارتبه

قرن دوازدهم آغاز گردید، حــال و هــواي کلــی اروپــا  يوسطی که از نیمهپس از انحطاط غرب، قرون«

هاي پایانی قرن چهــاردهم مــیالدي را عصــر مــدرن یعنــی رنســانس که دهه ه در ایتالیا دگرگون شدویژبه

هاي غریــزي و طبیعــی و نامیدند که بشر را چنان موجــودي خــود بنیــاد و بــا اتکــا بــه حیوانیــت و جنبــه

  ).69: 1386زرشناس، ( »کنندهاي نفسانی او تعریف میکشش

در ایــن دوران بــه وجــود  یستاومانشد و فلسفه تولد  یستیاومان نقطه پیدایش افکار یوسطقرونچرا 

  آمد؟ براي پاسخ دادن به این سؤال باید گفت:

هاي اند، زیرا که در این دوران همه عرصــهاندیشی دانستهوسطاي اروپایی را دوران تاریکدوران قرون«

رســمی کلیســا از بــین رفتــه بــود  هــا و باورهــايمطلق آیین يها زیر سلطهفکري، آزادي عقاید و رشد آن

حســاب ها را در تفســیر احکــام و باورهــا و متــون دینــی بهترین اختالفکه متولیان کلیسا کوچکطوريبه

کردنــد وســیله تــالش میکردنــد، بدینارتداد گذاشته و به سوزاندن مــردم و شــکنجه و اعــدام محکــوم می

  )52: 1381فکوهی، ( »کنند.هاي حقیقی اعالم عنوان آیینهاي رسمی را بهآیین

  :زدیمیک انقالب فکري را دامن  يهازمزمهقدرتی که کلیساها در برابر مردم داشتند،  

شمرد و تنها راه نجات مــردم از ایــن گنــاه همــین مقدس، پیامبرانه و جامع می کلیسا خود را یگانه،«

بود که موهبــت نجــات را  ازآنجانی مردم قدرت کلیسا و تسلط آن بر زندگا يدیگر، مایهعبارتکلیسا بود به

  )64، 65: 1353رندال، (» .کردرسوم کلیسایی یکسان برگزار می يوسیلهدارا بود و این موهبت را به

این باورها و عملکردهــاي مــذهبی اگرچــه پناهگــاهی را در برابــر نامالیمــات زنــدگی روزانــه فــراهم «

هاي ذهنی باشد، زیرا کــه دیــن در بســیاري از و نومیدي ي ذاتی اضطرابتواند سرچشمهمیولی سازد، می

و انسان همواره میان گناه و نوید رستگاري در آخــرت، در تــنش  هاي زندگی، فعالیت اجتماعی دارد؛جنبه

  )128: 1377گیدنز، ( »است.
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ها بــود کــه انســان را بــه موجــودي ضــعیف و واکنشی در مقابل استبداد کلیســایی یسماومان درواقع«

افکار و کــردار انســان در چــارچوب  يواحدي را براي کلیه يکرد یک نقطهو تالش میکرد  هکار تبدیلگنا

  ).31: 1378دیویس، »(ذهنی به وجود آورد.

وســطی هســتند کــه در تــرین اندیشــمندان قرونآگوستین قدیس و تومــاس آکوینــاس قــدیس مهم«

تین ایمان و عقل دو پیوند ناگسستنی بــا یکــدیگر هاي بعدي مؤثر بودند. به اعتقاد آگوسگیري اندیشهشکل

دهد. تومــاس آکوینــاس را به بهترین شکل نشان می خدامحوران ياندیشه» خدا شهر«دارند وي در کتاب 

همچون آگوستین معتقد است که میــان عقــل و ایمــان » الهیات عالی«هم در آثار بسیار زیاد خود ازجمله 

د با تکیه به عقل خود به وجود خداونــد پــی ببــرد بــه بــاور او در وجــود توانتضادي وجود ندارد، انسان می

هاي فیلســوفان دیگــر بر آراء و اندیشــهانسان کالبد مادي باروح معنوي پیوند خورده است. توماس بــا تکیــه

کــرد کــه مســیحی قــرار داشــتند تــالش می يکــه خــارج از حــوزه ازجمله فیلسوفان مســلمان و یهــودي

  )55، 56: 1381فکوهی، (. »تنگ تفکر خود بیرون آورد يمحدودهوسطی را از قرون

  توان بشر براي رهایی، معرفی کرد: ینتربرجسته عنوانبهرا عقل براي این کار 

راه عقــل بــاوجود خطرهــایی کــه دارد همچــون حــدس  او براي مردم قرن سیزدهم توضــیح داد کــه«

 ».هایی دارد کــه وصــف آن ممکــن نیســتنــی خوشــیو ایــن راه عقال رسد؛طورقطع به خدا میصوفیانه به

  ).125: 1353رندال، (

کننــد:  حدوحصــریبموفق شــدند عقــل انســانی را داراي ارزشــی  یستاومانمکتب  دارانپرچمعاقبت 

اي بــود...در ایــن دوره از چهــارچوب شک قرن دوازدهم و سیزدهم بــراي عقــل انســانی رســتاخیز تــازهبی«

بــه  جمعیــت افــزایش پیــدا کــرد و عالقــه ی داشت جلوتر رفتنــد و شــهرها ووسطمحدود و تنگی که قرون

کرد و این اشــتیاق را روز قوت گرفت که مردم را به توجه به خودشان و محیطشان تشویق میمعرفت روزبه

کــرد روي آوردنــد هایی ماننــد خــود آن را نمــودار میبه وجود آورد که به ادبیات یونان و روم که شخصیت

هــاي کرد و از تنظــیم فعالیتوسطی نیازهاي تازه طبیعت انسانی را اقناع نمیي قرونزمان پیچیدهدیگر سا

هــا هاي نازکی کــه آنانسانی ناتوان بود و این در حالی بود که نیروهاي نهانی انسان آشکارشده بود و رشته

  مراحل فعالیت انسانی، اعم از  يبه امکانات فردي در همه و پیوست دیگر از بین رفته بودرا به جماعت می
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Abstract : 

    One of the most prominent themes of contemporary poetry world is, according to the person and 

human sexuality in poetry. Poets and writers in their works showed double attention to human and 

human categories, coinciding with the birth of humanism or humanistic school. Traces of 

humanism in literary texts differed slightly in terms of historical and cultural concepts of humanism 

school, However, in contemporary literature, but according to the man at the head of affairs. 

Discussions formed the humanist's work content, such as freedom, justice, idealism, politics, 

philosophy, ethics, thinking about death, protest, hope and despair and lost dozens of these issues. 

Ahmad Shamloo as the flag bearer of contemporary Iranian poetry and Mohammad Almaghut of 

the Arab world, Humanist poets are due to human hundredfold have shown their works. In this 

paper, we tried to analyze the works of these two poets to be a comparative study of humanistic 

perspective. Man poem, the poet, is the ideal man, the community and is responsible for the death 

thinks, loves, praises freedom and human as protesters, would not tolerate lack of fluidity. Hate the 

situation that humiliates man, in him and as a man full of laughter, despair and hope, his being in 

the midst of sweeps. In the face of these similarities, sometimes man lyrics Shamloo Man lyrics 

Maghut are the type of attitude both to death, to freedom, of human responsibility in the face of 

life, love, the "I" Man, and several of these hands, shape the points difference in the content of the 

poem the poet. Remarkably, the human poetry and Shamloo Maghut ontological and metaphysical 

oscillates between two poles and both poets than men, are more ontological perspective. 
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