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یار کــه ثار ابراهیم ناجی و محمد حسین شــهرآاحساس در هاي تبلورزمینهاین تحقیق به بررسی  در

تیــک عرِ رمان. این دو شــاایمسی و ترکی شعر گفته اند؛ پرداختهان عربی و دیگري به زبان فاریکی به زب

ر گرفتــه ، نزد مردم خود شناخته شده و مورد پــذیرش قــراهستندکه از دو فرهنگ و جغرافیاي متفاوت 

ت کــه ســاو عواطف خــود بــوده ي احساسات ین موفقیّت، توفیق آنان در ارائهیکی از علل ا شایداند. 

ي مهــم ازهموسیقی، تصــویر و زبــان ســه ســ د.اند به تمسّکِ شعر، نیّات خود را به تصویر بکشنتوانسته

 ي آن اصــولی کــهناجی و شهریار تقریباً از همه ي عاطفی خود است،شعر آنهاست که هماهنگِ با زمینه

ي اســتفاده و، بهره جســته اندي احساسات، روي آنها تأکید داشتهبالغیّون و پژوهشگران ادبی جهت القا

بنــدِ زه اي پایشود که تا چه اندااز بررسی شعر آنها، مشخص می طوري که بعداند؛ بهاي از آن کردهبهینه

ي ادبیــات اصول و قوانین شعر بوده اند. گویا این پایبندي در ناجی حاصــل تفکــر و تأمــل وي در دنیــا

و نظریــات ایــن  هالفــهؤمچند هم که وي مشرفِ بــه هر  بوده و لیکن دقتِ نظر شهریار به مسائل شعر،

بیــان  ایی هم در نــوعهاش بود. لذا تفاوتزاديي مادربیشتر جوششی و حاصل ذوق و قریحه علم بود؛

 ها موجب افتراق آنان از همدیگر شده است.د که همین تفاوتشوآنها دیده می

 اجی، محمد حسین شهریارادبیات تطبیقی، تبلورِاحساس، ابراهیم ن: هاواژهکلید
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  ـ مقدمه1ـ1

حساسات انسانی به دلیل تفــاهم کلــی کنند، اما اي انسانها احساس دارند و با احساس زندگی میهمه

ها، ماناترین و ماندگارترین احساسات و عواطف بشر است که همــواره در قلــب و جــان آدمــی میان انسان

ي احساســات و عواطــف ي شاعران نیز در برگیرندههاي همهکند. همچنین دیوانماند و جریان پیدا میمی

رش عواطفات نیست، لیکن از میان ایــن همــه شــاعر، آنهاست چون شعر چیزي جز بیان احساسات و گزا

تعداد کمی هستند که موفق به ارائه افکار و عالیق خود شده اند، شاعري کــه بیــان مناســبی نداشــته باشــد 

  ترین آدم روي زمین باشد، مخاطب پی به درون او نخواهد برد.ند که عاطفیهرچ

 ترین شاعران معاصر زبــان فارســی وو عاطفیترین هریار و ابراهیم ناجی، از احساسیشحسیندمحم

شود که نظر هر دو مخاطــب عــام کمتر شاعري پیدا میعربی هستند، شعر آنها نرمی ولطافت خاصی دارد، 

ي ایــن توفیــق، تصــویر موفــق تجربــه و احساســات و خاص را به خود جلب کند، یکی از دالیــل عمــده

و مردم نیز بطبع چون احــوال خــود را در آیینــه شــعر  اي خودشان است که در شعرشان متبلور شده،واقعه

چــه شــاید مخاطــب عــام بــا بالغــت شــعر پردازنــد. واگرشان میا جان و دل به مطالعه شعربینند بمی آنان

منــد و آشنایی نداشته باشد ولیکن یکی ازدالیل مستتر استقبال آنــان، از خوانــدن هــر شــعري، وجــود نظام

  کند. ف شاعر را به درستی منتقل میعواطساختار اصولی آن است که 

دهنــد تــا احساســات هاي یک شعر موفق دست بــه دســت هــم میتشبیهات، استعارات و دیگر سازه

ناجی و در شــعرابراهیمبررســی تطبیقــی تبلوراحســاس «رکنند موضوع ایــن پایــان نامــه کــه شاعر را متبلو

هــاي بیــان افکــار و روشها و بررسی راهعنوانش پیداست، به است، همچنان که از » حسین شهریارمدمح

فراتــر از عواطف آنها خواهد پرداخت. یکی از دالیل تطبیقی کار کردن این موضوع نیــز، نگــاهی جــامع و 

  هاي شعر معاصر است. ي زبانی به سازهمحدوده

این پژوهش شامل چهار فصل است که فصل اول چارچوب و زاویــه نگــاه نویســنده بــه موضــوع را 

دهد، در فصل دوم به توضیح و تبیین نکات و اصطالحات پر بسامد پرداخته شــده اســت، فصــل نشان می

اســت؛ » زبــان«و» تصــویر«، »موســیقی» است؛ این فصل که متشکل از سه بخــش سوم حاوي بحث اصلی
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، اشعاري کــه بــه عنــوان شــاهد مثــال در ایــن کندهاي شعر را با بطن کالم بررسی میسازه هايهماهنگی

شود شعرهایی هستند که عالوه بر شهره و مشهوریت در میــان مــردم، مــرتبط هســتند بــا ش استفاده میبخ

  نتایج بدست آمده را در بردارد. بحث مورد نظر؛ و فصل آخر نیز 

  

  ـ بیان مسئله2ـ1

ها، کارکرد خــود ها و دورهي زباناگر بخواهیم تعریفی جامع از شعر بگوییم طوریکه بتواند در همه  

اي بــراي ابــراز احساســات و عواطــف بشــر اســت؛ گفت کــه، شــعر وســیلهتوان را داشته باشد، چنین می

ي انســانها، بــا ایــن وجــوه مشــترك همــدیگر را درك و قبــول احساساتی که وجه مشترك آنهاست و همه

  شویم و...شویم، عصبانی میشویم، متحیّر میي ما شاد میکنند. به عنوان مثال همهمی

ي انســانها، افتنــد، شــاید همــهن هنگام برخورد با احساسات پیش آمده، به فکر گــزارش آن میشاعرا

حداقل براي یک بار هم که شده، این حس را تجربه کرده باشــند. بــه عنــوان مثــال، زمــانی کــه از چیــزي 

ان خــود، ـ  خیلی دوست داریم آن را به دوستان و آشــنایـ مثالً تصویري از یک برره آهو آیدخوشمان می

شــود. در واقــع بــه نــوعی نشان دهیم؛ زیرا به ازاي لذت هر تک تک آنها، شوق و حال ما نیز دوچندان می

خواهیم به وحدت جمعی برسیم. براي همین هنرمندان علی الخصوص شعرا، زمــانی کــه تحــت تــاثیر می

اطفشان را در معرض دیــد هاي تکنیکی هنر خود، عوگیرند، با آگاهی از جنبهقرار میشدید مسائل عاطفی 

  دهند.همگان قرار می

اگر چه بحث ادبیات، بحث چگونه گفتن است، اما این بدان معنی نیست که بگوییم فرم هــیچ ربطــی 

ي عــاطفی خــود ي زمینــههاي یک شعر موفق، زیر ســلطهبه محتوا ندارد؛ بلکه فرم یا به سخن دیگر، سازه

امه را شــعر نداننــد و چنــین پندارنــد کــه در آن ابیــات، زبــان هایی از شــاهنها، بخشهستند. شاید بعضی

هاي دیگر ادبیّت در آنهــا جــاي نــدارد، فردوسی، چسبیده به زبان هنجار است و به غیر از وزن خود، جنبه

شــویم کــه همــین ابیــات بــه ظــاهر خــالی از اما در یک نگاه کلی به شاهنامه و فضا و روح آن، متوجه می

خود، موفــق بــوده و بهتــرین ي عــاطفیعیار، در تقابل بــا زمینــهودي نزدیک به زبان مصنایع ادبی و تا حد

حال تحــت هــر  ـي خود راهمین که عواطف سراینده کارکرد را در القاي احساسات شاعر داشته است، و

  کند، به غرض غایی خود نزدیک شده است.فهماند و او را قانع میطریقی ـ به مخاطب می
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شــود، و ق، بحث تبلور عواطفِ شاعر است، این که اگر احساساتی در شعر دیده میبحث این تحقی  

حاصل کدام فوت و فن شعریست کــه شــاید دیگــران از آن  کند،ارتباط برقرار میمخاطب با این عواطف، 

  ناتوانند.

را ي: عاطفه، تخیل، زبــان، آهنــگ و شــکل کدکنی در کتاب ادوار شعر فارسی، پنج سازهاستاد شفیعی

ي یک شعر ناب وپویا بیان داشته و در این میان جایگاه عاطفه را، مهمتــر از ســایر ارکــان دانســته و شاکله

ي عناصر دیگر شعر در خدمت این سازه باشند، وي در ادامه بــه صــراحت ابــراز پندارد که بایستی همهمی

بــان بــر ســریان عــاطفی و جــوهر موســیقی، یاخیــال، یاز« شعر، مانند يدارد که، هر قدر عناصرسازندهمی

) 99: 1393(شــفیعی کــدکنی،» د.روحیاتی شعر که زندگی است، غالب شود، شعر دیر یا زود، از میان می

هاي شعر نیســت کــه بتــوان آن را در بیــت یــا مصــرعی نشــان داد، بلکــه یر سازهعاطفه همچون ساعنصر

آینــد، ولــیکن وجــود ر بــه چشــم نمیسازند که در ظــاهاحساسات یا همان عواطف، روح یک شعر را می

  دارد.پنهانی آنها، شعر را زنده و پویا، نگه می

ي این حواس بــه کند، همهدر شعر بر خالف واقعیت که فرد با تمام حواس خود، اجسام را درك می

د، دریافتِ آن، حاصــل شودیگر، تصویري که در شعر مجسم می شود، به عبارتیصورت ذهنی دریافت می

خواننده با طبیعت است که ازیکایک واژگان، به عنــوان دالــی جهــت رســیدن بــه مــدلول مختلف تجارب 

تواند به یاريِ این واژگان، فضا را طوري بیارایــد کــه مــثالً حــس جوید. لذا شاعر با هنر خود مییاري می

برســد. امــا از اي به مشام خواننــده بویایی خواننده در یک آن فعال شده و بوي آن فضاي مورد نظر، لحظه

و  صــدااســت، در واقــع همــان  شنوایی و بیناییمیان حواس پنجگانه، پرکاربردترین آنها در ادبیات، حس 

ي این دو عنصر، ظرفی مناسب به نام زبان الزم است، تا شــاعر تصــویر و صــدا را ؛ لیکن براي ارائهتصویر

ي مراد این پژوهش نیز، بر ســرِ همــاهنگی ي عاطفی خود، در بستر زبان ارائه دهد و همههماهنگ با زمینه

   هاي مختلف شعر است، بنابراین در این جا، روي ســه محــورِ: موســیقی، تصــویر و زبــان بحــث بین سازه

  .شودمی

  ـ موسیقی

موسیقی، از دیر باز، جزءِ الینفک شعر بوده و سهم زیــادي در انتقــال احساســات شــاعر داشــته عنصر

دلیل گستردگی مفهوم آن در شعر، از این سازه به عنــوان نظــام ایقــاعی یــاد  کدکنی، بهاست. استاد شفیعی

ه در محدوده امــور مربــوط برم، نه آنچمن موسیقی را برابر ایقاع به کار می« آورد کهکرده و در ذیل آن می
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اصوات باشد و بدین گونه ایقاع عبارت است از هر نــوع تناســب، تناســب صــوتی، موســیقی و به گوش و

»                           وي، موســـیقی و آهنـــگِ معنـــوي شـــعر.ظـــاهري شـــعر اســـت و تناســـبهاي معنـــآهنـــگ 

وي همچنین، موسیقی شعر را در چهار گروه موسیقی بیرونی، کنــاري،  )114پ:  /1390کدکنی، (شفیعی

. ایمختــهي ایــن مــوارد، پردابخش به همهکه در این  .)114(همان: اخلی و معنوي دسته بندي کرده استد

تــوان انــد، میقی که از این عنصر در جهت القاي عواطف خود بــه نحــو احســن بهــره بردهاز شاعران موفّ

موالنا، حافظ و سعدي را نام برد، چنانکه ازکار این بزرگان به عنوان متــري بــراي ســنجش شــعر دیگــران 

ه هــارمونی شــعر بحــث کنــد، خواهد راجع بي یک پژوهشگر یا منتقد ادبی که میجویند. وظیفهیاري می

سواي اینکه بایستی از اوزان و جزئیّات آن اطالع داشته باشــد، نــاگزیر از فهــم مســائل عــاطفی شــعر هــم 

  نخواهد بود.

ي عاطفی خودحرکــت کنــد، تــا ي فلسفی دارد، موسیقی آن نیز بایستی گام به گام با زمینهاگر شعري زمینه

  ان مثال در این بیت از سعدي:بتواند آن مفاهیم را آشکارکند. به عنو

  همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی                    «  

  )169: 1385(سعدي،  »که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

طلبــد تــا آن خضــوع و نرمــی را سخن از تسلیم انسان به مقام رفیع عشق است و لذا روح شعر می  

   شــودمتین خود، به زیبــایی القــا میوجود هجاهاي کشیده و وزن آرام و  منعکس کند، و این حس دقیقاً با

همین تأثیر عنصر موسیقی در انتقال عواطــف بــود کــه از قــدیم « به احتمال قوي .)249: 1377یوسفی، (

گــاهی آن را تنهــا فصــل مشــخص مهمترین عنصر شعر تلقی شد، و حتــی عنصر موسیقی به صورت وزن 

ســطح  .)414: 1381(پــور نامــداریان، » را اراده کرده اند ـ پنداشــته انــداز آن شعر میان نثر و نظم ـ که 

آگاهی شاعر از ریتم و موسیقی، میزان تناسب و هماهنگی موسیقیایی بــا جــوّ عــاطفی شــعر، میــزان بهــره 

  .اندکه در این بخش، پاسخ یافته جستن از امکانات آهنگ کلمات و حروف، مسائلی هستند

  ـ تصویر

واگر شاعري در فکــر ابــراز عواطــف خــود هاي خاص خود را دارد، عر، ویژگیع تصویري درشهرنو

ها وشرایط آگاهی کامل داشته باشد. ودر آن چهارچوب ونظام کلــی احساســات است بایستی از آن ویژگی

و هایی از قبیــل: ابهــام، آمیختگــی تصــویر خود را به تصویر بکشد. تصویر در شعر رمانتیک داراي ویژگی

طلبد تا ابهــام داشــته باشــد  معنی و سادگی و روانی تصاویرِ شعرِ عاشقانه است. اگر تصویر رمانتیسمی، می
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به خاطر این است که در دنیاي رمانتیسم  قطعیت وصراحت وجود ندارد ولذا وقتی که فضا، فضایی ســایه 

رونــد بــه پــاي هــم پــیش می تصویر ومعنی پــاشود، در شعر رمانتیک وار باشد این حس به خوبی القا می

وهیچ کدام بر یکدیگر برتري ندارند. دنیاي عاشقانه، چون دنیاي صفا وصــمیمیت وسادگیســت ، بنــابراین 

شعر، در معنــاي عــام آن در خود داشته باشد. البته تصویر طلبد چنین فضایی راتصاویر این نوع شعر نیز می

پرداختــه  صدق عاطفیِ تصــویرو  تجسم عاطفهیعنی و مورد مهم آن است که به د هایینیز داراي ویژگی

. هر شعري حاصل عاطفه شاعر است، لذا زمانی که ایــن احساســات وعواطــف در قالــب محسوســات ایم

هــاي کند، بنابراین تجســم کــردن عاطفــه در شــعر از ویژگیتر جلوه میتر وملموسشوند. عینیعرضه می

ی تصاویر است که در رابطه با راستینی تخیل شــاعر مهم تصویر است. و بحث آخر این بخش صدق عاطف

دهــد، نیســت بلکــه ادبیــات را تشــکیل میکه اساس  شود، البته این راستینی در مقابل دروغ ادبیبحث می

  مراد از صدق عاطفی در اینجا، ارتباط معنی دار مشبه ومشبه به است. 

ننده را تا آنجا که ممکــن اســت در هاي شعري به همراه کل عناصر دیگر شعر باید خواتصویر«درکل 

تجربــه کنــد وتحــت اي را که خاص دیگري اســت فضاي تجربی روحی شاعر قرار دهد، تا بتوانند تجربه

  )  188:  1381نامداریان، (پور ».تاثیر قرار گیرد

  ـ زبان

ا خود، شعر بگویــد؛ عــدم آشــنایی وي بــي عاطفی و تجربی واهد با پشتوانهاندازه هم که بخشاعر هر

ي افکــار و هاي آن، او را از توفیق در این کار باز خواهد داشت. بنابراین براي ارائهمسائل زبانی و ظرفیت

  احساسات درونی، ظرفی به نام زبان الزم است تا عواطف او را منعکس دهد.

توان در سه بخشِ واژگانِ مناسب، هماهنگی زبان بــا محتــوا و تقــدم تــأخر بالغــی مــورد زبان را می

  مطالعه قرار داد.

  ـ واژگانِ مناسب

اي در شــعر، حتــی ي واژگانی آنهاســت. هــر واژهیکی از دالیل موفقیت شاعران بزرگ، وسعت دایره

واژگان مترادف نیز، بار القایی خاص خود را دارند، لذا به کار بستنِ واژه در آن جایگاه و مقامِ قابل، نشــان 

  از هنر شاعر است.

  حتواـ هماهنگی زبان با م
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زبانِ شاعر، بسته به آن فضا و محتواي شعر، رنگ و لعاب خاص خود را دارد، بــه عنــوان مثــال، اگــر 

در آن حال و هــوا باشــد،  یستیمضمون شعري توصیف بناها و آّثار قدیمیست، واژگان و عبارات آّن نیز با

اژگــان نیــز، در به طوري که خواننده، سواي موسیقی و تصویر شــعر، از حســن گــزینش کــالم و جــنس و

  جهت دریافت معنی، یاري بجوید.

  ـ تقدم و تأخر بالغی

یکی از دالیل موفقیت بیهقی نسبت به دیگر مورخان معاصر خود، آگاهی او از طــرز کــاربرد اجــزاي 

را بــه  وي با پس و پیش آوردن اجــزاي جملــه، عواطــف خــود .)93: 1390جمله است (شفیعی کدکنی،

گویی نحوي، یــا وارون نحــوي جزیــی از صــناعات دســتوري اســت کــه ارونهو«کند. طرز شگفتی القا می

          » .کردنــدیــاد می آناســتروف یــا  تروفهناســآو از آن به عنوان صنعتی به نام  یونانیان نیز بر آن تأمل داشتند

اي ونــهگدن دقیق واژگان در بستر جمله، به ) بنابراین نحو در ادبیات فاخر، یعنی چی161: 1393فتوحی،(

کنــی ســعدي، بــدین یقیامــت م"ر کند. به عنــوان مثــال در مصــرع: که فکر گوینده را به نحو احسن متبلو

آمد، اما با ایــن کــار، مقــام شــعر بــه بایستی در اول جمله میي دوم آن می، ظاهراً پاره"شیرین سخن گفتن

ي ســخن را کید و رتبــهتأ ،تنشیرین سخن گفي سعدي با متأخر آوردنِ آگاهانهشد، چون شدت متنزل می

هــاي زبــانی شــاعر، پرداختــه در این بخش از تحقیــق نیــز بــه توانایی .)163: 1390برد (فتوحی، باال می

  خواهد شد.

ز احساسی هستند که تمــایالت درونــی خــود را امحمد حسین شهریار، از شاعران پر ابراهیم ناجی و

ب تطبیق این دو شــاعر، ویــا هــدف از پــژوهش تطبیقــی ایــن اند. لذا در باطریق شعر به زیبایی بیان داشته

موضوع بین شاعران ذکر شده، یافتن عللِ فهم و دركِ احساسات این دو شــاعر اســت. اینکــه اگــر مــردم، 

ي شــعر آنهــا دیــده انــد و بــدین شناسند، البد تجارب عاطفی خــود را در آینــهشعر ناجی و شهریار را می

اند. اما خودِ این به نمایش گذاشتن احساســات، بزرگتــرین هنــر آنهاســت، ودهطریق با آن ارتباط برقرار نم

خواهد وجه مشترك نوع بیان این دو شــاعر را ـ کــه در دو زبــان و فرهنــگ متفــاوت می پژوهشلذا این 

در پــرداختن بــه چنــین  توضیح بدهــد.بررسی کرده و شگردهاي بیان موفق آنها را، بشکافد و  زیسته اندـ 

هاي مــورد ال، همچنین براي یافتن پاسخ دقیــق ســؤگرددز روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده میموضوعی ا

  طلبد تا رویکرد پژوهش درون متنی باشد.نظر می

  



8 
 

  

  

  الت پژوهشؤاـ س3ـ1

شهریار، در القاي احساسات خــود، چقــدر حسینناجی و محمدموسیقی شعرابراهیمـ میزان توانایی 1

  بوده است؟

ي عــاطفی خــود هماهنــگ براهیم ناجی و محمد حسین شهریار، تا چه حدي با زمینهاـ تصاویرشعر2

  است؟

ي عواطــف و ـ آیا زبان شعر ابراهیم ناجی و محمــد حســین شــهریار، ظرفــی مناســب بــراي ارائــه3

  احساسات آنان بوده است؟

  

  ـ اهداف پژوهش4ـ1  

   .شهریاردحسینی و محمناجدِ یکسانِ بیان، در زبان ابراهیمـ  بررسی تطبیقی کارکر1

  .ي عواطفهاي مختلف بیان در ارائهـ ارزشمند بودن روش2

  

  ـ ضرورت و اهمیّت پژوهش5ـ1

اگر چه شعر، بیان احساسات و عواطف شاعر است؛ اما از میان هزاران شــاعر، فقــط تعــداد انگشــت 

در قالــب کلمــات عرضــه  اند تمایالت عاطفی، و انفعاالت درونی خــود راشماري وجود دارند که توانسته

تــوان در ردیــف هاي شعريِ آنها ـ که ناجی و شهریار را میکنند، لذا بیانِ دالیلِ موفقیت و آگاهی از شیوه

ت باشــد. همچنــین پــژوهش در آنان قرار داد ـ شاید راه گشاي شــاعران تــازه کــار و دوســت داران ادبیــا

جانــب نیــز وضوعات دلخواه و مورد پســند ایناصلی شعر است، از م يکه در واقع سازه احساس موضوع

  باشد.می

   

  پژوهش يـ پیشینه6ـ1  

در موضوع تبلور احساس در شعر ناجی و شهریار، مقاله یا پژوهشی صورت نگرفته است، امــا حــول 

اي صــورت گرفتــه شده، تحقیقــات و پــژوهش هــاي ارزنــدهاین موضوع و احوال هر یک از شاعران ذکر 
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ود. بــه مــواردي از ایــن آثــار شــري آن منابع، این پژوهش نوشــته میمبانی فکري و نظ است که به تمسّک

  :گرددمی اشاره

، مترجم: عبدالمحمد آیتــی، تهــران: انتشــارات »تاریخ ادبیات زبان عربی).«1368ـ الفاخوري، حنا.(1

  ، چاپ دوم.توس

تــا عصرمعاصــر پرداختــه، ی ي جــاهلحلیل و بررسی ادبیات عــرب از دورهاین کتاب ارزنده که به ت 

آیــد، نویســنده بــا بررســی شــرایط ي تاریخ ادبیات عــرب بــه حســاب میهترین کتب در حوزیکی از مهم

اي پرداختــه هاي هــر شــاعر و نویســندهی هر عصر به بررسی آثار و اندیشــهاجتماعی، سیاسی، دینی، و ادب

  است.

  : انتشارات نگاه.، تهران»سفر در مه). «1381. (ورنامداریان، تقیپـ  2

گیــرد، نویســند در ي این کتاب را در بــر میاثبات هماهنگی لفظ با محتواي شعر شاملو، بخش عمده

  کوشد تا ساختار و نظام ایقاعی شعر شاملو را که هماهنگ بــا زمینــه عــاطفی خــود پــیش پژوهش خود می

  رود نشان دهد.می

، الهیئتــه ، قــاهره»ی:دراســه االســلوبیه والبنائیــهناج شــعر ابــراهیم) . «2008ـ سعد الجیار، شریف.(3

  المصریه العامه للکتاب.

هاي شعر ابــراهیم نــاجی پرداختــه و مطالــب مهمــی را در نویسنده در کتاب فوق، به ساختار و شیوه

  ي شعر و قلم او ارائه کرده است.باره

  سخن. : انتشارات، تهران»شعر معاصر عرب). «1380کنی، محمد رضا. (ـ شفیعی کد4

استاد شفیعی کدکنی در این کتاب موجز و مختصر خود، تحلیلی بسیار دقیق و جامع از شــعر معاصــر 

  عرب کرده است ودر برخی موارد نیز به تطبیق شعر فارسی و عرب پرداخته است.

چــاپ  ، تهــران: انتشــارات آگــه،»ســیصــور خیــال در شــعر فار). «1390ــــــــــــــــــــ . (5

  چهاردهم.

شریفی است که مؤلف بزرگوار آن به تفصیل راجع به بالغت شــعر ســخن رانــده و پژوهشــی کتاب 

تحقیــق انتقــادي در تطــور «ن فرعی ایــن کتــاب نیــز عبارتســت ازمانا از خود بر جاي گذاشته است، عنوا

  ».ایماژهاي شعر فارسی و سیرنظریه بالغت در اسالم و ایران

  .، تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهارم»شعرموسیقی ). «1390ـــــــ . (ـــــــــــ6
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ي موسیقی شعرو کالً نظــام ایقــاعی آن اي را در بارهي خود مباحث تازهنویسنده در این کتاب ارزنده

جســتار  شــود، وي در ایــننابع معتبر در این حوزه محســوب میمطرح فرموده اند که تا به امروز یکی از م

قش موسیقی در شعر را روشن ســاخته و نظــرات موســیقی دانــان هاي مختلف شعر، نپس از تعریف سازه

  بزرگی چون فارابی و ابن سینا را به اجمال تشریح و بسط داده است.

  ، بیروت دارالکتب العلمیه.»ابراهیم ناجی: شاعر األطالل). «1993محمد محمد.(، کامل ـ عویضه 7

معــه و ه و رویکــرد و نگــاه او را بــه جاهاي ابراهیم ناجی پرداختبررسی شعر و اندیشه کتاب فوق به

  سازددنیاي پیرامون خود روشن می

بررســی تطبیقــی مضــامین رمانتیســم در اشــعار ). «1390. رباب پور محمود. (حد، عبداالغیبی  ـ 8 

  ي چهارم.ي جدید، شمارهل دوم، دوره، ساي لسان مبین، فصلنامه»ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار

  به محتواي احساسی و عاطفی دو شاعر پرداخته شده است.در این مقاله 

  .، تهران: انتشارات سخن»بالغت تصویر«)، 1386ـ فتوحی، محمود. (9

هایی که صرفاً در موضوع تصویر در ادبیــات انجــام شــده، بالغــت تصــویر ترین پژوهشیکی از مهم

د ده یا پژوهشگر ادبی را با کــارکراي است که خوانن. این کتاب حاوي نکات مهم و تازهدکتر فتوحی است

  کند.و انواع تصویرهاي شعري آشنا می

ي غــرل، دفتــر ، ســعدي شناســی: ویــژه»در غزل سعدي جادوي نحو«)، 1390ــــــــــــــ . (10

  چهاردهم.

در این مقاله ضمن اینکه نویسنده در پی دریافتی سبک شناسانه از نحو سعدي اســت؛ بــه شــگردهاي 

عواطف و احساســات خــود از کند که این استاد سخن جهت القاي پرداخته و روشن میدستوري وي نیز 

  هاي نحوي بهره برده است.چه تکنیک

  ، تهران: نشر ثالث.»دگی ادبی و اجتماعی استاد شهریارزن. «)1382ـ مشرف، مریم.(11

بــه ســاختار  نویسنده در این کتاب ضمن اشاره به شخصیت اجتماعی و مسائل زندگی استاد شهریار،

  ي جدیدي بررسی کرده است.ادبی و نظام شعريِ وي پرداخته و چند شعر معروف او را به شیوه

، ي شــیرازيمترجم: سید مرتضی آیت اهللا زاده ،»ادبیات تطبیقی. «)1390ـ هالل، محمد غنیمی .(12

  ، چاپ دوم.ارات امیر کبیرتهران : انتش
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» گــذاري فرهنــگ و ادب اســالمیثرول، اثــر پــذیري و اتاریخ و تحــ«کتاب فوق که عنوان فرعی آن 

هاي پژوهش در آن بحث کرده و مطالب کــاملی را هباشد، به طور مفصل، پیرامون ادبیات تطبیقی و شیومی

  شود.تذکر می

  ، تهران: انتشارات جامی، چاپ هشتم.»هاجویبار لحظه ). «1385ـ یاحقی، محمد جعغر.(13

هی اجمــالی بــه نظــم و نثــر معاصــر فارســی داشــته و پــس از تحلیــل دکتر یاحقی در این کتاب نگا

  پردازد.هاي مختلف آن، به زندگی و آثار نویسندگان و شعراي مهم معاصر میدوره

         

  روش اجراي طرحـ 7ـ1

، و پس از آشنایی نسبتأ کافی با فضــاي بحــث ایمکرده بتدا پیرامون موضوع تحقیق، منابعی را مطالعها

و ه بیــرون آورد  ـبه تطبیقی بودن موضوع پژوهش توجهر، اشعار مربوطه از دیوان هردو شاعرـ باد نظمور

ر دســت داشــتن منــابع اصــلی و سپس در باب هر فصل بــا د ،ابق با سؤاالت هر فصل دسته بندي کردهمط

ي ریــق مطالعــهات؛ کــه ازط. بعد از تحلیل یا توصیف ابیایمکردهشروع به فیش برداري نکات الزم فرعی، 

راهنما و مشــاور،  اي و با هدف بنیادي، جمع بندي شده بود، مطالب و نکات فراهم آمده با اساتیدکتابخانه

ها ي فصــل، و بقیــهکــرده، جمع بندي نهایی ز دریافت نظرات و اصالحات الزمو پس ا ایمدر میان گذاشته

  شده است.منوان اجرا  نیز به این
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش       
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  ـ  ادبیات تطبیقی چیست؟1ـ2

یر بــدیعی خلــق طرح یا مدلی ندیده تصاو توانددست چه کسی میبه راستی به غیر از آن نقاش چیره

شویم که هیچ کســی ســواي آن قــدرت الیــزال گیریم، متوجه می، کمی که در بطن این سخن قرار میکند

هنرمنــدي  ) بنــابراین هــر50: 1390(هالل،» .اصالت مطلق امري محال است«دارد و در واقع این هنر را ن

ترقــی  اه کمــال وجبراً باید تحت تأثیر محیط و فضاي بیرونی خود قرار گیرد. قاعدتاً بشر با یاري طبیعت ر

ه لزومــی چــ اش نداشــتري در تفکــر و اندیشــهاث گیرد و اگر طبیعت و محیط بیرونی اوخود را پیش می

اي از بیــرون اســت کــه مفــاهیم را در ي شروع هر تفکري حاصــل جرقــهنقطهداشت خلقت این جهان؟! 

ورد. آه وجود مــیهاي نوینی را بها و افکار است که ایدهنشاند و بااخره همین تبادل اندیشهدرون آدمی می

ر ده نوعی بــا هــم ارتبــاط داشــته و تضاد هم هستند نیز ب هایی که مقابل و درها حتی اندیشهي اندیشههمه

  تکامل هم سهیم بوده اند. شروع و سیر ادبیات نیز به همین منوال بوده است.

، ابتدا الزم است کمی روي اصطالح ادبیــات مکثــی نمــود و 1براي وارد شدن به بحث ادبیات تطبیقی

اشــت، چیســتی و هــدف مراد اصلی آن را از منظر خود روشن ساخت، آنگاه بــه دنبــال همــان نگــاه و برد

ها از همان دوران اوایل زندگی خود سعی در ارتباط بــا هــم بودنــد و ادبیات تطبیقی را روشن نمود. انسان

هاي خود را به همدیگر ابراز میداشتند. این ارتبــاط گــاه بــه مــدد ر طریقی که شده تمایالت و خواستهبه ه

ي هنــر بررســی توان در دایرهي آنها را میکه همهاصوات، گاه به یاري تصاویر و گاه به صورت نوشتاري؛ 

  شده است.نمود، برقرار می

می که بشر براي بار اول، دالی را براساس تخیل و احساسات خــود بــه توان گفت که، آن هنگالذا می

و همــین  .)18ب:  /1390 (شــفیعی کــدکنی، شــودنامد ادبیات تولیــد میورا میمدلولی تعیین می کند و ا

                                                             
1 Comparative Literature 
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افتد و تبــدیل بــه زبــان عــادي از مدت زمانی به دلیل تکرار از ان حالت القایی و جذابی خود می دال پس

دلیــل شود. بنابراین هدف اصلی ادبیات ایجاد ارتباط است، اما بر خالف ارتباط زبان، ارتباط ادبیات بــه می

بت بــه هــر شخصــی اي، فرح بخش و اقناعی است و تاریخ انقضــا آن نســطرز تعابیر خاص و غیر کلیشه

بیه چهره به مــاه شــگفت زده ممکن است متفاوت باشد به عبارتی دیگر ممکن است فردي هنوز هم از تش

لذا یــک  .)34(همان: »داندمی ها یا وظایف شعر را تعجیب و به شگفت آوردنسینا یکی از نقشابن«شود. 

را شــگفت زده کنــد و احســاس  اي نخست در پی آن است که چگونه بنویسد تا مخاطب خودشاعر واقعه

  لذت و شعف در او به وجود بیاورد.

اي بگویــد کــه مخاطــب بــا کند تا سخن خود را به گونهدر بحث چگونه گفتن شاعر مدام تالش می

دارد.  جان و دل قبولش کند و همین قبول پیام و دریافتِ دلی آن، شگفتی و لذت را نیز با خــود بــه همــراه

شگفتی مخاطب نیز، تصویر و نگاه نو و غیر تکراري آن است. اگر بــه آثــار مهــم  ترین عللیکی از اساسی

و شاخص ادبیات هر فرهنگی نگاه کنیم می بینــیم کــه هــر نویســنده اي قلــم شخصــی خــودش را دارد و 

 ي تکرار درآوردن ادبیات نیــز، الهــامبیانش تکراري نیست. یکی از راههاي از کلیشه در آوردن و از مهلکه

هــاي ادبیــات ها و فرهنگ هاست که حواشی مختلف این موضــوع پایــه ید اصولی از آثار دیگر ملتو تقل

  آورد.تطبیقی را به وجود می

ي محیط و شرایط زندگی اوست، به ســخن ، تربیت شدههاي هرشاعريطرز تعابیر، خیاالت و اندیشه

هــاي گرفته از محیط زنــدگی و وطــن اوســت یــک ســري ویژگی دیگر ادبیات هر فرهنگی که اغلب الهام

شــود. مــثالً هــا بــه وضــوح دیــده میهــا، ایــن ویژگیمشترکی دارد که در مقایسه با ادبیات دیگــر فرهنگ

احساسات سعدي و حافظ در مقایسه با احساسات شاعران فرانســوي متفــاوت اســت امــا در عــین اینکــه 

ارند دو تیپ متفاوت ادبی هستند و براي مخاطبان ایرانــی خــود سعدي و حافظ یک روح مشترك ایرانی د

کنند. لذا تا زمانی که شرایط اجازه به وجود آمدن چنین هنرمندانی را بدهد ادبیــات نیز این حس را القا می

دهد اما وقتی که دیگر شاعري چون حافظ پیدا نشــود تــا بــا آن فرهنگ نیز کماکان به حیات خود ادامه می

  هنري خود شعر بسراید ادبیات آن فرهنگ چیزي جز تکرار و تقلید صرف نخواهد داشت.  عقالنیت 

کرد، دورانی که مردم با شــاعران خــود زمانی که ادبیات فارسی دوران اوج و شکوفایی خود را سپري می  

دبیــات غریب نبودند، دوران فردوسی و سعدي و حافظ و موالنا، که هر کدام  نبوغ خاص خود را داشتند ا

کشید و زنده بود اما کم کم که به تکرار و تقلید منجرب شــد جایگــاه ادبیــات فارســی بــه فارسی نفس می
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همان اندازه که در اوج بود افت کرد و بیشتر مخاطبان خود را از دست داد. لذا در ایــن شــرایط مخاطبــان 

لــم خــود وضــع آشــفته شعر دوست و شعر شناس ایرانی منتظر نبوغی چون سعدي بودند کــه بــا ســحر ق

ادبیات را سامان بخشد ولی متأسفانه این اتفاق حاصل نشد تا اینکه از مشــروطه بــه بعــد پــس از چنــدین 

سال تالش و کوشش بی ثمر، فرهنگ و ادبیات ملتی دیگر به داد ادبیات افسرده و بی روح فارســی رســید 

  و جانی دوباره به او داد.

نتقــد رومــی اند، کانتلیان مآن نیز تحت تأثیر و الهام  بوده حتی نوابغاگر به ادبیات هر ملتی نگاه کنیم، 

ن ریــزي از اتقلید و محاکات  نویسندگان و شاعران را اصلی از اصول هنر دانســته و هنرمنــد را چــاره و گ

ي ادبیــات لذا سیر و تحول هــر انقــالب ادبــی را بایســتی در حیطــه .)52: 1390نمی شود(هالل،متصور 

  جو کرد.تطبیقی جست

  

  هاي پژوهش در ادبیات تطبیقیـ حوزه2ـ2

هاي نــوین به طور کلی ادبیات تطبیقی در سطح جهانی خود، داراي دو مکتب اساسی است که نحلــه

(اثبــات گرایــی) قــرن نــوزدهم 2آن متأثر از این دو مکتب هستند. مکتب فرانسه که تحت تأثیر پوزیتویســم

دانــد و اریخی میان دو فرهنگ مورد نظر میروط به اثبات رابطه تاروپاست، این رویکرد مطالعه خودرا مش

هاي مکتب آمریکا که عالوه بر ارتباط ادبی بین دو فرهنگ، موضوع مورد بحث خود را نیز با ســایر رشــته

). اما در این جا بــا توجــه بــه مقــاالت ارائــه شــده و 13: 1389انوشیروانی،( کندعلوم انسانی بررسی می

هاي تطبیقی را بــه خــود اختصــاص داده اشــاره بسامدي که عناوین زیادي از پژوهشو پرموضوعات مهم 

  شود.می

  هاي تأثیر و تأثريبررسی  ـالف

دهــد، ترین شــاخه ادبیــات تطبیقــی را تشــکیل میترین و قــدیمیهاي تأثیر و تأثري، پرســابقهبررسی

وفا تطبیقــی و در نهایــت منجــرب شــک يچنین این نوع از مطالعه، باعث به وجود آمدن روش مطالعــههم

  شدن آن گردید. 

  هاي ادبی و ارتباط آن با علوم دیگرـ بررسیب

                                                             
2 Positivism 
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مطالعــه ارتباطــات  عالوه بر«نظري مکتب آمریکایی مطرح است، این نوع از مطالعه که در چارچوب 

علــوم انســانی و هاي در ارتباط تنگاتنــگ بــا ســایر رشــته هاي مختلف، ادبیات تطبیقی راادبی بین فرهنگ

تراشــی، جامعــه شناســی، نقاشــی، تاریخ، فلسفه، ادیان، زبان شناسی، روان شناسی، پیکر هنرهاي زیبا مانند

ی بــا هنرهــاي به عنوان مثال، رابطــه شــاهنامه فردوســ .)13(همان:» ما، موسیقی و سایر هنرها می بیندسین

  ، مینیاتورو نقالی.تجسمی از قبیل نقاشی

  گذاربیات تاثیرتحقیق در اد ـپ

یــد پردازد، آثاري کــه شــهرت پدوع از تحقیق، پژوهشگر به علل اثرگذاري آثار تأثیر گذارمیدر این ن

خاص شــده اســت، ماننــد تــأثیراتی کــه حــافظ بــر شــاعران و آورندگان آن از مرزها گذشته وشهره عام و

  نویسندگان جهان داشته است.

  هاي ملیها و افسانهـ بررسی اسطورهت

هــاي هاي ملی، همواره مورد توجه پژوهشگران و محققین بوده و تــاکنون پژوهشها و افسانهطورهاس

  زیادي در این زمینه نوشته شده است، از این قبیل است بررسی شاهنامه با حماسه رامایانا.

  ـ تاریخ ادبیاتث

یات تطبیقــی را جزئــی از در این شاخه از پژوهش، نظریه پردازان به ویژه نظریه پردازان فرانسوي، ادب

ط ادبــی بــین فرهنــگ آورند، و نقش پژوهشگر ادبیات تطبیقی را بررسی روابــتاریخ ادبیات به حساب می

  دانند.هاي گوناگون می

  هاي ارائه ادبیات غیروطنی بر مخاطبان وطنیـ شیوهج

ت که نویســندگان، ادبیــات ترین بحثهایی که در زمینه ادبیات تطبیقی پدید آمده است، این اسیکی از تازه«

اند؟ با آن که قدمت این بحث از ســه هاي خود ترسیم کردهقومی یک کشور را چگونه براي ملت میهنی و

هاي رود در آینــده از پربــارترین زمینــههــایی اســت کــه امیــد مــیود از پژوهشرود، این خدهه فراتر نمی

به خود جلــب کنــد زیــرا شــیوه تحقیــق در ایــن پژوهش در ادبیات تطبیقی گردد و بسیاري از محققان را 

هاي تحقیق در ادبیــات تطبیقــی، آســانتر اســت و چــارچوبی روشــنتردارد و زمینه در مقایسه با سایر شیوه

  )538: 1390(هالل،» .کندرا براي پژوهشگران تضمین می رسیدن به مقصود

    

  ـ سودمندي هاي ادبیات تطبیقی3ـ2
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توان از دو زاویه بررسی کرد، نخست بحث تولیــد و شــکوفایی ادبیــات، ي ادبیات تطبیقی را میفایده

دوم اغراض دیگر که عبارتند از اغراض فرهنگی، مردم شناسی، اجتماعی، تاریخی و... کــه بــه یــاري ایــن 

تــوان بــه ، میگــرددکــل بــه محتــواي ادبیــات بــر می آید. در مورد اغراض دیگــر کــه درعلم به دست می

هاي ادبیــات تطبیقــی کمــک بسیاري از شاخه«ی و تفاهم جهانی اشاره نمود، بیل دوستسودمندي هایی از ق

ي خویش در ادبیات بیگانه بتواننــد خویشــتن را بهتــر بشناســند کــه ایــن کنند تا ملتها با تماشاي چهرهمی

هــا درســی ســخت خود، در راستاي تهذیب و ساختار ملتها و یــافتن جایگــاه واقعــی خــود در میــان ملت

ره از انســانیت و مســائل آن . اصوأل اهل قلم کسانی هستند کــه همــوا)551: 1390هالل،( »نده استزآمو

زنند، اگر به ادبیات درجه یک هر زبانی نگاه کنیم، عمق مطلبشان عشق و انســانیت اســت، بــراي حرف می

توانــد اثــري نمیهاست و تادرون روشن و صاف نباشد قلــم اینکه عالم ادبیات نشأت گرفته از عالم زیبایی

ترك هــاي مشــبنابراین هر اثر ادبی، با همــه اخــتالف در ظــاهر خــود در درونــش ارزش جاوید خلق کند.

ي جغرافیــایی، هگیــرد، لــذا ادبیــات هــر محــدوداي قــرار میانسانی دارد که مورد قبول هرصــنف وطایفــه

هــا و رام دیگــر فرهنگو احساسات انسانی آن جامعه اســت کــه مــورد پــذیرش و احتــي عواطف نماینده

،کــه ادبیــات هــم کند. شاید به غیــر از هنرگیرد و بدیت ترتیب یک تفاهم جهانی ایجاد میها قرار میملت

اي از آن است، هیچ چیزي چنین تفاهم و مقبولیت را در میان آحــاد ملــل بــا ایــن همــه اخــتالف و شاخه

از  می طوایــف مســیحی و اســالمی، حــاکیتالقی شرق و غرب [نیــز] در ادبیــات قــو« سلیقه داشته باشد.

  )32: 1368(زرین کوب، » .واقعیت یک ادبیات انسانی است

در باب تولید ادبیات نیز، همان طور که در مطالب قبلی ذکر شد، ادبیات هر ملتــی بخــش عظیمــی از 

ن یبــاتریبــر ایــن باورنــد کــه ز« موفقیت خودرا مدیون ادبیات بیگانه است، حتی دانشمندان ادبیات تطبیقی

            » .بــا ادبیــات بیگانــه شــکوفا شــده اســت ) در اصــل، بــه پیونــدچشــمه هــاي ادبیــات میهنــی (چــه بســا

ي یک ادبیات وطنی، طــی مراحلــی صــورت وارد شدن ادبیات خارجی به محدوده )551: 1390(هالل، 

ار گروهــی و گیرد که اولین گام آن احساس نیاز و پــذیرش آن جامعــه اســت، مراحــل بعــدي یــک کــمی

کنند. اســتاد شــفیعی کــدکنی ست که با کمک هم ادبیات خنثی و راکد فرهنگی را زنده و پویا میا فرهنگی

گویــد کــه در کتاب با چراغ و آیینه خود، از تأثر خویش نسبت به ادبیات خارجی چنــین بــه صــراحت می

تصاویر آن، بلکه در ســاختار ذهنــی و ام، نه در رتوریک آن و نه در من از شعر فرنگی بسیار تأثیر پذیرفته«

فضاي عامّ آن، از آنها آموختم که چگونه به درخت یا باران یه به پرنده نگاه کنم. ساختار آلیگوریــک شــعر 
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ي بررســی تطبیقــی در امــا فایــده )140: 1390کدکنی،(شفیعی» .وامدار این ویژگی شعر فرنگی است من

بررسی تطبیقــی تبلــور "ان مثال، موضوع این پایان نامه نیست به عنواین حوزه نیز کمتراز تأثیر و تأثر ادبی 

این پــژوهش نویســنده بــه دنبــال بررســی در، "شهریار استحساس در شعر ابراهیم ناجی و محمدحسینا

اند، در ایــن جــا ه ارائه عواطف و احساســات خــود شــدهشگردهاي بالغی این دو شاعر است، که موفق ب

ا آگاهی از اسباب موفقیت و قبــول شــعر ایــن دو شــاعر؛ آن هــم در دو زبــان زمانی که یک شاعر جوان ب

تواند از نکات بدست آمــده بهــره بــرده وبــه دنیــاي برد، میمتفاوت که اعتبار و ارزش علمی آن را باال می

شود، آگاهانه قدم برداشته و در نهایت با آثــار خــود بــه شــکوفایی ادبیات که امروزه یک علم محسوب می

  ات جامعه خود کمک کند.ادبی

ي )، استاد ادبیات فرانسه و عضو فرهنگســتان علــوم فرانســه، جملــه1906ـ 1849(3فردینال برونتیر

 توان به فلسفه ادبیات تطبیقی پی بــرد و ماهیــت آن راتأمل برانگیزي دارد که فقط با اکتفا به این جمله می

نخــواهیم شــناخت اگــر فقــط خودمــان را مــا هرگــز خودمــان را «شناخت، جمله بدین صورت است که، 

خواهد بگویــد کــه آدمــی تــا وقتــی کــه خــودش را این سخن نغز می )7: 1389(انوشیروانی، » .بشناسیم

خــودش را  بیند، چون هیچ وقتپوشد، کمبودها و نواقصات خود را نیز نمیبیند و از دیگران چشم میمی

زیر زره بین خود قــرار دهــد بــه وضــوح متوجــه احــوال ، لذا زمانی که دیگري را با دیگران مقایسه نکرده

ي مرزي خود قرار گرفــت و هــیچ التفــاتی بــه شود. ادبیات یک جامعه نیز تا زمانی که در محوطهخود می

ي ادبیات تطبیقــی در تحوالت و سیماي نوین ادبیات موفق ملتی دیگر نکرد، موفق نخواهد شد. لذا مطالعه

ي پــژوهش در ایــن علــم از دیگر مطالعات ادبی باالتر است زیــرا عرصــه اي چندین سرو گردنهر جامعه

  بسار فراخ و نامحدود است.

  

  ي ادبیات تطبیقیـ  پیشینه4ـ2

. از آن روز کــه ز همزاد اندیشه و زبان انسان استچون همزاد انسان است، ادبیات تطبیقی نی«ادبیات، 

    ».، ادبیــات تطبیقــی نیــز بــه وجــود آمــددنــدهــا پدیــد آمانســان زبــان بــه ســخن گشــود و اقــوام و ملت

م 1828فرانسوي در ســال  4) این روش هر چند به طور رسمی توسط فرانسوا ویلمن76:  1384(پیرانی،

                                                             
 
3 Ferdinand Brunetiere 
4 Francois Villemain 
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             تر از این حــرف اســتبه هنگام تدریس در دانشگاه سوربن به کار برده شد اما نفس موضوع بسیار قدیمی

 ن مثال اگر چه مبانی بالغت به طور مشــخص مکتــوب نشــده بــود لــیکن). به عنوا55: 1389ساجدي، (

  بردند؛ مبانی ادبیات تطبیقی نیز هر چند کهاز صنایع مختلف ادبی براي آراستن شعر خود بهره می شاعران

ه ادبیات تطبیقی زمانی شکل گرفت که ارتبــاط جوامــع روز بــه روز گســترش یافــت و رفــت و آمــدها بــ

هاي فرهنگــی و ادبــی صــورت بســتان در این رفت و آمدها بود که تبادالت و بده سرعت فزونی یافت  و

ي ادبیــات هاي آن و تبیــین برخــی نکــات، مــوارد مطالعــه در حــوزهگرفت؛ که در واقع مطالعه حاشــیهمی

  تطبیقی است.

و اثــر  ي اثر پذیريترین پدیدهن از رومیان بود؛ کهنکه سال شکست یونانیا ق. م را، 146شاید سال 

ها یونانیان را شکست دادنــد، مــدتی طــول نکشــید تــا اینکــه خــود اســیر گذاري دانست، زمانی که رومی

ک فرهنــگ غنــی و پربــار دب یونان شدند و ادبیات خشک و بیانسانیت فرهنگ و ا جان خود را به تمســّ

ی ادبیــات وطنــی یونان باستان، نجات بخشیدند و از همان زمان ناقدان رومی پــس از موفقیــت و شــکوفای

و بعــدها در  .)50ـــ52: 1390(هــالل، ادبیات خود با ادبیات یونان شــدندخود، به دنبال مقایسه و تطبیق 

ی روي آوردنــد، تــا عصر رنسانس کشورهاي اروپایی یکی به یکی به سوي ادبیــات کهــن یونــانی و التینــ

) 8150ـــ1588( 5دورا« ژاند. و محاکات جبــران کننــضروري ادبیات خود را  با تقلید کمبودهاي الزم و

و ثمــر بخــش نظریــه محاکــات را بــراي شــاگردان خــود تقریــر اي تطبیقی شاعر و ناقد فرانسوي، با شیوه

ها قــرن، نمود، زیرا زبان التین مــدتان میکرد وخدمات ادبیات یونانی را به ادبیات التینی براي آنان بیمی

) این نوع تحقیقات اگــر 55(همان: » ان شکوفا گردید.ادبیات چشمگیري نداشت ولی پس از تماس با یون

هایی اســتوار بــراي اي راه گشــا و قــدماي نبود، لیکن مقدمهوزه تابع قواعد و نظام تعریف شدهچه مثل امر

)، در کتــاب در بــاره 1766ـــ1817(6مــادام دوســتال« برپایی و تشکیل ادبیات تطبیقی بود به عنوان مثــال

) در کتــاب 1875ـــ1765( 7ادبیــات کشــورهاي اروپــایی و شــارل دو ویلــر )، به بررســی1800ادبیات(

                                                             
 
5 Jean Daurat 
2 Madam Dostal 
3 Charles Do Wheeler  
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هــاي اساســی ســبک شــاعران فرانســوي و آلمــانی در بــاره ي تفاوتاروتیک تطبیقی یا تحقیــف در بــاره

  )9: 1389(انوشیروانی،  »)، به مطالعه تطبیقی شاعران فرانسوي و آلمانی پرداختند.18071عشق(

قی در ایران را به تأسیس کرسی ادبیات تطبیقی در تهران دانست کــه خــانم توان سابقه ادبیات تطبیمی

مطالعات خود را در این زمینه شروع کرده و از وي نزدیک به سی و پنج مقالــه 1317فاطمه سیاح از سال 

هــا و تطبیقــی در ایــران، بــا اینکــه پژوهشالبتــه مطالعــه  .)11(همان:  و خطابه و ترجمه باقی مانده است

، مجتبــی مینــوي، از قبیل دکتر عبدالحســن زریــن کــوب اي از بزرگان ادب این سرزمینهاي ارزندهتحقیق

  ساختار حسن هنرمندي، جواد حدیدي و محمد علی اسالمی ندوشن انجام شده، اما هنوز از یک اصول و

و بــا شــود آکادمیک علمی برخوردار نیست، البته امــروزه ایــن رشــته در دانشــگاههاي ایــران تــدریس می

شود کم کم جــاي خــود را در مطالعــات ادبــی و فرهنگــی پیــدا هاي مفیدي که ارائه میمقاالت و پژوهش

 کند.می

  

  ـ احساسات چیستند؟5ـ2

هــاي دینــی و عرفــانی بــه آن بنگــریم، مورد طبیعت و انسان را در نظر بگیــریبم، و از لحــاظ آموزه   

یازهــاي جســمی و روانــی او آفریــده شــده اســت. شویم که طبیعت براي انســان و در جهــت نمتوجه می

بنابراین زمانی که انسان قرار هست از طریق پیوند با طبیعت و ارتباط با آن به جهان بینــی و ادراك دســت 

ود. انســان شود، تــا ایــن ارتبــاط حاصــل شــهایی به اسم حواس سبعه، در اندامش نهادینه مییابد، گیرنده

به شناخت میرسد که از طریق مجموع حواسش به یک نقطه نظــري برســد، زمانی به درك طبیعت و نهایتاً 

البته ممکن است میزان گیرایی حواس هر فردي با دیگري متفاوت باشد و یــا اصــالً مــوردي از حــس در 

 لــذا انســانها بــه یــاري حــواس خــود، فردي وجود نداشته باشد. که با یاري دیگر حواس، جبــران بشــود.

توان گفت که احساسات یــا همــان عواطــف محصــول آورند و میبه وجود میرا در درون خود  حساسا

ي خردسالی، بارها تصویر مهربان، صداي دلسوز، عطــر رنــج ارتباط فرد با طبیعت است. فردي که در دوره

هاي گرم مادرش را، دیده و شنیده و بوئییــده و چشــیده و لمــس کــرده، بــی شــک آگین، شیر پاك ودست

  گوید؟استاد شهریار در این مورد می سانی خواهد بود.با عواطف ان فردي

  ما را عواطف اینهمه از شیر مادر است«

  این رقتی که در دل و شوري که در سر است
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  در طفلی آنچه دیده بشر مهر مادري

  )692ـ693: 1391(شهریار، » دهد به بزرگی به دیگريتحویل می

خصیت انسان، در شش سال اول زنــدگی، ســاخته ي شخیلی از روانشناسان، بخش عمده يبه عقیده 

شــود. نقــش اساســی در نــوع رفتــار او دارد. ي تربیت و محیطی که فرد در آن بزرگ میشود، لذا نحوهمی

شــود، کــم وقتی که خشونت و خشم در اثر تربیت نادرست و محیط نامناسب، در درون کودك نهادینه می

رود، خود به خود به موسیقی بی ریــتم عالقــه پیــدا سانی میکم حواس او به طرف چیزهاي منفی و غیر ان

دهــد. کند، به رنگ و عطر و این چیزها اهمیــت چنــدانی نمیکند، با معماري نامناسب مشکلی پیدا نمیمی

ه آن مــوارد نــدارد. بنــابراین ایــن ها، گره خورده و نیازي بچون درون چنین فردي با تاریکی و ناهماهنگی

کند، به عنوان مثال: مسافري که موقع نهــار در اتوبــوس نشســته، و س را جلب چیزي میاست که حوا نیاز

کنــد، در بــین آن همــه تصــاویر زیبــا، فقــط بــه دنبــال تــابلوي از وسط جنگلی زیبا و عطر آگین عبور می

گوید، احســاس نیــاز و تمــایالت ، مدام از گل و بلبل میريمنوچهغذاخوري است. لذا اگر شاعري چون 

گوینــد کــه هاي بااحســاس اصــطالحاً کســانی را میگردد. آدمن اوست که به دنبال چنین فضاهایی میدرو

کند، آنان کسانی هستند که درونــی زالل و پــاك دارنــد، لــذا از زشــتی و پلشــتی انسانی و اخالقی فکر می

د از زندگی لــذت بیزارند، دولت و شوکت در نظر آنان، دیدن مدام جمال و زیبایی است. آنان دوست دارن

گیرنــد. در واقــع همــین رند ولی هیچ وقت بخاطر تمایالت خود، دیگــري را ســرکوفت یــا نادیــده نمیبب

 هاي اساسی مکتب رمانتیک را در هنــر و ادبیــات بــه وجــود آورد.تفکرات انسانی و احساسی بود که پایه

ی ه عواطف و احساســات آدمــهاي اصلی این مکتب است، مکتبی که بیکی از برنامه هیجان و احساسات

ها ایــن اســت ). یکی از ویژگی بارز رمانتیک180: 1387حسینی، دهد (سیدبیش از اندیشه او اهمیت می

، اگــر ري خود خواهی نیســت، بــه عبــارتی دیگــکه آنان ابتدا خودشان را دوست دارند، و البته این به معنا

م بدهند، اما باز به خاطر خودشــان اســت، ایــن آنان حاضرند در راه کسی که دوستش دارند، جانشان را ه

رساند، رفتاري ارزشمند است، کســی کــه خــودش را داشتن چون هیچ ضرري به دیگري نمینوع دوست 

دوست دارد، یعنی به جوهر درون خود پی برده، جوهري که پاك و مقدس است، و لــذا تمــایالت فــردي 

  دیگري نخواهد بود.که به جوهر خود پی برده، جز زیبایی و اصالت چیز 

   

  شوند؟ـ احساسات چگونه در شعر متبلور می6ـ2
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همچنان که ذکر شد براي شناخت و به دنبال آن زندگی، طبیعت که توسط نیــروي الیــزال الهــی، بــه 

دهد تا این ارتبــاط مهــم حاصــل آیــد. و اگــر ي توانش خود را در مقابل انسان قرار میوجود آمده، با همه

تر ارائه احساسات و عواطف شاعر یا نویســنده بــدانیم، بــراي موفقیــت ارتبــاط خــود بــا ادبیات را هم بس

دهــد، اي عطر میتر، اگر گل در فضاي واقعهخواننده بایستی طبق قوانین طبیعت عمل کند. به عبارتی ساده

را ارائه دهــد.  کند، یک شعر نیز باید، این مواردگري میگون جلوهاگر نرم و نازك است، اگر به الوان گونه

ي حواس در آن دخیل باشند، لکن بــه اکتفــا کــردن بــه همه شود که تقریباًچون شناخت زمانی حاصل می

آورد. در بــین یک نوع حس، مثالً نگاه کردن به تصویر گــل، آن شــناخت و شــگفتی الزم را حاصــل نمــی

صــوت را مســتقیماً منتقــل  حواس پنج گانه، تنها حس شنوایی هست که تقریباً همچون صدا در واقعیــت،

کند، برخی از حواس نیز از قبیــل حــس بویــایی و چشــایی در نتیجــه تجربــه خواننــده، ازمــتن گرفتــه می

اي که سالها در فضاي روستا زندگی کــرده، و بارهــا در تنــور خانــه شــان نــان شود، براي مثال خوانندهمی

اي بو و طعم نان پخته شــده دهد، لحظهار میپخته، با خواندن شعري که کدهاي آن فضا را در اختیارش قر

در مباحــث مربــوط بــه تصــویر « شود،رسد. حس بینایی نیز در شعر با تصویر نشان داده میبه مشامش می

شعري آنچه مورد اتفاق همگان است، این است که زبان، محمل تصویر است و تصویر بویژه نــوع هنــري 

ویر از هر نوع که باشد: ساده یــا مرکــب، زبــانی یــا مجــازي و دهد. تصآن اتفاقی است که در زبان رخ می

مل تصویر و حــاوي تجربــه شود. از این رو زبان حازبان و بوسیله عناصر زبان خلق میخیالیف در قلمرو 

بنابراین، موسیقی، تصویر و زبان، سه محور اصلی شعر است کــه بــه  .)46: 1386(فتوحی،  ».خیالی است

همــاهنگی و  ،ي ایــن ســه عنصــرهم و اساسی در بارهکنند، نکته مرا متبلور می کمک هم، احساسات شاعر

گویــد، بایســتی تــک است. شعري که از شادي و ســرور می ها با فضاي عاطفی و روحی شعرهمرنگی آن

تک اجزاء آن نیز، آن فضا و حال را القا کند. تصاویر چنین فضاي شنگی نیز، الزم است در خــور آن مقــام 

  لبته این تصاویرها نباید تصنعی باشند و یا به خاطر خود تصویر ساخته شده باشند.باشد، ا

ي آن، متناســب هــم باشــند، اگر چه بایستی عناصــر ســازندهدیگر در مورد تصویر این است که،  نکته

هاي مهم تصویر است، به عنــوان مثــال: هاي موضوعی و عاطفی نیز، از بحثهماهنگی نوع تصویر با زمینه

طلبد تا تصویرهایش از نوع استعاري باشد، یا زمانی کــه هاي عاشقانه، به دلیل فضاي خاص خود، میرشع

خواهد، موضوعی را پرهیبت نشان دهد، نیازمند تشبیهات صریح است، چون تشــبیهات صــریح شاعري می

توانــد حــس لــذا میدهــد، اي فراتر از واقعیت به معشوق یا قهرمان میبا عناصر طبیعی عظیم و زیبا، چهره
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امــا  .)299ـــ300: 1381پورنامــداریان،سبت به موضوع در پی داشته باشد (تعظیم و تکریم خواننده را، ن

ي خیال شاعر است، در واقع این خیال شاعر اســت کــه تصــاویر آنچه در موضوع تصویر مطرح است، قوه

اشــد، زیــرا خیــالی کــه بــا عواطــف و هاي خیال نیز، نباید خالی از زمینه عاطفی بسازد لکن صورترا می

  احساسات شاعر گره نخورد، خود به خود بی ارزش و بی اثر است.

ترین عنصر، عاطفی در شعر اســت، مانــدگاري تی دیگر، موسیقی شعر، القا دهندهصدا در شعر و به عبار   

مخاطــب را بــه  صدا در ذهن بیشتر از تصویر است، همه ي عناصر شعر، به عنوان کدهایی هستند تا ذهــن

هاي شــعر، بــا میــزان طرف فضاي شعر بکشد و آن فضا و روح حاکم را، تجربه کند، لذا هر تک تک سازه

کنند، موسیقی در شعر براي ذهن مخاطب، مثــل قدرت القایی که دارند، ذهن خواننده را درگیر آن فضا می

دارد.به عنــوان مثــال عر، نگه مییک زنگ است که مدام حالت هوشیاري او را نسبت به جریان حاکم به ش

       خوانیم، نخست ریــتم و موســیقی شــاد غــزل، مــا را بــا حــال شــاعر آشــنا وقتی غزلی شاد از موالنا را می

رســاند، موســیقی اي کــه کند، یعنی اگر معناي آن را هم نفهمــیم، موســیقی کــالم همــان مفهــوم را میمی

از گلچــین گیالنــی را  )52: 1385، گیالنــی(» بــاران«کــه شــعرحرف دل غزل است. یا وقتی  هماهنگ با

شــنویم، موســیقی اي کــه آن را می خوانیم، عالوه بر تصاویر دقیق و یکدست، موسیقی دلنشین و زیبايمی

تِک تِ تِک تِک، وزنی کوتاه و تنــد و چــاالك  ـ ـ / Uصداي فرو افتادن [ باران] : ـ  با با آهنگی متناسب«

یدن باران، چه در مصراعهایی که یک مجموعه از این نظم را در بــر دارد و چــه در و شاد، هم آهنگ با بار

شود. روح شعر نیز به طــور مصراعهایی که به اقتضاي بیان معنی از دو مجموعه یا سه مجموعه تشکیل می

 ). امّا عالوه بر همــاهنگی وزن شــعر535: 1377(یوسفی، ».کندسرزندگی و شادي را القاء می کلّی همین

مناسب است که مجموعاً در یــک نظــام با روح آن، مسائلی مهمتري از قبیل انتخاب نوع واژگان و حروف 

در این قلمرو است که موسیقی شعر به معناي هنــري «کنند. وساسات شاعر را منتقل میایقاعیِ مناسب، اح

توانــد باشــد. میشود و گرنه دست یافتن به جدول بحور عروضی کار همه کس و دقیق خویش آشکار می

         و از این رهگذر است که فردوسی در داخل یک بحرف پنجاه هزار بیت، با هزاران حال و هــواي متفــاوت

مســئله موســیقی جــزء الینفــک شــعر بــوده و هســت و اکثــر  .)321: 1373شفیعی کدکنی، (» سراید.می

قی همراه شــوند، عنصــر اگر با موسی معتقد است که اقاویل شعر«موسیقی پژوهان بزرگ از قبیل فارابی که 

  ).326همان: (» .افزایدتِ نفسی در  برابر اثر میتر خواهد شد و بر میزان انفعاالها افزونتخییل در آن
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شود، و در این مرحله اســت کــه شــاعر اما تصویر و موسیقی در بستر زبان است که دیده و شنیده می

خواهد تصــرفاتی در زبــان داشــته باشــد، اشته باشد و اگر هم میبایستی با تواناییهاي زبانی خود آشنایی د

عالمانه و سنجیده عمل کند. خیلی از بزرگان این عرصه، از جمله موالنــا و ســعدي، تصــرفات زیــادي در 

اند امّا اکثراً به جا و مفید بوده است. اگر به آثار درجه یک هر زبانی نگاه کنیم، نخست ســاختار زبان داشته

ي اهــداف ادبیــات نوشــته شــده اســت، امــروزه کند، ساختاري که بر پایهصولی آن جلب نظر میدقیق و ا

کنند از مثالهاي بزرگان قلم از جمله ســعدي و حــافظ و دستور نویسان، وقتی به نکته اي مبهم برخورد می

ان مبنــاي نوشــتار کننــد، زیــرا آنــا شاهد مثال این بزرگان تاییــد میآورند و نظرات خود را بموالنا مثال می

  دزدد.   اند نه قوانین ثابت و دست و پا گیري که گاهاً معنی را از کالم میگذاشته اصل رسانگیود را برخ

    

  احساس استو نظریه پردازانی که تاکیدشان برها بـ مکت7ـ2

شود و جایش را بــه آن هر تفکري که خارج از قواعد و شرایط زندگی باشد، خود به خود حذف می

ي تصمیم ها زمــانی تغییــر ها و کالً همهي مکتبدهد که زندگی خواستار آن است، در واقع همهچیزي می

آینــد و راه را بــراي ادامــه هاي نوینی میشوند، لذا اندیشهکنند که مانع و سدي براي جریان زندگی میمی

تري خواهــد د، عمــر طــوالنیاي هم که، در چارچوب زنــدگی باشــکنند، هر تفکر و اندیشهی باز میزندگ

هاي ي بعد از آن نیز به نــوعی بــا پایــهداشت، نمونه بارز آن مکتب عظیم رمانتیک است که حتی مکتب ها

مندان نیــز از ایــن تــرین و تأثیرگــذارترین اندیشــهاي اساسی آن هماهنگ اســت و بزرگفلسفی و اندیشه

تب کالسیک بر بخش زیــادي از جامعــه غالــب اند. در یک زمانی قواعد دست و پاگیر مکمکتب برخواسته

کــرد و بود، این قواعد که با درون و احساسات انسانها کاري نداشت، روز به روز از جایگاه خود تنــزل می

لذا طولی نکشید که به خاطر ناهماهنگی با عواطف و احساسات، جاي خود را به مکتبی داد که بــه انســان 

ید احساساتت را با من هماهنــگ تو باگفت که میسیک به شاعرش و انسانیت ارزش قائل بود. مکتب کال

تنوع این مکتــب در میــان اما مکتب رمانتیک حد و مرزي براي بیان قائل نبود و همین موضوع باعث کنی 

  ها شد.سایر مکتب

گــردد، و در آن دوره بــود کــه تمــایالت ي ماقبــل رمانتیســم برمیالبته تفکرات رمانتیســمی  بــه دوره

هــاي کالســیک و ان، احساسات خــود را در همــان قالبفی وارد دنیاي ادبیات شد، اما چون نویسندگعاط

  اي خود بروز نکرده بود، لکن با آمدن نویسندگان نوشتند؛ هنوز مکتب رمانتیک به معناي واقعهسنتی می
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In the current study, the fields of emotion flourish in the works by Ebrahim Naji and 

Mohamad Hosein Shahriyar that the former wrote poems in Arabic and the latter in Persian and 

Turkish was investigated. Both of these romantic poets who are from two different geography and 

culture are so well-known and celebrated among the people of their own countries. There is 

probably that one of the reasons beyond this position would be their success in inducing such 

feelings and emotions that made them able to picture their inner aims. Music, picture and languge 

of three importants of their poetry that is consistent with its emotional context. Naji and shahriyar 

have benefited from and optimally used almost all of those rules and principles that literary 

scientists and researchers always emphasized upon for better transfer of feelings such that 

investigating their poetry, it was found that how much they were bounded up with the rules and 

principles of their own poets. It seems that such binding in the poems of Naji resulted from his 

deep though and insight at literature world, while shahriyar works completely rooted in his inborn 

instinctive taste, though he was also skilled in literary components, rules and theories. Therefore, 

some differences is observed in their explanatory style that makes their works to be distinguished.  
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