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چکيده
یوسف الخال ،شاعر سوری و فروغ فرخزاد ،شاعر ایرانی ،دو شخصیت ادبی هستند که انساان معاصار و
دغدغههای او در زندگی اجتماعی ،درکانون اندیشه آنهاست .تصویری که فاروغ در دو دفتار«تولادی
دیگر» و«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» و الخال در «قصیده طویله» با بهرهگیری از اساوور «قهرماان»
از انسان معاصر ترسیم میکنند ،هماننادی بسایاری دارد .بااران هویات انساان در جواماک کا نشاهری
مدرن در نتیجة فاصله گرفتن او از ارزشهای سنتی و میراث معناوی ،درونمایاه اصالی ایان آثاار اسات.
نقوه اشتراک دو شاعر در این ارتباط ،تأثیرپذیری عمیق از «تی.اس.الیوت» است کاه شاعر او باه عناوان
یکی از آبشخورهای اصلی تاول در شعر مدرن عربی و فارسی قلمداد مایشاود .جساتار پای ِ روی از
رهگذر تالیل درونمایههای مرتبط با اسوور فوق الذکر به روش توصیفی ا توبیقی در آثار دو شااعر،
همانندی ماتوایی آنها در ترسیم چهر انسان معاصر را نشان میدهد .برداشت نهایی آن است که آثاار
یادشده ،عرصة جدال نومیدی و امید برای رهایی انسان معاصر از باران هویت است.
واژگان کليدی :اسوور قهرمان ،انسان معاصر ،فروغ فرخزاد ،یوسف الخال.
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 .8پيشگفتار
سخنگفتن از نوع انسان و دغدغههای او در زندگی اجتماعی در قلمرو علم انسانشناسی قرار میگیارد.
انسانشناسی به این مفهوم«موالعه انسان و انسانیت به عنوان طیفای از پیوساتگیهاای فرهنگای بار مااور
زمان و مکان است» (فکوهی .)313:1321،توجه به انسان و نیازهای روحی و معناوی او اماروزه یکای از
موضوعات اصلی ادبیات جهان است .در قلمرو شعر که ک می برخاساته از احسااس فاردی اسات ،ایان
مهم ،تنها از شاعرانی بر میآید که افاق اندیشاه آنهاا ابعاادی جهاانی دارد .در دوران معاصار کاه دامناة
تعام ت انسانها از فرهنگهای مختلف گسترش یافته ،شمار این دسته از شاعران به نسبت شاعرانی کاه
از تجارب فردی خود میسرایند افزای

چشمگیری یافته است .آنچه بیشتر به این مساأله دامان میزناد،

باران هویت انسان معاصر است که اندیشمندان زیادی در پی ریشهیابی آن برآمدهاند.
جستار پی روی ،سیمای انسان معاصر در جوامک ک نشهری امروزی را در دو دفتر شعر«تولادی دیگار»
و «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ و «قصید طویله» سرود یوسف الخال به شایوه توصایفی-
توبیقی ،مورد خوان

قرار مایدهاد .آنچاه ضارورت و چرایای چناین پهوهشای را ایجااب ماینمایاد،

همسویی دو شاعر درکاربست اسوور «قهرمان» در شعر خود باه منواور ترسایم چهار انساان معاصار و
باران هویت اوست .بر مبنای این اسووره ،یک قهرماانِ برخاوردار از توانااییهاای خاارقالعااده بارای
رهایی مردم از مصیبتها یا بیماری باه سافری دور و دشاوار مایرود تاا دارویای شافابخ

بیاباد .سافر

قهرمان از منور نقد اسوورهای ،تمثیلی از زندگی انسان در رویارویی باا ساختیهای زنادگی در عرصاه
حیات است (بیرلین.)212:1316،
 .1-8روش و پرسش پژوهش
از آنجا که شواهدی دال بر ارتباط مستقیم و تعامل ادبی دو شاعر وجاود نادارد ،ایان پاهوه

باه شایو

مکتب آمریکایی در ادبیات توبیقی انجام میپاذیرد کاه در آن ،بار خا ر روش فرانساوی ،پاهوه ،
مشروط به اثرپذیری دو شاعر یا دو ادبیات از یکادیگر نیسات .پرسا هاایی کاه ایان جساتار در صادد
پاسخگویی به آنهاست ،به شرح ذیل است:
 -1چهر انسان معاصر در سرودههای دو شاعر چگونه بازتاب یافته است؟
 -2دو شاعر به منوور ترسیم چهر انسان معاصر از کدام جنبههای اسوور قهرمان بهره گرفتهاند؟

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد3 /

 .3-8پيشينة پژوهش
تاکنون ،پهوهشی توبیقی دربار آثار دو شاعر انجام نگرفته است وپهوه هایی که به ناوی با موضاوع
حاضاار ارتباااط دارنااد بساایار اناادک هسااتند :گااودرزی لمراسااکی ( )1332در مقالااهای بااا عنااوان
«اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف الخال» به موضوع اصالت وجود در سه ماور انسان ،آزادی و تعهد در
شعر او پرداخته و به این نتیجه رسیده که اگزیستانسیالیسم یوسف الخاال ،رناگ دینای دارد ناه الااادی.
روشنفکر و مامدی بایزیدی ( )1333در مقاله «المسای و الرماوز المسیحیحة فای شاعر یوساف الخاال»
داللتهای شخصیت و زندگی حضرت عیسی(ع) به خصاو
شعر الخال بررسی نمودهاند .حاصل این پهوه

جنباة ایثاارگری و رساتاخیزی آن را در

آن است که شاعر ،جنبة رستاخیزی شخصیت حضارت

را در مفهوم خروج از وضعیت مرگآور سرزمینهای عربی در دهههای میانی قرن بیست به کار گرفتاه
و در این ارتباط ،نگرشی خوشبینانه دارد.
 .4-8دربارة دو نویسنده
یوسف الخال (1312ا )1312از جمله شخصیتهای پرکار درعرصة ادب معاصر است .عماد معروفیات
او به مجله نقدی وادبیاش؛ یعنی مجله «شعر» برمیگردد .آرای نقدی او در خصاو

نیااز زباان و ادب

عربی به تغییر و تاول و گذر از معیارهای سنتی ،همسنگ آرای ناقادان بزرگای مانناد جباران در مقالاة
«نقیق الضفادع» و نعیمه در کتاب الغربال است .در باور او جاایگزین نماودن تادریجی زباان ماااوره در
آثار ادبی به جای زبان فصی تنها راه ادامه حیات زباان عربای و رهاایی آن از قواعاد دسات و پااگیری
همچون اِعراب است( .فاضلwww.thevoiceofreason.de/ar/article)2002:

افزون بر اثر فوق ،او در حوزههای مختلف دارای آثار فراوانی است که از جملة آنها موارد ذیال شاایان
ذکر است :دیوانهای شعر :الاریه ،البئر المهجور(چاه تاکافتااده) ،قصاائد فای االربعاین (سارودههاای
چهاالسااالگی) و نمایشاانامه شااعری«هیرودیااا» .ترجمااه :چکامااة االرض الخااراب (ساارزمین ویااران) اثاار
تی.اس.الیوت ،دیوان شعر آمریکایی (ترجمة گلچینی از سرودههای شااعران آمریکاا) ،آبراهاام لیانکلن
نوشته :کارل ساندبرگ ( ،)1362-1121پیامبر اثر جبران خلیل جبران ،و گلچاین اشاعار رابارت فراسات
( .)1363-1121نقد :دفاتر األیام ،الاداثة فی الشعر(الخال.)11:1320،
زندگی ادبی فروغ فرخزاد ()1313-1312در دو دور متفاوت ،خ صه میشود:
 او در سه دفترآغازین؛ یعنی «اسیر»« ،دیوار» و «عصیان» دارای گرایشات تند رمانتیکی است .درونمایاةاصلی سرودههای

در این سه دفتر ،عشق نافرجام است و هنجارها و تابوهای جامعه سانتی مردسااالر را
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با بیپروایی به چال

میکشد .تعبیر سیروس شمیسا دربار کلیت شعر فروغ را شاید بتاوان مناساب ایان

دور ادباای دانساات« :فاارو غ در اساااس ،شاااعری غنااائی اساات و همااه چیااز را در هالااهای از عواطااف و
احساسات مرور میکند» ()20:1326
 او در «تولدی دیگر» و«ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» پوست میاندازد و با گذر از شاور رماانتیکیو بهرهگیری از تجربه شاعران بزرگ ،چهر یک شاعر با معیارهای جهانی به خود میگیرد .تجربة او در
این دفترها ،تجربهای بشری است« ،اندیشهای کام ً انسانی و پویا که جهانی میاندیشد» (صادقی شهپر و
مشتاقمهر.)30:1330 ،
 .1پردازش تحليلی موضوع
 .8-1زمينههای شخصيّتی و فکری مشابه

برخی ویهگیهای مشترک در شعر و شخصیت دو شاعر ،سبب همسویی نگاه و نزدیکی افقهای فکری
آنها شده است :هر دو ،انسان معاصر و فلسفه هستی او را در کانون اندیشه خاود قارار دادهاناد .الخاال،
شعر را ابزاری برای تهذیب نفس بشر و تربیت نسلی ایدهآل متکی بر الگوهای متعالی زنادگی مایداناد
(السالسی )16:2001،و در باور او هر تجربهای که انسان در مرکز آن نباشد تجربهای سخیف و ساختگی
است که شعر جاویدان و پایادار باه آن تاوجهی نمیکناد(همان )112:و فاروغ« ،شااعربودن را از انساان
بودن جدا نمیداند» (زرینکوب.)12:1321 ،
بزرگتاارین وجااه مشااترک ،اثرپااذیری دامنهدارشااان از شاااعران باازرگ انسااانگرای جهااان خصوصااً
«تی.اس.الیوت» ،شاعر انگلیسی -آمریکایی مشهور قرن بیستم و چکاماة پارآوازهاش «سارزمین ویاران»

1

اساات .یوسااف الخااال از پیااروان بیشاامار الیااوت در کشااورهای عرباای ،ماننااد «بیااااتی»« ،سیااااب»،
«عبادالصبور» و «جبارا ابراهیام جبرا» ست و از شاعاران بازرگ انسانگارای دیگر جهاان ماناند «والت
ویتمن« ،»2ازرا پاوند« ،»3مایاکوفسکی »1و«لورکا »2هم الهام گرفته است (ر.ک :الخال .)11:1320،وی
بنا به گفتة خودش شناخت عمیقی از الیوت دارد (همان .)21:شفیعی کدکنی درباار تأثیرپاذیری فاروغ
از الیوت میگوید«:بریدگیهای معنوی و فضایی شعرهای آخر «تولدی دیگر» و «ایمان بیاوریم »...آگاه

1. the waste land
2. Walt Whitman
3. Ezra Pound
4. Mayakovsky
5. Lorca
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و ناآگاه تات تأثیر الیوت و خاصه «سرزمین ویران» است ( .)222:1330تجربه شعری فاروغ در ایان دو
دفتاار ،همساانگ تجااارب شاااعران باازرگ جهااان ماننااد «پااو« ،»1الیااوت« ،»2پاونااد« ،»3نااوالیس« ،»1پاااز»2
و...ارزیابی شده است (نک:دیوان فروغ 1323 ،مقدمه ناشر .)11:الخال در ارتباط با لزوم پیوناد شااعران
امروزی با ادبیات جهان میگوید« :بیشتر کسانی که امروز شاعر میگویناد پایشاان را از خاناههای خاود
بیرون نگذاشته و شعر جهانی را در زبان اصلی و سرچشمههای

نخواندهاند (الخال.)16:1320،

وجه مشترک دیگر ،تعلق دو شاعر باه حوزههاای تمادنی بازرگ و الهاامگیری از آنهاسات .فاروغ از
سرچشمههای بزرگِ فرهنگی دین اسا م و میاراث ملای ایاران سایراب شاده و الخاال از آبشاخورهای
فرهنگیِ سرزمینهای عربی و منوقه شام به عنوان پایگاه سانتی ساه دیان بازرگ آسامانی و همچناین از
تمدنهای باستانیِ فینیقیه ،بینالنهرین و مصر باستان.
فعالیتهای فرهنگی وانساندوستانه نیز یکی از اشتراکات شخصیتی آنهاست .یوسف الخال ،مادتها باه
عنوان وابسته فرهنگی سازمان ملل در حوز نشرکتاب فعالیت کرده و فروغ با سااختن فایلم «خاناه سایاه
است» در مورد بیماران جذامی ایران ،فعالیتهای بشردوستانه را تجربه کرده است .این تجربیات کماک
بزرگی در راه شناخت دو شاعر از دغدغهها و رنجهای انسان معاصر به شمار میآید.
 .1-1اسطورة قهرمان
آنچه بی

از همه باعث شاباهت شاعر فاروغ و الخاال شده،کاربسات یکای از پرتکرارتارین اساوورهها

درحوز ادبیات؛ یعنی اساوور «قهرماان» در ژررسااختِ سارودههای فوقالاذکر اسات .هار دو شااعر
کوشیدهاند این درونمایه را از طریاق یکای از پرکااربردترین و جاذابتارین شاگردهای هنار و ادبیاات
مدرن؛ یعنی اسوورهپردازی در شاعر خاود باه کاار گیرناد .دلیال ع قاة شااعران معاصار در اساتفاده از
اسووره به منوور انتقال مفاهیم ذهنیشان به تعبیر «علی عشری زائاد» ،پهوهشاگر معاصار عارب ،ماناایی
اسووره در ذهن مردم و تقدس آن است که از رهگذرآن ،شاعر هام جاوداناه میگاردد ( .)16 :2006از
سویی دیگر؛ چون اساوورهها ،جلوهگااه آرزوهاا ،ترسهاا و تماای ت ناوع بشار هساتند کاه باه شاکل

1 . Pou
2 . Eliot
3. Pound
4 . Novalis
5.Paz
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موجوداتی ماورائی با نیروهای خارقالعااده در حافواه جمعای بشار ،نماود یافتهاناد پاس «در اساوورهها
میتوانیم طرحی از موجودیت انسانیمان را ببینیم» (کمبل.)122: 1312 ،
کارکرد دیگر اسوورهها این است که از آنها به عناوان گریزگااه روحای انساان یااد میشاود« :در
عصاار مدرنیتااه ،اسااوورهها ،مااأمنی باارای رهااایی انسااانِ گرفتااار در خااح معنویاات بااه حساااب میآینااد»
(قاسمزاده و قبادی.)12:1331 ،
ناقاادان اسااوورهگاارا ،اسااوور قهرمااان را یااک انگاااره کهاانالگااوییِ تکرارشااونده در بساایاری از
داسااتانهای حماساای باازرگ جهااان میداننااد .از جملااه ایاان ناقاادان؛ «جااوزر کمباال» (،)1312-1301
اسوورهشناس معرور آمریکایی را میتوان نام برد که آن را «قهرمان هزار چهره» نامیده اسات .خ صاه
این اسووره چنین است :قهرمانی که معموالً از شهریاران است برای نجاات سارزمین مصایبتزدهاش باه
سفری دور و دراز و پر از آزمونهای سخت میرود .او به مبارزه با ناامنیهای طبیعی مثل سیل ،طوفاان،
قاوی ،بیماریهای واگیر مثل وبا و طاعون میپردازد و در انتها باید برای نجاات سارزمین نفارین شاده
درمانی پیدا کند .قهرمان در واپسین مرحله به اکسیری دست مییابد که جاودانگی را تضمین میکناد و
مایة نجات و رستگاری مردم و پیامآور سعادت و نیکبختی است (ر.ک :گارین و همکااران166:1313،
و خوارزمی و همکاران .)22،1332:گیاه شفابخ ِ شگفتانگیز در افسانه بینالنهرینایِ گایلگم  ،هالاة
نوری که بر حکیمان و شخصیتهای مقدس میتابد ،شایر بهشاتی ،ناان و شاراب مراسام آیینای عشاای
ربانی ،غذای نامیراییِ 1پهلوانان در یونان باستان ،گل سرخ آسمانی در کمادی الهای دانتاه ،چشامه آب
حیات در افسانه اسکندر همه تمثیلهایی موازی از این اکسیر هستند که بیانگر میل فوریِ کماالجویی و
فناناپذیری انسان هستند( .ر.ک:کمبل.)1312:110،
اسوور قهرمان در فرهنگهای مختلف به شاکل ماوازی و باا بنیاانی مشاترک ،نماود یافتاه اسات.
زیگفرید 2در افسانههای کهن آلمانی ،تزه 3در یونان ،کواتل در مکزیک باستان (همان )232:و رستم در
ایران باستان ،صورتهای ماوازی ایان کهنالگاو هساتند .افساانه «شااه مااهیگیر» ،شاکلی دیگار از ایان
اسووره است که تی.اس.الیوت ،چکامة معرور «سرزمین ویران»را بر بنیاد آن سروده و تأثیر آن بر آثار
مورد باث ،آشکار است .این اثر سترگ ،الگوی بسیاری از شاعران معاصر از فرهنگهاای مختلاف در

1.ambrosia
2. Siegfried
3.theseus
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قرن بیستم است که سرایند آن با کاربست داللتهای اسوورههای مرگ ،سعی کرده مرگ سانتهای
انسانی و میراث معنوی تمدنهای گذشته را یادآور شده و با کااربرد اساوورههای رساتاخیزی ،نیااز باه
احیای آنها را گوشزد کند.
 .3-1تحليل تطبيقی
«قصیده طویله» یکی از سرودههای بلند یوسف الخال است که شاعر در آن از زبان اول شاخ

 ،رکاود

معنویِ خیمهزده بر جهان مدرن را روایت میکند .راوی ،انسانی سرگردان در هزارتوی بیانتهایی اسات
که در چنگال هیوالی مادیگرایی اسیر است و برای خ صای از آن تا ش مایکناد .درونمایاه اصالی
سرودههای فروغ نیز در دو مجموعه مورد اشاره ،همین رکود معنوی است.
قبل از پرداختن به بدنة اصلی باث الزم است به دو نکته اشاره شود ،نخست اینکه :دو شااعر باه پیاروی
از سبک الیوت ،تنها از اسوور قهرمان برای نشاندادن چهر انسان مدرن بهره نگرفتهاند بلکاه داللات و
ماتوای برخی از دیگر اسوورهها را گاه به شکل ترکیبی با اسوور قهرمان به کار گرفتهاناد ،دوم اینکاه
بیشتر اسوورهها به شکل مستقیم و صری در آثار آنها به کار نرفتهاناد بلکاه فقاط باه شاکلی پنهاانی از
ماتوای آنها استفاده شده یا به تعبیر«سلمی خضراء الجیوسی» ،ناقد و شاعر فلسوینی معاصر ،فقاط روح
اسووره در شعر ،جاری است (.)112:2002
 .8-3-1بنمایههای اسطورهای مشترک در دو متن
 .8-8-3-1سرزمين مصيبتزده

یکی از بنمایههای اسووره قهرمان که فروغ و الخال به تبعیت از الیوت آن را به عنوان تمثیلای از جهاان
مدرن به کارگرفتهاند ،بنمایه «سرزمین مصیبتزده» است که کمبل درباره آن میگوید« :هرگاه قهرمان
بنا به دالیلی از سفر باز میماند ،قدرت انجام عمل مثبت را از دست میدهد و به منجی نیاز پیدا میکند،
جهان شکوفای

بدل به سرزمینی بایر ،مفاروش باه سانگهای ساخت مایشاود و جهاان باه هزارتاویی

مرگبار برای او بدل میشود» ( .)62:1312در اجتماعات واقعی انسانی ،چنین حاالتی هنگاامی باه وجاود
میآید که به نور برسد ،شیراز جامعه در حال از همگسیختن است ،در این صورت ،نیاز به وجاود یاک
پیشوا و منجی احساس میشود(موقن ،322:1321 ،نقل از قاسمزاده و قبادی.)11:1331 ،
نخستین بار ،الیوت ،جهان مدرن را به دلیل فاصله گرفتن از ارزشهای معنوی به شکل برهاوتی خشاک
و بیانتهاا ،ترسایم مایکناد .بیاباان در نقاد اساوورهای نمااد برهاوت معناوی ،مارگ ،نیساتانگااری و
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نومیاادیساات (گاارین و دیگااران .)132:1313 ،از منواار الیااوت ،همااه چیااز در جهااان کنااونی ،راکااد و
بیجنب

است و مرگ بر همه جای آن ،سایه انداخته است:

چه میشناسی تو؟کاه خورشاید مایگادازد و درختاان مارده /پنااهی نمیبخشاند ،آواز زنجاره تساکین
نمیدهد /،از صخرههای خشک چکچک آبی به گوش نمیرسد( .الیوت.)12:1313 ،

آن کس که روزگاری زنده بود مرده است /و ما که زنده بودیم اینک /با این صابوری انادک در حاال
مردنیم /اینجا آبی نیست مگر صخرهزاری/در صخرهزاری اینچنین ،سکوتی نیسات ،گار هسات تنادری
است خشک و سترون و بارانی نیست (همان.)22:
سرزمینِ نفرینشده یکی از الهامبخ تارین بنمایاههاای اساوورهای در شاعر معاصار عربای اسات.
«سندباد» که برای نجات مردم به جستجوی گنج میرود و«تموز» که برای آوردن بهار به جهان مردگاان
سفر میکند ،نمودی از اسوور قهرمان هستند که در شعر معاصر عربای در مفهاوم نیااز باه یاک منجای
برای رهایی از اوضاع نامناسب اجتماعی و سیاسی به کار رفتهاند (الجیوسی .)112:2002،یوساف الخاال
نیز از جمله شاعران اسوورهگرای عرب است که از جهان معاصر در شعر او با «عنوان» بیابان تعبیار شاده
و در دیدگاه او ،رکود و ایستایی در سه سو  :چهره مردم ،شهرها و کلیت روزگار ،نمایان است و نیااز
به یک رستاخیز معنوی به شدت احساس میشود (جبرا .)31:1312 ،در جهان سترون معاصر در اندیشاة
الخال ،قهرمان که تمثیلی از انسان معاصر است برجای خود میخکوب شده و توان جنبیدن ندارد:
ال أری سَيدا فََا ا مَ .امليَاه راکَدة و الضَفاف أقَب

َن النَ .اهلََءا ثقيَل سَأجبع الکَأس ،والکَأس فارغَة

ال

صليب فا اهليکل /احلائط ينهض و أان أقعد الءقت يقعد يف مشس البي( .الخال.)213-212: 1323،
(ترجمه :سَروری درجمک نمی بینم ،آبها بیجنب

است و ساحل نزدیکتر از بینی ،هاوا سانگین اسات .از جاام

تهی خواهم نوشید .در دیر صلیبی نیست ....دیوار برمیخیزد و من مینشینم .زمان در آفتاب پاییز مینشیند).

آب در اسوورهها ،نماد جنب  ،حرکت ،انرژی و عرصهای برای گذر قهرمان به سوی هدر اسات
(اپلی .)212:1321،و رکود آن در اینجا ،تمثیلی از رکاود معناویِ جهاان معاصار اسات .جاام ،اشاارهای
پنهانی به مراسم آیینیِ «عشای ربانی» در آیین مسیایت دارد کاه نوشایدن آن مفهاوم ناوزایی دارد و در
اینجا همان برکت نهایی است که قهرمان با آن مردم

را نجات میدهد؛ اما خالی باودن آن باه مفهاوم

این است که انسان مدرن در هیاهوی جامعه خالیشده از ارزشها ،کلید رستگاری را گم کرده اسات و
تهیشدن کلیسا از صلیب نیز نشان از آن داردکه جهان برای پوستاندازی از وضاعیت رناجآور کناونی
نیازمند ایثار و فداکاری یک منجیست.
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در شعر فروغ ،از دسترفتن نیروی حیااتبخشای و بااروری خورشاید و مارگ حیواناات و گیاهاان در
زمین ،تمثیلی از مرگ ارزشهای معنوی است:

آنگاه /خورشید سرد شد /و برکت از زمینها رفت /و سبزهها به صاراها خشکیدند /و ماهیان به دریاها
خشکیدند /و خاک مردگان

را /زآن پس به خود نپذیرفت (فروغ)262 :1323 ،

شاید ،ولی چه خالی بیپایانی /خورشید مرده بود (همان)263:
او نیز برای نشان دادن نیاز جهان معاصر به یک تاول معنوی توسط یک ابرمرد نجاتبخ  ،به روایات
انجیلی و توراتی ماجرای بر دارشدن حضارت مسای (ع) متوسال شاده اسات (ناک ،شافیعی کادکنی،
230:1330؛ شمیسا:)33:1326 ،

نجاتدهنده در گور خفته است /و خاک ،خاک پذیرنده /اشارتیست به آرام

(فروغ)311: 1323 ،

 .1-8-3-1بنمایة سردرگمی و بالتکليفی

گرفتاری در ک ر سردرگم روزمَرگی یکی از ویهگیهای انسان معاصر در اندیشه دو شاعر است کاه
نشان از نگرش اگزیستانسیالیستی آن دو به زندگی انسان در جوامک مدرن امروزی دارد .این بانمایاه در
جریان سفر قهرمانان اسوورهای به شکل ساراب و گُمخاناه نمایاان مایشاود .مااجرای سارگردانی قاوم
بنیاسرائیل در«تیه» به دلیل نافرماانی و افساانه «سایزیف» در یوناان باساتان ،نموناههاای کهان از میاراث
اسوورهای این بنمایه است .سیزیف به دلیل ریشخند خدایان ،ماکوم شد که تا ابد سانگی را تاا بااالی
قله کوهی بغلتاند ،ولی هرگز به قله نرسد (اسمیت .)221:1311،این کهنالگو از نمادهاای پار بساامد در
شعر عربی معاصر و سمبل مبارز بیهوده و تکراری است (الجیوسی .)113:2002:الخال ،انسان معاصار را
در هیئت جهانگردی بیهویت دگردیسی نموده که همچون سیزیف در هزارتوی ض لت خاود گرفتاار
شده و ت ش بیثمر او برای رهایی و نجاتبخشی ،تاداعی کنناد ضاربالمثال قادیمی «آب در هااون
کوبیدن» است:
لل .سنة و أان أ ضغ القات لل .سنة و أان أرکب جءادا يتا /

واليءم أان سائح بال هءية( .الخال)211:1323،

(ترجمه :هزارمین سال است که من ،قات میجوم .هزارمین سال است بر اسبی مرده ،سوار میشوم.../.من امروز،
جهانگردی بیهویتم).

قات ،گیاهی مخدر درکشورهای عربی است و جویدن آن کنایه از یک دور و تسلسل بیهوده است .این
تصویر تداعیکننده اسووره سیزیف است و اسب اشارهای است به افساانة شاهریار قهرماان و ماردن آن
کنایه از آن است که انسان مدرن ،توانایی خروج از باران بیهویتی را ندارد.
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یکی از موتیفهای اصلی شعر فروغ نیز ،موتیفِ ب تکلیفی تکرار ،یکنواختی و بیهودگی است (شمیسا،
 11:1326و  .)121او ،زندگی روزمره و تکراری مردم در جوامک مدرن را یک باران اجتمااعی بازرگ
میداند .انسان مدرن در اندیشة فاروغ ،احساساات و عواطاف انسااندوساتانه خاود را در دور و تسلسال
روزمَرگیاش به فراموشی سپرده است:

ما مثل مردههای هزاران هزار ساله به هم میرسیم و آنگاه /خورشید بر تباهی اجساد ما قضااوت خواهاد
کرد (فروغ.)320 :1323،
و در جامعه بیروح و ماشینزده ،مانند ماشینهای کوکی فقط تعارفات روزمره را تکرار میکند ،بادون
اینکه واقعاً به فکر همنوعان خود باشد:

در لاوهای که رشتههای آبی رگهای  /مانند مارهای مرده از دوسوی گلوگاه  /باال خزیدهاند /و در
شقیقههای منقلب

آن هجای خونین را تکرار میکنند-/س م-/س م( .همان)321:

یا عبور گیج رهگذری باشد /که ک ه از سر بر میدارد /و به یک رهگذر دیگر میگوید« :صب بخیر»
فروغ ،برای تبیین سرگردانی و ب تکلیفیِ مردم در عرصه جامعة مدرن در اثر دور شدنشان از ارزشهای
اعتقادی ،بار دیگر از ماتوای اسوور مسی (ع) استفاده میکند .در نگاه او« انسانهای گمشده و دربدر
و بیپناه دیگر در پهنة زندگی صدای آرامبخ

رهبران معنوی را نشنیدند» (شمیسا.)1323:263،

و برههای گمشده عیسی /دیگر صدای هیهی چوپانی را /در بهت دشتها نشنیدند (فروغ-262: 1323،
)266
«جاد آزمونها» بخ

دیگری از ماتوای اسوور قهرمان است که دو شاعر از آن بهره گرفتاهاناد.

قهرمان ،روی جادهای پر از مانک حرکت میکند و با عبور از آنها به رستگاری میرساد (ر.ک:گارین،
 .)166:1313هفتخوان رستم و معمای ابوالهول در افسانه اودیپ ،نماودی باساتانی از ایان مواناک هساتند.
انسان مدرن در شعر الخال و فروغ ،قهرمانی پوشالیست که علم و عق نیت ناقص

در شهرهای مدرن،

او را به سوی گمراهی رهنمون کرده است .شاهر باه عناوان نمااد پیشارفت انساان در تمادن صانعتی در
اندیشه دو شاعر عامل انارار و اناواط اخ قی انسان است:
الخال:
ن يکءن هذا الباکض علا الرض ،القاب .فا هءا ش الکتب؟ ن يکءن هَذا الاَائق العمَا؟ و الَذاب يکَل
العيَءن فََا دينَة الََب
.)212:1323

ا َباان عاََکب فَا دولََة امللَک سَالحها أرجَل غبقَت فَا سَبيب َن الءحََل (الخااال،
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(ترجمه :کیست این که روی زمین میدود؟ ،در حاشیه کتابها ،به انزوا نشسته؟ کیست ایان رانناد کاور؟ /در
شهر خدا ،چشمها طعمه مگسانند /.در دولت پادشاه ،موشهاا لشاکریانند و و س حشاان پاهااییسات ،غارق در
بستری از گِل).

شاعر از شتاب بیتوقف زندگی در شهرهای مدرن به دویدن تعبیر کرده است .کتابهاا باه انساان،
بصیرت نمیبخشند و خوردهشدن چشمان توسط مگس هم تعبیر دیگری از گمشدگی انساان در هماین
بیبصیرتی است که تداعیکننده کورشدن چشمان اودیپ در اثر ارتکاب یک گنااه نابخشاودنی اسات.
موشها که انتقالدهنده بیماری طاعون هستند در اینجا نماد شیوع طااعونِ بایمعناویتی هساتند و دولات
پادشاه که دربردارند اشارهای ضمنی به افسانه «شاه ماهیگیر» 1اسات تمثیلای از جهاان مادرن اسات کاه
بیماری مذکور همه جای آن را فرا گرفته است.
فروغ:

این کیست این کسی که روی جاده ابدیت /به سوی لاوه توحید مایرود /و سااعت همیشاگی

را /باا

منوق ریاضی تفریقها و تفرقهها کوک میکند (فروغ)322: 1323،
پس این پیادگان که صبورانه /بر نیزههای چوبی خود تکیه دادهاند /آن بادپا سوارانند؟ (همان)226:
چگونه میشود به آنکسی که میرود اینسان /صبور /،سنگین /،سرگردان /فرمان ایست داد (همان)313:
چه مردمانی در چارراهها نگران حوادثند (همان.)322:
فروغ نیز به منوور نشان دادنِ سیر زندگی انسان مدرن در عرصة اجتماع از تعبیر اسوورهایِ «جااده»
استفاده کرده است و حرکت انسان در طول آن در جستجوی توحید ،تداعیکنند حرکت قهرمان برای
دستیابی به نیکبختی است؛ اما این هدر دستنیافتنی مینماید .منوور شاعر از منواقِ تفرقاه و تفریاق،
حسابگریِ بی

از حد انسان مادیگرا در جوامک مادرن اسات کاه باویی از ایثاار و نوعدوساتیِ منجیاان

اساطیری نبرده است .چارراه در مسیر حرکت ،نماد ب تکلیفی اسات (شمیساا )63:1326 ،و برگردانادن
انسان مدرن از این مسیری که روی به ناکجاآباد دارد،کاری بسیار طاقتفرساست.
جامعهشناسان و انسانشناسان ،دغدغههای زندگی در ک نشهرهای مدرن را مسبب فاصلهگرفتن از
ارزشها میدانند« :پیچیدگی زندگی شهری ما را مجبور به وقتشناسی ،حساابگری و دقات مایکناد و
جهان را به یک مسأله ریاضی تبدیل میکند .در شهر افراد از لااا فیزیکای باه هام نزدیکناد؛ ولای از
لاا روانشناختی از دیگران جدا و مستقل هستند» (ک نتری.)36:1331 ،
1-fisher king myth
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اکتاویو پاز ،شاعر انساندوستِ مکزیکی که خود از پیروان الیوت است ،همچون فاروغ ،بوروکراسای و
قوانین سختگیرانة اداری را عامل این روابط عاطفی سرد انسانهای مدرن میداند:

موشهای صارایی /قوانین را جویادهاناد /میلاههای آهنای بانکهاا و زنادانها /میلاههاای کاغاذبازی،
سیمخاردارها /دیوارهای نامرئی ،نقابهای پوسیدهای که انسان را از انسان جدا میکند(.)11:1313
گئااورگ زیماال ،فیلسااور آلمااانی در ایاان رابوااه ماایگویااد« :افاازای

جمعیات بااا تخصصاای شادن و

شهرنشینی ،افراد را به هویتهای تکهپارهای بدل میکند و آنها دیگر احساس تعلق باه چیازی ندارناد»
(ک نتری)10:1331 ،
«اکتاویو پاز» علت گرفتاری در این دور و تسلسل را جادا شادن از اصاالت و زادگااه و غارق شادن در
ک نشهرهای بیهویت میداند .وطن و هویت اولیه هر انسان در اندیشة پاز ،سرچشمه سا متی و نماادی
از بهشت نخستین است که کهن الگوی همه آرمانشهرهاست .این جدا افتادگی از اصال باعاث احسااس
گناه انسان میشود و در این صورت انسان به منجی احساس نیاز میکند (پاز.)32:1311،
 .3-8-3-1سقوط به ژرفا

دو شاعر به منوور ترسایم ساقوط اخ قای انساان در جواماک مادرن از ایان بانمایاه کماک گرفتاهاناد.
کهنترین نمود این بنمایه که از آن در سنت مسیای به عنوان «گنااه نخساتین» یااد مایشاود ،مااجرای
هبوط حضرت آدم(ع) به دلیل خوردن میو ممنوعه است (طهماسبی و طاهری .)26:1330 ،این بانمایاه
در معنای ژرفتر به معنی سقوط از عالم معنویت به عالم ماده است.
در اساطیر یونان ،اسووره «ایکاروس» 1کهنالگوی ساقوط باه اعمااق اسات .او باه هماراه پادرش در
برجی زندانی شده و برای فرار از آن پرهایی را با موم به بادن خاود چساباند و از بااالی بارج باه پارواز
درآمد تا فرار کند؛ اما آنقدر اوج گرفت و به جایگااه خادایان نزدیاک شاد کاه خورشاید پرهاای

را

سااوزاند و در اقیااانوس سااقوط کاارد( .بیاارلین .)211:1316،ایکاااروس ،نماااد بلناادپروازی ،طمااکورزی،
گمکردن جایگاه حقیقی و سقوط است.
الیوت در «سرزمین ویران» ایان بنمایاه را در تصاویر غارق شادن یاک اساووره فینیقیاایی باه ناام«
فلباااس»2نشااان داده اساات کااه نماااد لااذت جساامانی و سااقوط از معنوی ات اساات (الیااوت.)113:1313،

1.Icarus.
2.phlebas

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد13 /

تصویرپردازی سقوط در آثار هر دو شااعر ،شاباهت زیاادی باه ایان تصاویر دارد باه نااوی کاه شاائبه
الهامگیری هر دو شاعر را تقویت میکند.
الخال:
الق َب عمي َق هََذه املََبة ،فَل َن أق َءم أهل َ تا َلقءا اروات الفضََا  ،فکي َ .يهبط َءن درکََات الرض لله َءان هََذه الثمََبة
الااقطه للهالک هذه التبة الزائفه کلماتا ايباة کالفحم ،سءدا کعَبابت املَءتا و املعبفَة التَا سَبقتها للنَاس ،سَتهءي

ع فا اهلاويه (الخال)213:1323 ،
(ترجمه :گور ژرر است این بار و من برنخواهم خواست .یارانم بر طاق آسمان اوج گرفتند ،چگوناه باه جهانم
زمین فرود آیند .رو به قهقراست این میو ریزان ،در چنگ مرگ است این خااک دروغاین .واژگاانم خشاک،
چونان زغال است /سیاه چون ارابة مردگان /معرفتی که برای مردم دزدیدم ،با من به جهنم ،فرو خواهد افتاد).

از منور نقد اسوورهای هر چیزی کاه ژرفاا دارد ،نماادی از ساقوط و قهقراسات کاه یاا در پای آن
رستاخیزی وجود دارد و یا به مفهوم فنا و زوال است .الخال برای مرگ ارزشها و معنویات از نمااد قبار
استفاده نموده که تداعیکنند مفهوم سقوط است و برنخاستن از آن ،کنایه از فناسات .بارخ ر انساان
امروزی که شاعر خود را تمثیلی از آن قرار داده ،اس ر او با پایبندی بر معنویاات باه افا ک رفتهاناد؛
زیرا که آسمان در اسوورهها جایگاه تقدس و علو و زمین ،خاکادان و هاویاه اسات .خشاکی و سایاهی
واژگان ،تعبیری شاعرانه اسات از کمارزشای دانا

انساانهاای مادرن کاه تصاویر بعادی آن را کامال

میکند .در اینجا شاعر از ماتوای اسوور «پرومتاه» اساتفاده کارده اسات .پرومتاه ،آتا
میدزدد و در اختیار انسان قرار میدهد تا مشعل هدایت

باشد و از تاریکیها نجات

را از خادایان

دهد .این اساووره

در قلمرو شعر معاصر عربی ،به مفهوم گذر از عبودیت به آزادی از یوغ قادرتهای زورگاو و پیاامآور
خیر و عدالت برای مردم است (الجیوسی )112:2002 ،که در شعر الخال کارکردی معکوس یافته اسات
به این معنی که شاعر ،انسان معاصر را در هیأت پرومته ترسایم نماوده کاه ناور معارفت  ،همنوعاان

را

نجات نمیبخشد و آنها را به اعماق گمراهی میفرستد.
فروغ هم بنمایة اساطیری سقوط را در مفهوم سقوط انساان معاصار در جنباههای مختلاف زنادگی
اجتماعی به کار گرفته است .او«جهان را در حال فروریزی ترسیم میکناد ،او جهاانی را رسام مایکناد
که رویدادها و پیوندها درآن به طرز دردنااکی واژگاون میشاوند و مصاائب بایپایاان ،حجام زماان را
میآگنند و از فرورفتن خبر میدهند» (دستغیب:)32:1312 ،
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کدام قله کدام اوج؟ /مگر تمامی این راههای پیچاپیچ /در آن دهان سرد مکنده /به نقوه ت قای و پایاان
نمیرسند؟ (فروغ)210:1323 ،

نگاه کن /تو هیچگاه پی

نرفتی /تو فرو رفتی (همان)212:

مردابهای الکل /با آن بخارهای گاس مساموم /انباوه بیتاارک روشانفکران را /باه ژرفناای خاوی
کشیدند /و موشهای موذی /اوراق زرنگار کتب را /در گنجههای کهنه جویدند (همان)262:

شاید که اعتیاد باه باودن /و مصارر مادام مساکنها /امیاال پااک و سااده و انساانی را /باه ورطاه زوال
کشاندهست(همان)222:
در دیدگاه او ،انشعابات فکری انسان امروزی ،توانایی رساندن او باه قلاه کماال را ندارناد ،بناابراین
هماواره او را در سراشایبی سااقوط نگاه ماایدارناد .روشاانفکران کاه بایاد منجای مااردم باشاند خااود در
غرقابههای الکل و افیون غرق شدهاند .موشها که در شعر فروغ ،مانند شعر الیوت و الخال همیشاه نمااد
ویرانی هستند ،اشارهای پنهانی به ماجرای سرزمین مصایبتزده دارناد و هماانوور کاه قاب ً اشااره شاد،
منتقل کننده طاعونند و جویدهشدن ورقهای ط یی در گنجینههای کهنه ،مضامون تکاراری فراموشایِ
معنویتهای گذشته را تأکید میکند.
جنبة دیگری از سقوط اخ قی انسان مدرن که انسانشناسان آن را عامل ناابودی بنیاانهاای معناوی
در جواماک ماادرن مایداننااد و در شااعر شااعران انسااانگرا بازتاااب گساتردهای دارد ،خشااونت ناشاای از
صنعتیشدن جوامک و تولید روزافزونِ س حهای کشتار جمعی در قرن بیستم است .اکتااویو پااز در ایان
ارتباط میگویاد«:سادهای کاه در واحاهای بسایار کوتااه ،بازداشاتهاای هیتلار و اساتالین ،بماب اتمای
هیروشیما و فجایک بیشمار دیگری را به خود دیده است ،سدهای است عنانگسایخته کاه در سارازیری،
روی به سقوط دارد» (نوابی.)131:1312،
فروغ ،سقوط معنویت را در چهر مردم بیعاطفهای مایبیناد کاه باه راحتای همناوع خاود را بارای
رسیدن به منافک مادی میکشاند .ایان فروپاشای اخ قای ،در نتیجاة «مارگ عواطاف انساانی در هجاوم
ویرانگر تمدن و ماشینیزم است» (صادقی شهپر و مشتاقیمهر:)1330:112 ،

گروه ساقط مردم /دلمرده و تکیده و مبهوت /در زیر بار شوم جسدهاشاان /از غربتای باه غربات دیگار
میرفتند /و میل دردناک جنایت /در دستهایشان متورم میشد /گاهی جرقاهای ،جرقاه نااچیزی /ایان
اجتماع ساکت بیجان را /یکباره از درون مت شی میکرد /آنها به هم هجوم میآورند /مردان گلوی
یکدیگر را /با کارد میدریدند(فروغ.)261 :1323،

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد12 /

میل مادیگرایی و حر

و طمک در دیدگاه الخال ،بُتی است کاه کشاتار همنوعاان را بارای انساان ایان

روزگار ،عادی جلوه میدهد:
الءثن يثم علا قارعة الطبيق ،ينشب قبوحه يف وجَه الشَمس الَءثن يَد خبطء َه يف وسَطنا ،يَبک لاَان القتَل (الخاال،
)231:1323
(ترجمه :بت در چارراه مینشایند ،زخمهاای

را در برابار آفتااب بااز مایکناد .بُات خرطاوم

را در میاان ماا

میگستراند ،زبانِ قتل را به حرکت در میآورد).
 .4-8-3-1نيمة گمشده

بخ

دیگری از اسووره قهرمان که دو شاعر آن را به کار بستهاند ،تصویر اساوورهایِ زن اسات .زن یاا

خدابانو در تصویر اسوورهایاش ،نویدبخ

کمال ،مایة آرام

قهرمان و راهنمای اوست .اگر قهرماان

او را همچنان که هست با دلی نجیب بپذیرد ،یاریگر او در رسیدن باه نیکبختای نهاایی یاا هماان نیرواناا
(جاودانگی)ست و او را از دشواریها نجات میدهد اما اگر با چشمان هوسآلود و ناپاک بخواهد او را
تصاحب کند آن وقت اغواگر ،وسوسهگار و نابودکنناده خواهاد باود و قهرماان را از جااده آزماونهاا
منارر کرده ،چه بسا موجب مرگ او خواهد بود (کمبل.)116-132 :1312 ،
در نقاد کهانالگااویی ،از زن باه عناوان نیمااه گمشاده یااا جفات روح یااد ماایشاود (ر.ک:گاارین،
 )161:1312پی نمونة این بنمایه حضرت حاوا و آدم هساتند کاه در اساوورههاای آفارین

در کتاب

مقدس ،یک تن واحد تلقی میشوند (بیرلین .)101:1316 ،عُشتار ،الهه بین النهرینیِ عشق و باروری کاه
در جستجوی معشوق خود ،تموز به جهان مردگان در زیر زمین میرود (همان ،)220:مَشی و مشایانه در
اساطیر ایرانی(طهماسبی و طاهری )22 :1330 ،و ایزیس همسر اوزیریس در مصر باستان ،همگی ،چناین
حکایتی دارند.
همراهی زن با قهرمان در جریان سفر کهنالگویی ،میتواند تصویری نمادین از کامالشادن مارد و
زن در عرصة حیات واقعی باشد .بسیاری از ف سفه معتقدند :زن کامل کنند مرد برای رسیدن باه کماال
است .در آموزههای اس می نیز زن و مارد در هیاأت خاانواده ،کامالکنناده یکدیگرناد .جامعاة مادرن
معاصر با ادعای دروغینِ برابری و نادیدهگرفتن تفاوتهای ذاتی و کیفی زن و مردآنها را روبروی هام
قرار میدهد نه در کنار هم از این روست که فروپاشی ارزشهای خاانوادگی از بزرگتارین باارانهاای
اخ قی جهان معاصر است.

 /16کاوشنامة ادبیات توبیقی ،سال پنجم ،شمار  ،11تابستان 1331

اکتاویوپاز ،معتقد است جامعه معاصر از ارزشهای خانوادگی چاون وفااداری و ایثاار تهای شاده و
عشق حقیقی مرده اسات .اخا ق و قاوانین مادنی ،هماه علیاه زن اسات و بارای مارد ناه باه منزلاه نیماه
کاملکننده بلکه «دیگری» است .او هرگز خود حقیقیاش نیست .وجود او بین آنچه واقعاً هست و آنچه
تصور میکند هست تقسیم شده است و این تصویری که او از خود ساخته تصویری است کاه خاانواده،
مدرسه ،مذهب و مرد باه او تامیال کاردهاناد؛ لاذا در تصاویری کاه جامعاه ماذکر از او ترسایم کارده
مابوس است (.)11-12:1311
در شعر الخال و فروغ  ،زن ،صورت اساطیری و آرمانی خود را از دست داده:
الخال:
سأغبس زجاجة علا البصي .و أحابها إ بأة (الخال)211:1323 ،
و إ بأيت حتا إ بأيت تلت عن (همان)211:
(ترجمه :در پیاده رو شیشهای مینشانم و زن میشمارم .حتی زنم ،مرا ترک گفته)

یکیدانستنِ زن و شیشه در تصویر فوق ،نشاندهند عدم یکدلی و همراهای دو جانس در جامعاه مادرن
است .پر واض است که از کاشتن شیشاه نمایتاوان انتواار ثماره داشات .در تصاویر بعادیِ زن ،هماین
سترونی و نازائی تأکید شده و بیت آخر ،به مفهوم فروپاشی نوام خانواده و ط قهای فراوان در جواماک
مدرن است.
فروغ:

چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد /و هیچ نیمهای این نیمه را تمام نکرد! /چگونه ایستادم و دیدم /زماین باه
زیر دو پایم ز تکیهگاه تهی میشود /و گرمی تن جفتم /به انتواار پاوت تانم ره نمیبارد! ( فاروغ:1323،
.)211
فروغ در نامهای به برادرش مینویسد« :هر کسی یک جفت دارد ،باید جفت خودش را پیدا کناد ،باا او
همخوابه شود و بمیارد .معنای همخاوابگی هماین اسات یعنای کامال شادن و ماردن» (نقال در شمیساا،
 .)122:1326اما او در ابیات فوق ،مانند الخال به وضوح ،عدم تفااهم زن و مارد و کامالشادن آنهاا باا
یکدیگر را گوشزد میکند .نیمة گمشده یا جفت آرمانی برای مرد در شعر فروغ به شاکل پاری و یاک
زن اثیری بسیار زیبا ظاهر میشود (اکبری بیرق و اسدیان)122:1333 ،

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد12 /

برخ ر اسوور قهرمان ،زن مدرن درشعر فروغ و الخال نه تنها کامل کننده مرد نیست بلکاه باه شاکل
زن اغواگر و بدکاره ،ظاهر میشود .الگوی کهان آن«،لیلیاث»1در اسااطیر عباری اسات کاه اغواکنناده
مردان و برهمزننده پیمانهای زناشوئی است و از او باه عناوان ماادر هیوالهاا ناام بارده میشاود (شاعبو،
.)111:2006
این نمودگار زن که در چکامة «سرزمین ویران» هم به شاکل زناان خیانتکاار ظااهر مایشاود تمثیلای از
استفاد ابزاری جوامک مدرن از زن و نگاه کاالیی به اوست:
الخال:
فخذ املبأة بفلاني لمن العيءن الفاتقيه (الخال)230-211 :1323 ،
(ترجمه :ران زن را ارزش دو پول سیاه است .از آن کیست چشمان پستهای رنگ؟)

ابیات فوق در معنای عمیقتر به معنای آن است که زن امروزی ،ارزش و جایگاه واقعی خود را از دسات
داده در حالیکه قهرمان در اسوورهها برای وصال با او باید مرارتهای فراوانی را به جان بخارد .از منوار
فروغ نیز ،زن جامعة مدرن ،تناقض عجیبی با شکل اسوورهایاش دارد:

و بر فراز سر دلقکاان پسات /و چهاره وقای فاواح  /یاک هالاه مقادس ناورانی /مانناد چتار مشاتعلی
میسوخت (فروغ.)262:1323 ،
هالة نورانی مقدس ،معموالً بر فراز سر بزرگان دینی ،شخصیتهای مقدس و اساووری ظااهر مایشاود،
کاربرد آن در تصویر فوق به نوعی تمسخر پنهان شاعر نسبت به وارونگی ارزشهاای زناناه در قیااس باا
الگوهای متعالی آنها مانند حضرت مریم(ع) را در بردارد.
 .5-8-3-1فریبکاری و دجالی

یکی دیگر از جنبههای شخصیتی انسان مدرن در نگاه دو شاعر ،رواج دروغگویی و فریبکااری اسات
که منجر به انزوا و فاصلهگرفتن افراد از یکدیگر و گم کردن هویت میشود .ایان ویهگای در تولیادات
ادباای بازتاااب گسااتردهای یافتااه اساات« :شخصاایتهای اسااوورهای در عصاار مدرنیساام و پسامدرنیساام،
شخصاایتهایی تهیشااده ،فردیتیافتااه ،بااارانزده و بریااده از مااتن جامعهانااد» (قاساامزاده و قبااادی،
.)11:1331
کهنالگوی مرتبط با این بنمایه در اسااطیر ،کهانالگاویِ نیرناگ ،اغاوا ،بیثبااتی ،دروغگاویی ،و
حقهبازی است که در اسوورهها گاهی به شاکل حیواناات مکاار و فریبناده از جملاه روبااه و کا غ در
1-lilith
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میآید« .هرمس»1در افسانههای یونان باستان« ،اُدین» ،2قهرمان نیرنگ وتقلب در اساطیر روم و شخصیت
«یااوروبااا»3در افسااانههااای آفریقااایی کااه بااا نقاااب ظاااهر ماایشااود ،صااورتهای مااوازی ایاان
کهنالگویند(بورلند.)103-132:1312،
الخال و فروغ با کاربست اسووره ،چهره واقعیِ دروغگویانی که در جوامک مدرن خاود را نجااتدهناده
مردم معرفی میکنند ،نشان میدهند:
الخال:

أتَلفت نذ الفجب فال ن سيد فا ا م .أان الغابة الءديعه ،قءل ا بان أان فبق الطبيق ،يَقءل املقعد الکايح

و الثالءث الذی أرعبکم صار واحدا ،خبزه حجب ،و نبيذه قطبان ا ب (الخال)231:1323 ،
(ترجمه :از سارگاهان مینگرم و بزرگتری در میانه نمیبینم /من جنگل آرامم ،ترسو میگوید ،من نقوه اتصال
معبرهایم ،فلجزده مفلوک میگوید / .سهگانهای که شما را فریفت ،خدای واحدی شد ،ناان  ،سانگ اسات و
شراب  ،دوای گَری).

شاعر در ابیات فوق از داستان زندگی حضرت عیسی(ع) بر مبنای روایات انجیل ،استمداد طلبیده اسات.
در نگاه او ،زمین از منجی واقعی خالی شده و عرصه برای فریبکاران فاراهم اسات .ساهگاناة فریبناده در
این تصاویر ،شخصیت یهودای دجاال است که قباال از ظهااور منجای واقعای در آخاارالزمان مااردم را
میفریبد .این شخصیت در شعر معاصر عرب ،نماد نیرنگ و تقلب است (عشری زائد .)103:2006 ،ناان
و شراب ،اشارهای است به مراسم آیینی شام آخر در آیین مسایایت و سانگ شادنِ ناان و سامی شادن
شرابِ منجی ،تمثیلی از جعلی بودن ادعاهای روشنفکران زمانه ماست کاه ایادههای خاود بارای نجاات
جوامک را نسخهای شفابخ

معرفی میکنند.

فروغ:

نگاه کن که در اینجا /چگونه جان آن کسی که با ک م سخن گفت /و با نگاه نواخات /و باا ناوازش از
رمیدن آرمید /به تیرهای توهم /مصلوب گشته است(.)326 :1323

ستارههای عزیز /ستارههای مقوائی عزیز /وقتی در آسمان ،دروغ وزیدن میگیرد /دیگر چگونه میشود
به سورههای رسوالن سرشکسته /پناه آورد؟(همان)320 :

1-hermes
2-odin
3-yoruba

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد13 /

در شعر فروغ ،پربسامدترین نماد برای نیرنگ و فریب ،شیوان است و در تصویر فوق نیز به نیرناگ
یهودای اسخریوطی اشاره شده است (اکبریبیرق و اسدیان .)122:1333 ،البتاه شااعر در ایان تصاویر از
روایت انجیلیِ سرگذشت حضرت تأثیر پذیرفته و بر صلیب شدن مسی (ع) در اثر نیرنگ یهودا ،کنایاه
از فریبخوردگی مردم در جوامک مدرن و زیرپاا نهاادن معنویات اسات و حضارت عیسای (ع) در ایان
تصویر نماد ارزشهای معنوی است .ابیات بعدی ،تأکیاد هماین مضامون باا بهارهگیاری از سایر پیاامبر
اس م(

) است .مقواییبودنِ ستاره که همیشه راهبر و رهنمای انسان در تاریکی اسات در ایان تصاویر

نشان از گمراهی مردم و سنگ زدن کفار بر چهره مبارک پیامبر به مفهوم روی برتاافتن انساان مادرن از
اصل الهوتی خود است.
«ماکس وبر» ،فیلسور معرور آلمانی ،این جنبه از شخصیت انسان مدرن را شیءوارگی مینامد که باه
مفهوم تقلیلیافتن از مقام انسانیت به کاال در نوام سارمایهداری اسات (ک نتاری .)22:1331 ،در اندیشاه
الخال و فروغ ،دادوستد مادی ،بشر امروز را بدل به مردهای متارک نموده که چهر واقعای خاود را در
پس نقاب نیرنگ و فریب پنهان کرده است:
الخال:
نُقُودي مُزَيَفةٌ وَ رَأسي بِال شَعر /وَ مَوکِبي قَصَبٌ تُصَفِرُ فحه الريحُ /.عُنُقي مِن خَشَبٍ ،وَ رَأسیي اببَیةٌ مِینَ التِیبن
عَلي قبمَةٍ مِن وَرَقِ الجَرائد /.عُنُقي بِال جُذُورٍ وِ قبمَتي عُکّبزٌ مَهجُور /إِضیرِ أَنیب بیببِلي ،جَنیبئِني مُعَلٌقَیةٌ عَلیي
ضَجحجِ الشبرِع( .الال)481-482 :9191 ،
(ترجمه :پولهایم دروغین است و سرم بی مو /.کتفم ،نیِ توخالی ست که نوای بااد در آن مایپیچاد /.گاردنم
چوبین و سرم گردونهای پر از کاه  ،نشساته بار پیکارهای از کاغاذ روزناماه /گاردنم بیریشاه اسات و پیکارهام،
عصایی رهاشده /بزن ،من بابلیام و باغهایم معلق است بر هیاهوی خیابان).

شاعر ،همه وجود انسان این روزگار را پوشالی میبیند و نق

وسایل ارتباط جمعای و دساتگاههای

خبرپراکنی در ترسیم چهرهای دروغین از انسان را یادآور میشود .تعبیر باغهاای معلاق بابال باه تنااقض
دنیای امروز با جامعه آرمانی گذشته اشاره میکند و هیاهوی خیابان باه ایان مفهاوم اسات کاه ماردم در
هیاهوی جوامک ماشینزده ،اصالت خود را از دست دادهاند.

فروغ:
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انسان پوک /انسان پوک پر از اعتماد /نگاه کن که دندانهای  /چگونه وقت جویدن سرود میخوانند/
و چشمهای  /چگونه وقت خیره شدن میدرند /و او چگونه از کنار درختان خایس میگاذرد /صابور/
سنگین /سرگردان.
جنازههااای خوشاابخت /جنازههااای ملااول /جنازههااای ساااکت متفکاار /جنازههااای خوشبرخااورد،
خوشپوش ،خوشخوراک /در ایستگاههای وقتهای معین (فروغ)322-321 :1323 ،
چهرهای که فروغ در ابیات فوق از انسان مدرن ترسیم نموده شباهت زیاادی باه تصاویر او در شاعر
الخال دارد .به نور میرسد هر دوی آنها این تصویر مشترک را از یکی از اشعار الیوت با عنوان «مردانِ
پوک»1اقتباس کردهاند .قراردادهای حاکم بر جوامک مدرن از منوار فاروغ باعاث شاده کاه ماردم بارای
فریفتن یکدیگر ،نقابهای تزویر و ریا بر چهره زنند.
تصویر مسخشده انسان مدرن در جهان اندیشه دو شاعر ،شباهت زیادی باه تصاویر او در نگااه «ژان
ژاک روسو» ،فیلسور فرانسوی دارد .او«انسان مدرن را با مجسمهای مقایسه میکند که گذشات زماان،
امواج دریا و توفان چنان فرسوده و بیشکل کرده است که دیگار تفااوتی میاان او باه عناوان یاک رب
النوع و یا یک هیوالی وحشی وجود ندارد» (ک نتری.)30:1331 ،
 .6-8-3-1رستاخيز و حاصلخيزی

در آخرین مرحله از مراحل سیر اسوور قهرمان که کمبل آن را «برکت نهایی» مایناماد (ر.ک:کمبال،
 )1312:110چنانکه اشاره شد ،قهرمان ،دارویی شفابخ

برای بیماری مییابد یاا اینکاه اگار جاان داده

باشد ،رستاخیز مییابد و نیکبختی باه ارمغاان مایآورد .رساتاخیز قهرماان در افساانههاا ،معماوالً در پای
آزمونهای مرگآوری چون دفن شدن در خاک ،برصلیب شدن ،غارق شادن و یاا ساوختن در آتا
اتفااق ماایافتااد و موجااب سرسابزی و باااروری زمااین و گیاهااان و نجاات مااردم میشااود .از منواار نقااد
اسوورهای ،چرخه مرگ و رستاخیز قهرمان در مراسم آیینی انسان باستانی نمودی از امیاد انساان بادوی
به تغییر شرایط سخت زندگی است.
«میرچا الیاده» ،اسوورهشناس بزرگ رومانیایی علت ضعف اعتقادی انسان معاصر را دورشادن او از
ریشههای سنتی خود و احساس او مبنی بر گرفتاریاش در چنگاال سرنوشات میداناد و آن را وحشات
تاریخ مینامد .از منور الیاده این در حالی است که انسان باستانی با اعتقاد به دَوریبودن روزگار و امیاد
به رستاخیز جهاان ،ایان وحشات را مایزدود ( .)111:1311فاروغ و الخاال نیاز علات ایان نابساامانی را
1-The hollow men

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد21 /

بیایمانی به یک قدرت الیزال برای تغییار وضاعیت موجاود مایدانناد هماانوور کاه کمبال مایگویاد:
«امروزه دیگر ایمانی برای ما نمانده است» (:)122:1312
الخال:
ا بال تنتقل کل يءم ،وال إيان فا البيءت (الخال.)212:1323 ،
(ترجمه :کوهها هر روز به حرکت در میآیند و ایمانی در خانهها نیست).

حرکت کوهها که نماد استواری و پایداریاند؛ کنایه از عدم ثبات و تزلازل بنیاانهاای جواماک مادرن و
ارزشهای آن است.
فروغ:
و هیچکس نمیدانست /که نام آن کبوتر غمگین کز قلبها گریخته ،ایمان است (فروغ)262:1323 ،
در باور الیاده ،فقط دیدگاه فلسفی که وجود خدا را نفی نکند و به مقوله ایماان بااور قلبای داشاته باشاد
میتواند هرگونه هراسی را بزداید .او معتقد است هنوز مردمی وجود دارناد کاه در مواجهاه باا مصاائب
روزگار ،منتور مشیت و تقدیر الهی هستند و بنمایة بازگشت حضرت مسی در سنت مسایای ،ناشای از
همین تفکر است (.)161:1311
درونمایة دفن شدن در خاک و سرسبزشدن در شعر الخال و فروغ به مفهوم خروج از باران بیمعناویتی
انسان و درانداختن طرحی نو در زندگی مادی معاصر یا به تعبیر فاروغ «فصال سارد» ارزشهاای انساانی
است .علیرغم تصویر سیاهی که از انسان مادرن در آثاار دو شااعر ترسایم میشاود هار دو امیادوار باه
رهایی او از این هزارتوی ض لت و رسیدن به مرحلهای از توهیار و پااالی

روحای و معناوی هساتند و

امیدوارند که جامعه مدرن با پوستاندازی از وضعیت کنونی به ریشههای گذشتهاش برگردد.
الخال درباره به کارگیری بنمایة بازگشت قهرمان در شعرش مایگویاد« :وقتای مان صاابت از مرگای
میکنم که در پی آن رستاخیز است و دعاوت باه ایماان و الگوهاای واال ،برصلیبشادن و قربانیشادن
میکنم منوورم تغییر واقعیت کنونی است(.السالسای .)113:2001،امیادواری باه تغییار شارایط وضاعیت
انسان مدرن از طریق ایثار را میتوان رهآورد و پیام معنوی چکامه بلند الخال به شمار آورد:
أريد أن أ ءت :إزرعن أيها البيح
أجبنا أيَها الغائب

آه ن ييتن لحيا

أعطنا عال ة اي ر (الخال)212-1323:231 ،
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(میخواهم بمیرم ،مرا بکار ای باد /پاداشم ده ای از نورها پنهان ،آه چه کسی مارا مایکشاد تاا دگرباار
زنده شوم /،پروردگارا ،نشانهای بخ

ما را)

مرگ شاعر قهرمان ،دعوتی نمادین است به برگشت به عق نیت ،مابت و نوعدوستی که در باور الخال
سه رکن اساسی برای نجات انسان معاصر و خلاق«ساوپرمن» هساتند (السالسای .)116:2001 ،همچنانکاه
سالک در مراسم تشرر بودائی با خاموش کردنِ سه الیه هوس ،دشمنی و وهم به «نیروانا» یا اوج کمال
میرسد (کمبل )163:1312 ،نشانهای که شاعر آن را از خداوند درخواست میکند باا توجاه باه فضاای
متن میتواند نمادی از نیکبختی نهایی یا کمال باشد.
بخ

پایانی شعر معرور «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» را نیز میتوان پیام معنوی ایان چکاماه بلناد

فروغ به شمار آورد .او«مرگ را نه فقط به عنوان فرجام ماتوم این هستیِ آلوده بل راه رسیدن به رهاایی
و تولدی دیگر کشف میکند» (نیکبخت )110:1323 ،سبز شدن باغچه در نتیجه دفن شدن دستهاای
جاوان کااه شاااعر آن را از الیاوت الهااام گرفتااه (شمیسااا )23 :1326 ،تمثیلای از گشااوده شاادن سرفصاال
جدیدی از زندگی انسان است که با توجه به هشدار شاعر نسبت به باران بیمعناویتی جواماک مادرن در
ابیات قبلی ،بهار جدید میتواند در مفهوم پوستاندازی معنوی تفسیر شود که الزمه آن به تعبیار شااعر،
باور شرایط بارانی کنونی در وهلة اول و سپس تا ش بارای عباور از آن از رهگاذر مرگای ایثارگوناه
است:

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود ،آن دو دست جوان /که زیر بارش یکریز برر مدفون شد /و سال
دیگر ،وقتی بهار /با آسمان پشت پنجره همخوابه میشاود /و در تان

فاوران میکنناد /فوارههاای سابز

ساااقههااای ساابکبار /شااکوفه خواهااد داد ای یااار ،ای یگانااهترین یااار /ایمااان بیاااوریم بااه آغاااز فصاال
سرد(فروغ.)323 :1323،
فروغ از این رستاخیز معنوی با تعبیرهای مختلفی یاد کرده است که هر کدام اشارهای به مرحلاه واپساینِ
سفر قهرمان اسوورهای دارند:

به آفتاب س می دوباره خواهم داد /به جویبار که در من جاری بود /به ابرها که فکرهای طاویلم بودناد/
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من /از فصلهای خشک گذر میکردند.../به ماادرم کاه در آئیناه
زندگی میکرد .و به زمین ،که شهوت تکارار مان ،درون ملتهاب

را /از تخماههای سابز میانباشات –

س می ،دوباره خواهم داد /میآیم ،میآیم ،میآیم /با گیسویم :ادامه بوهای زیار خااک /باا چشامهام:
تجربههای غلیظ تاریکی /با بوتهها که چیدهام از بیشههای آنسوی دیوار(همان)306-302 :

بازتاب اسوور قهرمان در شعر انسانگرای یوسف الخال و فروغ فرخزاد23 /

آفتاب ،جویبار ،ابر ،مادر ،درخت و زمین ،همه در نقد اسوورهای مفهوم زایاایی و زاینادگی دارناد .آن
سوی دیوار نیز نماد حیات معنوی جدید است و بوتهها تمثیلی از ارمغان قهرمان یا همان گیااه شافابخ
اساطیری است کاه در جاایی دیگار شااعر از آن باا عناوان «چهاار اللاه آبای» تعبیار نماوده و«نماادی از
خوشبختی است» (شمیسا:)61:1326 ،
انسان پوک /انسان پوک پر از اعتماد.../آیا تو /هرگز آن چهار الله آبی را /بوئیدهای؟(....فاروغ:1323،
)322
بیت فوق ،پرسشی انکاری است به این مفهوم که انسان مدرن با این خودپسندی و غرور کاذب

بویی

از سعادت نخواهد برد؛ مگر اینکه زمستان ارزشهای اخ قی را باورکند و برای تغییر آن ت ش کند.
 .3نتيجه
 .1اسوور قهرمان در سرودههای دو شاعر همچون چکامة «سرزمین ویران» کاارکردی معکاوس دارد باه ایان مفهاوم کاه
برعکس قهرمان اساطیری که منجی سرزمین خوی

است ،انسان مدرن با زیر پاگذاشتن معنویات میراثای ،هویات خاود را

گم کرده و قهرمانی شکست خورده است.
 .2الخال و فروغ سعی کردهاند به پیروی از الیوت ،جهان مدرن را به شکل «سرزمین ویرانی» ترسیم کنند که نیازمناد یاک
رستاخیز معنوی است تا بتواند انسان کامل یا ابرمرد آرمانی را پرورش دهد ،اما با در نورگرفتن جنبههای شخصایتی انساان
این روزگار ،ظهور چنین انسانی بسیار بعید مینماید.
 .3از منور دو شاعر ،از آنجا که قوانین و قراردادهای حاکم بر ک نشهرهای معاصر مبنا و ماهیت مادی دارند ،باعث رنگ
باختن ارزشهای موروثی شده و انسان را در یک دور و تسلسال بایسارانجام گرفتاار کاردهاناد ،همچنانکاه در برخای از
اسوورهها ،قهرمان یا مردم

به دالیلی مانند حر

و آز در گمخانهها گرفتار میشوند.

 .1هنجارهای جامعة مدرن در نگاه فروغ و الخال ،باعث سقوط معنوی انسان معاصر شده است .این مفهوم در شاعر الیاوت
از طریق تصویر غرق شدن یک اسووره در عمق آبها ،نشان داده شده است که هر دو شاعر از آن اقتباس کردهاند.
 .2زن امروزی در نگاه دو شاعر به جای این که مانند تصویر اسوورهایاش نیمة کامل کننده مرد باشاد ،باا تغییار ارزشهاا
موجب انارار اخ قی شده است .چنین نمایی از زن در چکامه الیوت نیز به چشم میخورد.
هر دو معتقدند جامعة مدرن با بهادادن به ظواهر باعث شده انسان ،شخصیت واقعی خود را در پاس نقاابی از ریاا و نیرناگ
مخفی کند همچنانکه قهرمان کاذب و پوشالی در اسوورهها نقابهایی فریبنده بر چهره میزند.
 -بخ

انتهایی متون مورد باث از سوی هر دو شاعر ،به طرز ماهرانهای ،دربردارنده پیام نهایی و راه حل رسیدن به

سعادت و سرمنزل مقصود است .نسخهای که هر دو برای نجات انسان مدرن از باران هویت تجویز کردهاند ،نوعدوستی
است .در اسوور قهرمان ،این مفهوم ،از طریق مرگ قهرمان در راه نجات مردم و زندگی دوباره او به نمای
است.

درآمده
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صدی اسطءرة «البطل» فا الشعب اإلناانا ليءس .الال و فبوغ فبخزاد

1

علا اکب امحدی

چناری2

پبياا

امحدی3

أستاذ مساعد فی فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة زابل ،ايران
ماجستية فی فرع اللغة الفارسية وآداهبا ،جبامعة زابل ،ايران

امللخص

الشاااعر السا ر  ،ي سااا الاااا و الشاااعرة اإليرانياة فااروف فرااماد مااء اااعرا ااجتاااا اإلنسااانی فاای ا د  ،ياث اعتناا
ابإلنسااان و ا ا افل فاای احي ااة اإلجتماعي ا و وضااعا ا ب ب ا رة إ تمامهماااص ا رة يرمسهااا ي سااا الاااا فاای «القص ايدة
الط يل اة» مااء اإلنسااان املعا اار مسااتلهما مااء ا سااا ي اا ااة اسااط رة البطاال ،متشاااهبة جاادا م ا ا رة اإلنسااان الااي
ترمسها فروف من ب جمم عي «ميالد جديد» و «لن مء علی بداي م سم الشتا » اباعتماد علی تلک ا ساط رةص فأزماة
اهل يااة عنااد اإلنسااان املعا اار فاای ک ا املاادن احديث ا و الااي ا نتيجااة إبتعااادا عااء التقالي اد و ال اثاا املعن ا  ،تُ َک ا ن
املغمي الرئيسی هلذا اآلاثرص إن أوج تشاب الشاعريء هبذا الصادد ،تتجلا ب ماد أثرمهاا العمياق ماء «تصسصاليا ت»
الذ يعد اعرا مء الينابي الرئيساية فای تطا ر الشاعر العربای احاديثص فهاذا الدراساة و اباعتمااد علای املانه التحليلا
املق ااارن و م ااء ا ااالا دراس ااة الثيم ااات ا س ااط رية ق ااد قام ا بتبي اان أوجا ا التش اااب لص ا رة اانس ااان املعا اار ب أعم اااا
الشاعريءص و تفيد صيلة البحث أن اآلاثر املذک را َ لَبة اجلداا بن ا مل و اليأس إلنقاذ اإلنسان مء أزمة اهل يةص
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