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 چکيده

از جملهه شهاعرانی هسه ند کهه  ،ایران و حسین منزوی، پدر غزل معاصر معاصر مصر سرشناس ابراهیم ناجی، شاعر

انة احساسهات صهاد  عشق، درد، تنهایی و پیوس ه ازو  مودهحک ن ادبیّاتارک ت دانی برآثار جاو ،قبا جادوی عش

و  دایههای این دو شاعر معاصر را با رویکرد تطبیقی بررسی نمآن است عاشقانهر ب پژوهش حاضر. نداخود سروده

، رههایی، عفّهتار، زن، خیهال، ن ظون دین، وصال، اچمفاهیمی همکنار  در، و چگونگی بازتاب آنبه ماهیت عشق 

اند با اسه فاده از توانس ه چگونه حسین منزوی که ابراهیم ناجی و و نشان دهد دست یابد مردم و... ،طبیعت، غربت

ای مقدّمههعشهق زمینهی را  ،گذاشه ه خهود را بهه نمهایشهای ندیشها ترین افکار وترین و زالللطیف عنصر عشق،

مفهاهیم  تهرینم عهالی تهرین وبخهشکمال و رس گاری  رار دهند و کمهالسیر در راه  وبرای رسیدن به عشق الهی 

بها مقایسهه و مطالعهة اشهعار دو  ها هدیه دهند.به روح و جان انسان های خوداشقانهاز رهگذر ع انسانی و اخال ی را

و دو شهاعر  بهوده توجّههخهور در ،آنچه در این میان امّا ؛خوردبه چشم می هادر آن بسیاریمفاهیم مش رک  شاعر،

  ،در مقههام عظمهت روح و جهان م بههوببیشه ر منههزوی کهه  بهرخال ایهن اسههت کهه  ،سهازدرا از ههم مم هاز مههی

 .استناجی به خویش ن و بیان حاالت و سوز و گدازهای درونی معطو   توجّه ،کندسرایی میسخن

 ، ابراهیم ناجی، حسین منزوی.شقع ،تطبیقی، شعر معاصر عربی، شعر معاصر فارسی ادبیّات :واژگان کليدی
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 پيشگفتار .2

جهوهر اصهلی  بهه طهوری کهه اسهت؛ اشعار ابراهیم ناجی و حسهین منهزویبارز  ةمشخّصعشق و شیف گی 

توانس ه عنصر عشهق  ای است کهشیف ه و دلباخ هشاعر ابراهیم ناجی  .است عشق ،شاعر دوهر  هایسروده

و لبریهز  در عین حهال شهیرین امّام با درد نمایان سازد و ل ظاتی توأ خود به معنای د یق کلمه، آثار را در

 ،نماید و به عنوان عاشقی دلسهوخ هر یب میبی تاز وهیکّ، عاشقی عشق و ةعرص بیافریند. او دراز اش یاق 

بها وی  ،آرایهد و بها نگهاهی خها  بهه معشهوقاترین عبارات می الب شعر با زیب حر  دل خویش را در

انهدوه، همهواره از  حهزن و ای ازهالهه شیدایی در عشق و پاک و عفیفانه دارد. زندگی توأم با ورزیعشق

 تمهام مظهاهر ،خهویش ةایهن حهزن عاشهقان در شهاعر» رز زندگی ابراهیم ناجی بوده است.با هایهمشخّص

 برطهر آن را و وصال نیز  نشاندیفرونمدوهی که هیچ شرابی آن را ان ؛بیندطبیعت و اشیا را نیز سهیم می

 ( 111: 1991، عبّاس« )سازد.نمی

غهزل معاصهر رفیه  ههای هاو از  لّه .گرف ه است را به خود« همیشه عاشق شاعر»نیز لقب  حسین منزوی 

 . ندسه هفارسهی  ةعاشهقان و شهعر تغهزّل ههایش یکهی از فصهول درخشهانِغهزل آیهد وایران به شهمار مهی

داشه ن ایهن  الهب ارزشهمند، بسهیار تازه به غزل و زنده نگه میدن روحهای او در دها و پایمردیکوشش

بهه  ههای خهودمنهزوی در سهروده (123:1391 سهلیمان، و )طهاهری و سزاوار س ایش است. توجّه درخورِ

ای کهه شهاید بهه گونهه ؛داردیبرنمهپردازد و تا آخرین شعرهایش نیز دست از این کهار س ایش عشق می

 (11: 1319 مانی،)کر شعار منزوی باشد.عشق، پر بسامدترین واژه در ا

 پيشينة تحقيق. 2-2

صهورت پذیرف هه اسهت. از  بسهیاریای مسه ق  ههوهشاین دو شاعر معاصر ایران و مصر، پژدر ارتباط با 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می ،ندحاضر مرتبط مقالة موضوع باآثاری که 

 .11 ، شمارۀ1316حافظ، اسفند  مجلّة، یجاوید  ربان ،«های حسین منزویمضامین غزل»

ابسه ان و تپارسهی، بههار  نامهة مجلّهةمههدی فیروزیهان،  ،«های حسین منهزویو مضمون در ترانهموضوع »

 .16 ، شمارۀ1393

النهاز عمرانهی،  ،«های حسین منهزویتصویر عشق در جام بلورین غزل؛ بررسی سیر مراح  عشق در غزل»

 .139 شمارۀ ،1393فارسی، بهار  ادبیّاتو رشد آموزش زبان  مجلّة

و  یعبداالحهد غیبه ،«حسهین شههریار م مّهدراهیم نهاجی و بررسی تطبیقی مضامین رمان یسم در اشعار اب»

 .1 ، شمارۀ1393لسان مبین، تابس ان  مجلّةدیگران، 
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ّابریلّّجمل ة،ّعلیّغریبّهبیج،ّ«واألطاللّ:ّابراهیمّناجیّشاعرّاحلبّ ةاتّعربیّ شخصیّ » ّ.721،ّالعدد7991ّاجلدید،
 .23 ، شمارۀ1313یز ندای صادق، پای مجلّةپور، ه رس مر یّ ،«شاؤمّفیّشعرّابراهیمّناجیلتّ ا»

مهورد  یتطبیقهصهورت بهه ههای ایشهان این دو شاعر و عاشهقانه اشعار تا به حال ،چنان که پیداستآن امّا

 ر باشد.ترود پژوهش حاضر گامی برای ت قیقات بیش ر و کام و امید مینگرف ه است سی  رار ربر

 و حسين منزوی ابراهيم ناجی و آثار زندگینگاهی کوتاه به . 2-1

دیهده بهه جههان  مصهر ۀ هاهر شههر در «شهبرا» کهوی در 31/12/1191در تاریخ  «ابراهیم بن احمد ناجی»

ای الیهایی  ههای انگلیسهی، فرانسهوی وکه بهه زبهانبود روشنفکری  شخصیّت« ناجی احمد» پدرش .گشود

 کهه پهدر دانش و معرفتاز  اشیرپذیریتأث ناجی عالوه بر .بود مندعال ه ادب علم و به و آشنایی داشت

 عبهداه از خویشاوندان نزدیک او مادر .است پذیرف ه تأثیر نیز خود مادر از راهنمای او بود، و معلّمین اوّل

 (112: 1ج  ،تابی ،)منشاوی الجالی بود. ، شیخ دانشگاه االزهرالشّر اوی

 آلمهانی، ههایزبهان ،پهدر از شهد. او« هتوفیقیه» ةوارد مدرسه ،مهام ت صهیالت اب هداییاز اتناجی پس  

مطالعهه  بهه خوانهدن و تشهویق پهدر .یافهتتسلّط کام  به زبان عربی  گرفت و یاد فرانسوی را انگلیسی و

 امّهاادبی را مطالعه کنهد؛  های مهم علمی وهمان دوران کودکی بسیاری از ک اب باعث شد که ناجی در

 دیویهد»سهیزده سهالگی توانسهت روایهت  در او ههای ادبهی بیشه ر بهود.او بهه ک هاب ةعال ه ،این میهان در

 (311: 2331 ،یجنا) را بخواند.« 1چارلز دیکنز» اثر« کاپرفیلد

 م 1919 سهال در ،بهاطنی خهود برخال  گرایش ،دبیرس ان ماتی واتمام ت صیالت مقدّ از پس شاعر، 

سهرگردانی  نوعی حیرت و دچار ،این دوره در او . اهره مشغول به ت صی  شد دانشگاهپزشکی  ةرش  در

 همهواره بهرای خهود وا .کهردوجودش طغیان مهی در شعر گرایش به ادب و خود، ةبه گف  بنا چراکه ؛بود

بهه  بنها بعهدها امّا؛ کند فعّالیّتپزشکی  ةرش  که در کردهرگز فکر نمی و نمودای ادبی را ترسیم میآینده

 ،پزشهکی تشهویق کهرده بهود ةت صهی  در رشه  ةبه ادامه را ی سوری که اومعلّمآشنایی با  ،خودش ةف گ

ی  پزشهکی ادامهه ت صه ةرشه  در و علوم بپیونهدد ۀبه دانشکد ادبیّات ۀبه جای دانشکدتا شاعر  باعث شد

سهمت  بعهدها در و کهرد فعّالیّهت پزشکی ةرش  در ،ال  صیلیفارغ از بعد ناجی (339- 313)همان:  دهد.

مشهغول  فعّالیّهتبهه انجهام  او ها  وزارت و بهداشت وزارت همچون مخ لفی هایخانهوزارت در پزشکی

 (661: 2ج ، 1916 )فاخوری، گردید.

                                                           
1. Charles Dickens 
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 و «اجلاری ّطاارر»، «لیاالیّالاااهر » ،«وراءّالغماام» شهعری بها عنهاوین دف ر چهارعبارتند از: ابراهیم ناجی  آثار 

، «مّالهس اا ّاحلااررتوفیا ّکیای» ،«کیا ّ ّیهمامّالساا » جملهه تهألیف چنهدین ک هاب از ترجمه و و« للیالاّمعبدّيف»

 آلمهانی و ههای انگلیسهی،زبهان نهاجی بهه دلیه  آشهنایی بها و... «غاانیّشیپا رأ»، «أزهاارّالشار» ،« احلیاّةرسال»

دلبسه گی  ،ایهن میهان در .گردد آشنا نویسندگان غرب نیز شاعران و بسیاری از آثار توانست با ،فرانسوی

 د.کهر ترجمهه «شیپا ر أغاانی» وی ت ت عنهوان از به طوری که ک ابی نیز ؛دکر پیدا «1شکسپیر»به  خاصّی

بهه عربهی  نیهز را« 3 ماارتن» و «2ألهاردّد ّموسای »فرانسهوی  شهاعر اشعاری از چنینهم (213: 2333 )وادی،

 ةاجلریا» ههایی همچهوننمایشهنامه ة، او بهه ترجمهاین آثهار برعالوه  (11: 1993 عویضه،) برگردانده است.
 پهسابراهیم ناجی  از زبان ای الیایی پرداخ ه است.« إجااز ّاملاوتّيف» ةنمایشنام و 1«داس ایوسکی» اثر« والعااب

 ،اشهعارش ولهی بها آثهار و ؛وداع گفهت جهان فانی را م 1913 در سالنجام اسر ،ی ادبیسال زندگ 13 از

 زنده است. وید وهمچنان جا

 دم ولّه شمسهی در شههر زنجهان 1321ماه سهال  در مهر، زمینایرانآشنای این شاعر نامحسین منزوی  

 کهه ی شهاعرمعلّمهو  معلّهمشهاعری  ؛یاد دارد تاریخی زنجان به ةرا هنوز حافظ منزوی م مّد پدرش .شد

های تهوأم طعهم شهعرخوانی هم هنوز، اندپوشیده را ششاگردی لباس، های درسشآنان که در سر کالس

، چندانی نداشهت وجود اینکه سواد ( مادرش با1:1393)عبدی، کنند.می اش را حسمهربانی صالبت و با

کودکی همهدم  از و،دیگر ا ةهای عامیان صّه داس ان امیرارسالن و .بودگویی  صّه عجیبی در هنر صاحب

نیهز  ههایییتبتک ،یههای م لّهافسانه های عامیانه وه صّجای اکثر این جای که در جاآناز  منزوی بود.

مهادرش  از کهه او تهأثیریبنهابراین ؛ مهأنوس شهد  صّهه شهعر و بها حسین نیهز ةروح کودکان وجود داش ه،

 (39: 1316 ) ربانی، بود. دارترریشه تر وپدرش عمیق تأثیرگذاریه مراتب از ب ،پذیرفت

دانشهگاه  ادبیّهات ۀوارد دانشکد ش 1311 در سالر زنجان، ه د وسّطت ممنزوی پس از اتمام ت صیال 

بهرای  را «رهها»ص زمان تخلّه در آن. پردازدفارسی به ت صی  می ادبیّاتزبان و  ةشود و در رش تهران می

زوی پهس ( من113: 1319 )نیرومند، سرودن اشعار بین ا ران خویش مم از گشت. در و خود ان خاب کرد

شناسهی روی دههد و بهه رشه ه جامعههییهر رشه ه میفارسی، تغ ادبیّاتزبان و  ةرش  از چند ترم ت صی  در

در یعنهی  بعدها؛ کنددانشگاه را رها می ،در این رش ه نیز فارغ از ت صی  گردد ینکها ب  از  امّا ؛آوردمی

                                                           
1. William Shakespeare 

2. Alfred de Musset 

3. Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine 

4. Fyodor Dostoevsky 
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 (39: 1316 ) ربهانی، لیسانس گرفهت. و فارسی را گذراند ادبیّات ةرش  ۀواحدهای با ی ماند ،1311 سال

 (311: 1393 )کاخی، بود. نیز یکی از اس ادان او ام مهدی اخوان ثالثاین ایّ در

بهه چهار رسهید و بها ایهن مجموعهه بهه  1313در سال  تغزّلزخمی  ۀحنجر ،ی منزویین دف ر شعراوّل 

د و ایهران شه ملّهیعنوان به رین شاعر جوان برگزیده شد. در همین زمان بود که وارد رادیهو و تلویزیهون 

 کننهدگی چنهدتهیهه ،چنهدی بعهد پرداخهت. فعّالیّهتبه « پورنادر نادر»به سرپرس ی « ادب امروز»در گروه 

 تها رادیهو ش درفعّهالیّ  ۀ( منهزوی در دور1: 1319 )بههاری، رفهت.رادیو و تلویزیون را بهر عههده گ ةبرنام

 شهعر یک شهاعر، و یک شعر روز، ک ابهایی چون اجرای برنامه نویسندگی و یتمسئول ،انقالب ةآس ان

 (21: 1392 )رهبریان، داشت. بر عهده آیینه آدینه را و سبز کمربند ترازو، و آیینه شاعران ما، و ما

 همکهاری نیهز « تماشها» مجلّهةگاه بها  بود و «ادبی رودکی مجلّة» شعر ةل صف ئومس ی هممدّت ،منزوی 

 بهه« تماشها»از  1311از سهال  کهه «سهروش» مجلّهةدر  های نخسهت انقهالب،در سال ،آن پس از .کردمی

 امّها ؛نوشهتههایی مهیت لیه  آن بود، نقدها و سردبیر« خرسند پرویز» و نام پیدا کرده بود تغییر «سروش»

 (39: 1316 ) ربانی، .ن نیز از سمت خود کنار گذاش ه شدحسی پس از برکناری خرسند،

 لبهی و  ةبر اثر عارضه ،1313 زدهم اردیبهشتامداد شان، در باین شاعر همیشه عاشقمنزوی  ،سرانجام 

از ترانهه  ر ک ابی بها نهامد ،حسین منزوی ةنامرجائی تهران درگذشت. شناختبیمارس ان  بیماری ریوی در
 .( من شر شده است1393 : شارات سخن)ان« مهدی فیروزیان»به اه مام  و تندر

از  ،بهه همهین سهادگی، از شهوکران و شهکر، صهفرخان ،لتغهزّزخمی  ۀحنجر از: منزوی عبارتند آثار 
بها ، بها عشهق در حهوالی فاجعهه، از اسه اد شههریار یهدرباباحشهعر  ةترجم ،تغزّل از ترمه و ،و کافوربا کهر

ههای فهانوس، ههاها و فراموشیاز خاموشی ،گوی )ت لی  شعر شهریار(این ترک پارس ،سیاوش از آتش

 .رگذا ةنیما در مرحل و م ن یک شعر ردیدار د ،تیغ زنگ زده ،آف ابی

 . پردازش تحليلی موضوع1

 عواطهف  لبهی باشهد. تراوشهی از احساسهات و شعر حقیقی، شعری است که ناشی از هیجانات روحهی و

 در چهه ؛عاشهقانه اشهعار خهالل در روح مش اق بشر یاتتمنّ احساسات و ترین( ر یق232: 1391 ،مؤتمن)

 اسه فاده ایهن عرصهه نعرااشه طور که از اشهعارآن .منعکس گش ه است زبان فارسی، در چه عربی و زبان

 اند.ها اندوخ ههتجرب ها سوخ ه ونفس ،گداز عشق و وادی پردرد آنان در ،شودمی

 و سهلوک را آسهان و بلکهه دلپهذیر سهیر  ۀمسیر سخت و پر مخهاطر آنچه عبور از ،عرفابیش ر  از منظر 

 عشق است. ،یدنمامی



 1392، زمس ان 12نامة ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، شمارۀ / کاوش93
 

 نهههی ف هههاد آتهههش عشهههق اسهههت کانهههدر
 

 جوشههش عشههق اسههت کانههدر مههی ف ههاد 
 

 (13: 1 ج، 1369 )مولوی،

جوشهد و عشق است که مهی به خاطر عشق است و باده هم در اثر ،خیزدیبرمنوای آتشینی که از می  

افالطهون  -ی این اص  اشهرا  بر مولوی، عشق است. این بیت اثر موجودی در وا   حرکت طبیعی هر در

 تکاپوی موجهودات حرکت و سبب اصوالً و ساری است جمی  کائنات جاری و مب نی است که عشق در

 ؛ههوی سهوز اسهت عشهق شههوت سهوز و ؛عشق، عشق الهی است غرض مولوی از کمال است. شوق به

 (219: 1319 )کسائیان، رنگ است. عشق حقیقی است نه مجازی که دنبال آب و

 هها رانهده وایهن موهبهت الههی، سهخن عشهق، شهان ازنهدیمهرهب ام درخور اس عداد وکد شاعران هر 

ذب در و جه ش جذب اسهتیسم، مع قدند عشق به معنای اصلیشاعران مک ب رمان »اند. کرده ییفرسا لم

ذب و تمامی هس ی مجهذوب خداونهد مخلو ات با نیروی عشق به هم ج .تمامی مخلو ات عمومیت دارد

)غنیمهی « عشهق اسهت. ،وجود مخلو ات و نخس ین صفت خداوند علّت ح ّی ؛س این جهاناسا شوند.می

 (193: 1991 هالل،

اصهلی بسهیاری از  ةمایبنعشق  مل ، فارسی نیز همچون سایر ادبیّات زبان و و یعرب ادبیّات زبان و در 

آثهار  ةطلیعه را عشهق عربهی، ادبیّهاتتهاریخ  های مخ لهفِطول دوره شاعران عرب در .آثار بزرگ است

 ههای خهویش،اندیشهه تجربیهات زنهدگی و ،شخصیّتبس ه به نوع  و اند رار داده خود ماندگار برجس ه و

به دیرینهه بهودن  ،جاهلی ۀاز دور «شد ادبنّّ عسّت» ةعفیفان عشق پاک و .اندتعبیرهای گوناگونی از آن داش ه

ای بهه ههر کدام از شاعران بهه گونه ،دب عربیطول تاریخ ا در .عرب داللت دارد ادبیّاتدر  این مضمون

بهن  عبّهاس بهرد، بهن بشّهار ابهن ابهی ربیعهه، عمر اشعار مطالعه در با اند.بازتاب عشق در آثار خود پرداخ ه

 ةهمه آثار عشق بر گرایی درکه آرمان شودمی ...آشکارو ابوالفرج اصفهانی ةعاشقان هایروایت و احنف

، فارسهی نیهز شهاعرانی هماننهد حهافظ ادبیّهات زبهان و در (1: 1392، ودواده)کله اسهت. گسه رسایه هاآن

 اند.شده هایشان جاودانهعاشقانه با ،بسیاری دیگر ابوسعید ابوالخیر و سعدی، ،مولوی

د حدیث عاشقانه، غالب مضهامین شهعری نهاجی و منهزوی را بهه خهو ،تر اشاره شدکه پیش طورهمان 
نسبت بهه مقولهة  هاآنهای مش رک ها و نگاهاشعار این دو شاعر، گرایش بررسیاخ صا  داده است. با 

حسهین منهزوی و ابهراهیم های مشه رک به برخی از دیدگاه ،گردد. در این بخش از مقالهعشق هویدا می

 کنیم.اشاره می شانعاشقانهدر بیان حاالت  ناجی
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 عرهمزاد و همراه دو شاعشق  .1-2

 ،عهالم سهرانجامِ و یکی شهوند آنباید با  ،که برای زنده ماندن ایبه گونه ؛دو شاعر است عشق همزاد هر

 سراید:داند و در خطاب به او چنین می. ناجی عشق را همزاد خود مییکی شدن با عشق است

ّبعااااااااااااااااااااااااااَد  اااااااااااااااااااااااااار  ّوماااااااااااااااااااااااااااّأ ک   َدرَجّالااااااااااااااااااااااااااَدهر 

 

 !يأیاِماااااااااااااااااااااا ّیاااااااااااااااااااااااّتااااااااااااااااااااااوأمّنهپااااااااااااااااااااااّغاااااااااااااااااااااارَّ 
 

 (12: 2331 )ناجی، 

 به خاطر ندارم. ،بودن را، ای همزاد من با تو ایّاممن جز  و شد یروزگار سپر ترجمه:

 گوید:می و پنداردمیعشق را وجودی واحد  خود و ،منزوی هم

 امرا، بهههازوان پیچکهههی چنهههان گرف هههه تهههو
 

 اممن یکی تو جدا نه، که با که گویی از تو 
 

 (116 :1311منزوی، )

 :کندزمزمه می گونهاین را همین مضمونناجی نیز 

ّواکاااااااااااااااااااااااااااااد !ََّنااااااااااااااااااااااااااااان ّدمّ ّ ّنَاااااااااااااااااااااااااااااب    ََناااااااااااااااااااااااااااان 

 

 م ت حااااااااااااااااااااااااااادا ِّواکاااااااااااااااااااااااااااد ّکت ااااااااااااااااااااااااااایّالااااااااااااااااااااااااااار د ّ 

 

 (219: 2331 )ناجی، 
 مرگ یک خونیم که با هم هس یم. ةما تا ل ظ .یمما یک نبض واحد ترجمه:

 :نهدمیمنزوی بدون عشق زیس ن را نام نیس ی 

 جز نیس ی چه نام است؟ عشق زیس ن را،بی
 

 کههار دلههم تمههام اسههت ی اگههر نباشههی،یعنهه 
 

 (163: 1311 )منزوی، 

 با ی آن بیهوده است: آرزوهاست و عشق و تنها یار و ،نیز زندگی ناجی عمر و

ّوامل سااااااااااااااااای ّإ ّأَناااااااااااااااااِ ّواحل اااااااااااااااااب   ومااااااااااااااااااّالعمااااااااااااااااار 

 

ّکاااااااااااااااااَ ّبااااااااااااااااا    ضاااااااااااااااااللّالعمااااااااااااااااِرّغاااااااااااااااارَّّيماااااااااااااااا

 

 (211: 2331 )ناجی، 
 فقط بیراهه است. ی عمربا  ؛ وآرزو عشق و ،تو زندگی نیست جز ترجمه:

 و سکوتعشق  .1-1

 م بهوب خهود برابهر در شاعر» .دارد هاآتش درون آن حکایت از ،منزوی سوزناک ناجی و هایعاشقانه

را بهدل ها دم نزده ،گاهآن و دم نزند معشوق را بنگرد و ،ممکن است شاعر عاشق .کندمی سکوت اخ یار

 نیهاز  بهه راز و ،آه سهکوت و ناجی، بها معشهوق خهود بها (391 :1391 براهنی،) «.به دمیدنی جاویدان کند

 پردازد:می
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  الااااااااااااااااااا ّهباااااااااااااااااااا اّالص اااااااااااااااااااام ّماااااااااااااااااااااَّ ّیا َااااااااااااااااااااال
 

ّبِاااااااااااااااااااااااااااالَ َفراِتّمااااااااااااااااااااااااااااّ    ی ااااااااااااااااااااااااااااالّو  لااااااااااااااااااااااااااا  
 

 (263: 2331 )ناجی، 
 گف م. ،توان بر زبان آوردنمیهایم چیزی را که ا آهب و سکوت چیزی گفت که گف ه نشده بود با این ترجمه:

 داند:سکوت را ماالمال از فریاد می خود هایعاشقانه در منزوی
 مجهههال دم زدنهههت نیسهههت امّهههابرابهههر منهههی 

 

 خود به لب سخنت نیست ت همه فریاد وخموشی 
 

 (91: 1311 )منزوی،

 است: فریاد سراسر منزوی همانند نیز سکوت ناجی

 يأماَمااااااااااااااااااااااااااا ّمس اااااااااااااااااااااااااااااّأیاااااااااااااااااااااااااااامَّ ااااااااااااااااااااااااااا  لي
 

َّفیاااااااااااااااااااال ّشااااااااااااااااااااایء ّ ااااااااااااااااااااایال   فَاااااااااااااااااااا  اّساااااااااااااااااااااَی  
 

ّ(9: 2331 )ناجی،
پهس آن هنگهام کهه  .صه بت کهنم( تو برابر در توانمنمی) شودمی ذلی  و م خوارتو، زبان مقاب  در روزها ترجمه:

 شود.ها گف ه میناگف ه ةهم ،کنم سکوت اخ یار

 بخش دو شاعرالهام ،عشق .1-9

هها و ن در سهرودن غهزلبخهش ایشهابنا به اع را  ناجی و منزوی، این عشهق و معشهوق اسهت کهه الههام

زبهان حهال  او اشهعار و جاری سهاخ ه اسهت زبان شاعر ها را برغزل ،گویی معشوق. استهایشان عاشقانه

 : اب  توصیف است غیرزبان  بااین چنین عشقی  .معشو ند نه عاشق

 زبههان مههن غههزل بههر شههو ت نهههاده  ههول و

 

 عشهقم نهه گف نهی  صّهةحس کردنی است  
 

 (136: 1311 )منزوی، 

 :بخشدلهام میهایش اتغزّلالت و در تخیّ منزوی رام بوب، 

 گیهردنازک آراییش را وام از تو مهی تخیّ 

 

 گیهرددر شکوفاییش الههام از تهو مهی تغزّل 
 

 (13: همان)

 ههای دنیها تمهام غهزل بیهتِشهاه را خهود معشوقِ او .فقط م بوب اوست های ناجی نیزعاشقانه بخشالهام

 :داندمی

 ِمساااااااااااااااااِ ّلااااااااااااااااا ّيشاااااااااااااااااعّرَتپااااااااااااااااام  ّالشاااااااااااااااااعَرّّو

 أناااااااااِ ّیااااااااااّمع ااااااااا َ ّاحلپاااااااااِنّملااااااااا ّکااااااااال ّلهاااااااااا ّ 
 

ّالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارّوّو   يّ ِب هلاِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ّأبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادع  
ّ دسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  يمسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ ّشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعر 

 

ّ(11: 2331 )ناجی،
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 ۀای معجهز. امکهرده آغهاز شعر را  افیة ،تو الهام از من با و برای توست من از تو و شعر .شنویمی شعرم را ترجمه:

 س است.مقدّ یهمچون شعر ،جانب تو لفظ از ی که هرپادشاهی هس  تو زیبایی!

 طبيعت عشق و .1-3

 پایداری  ری هه و خلق شعر و ۀیکی از عوام  عمد ها وزبان ةشاعران در هم بخشالهامهمواره  ،تطبیع

تهری انعکهاس پررنهگیست، رمان  ویژه شاعرانه ب ؛طبیعت در شعر شاعران تأثیر. بوده استذوق شاعران 

بهه طهوری کهه آغهوش  برد؛اشعار خود بهره می از این عنصر در ،ظراف ی خا  هنرمندی و اشاعر ب .دارد

بهاز اسهت. طبیعهت نهزد شهاعر  جفهای روزگهار دردمنهد از همواره به روی شاعر غریب و طبیعت، ةمادران

دمهی از رنه   و یابهدمیآن به آرامش دسهت  های زندگی درسخ ی بسان معبدی است که در ،سترمان ی

 (199: 2331 )سعد الجیار، .گرددمیآسوده  زمانه

 بهه کهار  بارههاههوا و خهاک را ، آتهش، آب ؛ یعنهیطبیعهت ةعناصهر چهارگانه خهود، ناجی در اشعار 

 بیهان کننهد اسرار آن را خواس ند از طبیعت الهام بگیرند وها که همواره میستهمانند سایر رمان ی ؛بردمی

 (233 )همان: صادق در مقاب  مظاهر طبیعی باشد. سّیحها صورت صاد انه از آن ادبیّاتتا 

 ید:سراگونه میاین« تکریم» ۀ صید که در گاهآن ؛گیری از طبیعت مع ر  استناجی خود به الهام

 وأسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتملم ّالَ بیعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَةّوکااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدها

 

 ال  بیعاااااااااااااااااااِةِّمااااااااااااااااااانَّساااااااااااااااااااِر َّمعاااااااااااااااااااا َِّّکااااااااااااااااااامّيف 
 

 (319: 2331 )ناجی، 
 طبیعت جاری است. معانی بسیاری در مفاهیم و )برای اینکه( ؛رمگیطبیعت الهام می من تنها از ترجمه:

 گیرد:الهام میدوس ی را  عشق و ،طبیعت ةاز عناصر چهارگان ،ناجی بسان منزوی نیز
 همیشهه ایهن تفهاهم بهود چشهمم، بین مهن و  دیدم آتش عشق را آب و باد و اک وخ در

 

 (139: 1311 )منزوی،

آن بههره  خهود از عاشقانة یعی است که این دو شاعر برای بیان حاالتطب مظاهر غروب خورشید از دیگر

 :شده استغروب آف اب عمرش  برای ناجی تصویرگر غروب خورشید ،«الخریف» ۀ صید در .اندبرده

 تاااااااااااااااار ّهاااااااااااااااا اّالغااااااااااااااااروبّماااااااااااااااااّيیاااااااااااااااااّفاااااااااااااااا اد

 

 مااااااااااااااااااااااااّتاااااااااااااااااااااااار ّفیااااااااااااااااااااااا ّا یااااااااااااااااااااااااارّالعماااااااااااااااااااااااار  
 

 (222: 2331 )ناجی، 
 بینی؟آن نمی در عمر رانابودی  این غروب و ای دل من، ترجمه:

 کند:های آن را به اندوه دل خود مانند میدل نگی غروب و منزوی نیز

 تنههگ مههن گرفههت بههاز دلِ آمههد غههروب و

 همچههون دل غریههب بههرای وطههن گرفههت 
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 فریادههها بههه گریههه بههدل گشههت در گلههو
 

 زین بغض دردناک کهه راه سهخن گرفهت
 

 (122: 1311 )منزوی، 

شهب  تر ازناجی پناهگاهی امن است.عاشق  شاعر دو پناه هر مأمن و طبیعی، مظاهر شب به عنوان یکی از

 دردهای اوست: ۀتسکین دهند بخش وآرامش ،شب و یابددردمند نمی عاشقانبرای 

ساّاللیااااااااااااااااااااااااااااال ّالع ااااااااااااااااااااااااااااایم ّوماااااااااااااااااااااااااااااا  وَیض ااااااااااااااااااااااااااااام 

 

 َکاللیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِلّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و ِّللَمپاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکن 
 

 (16: 2331 اجی،)ن

 .وجود ندارد پناهگاهی همچون شب ،برای درماندگان و گیردمی را دربر ما ،با عظمت شبِ ترجمه:

شهب  پر عطوفهتناجی مل مسانه دست به دامان  ،شودمیشاعر چیره  حیرت بر آن هنگام که موج حزن و

 :پردازددلدار می نیاز با و به راز برد ومییاد  از دمی غم را .شودمی

ّأبیاااااااااااااااااااااااایّیاااااااااااااااااااااااا  أیماااااااااااااااااااااااااّاللیااااااااااااااااااااااال ّج اااااااااااااااااااااااا  

 !ّوطااااااااااااااااااااااااااااااَلّشااااااااااااااااااااااااااااای یطااااااااااااااااااااااااااااااَلّعااااااااااااااااااااااااااااا اي
 

ّأنپاااااااااااااااااااااااااااایّوِج ااااااااااااااااااااااااااا ّ    أساااااااااااااااااااااااااااالوّوج ااااااااااااااااااااااااااا  

اااااااااااااااااااااااااااااااایومااااااااااااااااااااااااااااااااَتّ لااااااااااااااااااااااااااااااااي  ،ّوماااااااااااااااااااااااااااااااااّت س 

 

ّ(11)همان: 
 دل و و مهن طهوالنی شهد تردیهد عهذاب و ،رنه . فراموش کنم آرامش یابم و ؛گریه کنم ای شب آمدم تا ترجمه:

 .آرام نگرفت جانم نابود گشت و

 داند:میآن  گشایی درعقده آرامش آن را پناهگاهی برای خود و شب و ،ناجی همانند نیز منزوی

 رفیهق راه مهن اسهت تهوبه شب سالم که بی

 

 پناهگههاه مههن اسههت چههادرش امشههب،سههیاه 

 

 (311: 1311 )منزوی،

 :گیردمیالهام  مظاهر طبیعی پاییز از در توصیف احوال پریشان خود، ناجی

 غسیماااااااااااااااااااااة ّفااااااااااااااااااااایّ ااااااااااااااااااااااطر ّکبیااااااااااااااااااااايّیاااااااااااااااااااااا

 

 ةوعلاااااااااااااااااااااااااایّاألفاااااااااااااااااااااااااا ّسااااااااااااااااااااااااااحابّوجهااااااااااااااااااااااااااوي 
 

 (219: 2331 ناجی،)
 .ندس هافق ابری  که آسمان و طورهمان ؛ابری است چشمانم و آسمان دل ای م بوبم! ترجمه:

 طبیعهت و جسه ن از مهدد بهه توصهیف م بهوب خهود بها های خهود،غزل بیش ر بسان ناجی، در منزوی نیز

 و... دریها، بهاغ، م بوب به گ  رخ و رنگ، چشم تشبیه. پرداخ ه است ، به توصیف م بوبمظاهر طبیعی

 رود:های شاعر به شمار میاز ویژگی عاشقانه

 دریههای شههورانگیز چشههمانت چههه زیباسههت

 

 جاسهتینهمزد،  دل به دریا که باید جاآن 
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 مهههن طلهههوع آبهههی آن چشهههم روشهههن در
 

 انگیهههز دریاسهههتخیهههال یهههادآور صهههب 
 

 (22: 1311 )منزوی،

ن چشهما در ،اسهت گرمهای هسه ی زنهدگی و نمهاد واالترین مظهر طبیعهت و که خورشید شاعر، در نظر

 نگرد:ی خورشید از چشمان او به هس ی میگوی و شده استاسیری او  ةمعشو 
 شهود تهها ظلمه م از بههازی چشهمت چراغههانی

 

 چشم تو زندانی ای خورشید در اب،یمرا در 

 (21 )همان:

 خيال عشق و .1-1

، شهعر است. از نظهر شهاعران رمان یهک تخیّ بیش از هر چیز،  یک،ق آثار رمان نیروی شک  دهنده و خالّ

 .داننهدمهی تخیّه  ۀکلمات را نیروی شک  دهنهد ها، آنبه عبارت دیگر .کلمات ةبه وسیل تخیّ یعنی بیان 

بهه امیهد و آرزو، معجهزه و عهوالم دور از  رو کردنو  وا عیّتاز این رو در مک ب رمان یسم، دور شدن از 

( خیهال 293: 1311 صهاد ی،م هداول اسهت. )میر ذهن است، امری عادی و پردازیخیالکه حاص   وا  

بهه اع قهاد  چراکهه ؛موجهود اسهت وا عیّهترن  و  درد از ای برای رهایی شاعرمک ب رمان یسم، وسیله در

)چاوشهی  زیسه ن اسهت. خیال تنها سرزمینی است که سزاوار یکی از پیروان رمان یسم، ،1ژان ژاک روسو

 (11: 1396 اکبری،

تبهدی  بهه  و یخ ههفرورکهه  دانهدخود می یاهایرؤ از خیال و عشق را کاخی ،«األطالل» ۀناجی در  صید
 خاکس ر شده است:

 یااااااااااااااااااااااااااااااّفاااااااااااااااااااااااااااااا اد ّرَِکااااااااااااااااااااااااااااااَمّ ّاهلااااااااااااااااااااااااااااااو 

 اساااااااااااااااااااااااااااسیّواشاااااااااااااااااااااااااااربّعلاااااااااااااااااااااااااا ّأطاللااااااااااااااااااااااااااا 

ّأمپاااااااااااااااااااااااا ّ اااااااااااااااااااااااا اّ   کیاااااااااااااااااااااااا ّ ا ّاحلااااااااااااااااااااااااب 
 

ّفَماااااااااااااااااااااو   ماااااااااااااااااااانّ یااااااااااااااااااااال   کاااااااااااااااااااااَ ّ اااااااااااااااااااارکاّ 

 وارِوّعس اااااااااااااااااااااااااااااااااااایّطاملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااّالاااااااااااااااااااااااااااااااااااادم  ّرو 

ِمااااااااااااااااااااااااااانّأکادیااااااااااااااااااااااااااا ّاجلاااااااااااااااااااااااااااو وَّ  کااااااااااااااااااااااااااادی اّ 

 

 (132: 2331 )ناجی،
! پس باده بیار و بنوش بهر ایهن یختفرور هانخیال بود که ناگکاخی از  .دل! خدا عشق را رحمت کند ای ترجمه:
بهه  چگونهه آن عشهق بهه حکهای ی بهدل گشهت و .هنگام که اشکم سهرازیر اسهتها و بسرای از زبانم تا آن ویرانه

 ؟شد حدیث عشق و دلدادگی تبدی 

 دعههوت  یههارؤ بههه عههالم خیههال وچنههین  ایههن ،ایشهههانههدوه ههها وغههم مخاطههب را بههرای رهههایی از نههاجی
 کند:می

ّوّأوهاااااااااااااااام ّ ااااااااااااااار  ّفااااااااااااااایّ یاااااااااااااااال  ٍَ  دعّالاااااااااااااااسه

ّکاااااااااااااااااااااااوا بَّ   أکالمااااااااااااااااااااااایّو ااااااااااااااااااااااالِ ّألجهاااااااااااااااااااااااانی

                                                           
1. Jean Jacgues Rousseau 
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 مخاااااااااااااااااَرّاملَواعیااااااااااااااااادّوالرضااااااااااااااااااَّتعااااااااااااااااااَلّاساااااااااااااااااِاي
 

 و ااااااااااااااالِ ّاألماااااااااااااااانیّالبااااااااااااااای ّتغمااااااااااااااارّأسااااااااااااااااامی
 

 (11 )همان:
بیها . دروغهین بهده یاههایرؤ ،چشهمانمبه . کند سیر اوهام  دم زند و خیال و در را رها کن تا یش نخوجان  ترجمه:

 هایم را بپوشاند، به من بده!آرزوهای شیرین که رنجوری و بر من بنوشان رضایت را ها وشراب وعده

ولهی خهود بهه  ؛یاسهتؤرآرزوههای خهود در عهالم  منزوی نیز همواره خواههان دسهت یهاف ن بهه آمهال و

 کند:اع را  می هابودن آن یاف نیندست

 م پلنگ من به سهوی مهاه جهیهدن بهودخیال خا

 ی زدله خابپنجه  پرید و-مغرورم دل- پلنگ من

 ودبهاک کشهیدن خهبهه روی  ماه از بلنهدیش و 

 ورای دست رسیدن بهود -نمماه بلند - که عشق
 

 (313: 1311 )منزوی،

عشهق  کهه گونهههمانپهس  ؛ای جز پناه بردن به دنیای خیهال نهداردچاره ،مقاب  جدایی م بوب ناجی در

 :جویدوصال یار را می ،بدان وسیله و آفریندخیالی می ،ورزدمی

 أ لاااااااااااااااااااااااااااا  ّم لمااااااااااااااااااااااااااااااّأهااااااااااااااااااااااااااااو ّ یاااااااااااااااااااااااااااااا ّ وَّ

 وأبااااااااااااااااااااااااااااادع ّم لمااااااااااااااااااااااااااااااّأهاااااااااااااااااااااااااااااو ّکااااااااااااااااااااااااااااادی اّ 
 
 

 األمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَیّواحلَبیباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّوأسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتدي 

  ریبااااااااااااااااااااااااااّلساااااااااااااااااااااااااء ّ اااااااااااااااااااااااااَرّمااااااااااااااااااااااااانّ لااااااااااااااااااااااااي
 

 (93: 2331 )ناجی، 
  سهازم وم بهوب را نزدیهک مهی وآفهرینم کهه بها آن آرزوهها خیهالی مهی ،ورزممهیکه عشهق  گونههمان ترجمه:

 که به  لبم نزدیک گش ه است. ایدوراف ادهآورم برای م بوب سخنی نو می ؛کنمگونه که عاشقی میهمان

 سازد:خود می ةاش عروس خانهای کودکانهبازی عالم خیال در در معشوق را، ناجی بسان نیز منزوی

 ایوار خیهههال منهههی کهههه آمهههدهعهههروس

 

 امبهههه مهمهههانی عروسهههکی دوبهههاره بهههاز، 

 

 (116: 1311 )منزوی،

 خیال او جدا نیست: ای از م بوب خویش ول ظه او

 های جهانپرده در مرا از تو رهایی نیست تا

 

 ریهزمشباشب با خیالم طرح چشمان تو مهی 
 

 (111 )همان: 

 اش وی دیرینههبهه آرز راههی بهرای وصهال نیاف هه، ،وا عیّهت ، دل خهود را کهه دریهالو خ یارؤ منزوی در

 رساند:می

 دسته پا به پای تو،گرف ه دست تو ب ،خیال

 

 زنهدل مهیچمان چمان سری به بسه ر وصها 

 

 (321 همان:)
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 عشق و زن .1-5

نهاجی  .اسهت مندعال هکرامت خویش  انسان بزرگواری است که به انسانیت و ،ناجیهای عاشقانه زن در

 هرگونهه گنهاه و کهه ازاسهت یهاد کهرده عنوان موجودی پهاک  به م بوب خود از « لبیّال انی» ۀ صید در

 خواههد تهام بوب می از این اشعار در او .است رن  کشیده زنی درد و م بوب او .ی به دور استآلودگ

 :یدبازگودرد دل خویش را 

 کااااااااااااااااااااااااادیَ ّالپااااااااااااااااااااااااااِمّوالو ااااااااااااااااااااااااابِّّهاااااااااااااااااااااااااي

ّک اااااااااااااااااااااااااااابّإيّ  ّأساااااااااااااااااااااااااااااِ ّعاااااااااااااااااااااااااااان  رأیاااااااااااااااااااااااااااا  

 فاااااااااااااااااااااااااایّالصاااااااااااااااااااااااااادِرّأسااااااااااااااااااااااااااراراّيَتیت مااااااااااااااااااااااااااّ 
 

 َ ّهااااااااااااااااااااااااااااا  ّالاااااااااااااااااااااااااااااادنیاکااااااااااااااااااااااااااااااااّرّيوِ اااااااااااااااااااااااااااااه 

کی اااااااااااااااااااااااااااااا ّکربَاااااااااااااااااااااااااااااِ ّنابضااااااااااااااااااااااااااااااّ   وملپاااااااااااااااااااااااااااا  

 َکیااااااااااااااااااااااااااااا ّاألسااااااااااااااااااااااااااااایّشااااااااااااااااااااااااااااااءَّّّيوََتَاااااااااااااااااااااااااااااَد 
 
 

 (21: 2331 )ناجی،
مهن  چراکهه این دنیا را برای مهن توصهیف کهن؛ و حقارتپس ی  من سخن بگو و درد با سخ ی و از رن  و ترجمه:

ات در سهینه چ رازی راههی .کنممهیبه صورت زنده احسهاس  مالل تو را مصیبت و و هس م و آشنابه دردت وا ف 

 تو چنین کند. اندوه خواست با بگو چگونه غم و از من پنهان نکن و

 ۀکمهال و پذیرنهد عشهق و ۀاسهوکهه  طهوری به ؛است برخوردار واالیی جایگاه از نیز نگاه منزوی زن در

 د:وشمیراه آن  یاهخطر

 پیشه چنان ویسخطرعشق است و ۀزن اسو

   زن ایههن اسههتنههه، تمثیهه لههیالی هراسههنده 

 

 (393: 1311 )منزوی،

 سرشهار، یاعاطفههبها  خهود و افیت خها ّشفّ با زاللی و ؛زن در شعر منزوی موجودی است روحانی 

تهر از زن در شهعر او روشهن .ادآور دریاستتی که یعزّ ت وابهّ و زاللی که یادآور آیینه است صدا ت و

 تنها برای توصیفات ظهاهری و و حقیر پست و یموجودزن  .افکن استتر از س ارگان پرتوتابان وآف اب 

 بخشیروشهن را صهفای دل خهویش و او و او همهواره زن را سه وده .برآورده کردن امیال نفسانی نیسهت

طهراوت خهود بهه  زن انسان بزرگواری اسهت کهه بایهد بها لطافهت و ،منزوی از نظر. اش نامیده استخانه

بهه  را او ؛گیهردمیر توصیف زن از زیباترین مواهب طبیعی وام منزوی د .طراوت ببخشد ها گرمی وخانه

انگر معصهومیت زنانهه در عهین حهال بیه ودارند از کلماتی که بار معنایی لطیف  و کندها مانند میبه رین

 جوید:مدد می ،هس ند
 ای گیسهههوان رههههای تهههو از آبشهههاران رههههاتر

 

 باصهفاترساران صا  سه ر شمهچشمانت از چ 
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 بگههویم یمهادسهتتهو بههرای چهه از غربههت  بها
 

 م غربت من بهه مهن آشهناترغای دوست ای از 
 

 (23 )همان: 

در درون وی،  و بینهدذات خویش را مهی ،چشمان زن ةآین در او .ناجی نیز، روح زن پاک است ۀبه عقید

 یابد:ب را میمهذّ روحی پاک و

ماااااااااااااااااّا تبَااااااااااااااااا   َماااااااااااااااانّأنااااااااااااااااِ ّیاااااااااااااااااّماااااااااااااااانّروک 

 

 ي اطااااااااااااااااااااااااااااَبّدمع ماااااااااااااااااااااااااااااّروکااااااااااااااااااااااااااااّوِّماااااااااااااااااااااااااااي ّ 
 

 (21: 2331 ناجی،)
 اشک ریزانش روح مرا مورد خطاب  رارداد؟ کیس ی ای آنکه روحش به من نزدیک گشت و تو ترجمه:

 عفّت عشق و .1-7

بهه  عشهقی کهه هرگهز؛ پهاک اسهت عشهقی عفیفانهه و او، مسهلکانهم همچون بسیاری از عشق ناجی نیز

هها را داند که دلعنصری پاک می اشاعر عشق ر شود.معشوق کشیده نمی حسّیوصف حاالت  اب ذال و

 هجران. و آتش صبر با مگر شودمیر نپیرایش میسّ این پاکی و دهد وآلودگی شس شو می از

 .شهودمیم سهوب  عشهق او ناپهذیرجهداییویژگی  ،عفا  ناجی شاعر عاشقی است که پاکدامنی و 

صهدا ت آن وجهود  یهدی درترد یگانه عشقی است که ههیچ شهک و خود شاعر، ةبنا به گف  ،عشق ناجی

تا نفهس  و کندنمیفراموش عشق خود را هرگز  . اوواالست بسیار شاعر نزد جایگاه آن در چراکه ؛ندارد

ایهن  ،کلمهات تهرین مفهاهیم وگیهری از زاللههرهشهاعر بها ب .زنده است آن عشق نیز با یسهت کشد ومی

 :کشدبه تصویر می گونهاینخویش  خطاب به لیالی دل« شک»زیبای  ۀ صید در جمالت را

ااااااااااااااااااي ّ ّم وکاااااااااااااااااادّ ّأّلاااااااااااااااااایالَ ّک   فیاااااااااااااااااا ّکااااااااااااااااااب 

ّدارمااااااااااااااااااااّ   تبَاا ااااااااااااااااااایّباااااااااااااااااااااَءّالالاااااااااااااااااااِبّیَساااااااااااااااااااب  
 

ّوَجاااااااااااااال َّعااااااااااااااانّالِشااااااااااااااار ِّ   تَاسَااااااااااااااا  َ َّعااااااااااااااانّرَیاااااااااااااااب 

ّولااااااااااااااااااایٍّإلااااااااااااااااااایّتااااااااااااااااااار ِّ  ولااااااااااااااااااایٍّلپااااااااااااااااااالوا  
 

 (292: همان)
تها آن هنگهام  وه اسهت منزّ عاری و و شرک ت که از شکّپرس ی اسعشق یک ا، عشق من به تو !ترجمه: لیالی من

 آن راهی ندارد. ترک در فراموشی و این عشق نیز در تپش است و تپد،که  لب من می

او جاودانهه  ۀخهاطر یاد و عشقی که در ؛کشدزالل را به تصویر می پاک و یدر اشعارش عشق منزوی هم

 دل شاعر بشوید: دف ر ذهن و خاطراتش را از تواندباران روزگاران نمی است و

 آسههمان بههه بههاران شسههت جههره رامههالل پن

 مههن ۀاز ایههن دو دیههد امّهها ایهن دو پنجههره از

 آن همیشهه کهه تهن گیمرس بیآن مقدّ تو

 غبههارینش از غبههاران شسههت چهههار چشههم 

 بهه بهاران شسهت؟ شهودمیمالل تو را  مگر

 جههادوی مانههدگاران شسههت ةدرون چشههم



 99/  های ابراهیم ناجی و حسین منزویمطالعة تطبیقی عاشقانه

 

 مهههن ةاز دف هههر همیشههه کهههالم کهههه آن تهههو
 

 ن شسههتنخواهههد بههاران روزگههارا تههو را
 

 (193: 1311 منزوی،)

هها از دل ۀشق ایمان دارد که آن را پهاک کننهدپاکی ع چنان به  داست وآن ،های خودناجی در عاشقانه

 شمارد:ها میناپاکی

ّللالاااااااااااااااااااااااو اااااااااااااااااااااار  ّامل َ م   یاااااااااااااااااااااااّأیماااااااااااااااااااااااّاحل ااااااااااااااااااااااب 

 

 ِبّوغاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ّاألرجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِ ّواألدرا ِّ 

 

 (311: 2331 ناجی،)
 ها!چرک و هایناپاک ۀشویند ها ودل ۀای عشقِ پاک کنند ترجمه:

مشهرق  معابهد از ترباشکوهو دارد  کمال واال م بوب او .عفیفانه است و عشقی پاک عشق منزوی نیز 

به تقهدیس  و سرایدواالیی او می عظمت و پیوس ه از ؛س ایدحیای معشوق را می شرم و شاعر زمین است.

 پردازد:عشق او می

 ؟را ت غریهب تهوأچگونه وصهف کهنم هیه

 تهههریماز معابهههد مشههرق زمهههین عظههی تههو

 شهههرم آسهههمان دریهههای دیهههدگان تهههو، در
 

 کمهال واالیهی اسهت کمال ظرافت، که در 

 بهت مهن تماشهایی اسهت کنون شکوه تو و

 اسههت مرغکههان دریههایی از تههربههالگشههوده
 

 (21: 1311 )منزوی،

 وصال عشق و .1-8

 :ای از زهر باشدکاسه اگرچه همراه با ؛منزوی وصال را آرزومند است

 دهنهههدم زههههر اگههر وصههه  تهههو ةکاسهه در

ر نیسهههت ایآرامهههش دل خواسههه ه  میسهههّ

 تهو کسی الیهق عشهق اسهت بهه جهز چه امّا
 

  نههدم هجههران تههو ةخههوش ترکههه بههه پیمانهه 

 بلنهههدم آن سهههرو ةکنهههف سهههای جهههز در

 کههه ببنههدم؟ بههه مهههر سرگشهه هبههی تههو دل 
 

 (161همان: )

آن است کهه  تشنةاندیشد و چنان به وصال میآن بینیم که اومی یشهپعاشقغزلی دیگر از این شاعر  در و

 ،منزوی کسی که طعم عشق را نچشهیده باشهد نظر در .کشدسر می ،شوکران هم باشد هرچند ،را شجام

 :بسیار حقیرانه خواهد بود هایششادی غم و

 خهواهم خهورد وص  تو رگشوکران است ا

 دانههممههی خودخواسهه ه ةمههن از ایههن ورطهه

 

 خواهم مهرد عشق تو، خود مرگ است اگر 

 ای دوست نخهواهم بهرد عا بت جان به در،
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 کوچههک بههود حقیرانههه و ادیش،شهه غههم و
 

 دل بههه کسههی نسههپرد عاشههق نشههد و آنکههه
 

 (323 )همان:

خیهال  و یهارؤ ةعرصه در ،خهاطرات فهراوان ، بعهد از آرزوهها ومعشوق با دیدار ،هم در دف ر اشعار ناجی

 ای کهه زاد و؛ ل ظههپردازنهدبهه نجهوا مهی رسهند ودو غریبه به هم مهی مانند دلداده دو :گیردصورت می

 کهه دنیها در کنداینک شاعر اع را  می .شان استخاطرات گذش ه ،غریب ۀراه رسید از مسافر دو ةتوش

 شرمسار:او  دل نازیباست و معشوق غیر ةسای

ساااااااااااااااااّفاااااااااااااااایّساااااااااااااااااک  َکغاااااااااااااااااریبنِّةّّالتَاَااااااااااااااااا ّأرواک 

 واکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةّوک  سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّرکَلسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّيف

ااااااااااااااَس  ّعاااااااااااااانّاملاضاااااااااااااایّوهاااااااااااااالَّکپ   وتپاااااااااااااااءل  

 ماااااااااااااااانّ  اااااااااااااااالّيأیاااااااااااااااانّأمضااااااااااااااااّکبیاااااااااااااااايّیاااااااااااااااا
 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاکاّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَّساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَهر! 

 زاد نااااااااااااااااااااااااااااااّفیمااااااااااااااااااااااااااااااّاألماااااااااااااااااااااااااااااانیّوالااااااااااااااااااااااااااااا ِکر

 فااااااااااااااااااااااااااااایّغااااااااااااااااااااااااااااارِّضاااااااااااااااااااااااااااااالل  ّيدنیاااااااااااااااااااااااااااااا

 !ِمااااااااااااااااانّسااااااااااااااااااواِل ّيَوفاااااااااااااااااواد ّأیااااااااااااااااانّیضاااااااااااااااااا
 

 (11: 2331 ناجی،)

در  .ه ههم رسهیدندبه - که از سهفر بهه اسه راحت پرداخ هه باشهند - غریبه جایی همانند دو های ما درروح ترجمه:

آیها دنیهای مهن پرسهیدم، از عشق گذش ه  .بود ما و خاطراتآرزوها  ،ما ةتوش که زاد و زمینی رح  ا امت افکندیم

بهه ، دلهم جهز درخواسهت از تهو روزگهار بگهذرانم وکجها  شرمساریاز  !ای م بوب من بدون وجود تو زیباست؟

 کجا رود؟

 :کشدا چنین به تصویر میوصال با او ر بوب ول ظه دیدار م « ااءاللّ ّةساع» ۀاو در  صید

 َکاااااااااااااااااااااال ّیاااااااااااااااااااااااّساااااااااااااااااااااااکَرّ ااااااااااااااااااااااهوّوَسااااااااااااااااااااااالم

ّو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ّوغماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  ودنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّرو  
 

 بعاااااااااااااااااادّفتااااااااااااااااااِ ّالبااااااااااااااااااِنِّبالالااااااااااااااااااِبّالَغریااااااااااااااااااب 

 بعااااااااااااااااادّفتااااااااااااااااااِ ّالسااااااااااااااااااِرّبااااااااااااااااااالعمِرّاجلَاااااااااااااااااادیب!
 

 (13)همان: 

 و ن جهای گیهرآ رد است، دل مرا ویران کرده تییو جدابعد از اینکه فراق  !افسونگر صفا و صمیمیتای  ترجمه:

 .است یدهفرارسابر  سایه و، باغ ،نیده است، اکنون با وصال توحاص  مرا سوزابعد از اینکه آتش فرا ت عمر بی

 سراید:وصال خود با م بوب می خود بعد از دیدار و ۀهم از عمر دوبار منزوی
 آن پههاییز طههوالنی تههو بعههد از دل مههن نیههز بهها

 وتههه بهههاتو، کنهههار -ایهههن دلگیهههر -جههههان پیهههر
 

 دوباره چون گذش ه نوبهاری تازه خواههد یافهت 

 افتدینگاری تازه خواه ام نقش وبه چشم خس ه
 

 

 (13: 1311 )منزوی،

 



 11/  های ابراهیم ناجی و حسین منزویمطالعة تطبیقی عاشقانه

 

 انتظار عشق و .1-3

؛ دانهدشهیرینی عشهق را در ان ظهار مهی من ظر معشوق خویش اسهت و ،تمام وجود با همه حال و ناجی در

شهکیبایی اسهت کهه زمسه ان  ةسای در ه ارمغان خواهد آورد وبهار را با خود ب ،سرآیده ان ظاری که اگر ب

 گردد:به بهار وصال مبدّل می ،فراق هجران و

ِّب بصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّر  يوََسعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّيومست اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

ّکاااااااااااااااااااااااااااَ ّاهلااااااااااااااااااااااااااو ّإ ّانت ااااااااااااااااااااااااااااراّّ  َّوَهاااااااااااااااااااااااااال
 

 َکمااااااااااااااااااااااااااااّانت رت ااااااااااااااااااااااااااااَ ّأیاااااااااااااااااااااااااااامیَّ یعااااااااااااااااااااااااااااا 

 فیااااااااااااااااااااااااااااَ ّیَسَت اااااااااااااااااااااااااااارّالر بیعااااااااااااااااااااااااااااااّيِشااااااااااااااااااااااااااااتار
 

 (69: 2331 )ناجی،
 آیها ام.روزهای عمهرم را من ظهرت بهوده ةکه هم گونههمان ؛مهس  ن ظر دیدار توم یمهاگوش با دیدگان و ترجمه:

 آمهدن بههار )دیهدار( وصهال و من ظهرِ ،دوری از تهو زمسه ان هجهران و ؟فقط ان ظار اسهت ،ز این است که عشقج

 است.

 :شودگاهی از آن خس ه میولی  ؛عاشقی است من ظر، ناجی بسان منزوی نیز

 شههماره کههنم؟ سهه ر ان ظههار تههو تهها کههی در

 هف ههه زنههم خطّچههوب بههر هههای تههو،نشههانه
 

 شب تقویم خهویش پهاره کهنم؟ ،ورقورق 

 کههه جمعههه بگههذرد و شههنبه را شههماره کههنم
 

 (161: 1311 )منزوی،

 :کندتوصیف می گونهاین ،از ان ظارخود را  ةحوصل سرآمدن صبر و ،دیگر یدر جای و

 مهن  هرار نیسههت بها پشهت در سهرای تهو،

 

 ان ظهههار نیسهههت ةکهههه حوصهههل ردبگشهههای  

 

 (126 همان:)

او سهخ ی ایهن ان ظهار  .کرده است دشوار هم ندگی ناجی راز ةل ظه ل ظ ،ان ظار م بوب دوری و ،فراق

 کشد:زمان به تصویر می یهاگامم شنیدن را با ترسی

 وأنااااااااااااااااااااااااااااااااااّأَسَااااااااااااااااااااااااااااااااا  ّأ اااااااااااااااااااااااااااااااااداَمّالااااااااااااااااااااااااااااااااا  من

 

 و  ااااااااااااااااااااااااااایّاَلَوکااااااااااااااااااااااااااادِ ّفاااااااااااااااااااااااااااو ّالااااااااااااااااااااااااااادرج 

 

 (11: 2331 ناجی،)
 .شنومها میهباالی پلّ بر های تنهایی راگام تو( صدای پای زمان و ان ظار ن )درم ترجمه:

 يدیناام حزن و، عشق .1-20

 بیشه ر از  ؛دنهخورمیههای زرد پهاییز بهه چشهم بهرگ سرسهبزی بههار، بیش ر از ،اشعار رمان یک و در آثار

 ، سهایه وبهه جهای روشهنایی و شهودمیگهر آلهود غهروب جلهوهآهنگ حزن های پر نشاط بامدادی،نغمه

 ههها طنههین سههترمان ی اشههعار پیوسهه ه در ،مثهه  دردی پنهههان ،انههدوه ایههن حههزن و .سههتحکمفرماتههاریکی 
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. هاسهتآنآرزوههای  آمهال و ههای شهاعران وزبان بیهان دل نگهی ،شعر (113: 1396 )حسینی، اندازد.یم

تهار  تیهره و نظرشهان در دنیها علّهتین بهه همه ؛انهدزندگی خود نامالیماتی دیده درهر دو  ناجی و منزوی

 :است

 سااااااااااااااااااااااااااااااااا مّأملَااااااااااااااااااااااااااااااااا  ّالااااااااااااااااااااااااااااااااادنیاِّبَعیاااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 أشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابا ّاملَلَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالّأر ّکااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااويّو 

 

 (133: 2331 )ناجی،
 بینم.می یو خس گهای مالل یرامون خود شب پ و نگرمبه دنیا می خود ةخس  ۀترجمه: با دید

 فرماست:اندوه حکم حزن و ةسای ناجی، همانند نیز منزوی هایعاشقانه در

 دسهه ی کههه بههه دسههت مههن بپیونههدد نیسههت

 امّههههههها فهههههههراوان راوانفههههههه ر،زنجیههههههه
 

 نیسههت صههب ی کههه بههه روی ظلمهه م خنههدد 

 چیههزی کههه مههرا بههه زنههدگی بنههدد نیسههت
 

 (639: 1311 )منزوی، 

 ناامیهدی و. گهاهی بهدبینی داننهدههای نهاجی مهیاصلی عاشهقانه اندوه را عنصر حزن و ،قانبرخی از م قّ

 کهه یهأس و نهدبیری مهی به ماننهدبه طوری که او دنیها را  ؛رسدمیخود  به باالترین حدّ ،زندگی ناجی از

 تارهای عنکبوت: ماننددروغینی است  یرؤیانظر او  در دنیا .آن سایه افکنده است بر ناامیدی

م  لمااااااااااااااااااااااّ  ّالیاااااااااااااااااااااوَ ّ ااااااااااااااااااااا اّ    ااااااااااااااااااااادّرأیااااااااااااااااااااا  

 أکا یااااااااااااااااااااااااااااااااااااَبّاهلَااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ّورأتّعیااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 يعساااااااااااااااااااااااااااااَدّأ ااااااااااااااااااااااااااااااداِم ّدنیااااااااااااااااااااااااااااااَّتسَتماااااااااااااااااااااااااااااا
 

اااااااااااااااااااااااااایوتَ اااااااااااااااااااااااااای َمّ   الیاااااااااااااااااااااااااا َ ّعلیاااااااااااااااااااااااااا ّوالپ 

َّکخیااااااااااااااااااااااااااااااااااااوِ ّالعسیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااوت  واهیاااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

َّ ااااااااااااااااااااااااااااااوت  َوَعلاااااااااااااااااااااااااااااایّباباااااااااااااااااااااااااااااا ّ مااااااااااااااااااااااااااااااال 
 

 (139: 2331 )ناجی،

ههای عشهق دروغ چشمانم و آن خیمه زده است سکوت بر و ناامیدیکه  دیدم  بری تاریک چونانترجمه: دنیا را 

آرزوهها  در تهو و بهر شهودا تمهام مهیدنی ،هایتدر مقاب  گام تارهای عنکبوت دیده است. مانندخیالی  واهی و را،

 د.نمیرمی

آسهمان دل او ابهری  .زنهدانهدوه در اشهعارش مهوج مهی و ناامیهدیمنزوی هم از جمله شاعرانی است که 

 است: فراگرف هاندوه آن را  است و

 بهارانی نهدارد امّها ؛اسهت آلودمههباز آسمان 

 بهه روی چشهم ان ظهارا ماه از م اق تعطیلش
 

 باردنه می رودکه نه میین ابریا آه ازاین ابر 

 ردآینمهه گشههاید و سههری بیههروندری نمههی
 

 (291: 1311 )منزوی،



 13/  های ابراهیم ناجی و حسین منزویمطالعة تطبیقی عاشقانه

 

 ،به هنگام مواجه شدن با نامالیمهات زنهدگی اج ماع و ها درعدال یمنزوی در اشعارش با دیدن برخی بی

ای آسهودن از سروی بهر ةجس جوی سای در شود ومی خاطرآزرده اندوهناک و ،همانند هر انسان دیگری

 هایش است:هغصّ
 خهوانممهی هر بارآید از شادی ولی خوشم می

 کجایی تها خود از زندگی وز امبه سخ ی خس ه
 

 تهراود از غهم آوایهمهمین ت ریهر م نهت مهی 

 م؟سهروت بیاسهای ةبه  هدر یهک نفهس در سهای
 

 (212همان: )

 دیهدگان او بیههوده هسه ی در  .تماالمهال از وحشهت اسه دنیهایی خهالی از همراههان و ههم، دنیای ناجی

 :وجود نداردآن  امیدی نیز در ةروزن ح ّی ونماید می

 غَاااااااااااااااااااااااااااادّو َّعاااااااااااااااااااااااااااانَّییاااااااااااااااااااااااااااايّي َّأمااااااااااااااااااااااااااااام

 

ّو َّعااااااااااااااااااااااااااانِّ ااااااااااااااااااااااااااااي   أمااااااااااااااااااااااااااال ّضااااااااااااااااااااااااااااک  

 

 (299: 2331 )ناجی، 
 بینم.راست خود می چپ و در نه امیدی م بسّم را و نه فردایی پیش روی من است ترجمه:

 دل ةبهه شکسه ن تخ ه او .چشهمان بهارانی شهاعر اسهت ،گواه آن ه بارانی است وهمیش آسمان منزوی هم

 یقین دارد: خود در میان امواج سهمگین زندگی

 آسمان ابری است از آفاق چشهمانم بپهرس

 کف امواج غم خواهد شکستدل در ةتخ 
 

 بهارانم بپهرس ابر، بارانی است از اشک چهو 

 سرشهههار توفهههانم بپهههرس ةنک هههه را از سهههین
 

 (133: 1311 نزوی،)م 

 از روزگار یهو گالعشق  .1-22

شاعر به جههان هسه ی  ۀعاطفه پیوند دهند عشق و .یابدمیعشق  ةسای خوشبخ ی خود را در غزلسراشاعر 

 .آوردگالیه از روزگار روی مهیشاعر به  به این ترتیب؛ مان  این خوشبخ ی است روزگار غالباً امّا؛ است

که اثهری  را دردهایی کشد؛می دیده به تصویر دردهایی که از روزگار و امایّسخ ی  خود، شعر ناجی در

ش زنهدانی یگسه ردگ با وجهودجهان را د شاعر، نشوباعث می و دنگذارشادمانی به جای نمی شادی و از

 :پنداردتاریک 

 األیاااااااااااااااااااااااام ّفیااااااااااااااااااااااا ّفلااااااااااااااااااااااامّیباااااااااااااااااااااااااَّفَ َعتاااااااااااااااااااااااي

 

مااااااااااااااااااادّااااااااااااااااااااَ َّعلااااااااااااااااااایّاألر ّماااااااااااااااااااا  ّو    یپااااااااااااااااااار 

 

 (332: 2331 )ناجی، 
سه ایش وا ه   کنهد و مهورد پس در زمهین چیهزی کهه شهاد. کرد دردمند و سوگوار ،خود مرا در روزگار ترجمه:

 با ی نمانده است. ،شود
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 در نظهر .شهودبهاز مهی بارانهدوهبه روشهنی  رو ،آن ۀیابد که پنجرزندانی می مانند یکا ر خودنیز منزوی 

 :شونددیده میوار دایره اندها از بس که برای او تکرار شدهبتمصی ،شاعر

 بیهههنمظهههره مهههیمن از روزن زنهههدانم، گهههر

 را نگههرم خههودچههون مههی فههردا، ةآینهه در

 برگشه ند که پس از رف ن چرخیده وبس از

 تنهههها ،نگهههرممی را چهههون یمهااندوخ هههه
 

 بیهنمسهیطره مهی در یک دایهره از شهب را، 

 بیههنممههی پرهشههبههها یههک  تننههدو تههار در

 بیههنمه مههیهههای مصههیبت را مههن دایههرخههط

 بیهههنماز خهههاطره مهههی یهههزیانگغمانبهههوه 
 

 (331: 1311 )منزوی،

آنچهه  ةهمه او، بهه نظهر و دههدنسهبت مهی  در به  ضا و را،اش و م بوبه اندوه خود ، بدبخ ی وهم ناجی

 :تقدیر است ةخواس  فع  و ،دهدش رن  میزندگی را در شاعر

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر ّأراَدّشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَءنا

ّالتال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  واحل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ّيَعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 

 نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ّشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ّو ّأناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ّأ 

 الپااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوء ّکالَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ّبیسساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 (213: 2331 )ناجی،
بهدبخ ی میهان مها  و مال هات سهخت گشهت و دیهدار. نه من نه تو خواس ی و ؛خواست را بدبخ ی ما تقدیر ترجمه:

 فاصله انداخت.

 جهودو تهوان مقابلهه بها تقهدیر را در دانهد،می  در و  ضا را خود بدبخ ی عام  ینکهاعالوه بر منزوی هم 

 کند:ش احساس نمییخو
 چهنگش گرگی است کهه در دغرّکه می تقدیر

 

 بینممهههی آههههوبرهرا مشههه ی  تهههو خهههود را و 
 

 (331: 1311 )منزوی،

ههای آن که نیرنهگحالی دیگر دنیا را در یدر جای ،های فراوانی که از روزگار داردوجود گالیه ناجی با

 :دهدمیخطاب  رار  چنین مورد نخواهد خورد، هرگز فریب آن را و را کشف کرده

ّیااااااااااااااااااااّد نیااااااااااااااااااااَ ّمااااااااااااااااااانَّ ااااااااااااااااااادعن !  أجبااااااااااااااااااا  

ّالپاااااااااااااااااااسنّيم   اااااااااااااااااااِ ّعااااااااااااااااااانّعیشااااااااااااااااااا  هسااااااااااااااااااای 
 

ّضاااااااااااااااااااااااااااااَ ّهباااااااااااااااااااااااااااا اّا ااااااااااااااااااااااااااااداعّإيّ    إماااااااااااااااااااااااااااارو 

ّعساااااااااااااااااااااااااااااِ ّالاسااااااااااااااااااااااااااااااعّأِلَن اااااااااااااااااااااااااااااي  َم   ااااااااااااااااااااااااااااا  
 

 (22: 2331 )ناجی،
نهگ هها بهه تاز ایهن نیرنهگ ؟ من شخصی هسه م کههدهیمیچه کسی را فریب  پاسخ دادم: ای دنیای من! ترجمه:

 .امات برداش هنقاب از چهرهکه  علّتبه این  ؛ایربوده ها را پاره کرده وترین سالم شیریناز زندگی. آمده است



 11/  های ابراهیم ناجی و حسین منزویمطالعة تطبیقی عاشقانه

 

او  و کنهدشاعر را برآورده نمهیهای که خواس ه مکّاری است )روزگار( فریبکار و عمر هم به نظر منزوی

 آمال خود بسوزد: رسیدن به آرزوها ون آتش همواره باید در
 شرنگ ریخت به کهام مهن عمر من شراب خواس م و

 

 اش نشههههنیدن بههههودبهانههههه ،یشهههههپدغ فریبکههههار  
 

 (313: 1311 )منزوی،

 رهایی عشق و .1-21

طریقهت  ین گام رههایی دراوّل جنون ناشی از عشق را، ی اًنها و خوردمیمنزوی در غزلی به عشق سوگند 

 داند:عشّاق می

 اسههت دمیدهسهپ ۀ سهم بههه عشهق کههه درواز

 سهپس  سههم بههه جنهون، ایههن رهههایی مطلههق
 

 به ههم اسهت هاآف اب سم به دوست که با  

  ههدم اسههت یناوّلهه اقطریقههت عشههّ  کههه در
 

 (166 )همان:

ههای تنههایی ها وپایان اضطراب ةمعشوق او نقط و کمند معشوق است گرو اف ادن در رهایی منزوی، در

 :اوست

 رهههههایی را امهمههههه پرسههههیده همیشههههه از

 شهک نخهواهم اندیشهید ه وه دلههربه دگهر
 

 از زمانههه کنههون، به ههرین جههواب منههی تههو 

 پایههان اضههطراب منهههی ةتههویی کههه نقطههه
 

 (36 )همان:
 از م بهوب خهود  ،«األطاالل» ۀدر  صهید او .، رههایی مطلهق بهرای نهاجی اسهتهم عشق و وصال م بوب

 رهایی را به او ارزانی دارد: ،خواهد که با وصالمی

رّ   طِلااااااااااااااااااااااااااااا ّیَاااااااااااااااااااااااااااااد یتااااااااااااااااااااااااااااایّأَأعِ ساااااااااااااااااااااااااااایّک 

   ّمااااااااااااااااااااااااانِّ یااااااااااااااااااااااااااد ّأدمااااااااااااااااااااااااا َّمعصاااااااااااااااااااااااااامی

 ماااااااااااااااااااااااااااّاکتهااااااااااااااااااااااااااا یِّبع مااااااااااااااااااااااااااودّ ّتصااااااااااااااااااااااااااسما
 

ّشااااااااااااااااااایّ   ّمااااااااااااااااااااّاساااااااااااااااااااتبای    إن سااااااااااااااااااایّأع یااااااااااااااااااا  

 يّ مااااااااااااااااااااااااااااااااااّأباااااااااااااااااااااااااااااااااا ّعلااااااااااااااااااااااااااااااااا ّّوِ َّأبایااااااااااااااااااااااااااااااااا

 يالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادنیاّلَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادإ مّاألسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارّّوّو
 

 (139: 2331 )ناجی، 
؛ آه کهه از بنهد نههادم ام را به من ببخشای! دس انم را برهان! که هر چه داش م جز این دس ان تهی فراترجمه: آزادی

ههای چهرا آن پیمان ام؛هایش را بر دسه انم نههادهدانم چرا هنوز این بندها و زخمها بر دس انم است و نمیتو زخم

 !؟برای من است ،دارم و چرا این همه بند و اسارت دنیاوفا نشده را هنوز پاس می

کهه در  اسهت م بّهت ن عشهق وبلکهه زنهدا ؛خطرات آن نیست بیم از عشق و زندان ناجی، زندان ترس و

 اسههت کههه آزادی را  اسههیری ماننههداو  .اسههتآرزوی آن  همههواره در و کههرده گههم زنههدگی خههود آن را

 م بوس باشد: خواهد در زندان عشق م بوب،می چراکه ؛پذیردنمی
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 احلیاااااااااااااااااااااااااا  ِّ  بااااااااااااااااااااااااا ّیاااااااااااااااااااااااااَّمااااااااااااااااااااااااانّتای اااااااااااااااااااااااادي

 

ِّمااااااااااااااااانَّهاااااااااااااااااوا َّسااااااااااااااااا یس     هیمااااااااااااااااااتّیَهلااااااااااااااااا  

 

 (211 )همان:
 از عشق رها شود. مبادا که زندانی عشق تو ؛کشدعشق او، مرا به بند می ه زندگی باای کسی ک ترجمه:

 شمارد:ندان معشوق را باالترین رهایی میشدن در ز گرف ار ناجی، بسان ،منزوی شاعر همیشه عاشق نیز

 تهو اف هد دل بیمش از این نیست که در بنهد

 

 که کنهی روزی از ایهن بنهد رههایش ترسد 

 

 (13: 1311 )منزوی،

 است:آن خواهان  داند واو عشق را مراد  با آزادی می

 که رهایی باشهد سانآنخواهم از عشق می
 

 هم از آن عشق کهه منصهور سهردارش بهود 

 

 (91 )همان:

 غربت عشق و .1-29

نهاجی  ههای منهزوی ودر بیش ر عاشهقانه، نشینیاحساس گوشه وحشت از مردم و، ییتنها ،موضوع غربت

آنکهه م بهوب خهویش را بهه  سهاوت  لهب توصهیف کهرده  از ، پسناجی در عشق خود ود.شدیده می

مونسی ندارد رهها  که دوست و دیاری در ،تنها را غریب و تواند اوچگونه می پرسد کهمیوی  از ،است

 شود:نمی میسّر ولی فردای دیدار ؛روز دیدار است ،به امید اینکه فردا ؛آیدروز می کند؟! هر

ّکیاااااااااااااااااااااَ َّتبتِعااااااااااااااااااااادّيیاااااااااااااااااااااّ اسااااااااااااااااااااا  الالااااااااااااااااااااب!

 الیااااااااااااااااااوم ّفیاااااااااااااااااا ّ لااااااااااااااااااِ ّغااااااااااااااااااداّ ّإ ّ اااااااااااااااااااني
 

 الاااااااااااااااااااااااااااااادیاِرّمسهاااااااااااااااااااااااااااااااردّ ّإن اااااااااااااااااااااااااااااایّغریااااااااااااااااااااااااااااااابّ  

 وأیااااااااااااااااااااااَنّمسااااااااااااااااااااااایّوّمااااااااااااااااااااااانّلااااااااااااااااااااااااا ّغااااااااااااااااااااااادّ 
 

 (119: 2331 ناجی،)
مهن  از نهدارم رهها کنهی و یو مونسهدیاری که دوسهت  در ،تنها غریب و توانی مراترجمه: ای سنگدل! چگونه می

فهردا  .فهردا دیدار مها ۀگویی وعدمی ،)دیدار حاص  نشود( ما خیانت کندبه  دیدار، بارۀدر ،اگر امروز شوی؟ دور

 تو کجا! دیدار من و کجا و

غربهت خهود را  تنهایی و اند،اخ یار کرده عزلت را برای خود ةکه گوش تهمانند سایر شاعران رمان یس او

 کشد:همواره به دوش می

ّوکاااااااااااااااااااادي ّکاااااااااااااااااااالِ ّکشاااااااااااااااااااادّ ّأ جرجاااااااااااااااااااار   فاااااااااااااااااااای

 

ّکااااااااااااااااااااااال ّ اااااااااااااااااااااااّوأمحااااااااااااااااااااااال ّغاااااااااااااااااااااااربي    ّ فااااااااااااااااااااااای
 

 (113 )همان:
 کشم.به دوش می خود ی با عاجم هرمیان  در را مکسییب غربت و و کشممی یهر جمعدر  م راتنهایی ترجمه:

 :در دنیای بزرگ هاانسانغربت  سراید؛ تنهایی وغربت می شعر خود از تنهایی و در ،نیز منزوی



 19/  های ابراهیم ناجی و حسین منزویمطالعة تطبیقی عاشقانه

 

 ه وتنههایی سه ار/پرنهده هایی درخت وتن/تو چه رنگ است؟ تنهایی من و/من چیست؟ تمثی  غربت تو و

 یهک بهه یهک نشهانه و اگرچه هر /اگرچه اندهممث   /دو آدم ییو تنهاتنهایی جهان بزرگ  /سنگ است

 (131: 1311 )منزوی، رنگ است

 حکایهت  از غربهت بهزرگ خهود شهاعر یآزردگهدلاز  ،غربهت تنههایی و حهسّ ،بیش ر اشعار منهزوی در

 کند:می

 اسههت از غههم غربههتم امشههب کههه پرتنهههایی

 را شهههب ۀبهههدرم پهههرد تههها امزده بیهههرون
 

 خانهه نگنجهد بهزرگ اسهت کهه در  درآن 

 نگنجههد دیوانههه بههه کاشههانه ۀنعههر کههاین
 

 (111 )همان:

 کند:را به شام غریبان تشبیه می غم ناشی از غربت خود او

 غربههت وطههن بههی تههو و غههمغههم غههروب 

 

 انهد ایهن اسهتشهام غریبهان کهه گف هه نماز 

 

 (313 ن:)هما 

 از سههویی فشههار زنههدگی موجههب  و اسههت خاطریههدهرنج ،زنجههان ،دیههار خههود منههزوی از مردمههان شهههر و

کهس بهی ، غریهب وتنههایی کهن  خلهوت و در که خهود را جاآنتا  ؛انزوای او شده است گیری وگوشه

 :داندنمی وطن از غربت در چیزی را بدتر ،کندمیدیار خود احساس غربت  او که در شهر و .یاف ه است
 کهه مهن اسهت درخ هی خهون دلهم بهرده، ریشه در

 غربههههت  سههههفر کههههرده کههههدامین غریبههههان ای
 

 تبرها به تن است این دست و که صد زخمم ازمن 

 ؟اسههت وطههن غربههت مههردان وطههن، در بههدتر از
 

 (311 )همان:

 دنیها از تنگ شدن مصر و گونهاین ،اندوه است حرمان و از که پر« اررّاجلاری   اال» ۀسرود پایان نیز در ناجی

 گوید:خود می برای

ّّو  ض اااااااااااااااااااااااساّهباااااااااااااااااااااااضااااااااااااااااااااااَ  ِّبساااااااااااااااااااااااّمصاااااااااااااااااااااار 

 وضاااااااااااااااااااااااااااا  ّالاااااااااااااااااااااااااااادنیاّعلااااااااااااااااااااااااااایّرکِبمااااااااااااااااااااااااااااا

ّّو ّبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     ّ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ّرا  ّکبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 

ّفوَ ماااااااااااااااااااااّالیااااااااااااااااااااومّضااااااااااااااااااااا    وکاااااااااااااااااااال ّساااااااااااااااااااامل 

 أیااااااااااااااااااااااااااااَنّنااااااااااااااااااااااااااااداما  ّوأیااااااااااااااااااااااااااااَنّالرفااااااااااااااااااااااااااااا  

 لیلااااااااااااااااااااااااااااااایّتاااااااااااااااااااااااااااااااول یّوتاااااااااااااااااااااااااااااااول یّ ااااااااااااااااااااااااااااااابا 
 

 (311: 2331 )ناجی،
. امهروز گرههی تنهگ شهده اسهت ،از آن باالتر یهر آسان وتنگ شدیم  بر آنما  و مصر برای ما تنگ شد ترجمه:

 مانهدنی نهه راح هی رفیق؟ نهه دوسه ی بها ی مانهده و کجاست دوست و ؟ش تنگ شده استدنیا با تمام گس ردگی

 آید.پی آن روز می در آید وشب می .است



 1392، زمس ان 12نامة ادبیّات تطبیقی، سال سوّم، شمارۀ / کاوش11
 

 دین عشق و .1-23

دیهدگاهی کهه بهه بسهیاری از شهاعران  ؛تعهاطفی اوسه ةفلسهف گرف هه از نشهأت دین ابهراهیم نهاجی نیهز،

ای راسهخ عقیهده نیاز بهه اع قهاد و. شباهت دارد (1119-1919) "ایلیا ابوماضی" جمله رمان یست عرب از

بهه احساسهات  ای از اشهعارشپهارهدر  شهاعر خورد.ناجی به چشم می جای جای اشعار در ،مورد دین در

 سراید:چنین می«  خر ّامللتای» ۀ صید ازجمله در ؛کندمیپاک دینی خود اشاره 

ِماااااااااااااااااااانّ ااااااااااااااااااااور  ّفاااااااااااااااااااایّالضاااااااااااااااااااامر  لسَاااااااااااااااااااااّ ّ 

 الهااااااااااااااااااااااواّيّ یَااااااااااااااااااااار ّ اااااااااااااااااااااورَ ّاجل اااااااااااااااااااااارِ ّطااااااااااااااااااااا
 

َلماااااااااااااااااااااااااااااااااّأطر ااااااااااااااااااااااااااااااااا   َیراهااااااااااااااااااااااااااااااااّالهتاااااااااااااااااااااااااااااااایّک 

 ِدّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازالّملتمبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّ  ر ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّ 

 

 (11همان: )
 لههب  تصهویر ،کنهد توجّههو هت  ههر انسهانکهه  )ضهمیر مها( تصهویری اسهت مهاانهدرون  از خداونهد در ترجمهه:

 نگرانی است. تاب و تب و که همیشه در بیندرا می یاخوردهزخم

 آید:نجوایی از حبیب به شمار می ،رس اخیز چه بسا که بعث و ؛است ناپذیریانپانظر ناجی  دنیا در
ّيفّ َّوري ّ ٍَ  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااد نیاِّ تااااااااااااااااااااااااااااااااااااامّلااااااااااااااااااااااااااااااااااای

 

َّ اااااااااااااو ِّمااااااااااااانَّکبیاااااااااااااب   کااااااااااااَنّیَغااااااااااااادوّالبعااااااااااااا  

 

 (193)همان: 
رسه اخیز نجهوایی از  هنگام که بعث و آن ؛ندگی نیست()مرگ پایان ز یست سم برای دنیا پایانی ن به خدا ترجمه:

 جانب م بوب است.

از شاعرانی است که مظهاهر رمان یهک  او .دهدمیعشق سر ةاست که همواره نغم یشاعر ،هم منزوی 

احساسهات ر یهق خهود را بهروز  سهراید ودلهدادگی مهی ، همواره از عشق ونددر شعرش به خوبی آشکار

ن عشهق و هوعی و رود و آاز سط  شعر رمان یهک فراتهر مهی ،غزلسراگاهی همین شاعر معاصر ». دهدمی

 عشهق در شهعرش بهه تعهالی و کمهال  کنهد و ایهنههایی بهرای عشهق م عهالی تبهدی  مهیزمینی را به زمینه

بهه رفهانی کهه رنهگ ع دنهایی وجود دارغزل منزوی، اشعار یالالبهدر ( 19: 1319 )جوکار، «گراید.می

 :شاعر 31از جمله غزل شماره  ؛یادآور غزلیات مولوی هس ند و اندخود گرف ه
 سامان همه تو و ای سر تو به سامان نرسم،بی

 همه تو او همه تو، ما تو همه تو، من همه تو،

 ذوق جنون خون، ةتا به کجایم بری ای جذب
 

 ای به تنم جهان همهه تهو ای به تو زنده همه من 

 آن همه تهواین همه تو توهرکس همه  هرکه و

 همه تهو جنبانسلسله جان همه من، سلسله بر
 

 (61: 1311 )منزوی،

ة حرکههت همهه ده اسههت وکههراحسههاس  کائنههات ۀذرّهرا در ذرّ بخشیهسهه پروردگههار  او حضههور 

 شهعری ههایدر مجموعه ییهاغزل .کشدرسیدن به کمال، به تصویر می موجودات را در طریق الی اه و
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مذهبی در جای جای  و تلمی ات هااشاره. اندسروده شدهافکار مذهبی  ةیافت که صرفاً بر پای وانتمی او

ههای شخصهیّتعهالوه بهر تلمی هات او بهه ، اشعار مذهبی در دیوان منهزوی .شودمشاهده می او یهاغزل

اشهعار  ،«ار منزویمجموعه اشع»به بعد در ک اب  991 ةاز صف . دگردنمی شام  اشعار آیینی نیز ،مذهبی

 عقاید پهاک و ۀدارند بردر و بوده ها مذهبیاشعاری که مضمون تمامی آن ؛معاصر است آیینی این شاعر

 .زالل اوست

 او اشهعار الیالبه در آخرت و بهشت همچون مفاهیمی ناجی، ابراهیم هایعاشقانه در لیتأمّ اندک با 

گهوش جهان بهه  و کنهدفراموش مهی پست را و ارزشبیدنیای  ق،معشو وجود با وی .کنندمی ییخودنما

 ،حضهور م بهوب ةبهه واسهط ،اسهت کهه دوزخ ایهن عهالم امیهدوار و سپاردآخرت می ةهای جاوداننغمه

 بهش ی سرسبز گردد:

 َنپااااااااااااااااااااااااااااایساّبِااااااااااااااااااااااااااااا ّالعاااااااااااااااااااااااااااااا َّالااااااااااااااااااااااااااااااد نیو 

 فَ لِ اااااااااااااااااااااااااالِّبالپاااااااااااااااااااااااااااحِرّهاااااااااااااااااااااااااا  ّالاااااااااااااااااااااااااااد نی
 

 نَاغَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامّا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ّاسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتمعساّو 

هاّجسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ّزاهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار   و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 

 (11: 2331ناجی، )
ایهن  جهادو،پهس بها  ایهم؛به آواهای آخرت گوش فهرا دادهو  ایمرا فراموش کردهپست تو عالم  ةبه واسط ترجمه:

 ن.تبدی  کگ  از  باغی پربه دنیا را  عظیم گردان و بزرگ و را حقیر پست و

کهه  گیهردچنهان اوج مهیاو آنههای از غهزل برخهی عشق در .دارد به عشق نگاه عارفانه گاهی نیز منزوی
 است: وجود خداوند دانس ه از ایآینه را جهان هس ی زیر، او غزل در. آسمانی دارد ةتوان گفت مایمی

 کههه تههویی ناکجههاچگونههه بههال زنههم تهها بههه 

 که پر شده اسهت یانقطهتمام طول خط از 
 همههههه نههههداعظم اسههههم بههههدل ضههههمیرها

 اتآینههههه روی پههههیش ایینهههههآ نهههههادم
 

 کههه تههویی هههوا آن نههه امّهها پههرممههی بلنههد 

 تههویی کههه ان ههها تهها بههه کههه تههویی از اب ههدا

 کهه تهویی شهما مهن و از او و ما که منم تها

 که تهوییاز خدا پر من شد جهان پر از تو و
 

 (116: 1311منزوی، )
 پرستیميهن عشق و .1-21

تهر در ایران پررنهگ ،اوّل انیبا جنگ جهگرایی از مفاهیمی است که همزمان ملّیناسیونالیس ی و  ةاندیش
. شهعرا و نویسهندگان بهه سهرعت آن را برانگیخت افرادرا بین  پرس یمیهن و پرس یوطنشد و احساسات 

 (136: 1311 و به آن پر و بال دادند. )کلهر، ندگرف 
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از کهه  جها ههر و ورزدآن عشق مهی تاریخ پراف خار به ایران و ،خود عصرهمشاعران  سایر منزوی همانند

او  نالهد.که به وطنش شده است مهی هایییانتاز خ است. شاعر اف خار توأم با اح رام و ،کندایران یاد می

 :اوست عشقی پاک در نظر پرس یمیهن و کندمیمعشوق خود خطاب  ایران را

 زاراناللهههههایههههرانم ای از خههههون یههههاران 

 ایههرانم ای معشههوق نههاب ای نههاب نایههاب

 حههههافظ عرمههههن آه ای زده از شهههه ایههههران

 رگانهههت بابهههک در یهههرگدامنای خهههون 
 

 خهههزان از خهههون یهههارانزار بهههیای اللهههه 

 شههههمارانبههههی شههههماریبوی عاشههههقانت 

 زیبهههاترین گههه  را بهههه گیسهههوی بههههاران

 سهههیالب سهههرخ روزگهههاران ترینیجهههار
 

 (119: 1311 )منزوی،

بهه  .دی اوسهتشها ششهادی غهم او و غهم وطهن،. اسهتمهردمش  و وطهن عاشهق ،منزویمانند  هم ناجی

وطهن  هوفاداری شاعر به نشان از ،این اش یاق .اوست مش اق است آنچه در به هر و ورزدمیطبیع ش عشق 

گی هارزن  هنرمنهد« سامی شوا»تکریم  مراسم تبریک و که در« امیر الکمان» دۀ صی ناجی در .داردخویش 

 :گویدیمو فخیم از وطن خود  زیبا ابیاتی در ،مصری سروده است

 أبساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءّاملعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايَّناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانّ 

 الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّغس ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّحلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانّأبیساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اجاااااااااااااااااااااااااّهاااااااااااااااااااااااااِتّحلااااااااااااااااااااااااَنّالشاااااااااااااااااااااااارِ ّمااااااااااااااااااااااااا

ّا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادِّ  أر ّالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوّأر  
 

 َناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ّأبسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء ّالغ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا  

 شر ّوإهتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِّباحل مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اتِّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر ّباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالعّ 

 خلدّمااااااااااااااااااااااااااااااااااانّباااااااااااااااااااااااااااااااااااِدِءّاحلیاااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 (323: 2331 )ناجی،
برای ما آهنگ شهر ی پهدرانمان  م.دلیرانی ما فرزندان جنگجویان و .واالییم بزرگ و یهاانسانفرزندان  ام ترجمه:

مشهرق . شهودجهاری مهیهای سوزانی که به خهاطر آن اشک آواز شر ی بخوان! مدافعان فریاد برآور. با و را بنواز

 است. سرزمین جاودانگیسرزمینی که از آغاز  ؛بزرگی است سرزمین مجد و ،زمین

 نتيجه
تهرین بهدی  عشهق و تهرین اسهرارر یهق از دلپذیر هاینغمه دیوان شعری خود رد حسین منزوی، ابراهیم ناجی و. 1

خهویش،  شهراب شهعر بها ،هنرمندانهه و کننهدزمزمه می مخاطب خود جان و گوش در دلباخ گی را اش یاق و رموز

از  به ارزش وجهودی انسهان بردن یپ وهر دو شاعر لطیف  اس وحسّ ةروحی. سازندغم دنیا بیگانه می از مخاطب را

اسهت  گذاشه ه بهه نمهایش آن دودیوان  را، در برای م بوب فشانیجان عشق و از ، اشعاری شورانگیزسوی ایشان

 سازد.وا ف می این دو شاعر بزرگ ایران و مصرروح  و تعالی فکر ه مخاطب را به عظمت وک
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 به وصهال دسهت وا عیّتعالم  چون در شاعر دو هر فرماست وشاعر حکم های این دوعاشقانه خیال بر عاطفه و. 2

 اند.به م بوب سروده اش یاق خود از شور و خیال، و رؤیاعالم  در و شدهبه دامن خیال  دست ،اندنیاف ه

  بخشیتسهلّ و گذشه ه از اینکهه شهان اسهتدرونی ههاییناآرام در شهاعر دو پناهگهاه ههر و ملجهأتنهها  ،طبیعت. 3

 نهزد ایهن دو پایهداری  ری هه نیهز در عوام  خلهق شهعر و یکی ازطبیعت  .گیرندیماز آن الهام  ،دو هاست، هرآن

 .است شاعر

غافه   وطهن و مردمانشهانعشهق بهه  را از ههادان آن، آنهای جهاوسرودن نغمه و به عشق شاعر پرداخ ن این دو. 1

چنهان  ،عشهقجاسهت کهه زننهد و ایهنگاهی عشق شخصی خود را به عشق اج ماعی پیوند می هاآن .نساخ ه است

بهرای بیهان  را بخشیزنهدگایهن عنصهر  کهه بخشهدمهیشهاعر  ای بهه ایهن دواندیشه وسعت دید و روح و عظمت

 .دهندمی آزادگی سر آزادی و، ندای حریّت و ندریگمیه خدمت ب سیاسی نیز ین اج ماعی ومضام

 م اسهبات یهات وفراسهوی مادّ در و نهورددیدرممکهان را  مهرز زمهان و ،نهاجی و منهزویههای اندیشهافکار و . 1

پهاکی  و عفّهت زیهور بهه ،شهاعر دو ههر ههایعاشهقانه . از این روی اسهت کههخوردمی پیوند به یکدیگر ،عقالنی

تالطمهی شهگر   در را شهانتجربهیب ، روح خام وخودساخ ه درگیر را ایشانعشق زمینی پاک که  وآراس ه شده 

 سیر الی اه یاری کرده است. را در آن دو و  رار داده

جهایی  تها ؛ه اسهتگسه رانید هاند سهایالیدههجران ن فراق و درد شاعر که از های این دوعاشقانه اندوه بر حزن و. 6

 ساخ ه است. وادار به گالیه از روزگار شاعر را دو ، هرناامیدی که اندوه و

ای در برههه شهاعر دو ههر ینکهها وجود با که است نآ ناجی و منزویهای عاشقانه بارۀدر توجّهپایانی  اب   نک ة. 9

بیشه ر  ،دو ههر امّها ؛نهق داشه ه اسهتزیس ند که بازار رهایی از  یهد و بنهد  الهب کالسهیک در شهعر رواز زمان می

 اند.سروده نوهای اندیشه مضامین و با چارچوب کالسیک و شاکله و در های خود راعاشقانه
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 .19-13، صص 62/3ۀ شمار ،هشتی تهراندانشگاه شهيد ب

 ،ادبيّـاتکتاب ماه  ،«رادیویی حسین منهزوی های مطبوعاتی وفعّالیّتنگاهی به » (؛1392) رضام مّد رهبریان، .21

 .29-32صص  ،11 ۀشمار

علمـی پووهشـی  ةفیـلنام ،«ههای حسهین منهزوی در غهزلنهوآوری» (؛1391) سهلیمانه سمیّجواد و  طاهری، .22

 .119-112صص  ،11شمارۀ  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ، عرفان ادب و) یفارسدر ادب  عرفانيات

 ۀشهمار ،حـاف  مجلّـة ،«پهرداز بهزرگ معاصهرغزل نگاهی به زندگی حسین منزوی،» (؛1316) جاوید  ربانی، .23

 .39-11صص ، 19

 .16-11صص ، 11 ۀمارش ،حاف  مجلّة ،«های حسین منزویمضامین غزل» (؛1316) --------- .21

یی غزلسهراسهلطان  - حسهین منهزوی ۀ)دربهار شناسهیدمنام من عشق اسهت آیها مهی» (؛1319) حسین کرمانی، .21

 .19-63ص ص ،199 ۀشمار ،گزارش علوم سياسی، ةدو ماهنام ،«معاصر(
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انشـگاه آزاد د ،مسـکویه مجلّـة ،«مشهروطه ادبیّهات در مفهاهیم نهو» (؛1311) حصهاری فاطمهه و ،م مّد کلهر، .26

 .136  ، 1 ۀشمار ،اسالمی واحد شهر ری

 ج: منابع مجازی

 .www.Bahari.boodan.persian blog.ir ،«حسین منزوی» (؛1319) باران بهاری، .29

ــی یــی نقــدتخیّ کارگــاه ،«منههزوی غههزل حسههین در عشههق از لههونی دیگههر،» (؛1393) سههاالر عبههدی، .21  ،ادب

www.naghderooz.blogfa.com. 
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7ّماارنةدراسةّّ:کپنّمس ويبراهیمّناجيّّوإعسدّّاحلبّ ّنغمات

  2کدّغیيعبداأل

 جامعة الشهید مدين بأذربیجان، ایرانهبا، داقسم الّلغة العربیة وآاستاذ مشارک يف 
3ّفاطم ّموسوي

 ، ایرانجامعة الشهید مدين بأذربیجان ،آداهباغة العربیة و اللّ فرع جستری يف ما

 صامللخّ 
خالودة  ا  خیلقوا آاوار یش اسوتطاعا أن ذعراء الّویوراين املعا ور موش الّشواإلالغوزل  بووأ يمنزو حسنی ي الشاعر املصري الشهری و ناجبراهیم إ

هووذا الب وو   ادقة.األحاسوویس الّصووحلووزن والغربووة و وا احلووبّ  يفاعران قوود أنشوودا هووذان الّشوواحرة. ة العشووا الّسووب بقوووّ داأليف سوواحة 
نتاوار االل و یش والو وموضووعات کالودّ  يفأ وداء  ی ماهیة العشا و عل وقوفا   هلذیش الشاعریش  حلب أشعار ایهدف إلی املقارنة بنی 

أفکوووارهم  نوووا أن یکشووفا عووش أر ّ اعریش متکّ هووذیش الّشوو أنّ  مووش نتووالب الب ووو و...  ُغربوووةبیعووة والوالطّ  رّیووةة واحلواملوورأة واایووال والعّفووو
 وولورّ ل یُعطیواری يف طریقوة الفوالو والکموال و الّسوللو ول إلی احلب اإلهلوي و  متهیدا   اجملازيّ  احلبّ  جیعالو عرب الّتغّّن باحلب ألطفها و 

اعریش أّن هنوواک مضووامنی مشووریکة کثووریة يف أشووعار ا نسووتنتب بدراسووة أشووعار هووذیش الّشوو أخالقیووة قّیمووة.البشووریة مفوواهیم إنسووانیة و 
وحیة يف حونی أّن نواجی ص الکثری مش أشعار  لتو یف عامة احملبوب الرّ ة اّليت تلفت الّنار هي أّن منزوي خصّ قطة اهلامّ النّ  ولکشّ 
 . أشعار احلبّ لوعاته القلبیة يفة و فسیر حاالته النّ یصوّ 

 براهیم ناجي، حسنی منزوي.إاحلب، عر الفارسي املعا ر، عر العريب املعا ر، الشّ األدب املقارن، الشّ : ةلیلیّ الیلماتّالدّ 
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