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Abstract 
Mirzadeh Eshghi and Gibran Khalil Gibran have reflected some of the principles of 

the Romantic school in their works, which have led to common ground between the 

works of the two Iranian and Lebanese poets. This article seeks to study the 

differences between the three poems of Three Pictures of Maryam (Ideal) and 

Mirzadeh Eshghi (1) and Khalil Gibran's Merta al-Bania (2) based on the criteria of 

the School of Romanticism and their success rate, they are compared and examined. 

Naturalism, village bias against the city, freedom, dead-end, imagination, empathy, 

despair, despair and idealism are among the features and principles of the Romantic 

school that appear in the works of these two poets.The findings of this study 

indicate that both naturalism and its manifestations have both descriptive and 

narrative expression in Mirzadeh Eshghi as well as in Khalil Gibran, and this 

expression creates a rich and romantic atmosphere that is not a romantic kind of 

romanticism, but a social and revolutionary one. 

Keywords: Comparative Literature, Romanticism, Three Pictures of Maryam, Merta 

al-Bania, Mirzadeh Eshghi, Gibran Khalil Gibran.  
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 مقالة علمی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 58-75، صص. 8631(، زمستان 63)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة نهم، شمارة 

 « ةمرتا البانی»میرزادة عشقی و « سه تابلو مریم» های رمانتیک درجلوه

 جبران خلیل جبران

 5علی سهامی
 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانو علوم انسانی ادبیّاتدانشکدۀ فارسی،  ادبیّاتدکترای زبان و 

 6پوروحید سبزیان
 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانو علوم انسانی ادبیّاتدانشکدۀ استاد گروه زبان و ادبیّات عرب، 

 6موسی پرنیان
 ه رازی، کرمانشاه، ایران، دانشگاو علوم انسانی ادبیّاتدانشکدۀ استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، 

 56/9/5691 پذیرش:  56/9/5696 دریافت:

 چکیده  
اند و همین امرر باعرو وجروه مشرترکی در     میرزادۀ عشقی و جبران خلیل جبران، برخی از اصول مکتب رمانتیسم را در آثار خود بازتاب داده

مرات  »آل( میررزادۀ عشرقی و   )ایرده « سه تابلو مریم»ا با بررسی شعر آثار این دو شاعر ایرانی و لبنانی شده است. نوشتار پیش رو درصدد است ت
ها براساس معیارهای مکتب رمانتیسم بپردازد و میزان توفیر  هرکردام از ایرن شراعر     ی آنهاها و شباهتجبران خلیل جبران، به تفاوت «ةالبانیر

گرایری،  اندیشری، تییّرل  ری از روسرتا در برابرر شرهر، آزادی، مرر     گرایی، جانبردا و نویسنده را در این بررسی و تطبی  معلوم سازد. طبیعت

همدلی با محرومان، یأس و ناامیدی، آرمان گرایی و رؤیاپروری از ویژگی ها و اصرول مکترب رمانتیسرم اسرت کره در آثرار ایرن دو شراعر         

دۀ عشرقی و هرم در اثرر جبرران خلیرل جبرران،       های پژوهش حاضر، بیانگر این است که هرم در اثرر مرورد بررسری میررزا     یابند. یافتهنمود می

نمایشی دارند و این بیان، فضای غنایی و رمانتیکی را ایجراد کررده اسرت کره از      -گرایی و مظاهر آن، بیان توصیفی و روایتی داستانی طبیعت

 ای اجتماعی و انقالبی دارد.نوع رمانتیسم احساساتی و عاشقانه نیست؛ بلکه صیغه

 .، میرزادۀ عشقی، جبران خلیل جبرانمات  البانیةرمانتیسم، سه تابلو مریم،  تطبیقی، یّاتادب واژگان کلیدی:
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 . پیشگفتار8

گرایی، فردگرایی، عش  به وطن و احساسات ملّی، بیران احسراس   توان در طبیعتاصول مکتب رمانتیسم را می

ز زنردگی روسرتایی و ایجراد فضرای     دیدگان، ستیز با شرهر و جانبرداری ا  نوستالژی، همدلی با محرومان و رنج

وجرود آمرد، بره آلمران     رمانتیسم از اواخر قرن هجردهم در انگلسرتان بره    آلود خالصه کرد.اندوهگین و مر 

: 5695رفت و پس از مدّتی به سایر کشورهای اروپایی و دیگر مناط  جهران اشراعه یافرت )ر.خ: خواجرات،     

خراطر  ای از متون ادبی را فرراهم نمرود کره بره    خود، مجموعه (. پدیدۀ ادبی و فرهنگی رمانتیک در تمامیّت51

برر ایرن    ادبیّرات نویسران  اساسرا  همرة تراری    »است و  توجّهتازگی، اصالت، و روح فردگرایی مغرورانة آن قابل

نحروی، همجرنس و مشرابه    شرود، بره   ها جدا میای که با واژۀ رمانتیسیسم، از دیگر دورهدوره ادبیّاتباورند که 

ای انقالب بروده اسرت؛ بره ایرن معنری      گونهرمانتیسم هم تکاملی تدریجی و هم به (.196: 5611، 5ورنر« )است.

(. جایگراه  56: 5696، 6که نتیجه و تأثیر کّلری آن رونرد تکراملی، جنبرة انقالبری داشرته اسرت )ر.خ: فورسرت        

کراری کننرد کره در     خواسرتند هرا مری  اغلرب آن »ای تحوّل یافت که گونهاجتماعی هنرمندان این مکتب نیز به

 (16: 5656)سیّدحسینی، « سرنوشت طبقة خود و حتّی همة مردم مؤثّر واقع شوند.

 . تعریف موضوع8-8

شرود و روابرو و   های ملل میتلر  پرداختره مری   تطبیقی به بررسی و مطالعة ادبی فرهنگ ادبیّاتازآنجاکه در 

کوشرد ترا برا واکراوی و بازیرابی نحروۀ       پریش رو مری  شرود، نوشرتار   هرا تجزیره و تحلیرل مری    مناسبات میان آن

میررزادۀ  « سه تابلو مریم»های آن در شعر ها و شباهتکارگیری اصول و مبانی مکتب رمانتیسم به بیان تفاوت به

 روش تطبیقی بپردازد.  به (6)جبران خلیل جبران «مات  البانیة»و  (5)عشقی

 ادبیّرات هرا و اشرعار خرود برا     رسد که این شاعر در نوشرته نمینظر در بررسی اوّلیة کلّیات میرزادۀ عشقی به

هرای فکرری ایرن دو شراعر     آشنایی داشرته باشرد؛ بنرابراین، شرباهت     ،ویژه جبران خلیل جبرانبه ،معاصر عرب

 تواند زمینة این بررسی را فراهم سازد.  پیرامون مکتب رمانتیسم می

   . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-2

ر برا تمرام تحروّ،تش، ریشره در شرعر مشرروطیت دارد و میررزادۀ عشرقی از پیشرگامان          شعر معاصر  ،سواز یک

های شعر شراعران مشرروطه، مقدّمرة شرناخت شرعر      اصالح شعر و نوآوری در این دوره است، بررسی ویژگی

معاصرر، جایگراه ویرژه و     ادبیّرات شرود؛ از دیگرسرو، جبرران خلیرل جبرران نیرز در       معاصر ایران محسروب مری  

ای دارد؛ بنابراین، هدف از نوشتار حاضر، این است که مشیّص شرود، گگونره ایرن شراعر و نویسرندۀ      برجسته

                                                                                                                                             
1. Werner 

2. Furst 
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 اند.توانمند ایرانی و لبنانی از جریان مکتب رمانتیک در خل  و تولید آثار ادبی خود بهره برده

 های پژوهش . پرسش8-6

 اند؟ل جبران به مکتب رمانتیسم کدامها و عوامل مؤثّر در گرایش میرزادۀ عشقی و جبران خلیسرگشمه -

 های رمانتیسم در آثار این دو شاعر و نویسنده گگونه خود را نشان داده است ؟ ویژگی -

 . پیشینة پژوهش8-4

طور جداگانه در قالب مقاله دربارۀ میرزادۀ عشقی و جبرران خلیرل نوشرته شرده اسرت؛      هایی بهتاکنون پژوهش

انرد و  گرایری در آثرار جبرران خلیرل جبرران پرداختره      های طبیعرت (، به جلوه5616ازجمله: پروینی و جعفری )

ای برا آثرار   کننرد؛ امّرا مقایسره   طرور برجسرته ارزیرابی مری    زادگاه و طبع روستایی خلیل جبران را در آثارش بره 

هرای مکترب رمانتیسرم را در آثرار میررزاده      ( ویژگری 5611دیگران در این پرژوهش وجرود نردارد. جعفرری )    

ای و تطبیقری نردارد.   حاظ صورت و محتوا بررسری کررده اسرت. رویکررد ایرن پرژوهش نیرز جنبرة مقایسره         ازل

 اند.  های اندیشة این دو نویسنده پرداختهها و تفاوت ( به شباهت5695مجیدی و رستمی )

و تاکنون پژوهشی با رویکرد تطبیقی دربارۀ این دو شاعر و نویسنده صورت نگرفته اسرت. نوشرتار پریش ر    

مقایسره و  « مرات  البانیرة»را برا  « سره ترابلو مرریم   »هرای رمانتیسرم در شرعر    مایره کوشد با رویکردی تطبیقی، بنمی

 بررسی کند.

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-7

ایرن مکترب بررخالف    »های مکتب آمریکایی استوار است. بررسی و مقایسة تطبیقی این دو اثر بر بنیان دیدگاه

ن عقیده است که برای تطبی  دو اثرر ادبری، نیرازی بره تقرارن ترارییی میران آن دو نیسرت؛         مکتب فرانسه، بر آ

ای میان دو اثرر صرورت گرفتره باشرد و یرا اینکره ارتبراطی میران دو نویسرنده          مفهوم که بدون اینکه مبادلهبدین

 (51: 5616)کفافی، « ادبی پرداخت.توان به تطبی  دو اثر برقرار شده باشد، نیز می

تحلیلی انجرام شرده    -صورت توصیفی ای و براساس شیوۀ تحلیل محتوا بهروش کتابیانهوهش حاضر بهپژ 

است. بر همین اساس، نوشتار پیش رو بر آن است تا پس از معرّفی مکتب رمانتیسم، اصول بنیادین این مکترب  

 را در آثار این دو شاعر و نویسندۀ ایرانی و لبنانی بررسی کند.  

 حلیلی موضوع. پردازش ت2
 میرزادة عشقی  « آلایده»یا « سه تابلو مریم»خالصة شعر . 2-8

های آخر عمر کوتاه خود نوشته اسرت، جنبرة   که عشقی آن را در سال« آلایده»یا « سه تابلو مریم»منظومة بلند 

و بحرر   دربرارۀ زنردگی مرردم در قالرب مسرمّو      ،روایتی و نمایشی دارد و لحن آن رمانتیک است. این منظومه

همرزاد انقرالب    ،«مرریم »گویرد کره دختررش    مجتو سروده شده است و سرگذشت پیرمرد دهقرانی را برازمی  
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شرود و دختررش   مرر  مری  کنرد. زنرش د   خواهی فدا مری مشروطه است. پیرمرد دو پسرش را در راه آزادی

دهقران را گیرزی    آل و آرزویکند. درنهایت هرم ایرده  خورد و خودکشی میزاده را میفریب جوانی اشراف

سرال پریش از سررودن    داند؛ یعنی همان عشقی آرمانی که میرزادۀ عشقی حردود یرک  جز انقالب و انتقال نمی

در روزنامرة شرف  سررن منتشرر کررده برود        (6)«پیشرنهاد خرونریزی  »و « عید خون»این شعر، در گند مقاله به نام 

 (.  569-565: 5661عشقی، ر.خ: )

گویرد کره اهرل کرمران اسرت، شرغل دولتری        پردازد. میترش به درد دل میپیرمرد، پس از خودکشی دخ 

گیررد  جرای او را مری   ،شوی کرمان شود. مردهکند از کار بیکار مییخدمتی نمداشته، گون برای رئیس خوش

کنرد.  او را از شرهر بیررون مری    ،شویپیوندد، مردهخواهان میشود. پیرمرد به مشروطهمنصب میو بعد صاحب

علی شاه کره بره   محمّدشود.  گیرد و درست در روزهای جشن مشروطه، مریم، زاده میآید؛ زن میئین میبه نا

افترد. پسررانش در جنرگ مشرروطه کشرته       شود، به زنردان مری  غیر که حاکم میرسد و استبداد صحکومت می

 شوند.  می

از  -کالسریک رایرج برود     اتادبیّر کره در   -جای مثنروی  عشقی در این شعر، برای بیان ماجرایی روایی، به 

وگرروی ار اینکرره از گفررتاعتبررسررت؛ همینررین بررهبرررد. ازلحرراظ مضررمون نیررز، نوگرامرریقالررب مسررمّو بهررره 

ای بهره برده، فرم بیرونی شعر را درهم رییته است. نظام وزن و قافیة آن نیز از نوع شرعر کالسریک    نامه نمایش

حیرو دایررۀ   زبان این شعر هم بره »است؛ از این روی  توجّهنیست. انسجام موجود در محور عمودی آن نیز قابل

ای از تییّرل  های دیگر است. در این شرعر، نمونره  بندی متفاوت از نمونهواژگانی و هم به اعتبار الگوهای جمله

 (561: 5616)زرقانی، « سیک است.بینیم که متفاوت از تییّل شعر کالتازه را می

 جبران خلیل جبران« یةمرتا البان». خالصة داستان 2-2

ای است که در دل طبیعرت بره کشراورزی مشرغول اسرت؛ ولری یرک        مرتا دختر یتیم، زیبا، پراحساس و عاطفه

دهرد و برا   شرود و او را فریرب مری   روز که به تماشای گل های وحشی سرگرم است. سواری به او نزدیک می

احیة روستایی به بیرروت بازگشرته اسرت؛ مرترا را     ها اقامت در همان نها بعد راوی پس از سالبرد. سالخود می

گریرد و پرس از مرر  او را دفرن     کند و بر مظلومیت او میهای فقیرنشین شهر پیدا میبیمار، در یکی از محلّه

 کند.می

 «  ةمرتا البانی»و « سه تابلو مریم»های ها و تفاوت. شباهت2-6

 . فردگرایی2-6-8

و « مرن »کتب رمانتیسم در قالب شعر و داسرتان، اسرتفادۀ مکررّر از کلمرات     یکی از مشیّصات بارز آثار ادبی م

شرود بررای بیران عشر  و عالقرة فرردی،       ای مری بیان دیگر، شعر یا نثر در مکتب رمانتیسم وسیلهاست؛ به« خود»
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 طور کلّی احساسات درونی شاعر یا نویسنده.ها و بهدردها و دلتنگی

های روحی خود را مانند درد دلی بررای خواننردۀ خرویش بیران     و حالتاوضاع و احوال  ،شاعر و نویسنده 

شوند. به همین میزان میاطبان آثار رمانتیک نیرز برا خوانردن ایرن     کنند و باعو بر انگییتن احساسات او می می

وان تر دهند. به این ترتیب، آثار این مکتب را مری ها را تسکین میکاوند و آنآثار، هیجانات درونی خود را می

حساب آورد و قهرمان نیسرت داسرتان یرا شرعر، گوینردۀ آن اسرت.       ای سرگذشت نویسندگان آنان بهگونهبه

شرمردند. خاصریت مشرترکی کره در     نویسندگان فرانسوی در تحلیل نهایی، انقالب را با رمانتیسیزم همسان می

ر.خ: فرانسروی اسرت )  و شود در فردگرایی نهفته اسرت کره مشیّصرة هرردو، جنربش آلمرانی       هردو ادّعا می

 (.61: 5696، 5اشمیت

توان انعکاس تجارب عاطفی و شیصری و امکران بازتراب فردیرت دو شراعر را مشراهده       های زیر میدر نمونه

 کرد:

 نشسررررته رن برررره سررررر زانرررروان خررررود هشررررته 

 قسرررم بررره مرررردی مرررن مرررردم و نررره نرررامردم     

 ز من شرنو کره گره سران سریت شرد بره مرن دنیرا         

 خرررراب مکرررن ز مرررن اگرررر شرررنوی، خوشررری را

 گرررفتم آن کرره نباشررد مرررا، از ایررن پررس زیسررت  
 

 مرررررن از سررررریاحت برررررا،ی کررررروه برگشرررررته 

 بررره آبرررروی در ایرررن شرررهر زنررردگی کرررردم     

 زنرررم ز گرسرررنگی داد عمرررر خرررود بررره شرررما    

 ز انقرررررالب تقاضرررررای نررررران و آب مکرررررن   

 بمانررد از مررن ایررن فکررر، پررس مررراغم گیسررت     
 

 (065: 0531)عشقی، 
رررات لکهی ررأل یررر   ا  رریا» : 4991)خ یرررأل نررر ا   .« ان ررر ال   ررن ةبعررن نه ررره ال  ررایات ررررات  ه ن رررأک  لالص رررن رنإررات      ءکنررأ کّر 

441.)   

کرد؛ گویی با روح پاکش شکستن قلبم آوردم، بیّه به من نگاه میکردم و این گیزها را به ذهن می)ترجمه: فکر می

  دید.(را می

اسی اثر عشقی درمقابل صبغة اجتمراعی اثرر جبرران    توان بیان کرد؛ صبغة سیآنیه در تفاوت این دو اثر می 

خرورد. مرریم، خودکشری را تنهرا راه نجرات خرود       است. در تابلوی دوم، با مر  مریم، پایان داستان رقم مری 

 گزیند تا شکست و ناکرامی انقرالب مشرروطه را بنمایانرد.    بیند. درحقیقت، عشقی سرگذشت مریم را برمیمی

خواهان مشرروطه اسرت و   ن، همان داستان زادن انقالب و نقد حال خانوادۀ آزادیداستان مریم و خانوادۀ دهقا

تییّل تازۀ عشقی در شعر سره ترابلو   »سازد. هنگام انقالب مشروطه را نمایان میفراز و فرود زندگی و مر  نابه

                                                                                                                                             
1. Schmitt 
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: 5611ی، دکن)شرفیعی کر  « در دورۀ مشرروطه اسرت.  های تحوّل و نوشرتن تییّرل   مریم یکی از بارزترین جلوه

15) 

 دیدگان  . همدلی با محرومان و رنج2-6-2

عردالتی اجتمراعی هسرتند؛    گناه شمردن خطاکارانی که خود قربانیان بیهایشان و بیهمدلی با محرومان و رنج

شرود.  شود. این ویژگی در خرالل آثرار عشرقی و جبرران دیرده مری      های مهمّ رمانتیسم شمرده مییکی از جنبه

کره منظومرة ترابلوی عشرقی، برا      ایگونره مدلی با محرومان اهمّیّرت و جایگراه خاصّری دارد؛ بره    دو، هازنظر این

ای دیگر از تأثیرات رمانتیسم را در اثر او پدید آورده اسرت.  محوریّت همدلی با محرومان سروده شده و جلوه

   کند.گونه آثار تأثیر مکتب رمانتیسمی را در اشعار میرزادۀ عشقی تبیین میاین

مسرائل و مفراهیم اجتمراعی و     کنرد، و بره آن توجّره مری    اسرت  مهمازجمله نکاتی که برای میرزادۀ عشقی 

 بره فقرر و فسراد و شرکایت از اینکره بشرر بره مفراهیمی گرون          توجّره ه آمییته با عاطفه و احساس و البتّسیاسی، 

 (.  666: 5616زرقانی، ر.خ: ) ندارد توجّهانسانیت و عدالت 

پایران ترابلو دوم از منظومرة    همد،نة عشقی با محرومان و ابراز انزجار او از زورمرداران در  بیشی از احساسات 

 شود:  بیان می –شهری شده است  یجوانرانی که دخترش قربانی هوس –از زبان پدر مریم « آلایده»

 کررس نرره مرررد و نرره زن غرررن نکرررد خبررر هرری  

 خرررودش برررداد و را غسرررل و هرررم نمرررود کفرررن 
 

 ایرررررن مررررررد برررررا شررررریونز بانرررررگ صررررربحدم  

 مرررردفن ةخررررودش برررررای وی آراسررررت حجلرررر  
 

 فررد کیردا دهرهران خرردم تره مرمگر ب

 هرررا گررره مرررا کررره زور نرررداریم و قادرنرررد آن    

 جرررادگرررر ز نالررره و نفررررین نمانرررد هررری  بررره     
 

 هررررر آنیرررره میررررل کننررررد آورنررررد بررررر سرررررما   

 کررررره بهرررررر مرررررردم تهرررررران، ورا نکررررررد ادا    
 

 ررتدرین دفرن در انروشتم مرصار نراختبه

 (516: 5661 )عشقی،

عالقره   ؛خود را نشران داده اسرت  روشنی جبران به« ةالبانی مات »دیدگان در داستان همدلی با محرومان و رنج 

هرای مکترب   جملره نشرانه  از ،یان فرد و جامعره به مسائل اجتماعی در روابو م توجّهبه هماهنگی زمان و مکان و 

 رمانیتسم در این داستان است.

ر   د آملأ ک ماهتا   رنن ساتراتیا ل ّا رتبأ م»  ت ریأل مرا الرر ل  ا يکانرأ ور ا ه لر  یرا    رأ مصمن  ل  ةع را تخصصرات ارارص را الص  ن 
 (441: 4991) «.ای مات  من   هايف

اش برود  برار بردبیتی  هایش قلبم را به درد آورد؛ زیررا ایرن سرینان داسرتان غرم     )ترجمه: به تیتش نزدیک شدم، سین
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 ر بگذارد. گفتم مرتا از من نترس.(همراه سینانم بر او تأثیداشتم که احساساتم بهکه آرزو درحالی

 ن ررنرررد  الد  کبررن  ةاحلیررا   لضررعص    ل  ةل ررأ سن رربررن القبرر    ل    سرررنأ   باتص ای مررات  ل کررا  ل ررأ       ررر ا   ّق ررأ ل  ررن»
 (441: مها « )ة.یأ الب ل  احلی  ا تُ  ة  ج املرتاکمالث    ل ةقی  هس الن  س ا  اجل د ا ت مس الن  ک    ل 

ا جذامی نیسرتی. ترو   بری؛ امّسر میمرتا تو اگرگه در میان گورها به کرد، گفتم:که قلبم به من الهام میحالی)ترجمه: در

هرای پراخ و   گراه روح و روان وده نیستی؛ گون پیکرهرای کثیر  هری    اگرگه در گنگال دیگران آلوده شدی، ولی آل

 برد.(های گیاهان زنده زیر خاخ را از بین نمیگاه دانهبسان انبوه برف که هی  سازند؛یطاهر را آلوده نم

 ی  . عشق به وطن و احساسات مل2-6-6ّ

انرد.  هرای خرود بهرره گرفتره    گرایانره در نوشرته  یمیرزادۀ عشقی و خلیل جبران از عش  به وطن و احساسات ملّ

 هرا و محورهرای مهرمّ   آید، از شراخص شمار میکتب رمانتیسم بههای مگرایانه که یکی از نشانهیاحساسات ملّ

ی اسرت کره بررخالف برخری     حردّ بستگی عشقی به وطرن ترا بره   اشعار میرزادۀ عشقی و خلیل جبران است. دل

غررب   ادبیّرات گرون و گررا از   ی در تجدیدخواهی و نوآوری ادبی نیز میال  بری فکران عصر خود، حتّروشن

 ،)عشرقی « .فارسی حفظ شرود  ادبیّاتهر حال باید اصالت و حرمت و حیثیت ایرانی به»است و معتقد است که 

5661 :651.) 

 دهرررران بیرررررون سررررینانی از آنسررررپس بشررررد 

 دروز زیرررررر و رو گرررررردمرررررام مملکرررررت آنت

 آل آنسررتز مررن هررم ار کرره بپرسرری تررو، ایررده    
 

 فریررررردونسررررررزمین ا ةکررررره دیررررردم آتیررررر  

 رو گررررددت برررا  لرررم روبررره  کررره قهرررر ملّررر  

 انقرررررالب ایرررررران اسرررررت  ةمقدّمرررررهمرررررین 
 

 (015-010: 0531)عشقی،
ر ن را إبرأل ک لیر  ک یر ا  نرا ايء  نرکان مل أای مات  ّر من   ا هايف»  ةالقاتربر ات الُقرل  ةلسررت ر  ا  يف زمنرا   وشرأ ان لبنرا   کا  مص ن 

 (.  441: 4991ن ا   خ یأل « ). زا  من غايب
ام، نه یک حیوان درنردۀ گرسرنه. مرن هرم لبنرانی      به بالین تو آمده یسان انسان دردمنده)ترجمه: مرتا از من نترس، من ب

 ام.(  هستم، سالیان درازی در میان کشتزارها و روستای نزدیک به جنگل سدر زندگی کرده

ه ن کرا  خبرریا   اراررد کنر ف القر ل يف مدرنرا رشعات هبا م صن  له من اداثصه لنقالة   به  جاوة ل اء بهتی  کنأ کسری خب ف ل »
 (441)مها :  «.  ن ج ال    ة      واتلس س  ای ل سُ ات ی  یا الش  ردو  

شرجاعتی داشرت کره     ،کوگکی و قلب پاکش باوجودکرد که )ترجمه: با ترس و دلهره پشت سر کودکی حرکت می

ه هرم در شرهری کره زمرانی عرروس سروری      د. آنشوننمی توجّهکسانی که نسبت به حیله و فریب مردم باخبرند، آن را م

 )بیروت( و نگین تاج پادشاهان بود.(  

 گرایی  . طبیعت2-6-4

رمانتیرک، شراعر و نویسرنده همیشره      ادبیّرات یکی از وجوه اشتراخ جبران و عشقی اسرت. در   ،گراییطبیعت
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هرای آن بازگشرت بره طبیعرت اسرت.      جامعه درگیر است و یکی از ویژگری  واقعیّتها و میان آرزوها و آرمان

 هنرر عبرارت اسرت از ترکیرب    »گویرد:  مری  5کره کرالریج  نوایی با طبیعت است، همینانهم رمانتیسم همدلی و

 ،(؛ از ایرن روی 695: 5661 ،)جعفرری « دهنده و واسطة میران انسران و طبیعرت اسرت    درون و بیرون. هنر آشتی

ا ایرن  یرافتن بر  هدف آن شرکیبایی و آرامرش   خاستگاه شعر تأثیرهای متقابل میان حواس و آثار طبیعی است و»

 (511: 5916)الیافی، .« طبیعت است

زیرر  که در ابیرات  های مکتب رمانتیسم است. گنانترین ویژگییکی از مهم ،عش  به طبیعت و بازگشت به آن

 زده دگار غم و اندوه است:آهنگ با طبیعت سرد و خزانروحیة شاعر و نویسنده نیز هم

 هرررا همررره زرد یز و برررر دو مررراه رفتررره ز پرررای  

 دنرررررد از قررررررب مررررراه آذر سررررررهررررروای درب
 

 فضررررای شررررمران از برررراد مهرگرررران پررررر گرررررد   

 پرررس از جررروانی پیرررری برررود، گررره بایرررد کررررد    
 

 ررجرد منرز زرد شرراییره پررد برار سربه

 (569: 5661)عشقی، 

رر  رةی  ّررا  مرن تخانعصررال ا  ض سرات ا أمرن  بیعره ن  رأ بقرراتع العرن املنعصقرة  ال   ل  أبصرل ارخاتررا املم رر ءة ای  ّهري رر ل مرن ک» اوات الش 
 (  409: 4991« ). لاح البشاتء هبا مث ما رص وب امل ت أبهل اا ت وبة ل ات  ّلمصا  جا ابض اتاع کل ال ا أل م تصأ

کرد نشسرت و دربرارۀ ریرزش    ای که خود را از اعما  زمین رها می)ترجمه: در یکی از روزهای پاییزی در کنار گشمه

دهرد،  پییند و مانند مر  که ارواح بشر را بازییة خود قررار مری  ر هوا میهای زرد درختان اندیشید که گگونه دبر 

 کند.(ها بازی میبا بر 

 (  444)مها : « ؟هصة کصابه لاحلیاة مد ساان انی  مة ابن آسل ل مع    بیعةر ل تصبح ّیه ال    یأل جیيء»
 اش باشد؟(زندگی مدرسهت کتاب او و آدم و انسانیّم بنی)ترجمه: آیا روزی خواهد آمد که طبیعت معلّ

 . بیان حس نوستالژی  2-6-7

سرو، از وضرع موجرود    انگی و کشمکش وجرود دارد؛ زیررا هرردو از یرک    در آثار عشقی و جبران نوعی دوگ

هرای سرخوشری و   ، در لحظره سرو دیگر خورنرد و از یراد روزگراران خروب گذشرته حسررت مری      بیزارند و بره 

 هتری هستند.قراری در اشتیا  روزگار بامیدواری با بی

 مرررن و دوترررن پسررررم شرررب پیررراده از کرمررران    

 ای و نررره روپررروش، مفلرررس و عریررراننررره توشررره
 

 بررررررون شررررردیم زمسرررررتان سررررریت ییبنررررردان  

  گویمررت کرره بررر مررا گرره گذشررت از برروران     ه گرر
 

 نررائیرا نررام ترههررن و بیّرش مرد نعررسی

 خررررررواه آشررررررفتندمررررررام مررررررردم مشررررررروطهت  گررررو مرررراجرای مرررررا، اهررررل شررررهر بشررررنفتند  
                                                                                                                                             
1. Coleridge 
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 گرررررو میهمررررران عزیرررررزی مررررررا پذیرفتنرررررد  
 

 گفتنرررردکرررره مررررردم آن روزه، راسررررت مرررری گرا
 

 دینیرددل و برروز، برردم امرل مره مثرن

 (515-516: 5661 ،)عشقی 

 ةلر   ل  بةبیار ل الش رکبرن  ءرر ل جیمرا ّیره احلرمرا يء  ّ أل جیة اسی ةیات الرصب لجتع ه رقإمعم   ةا م مجیأل ت رتل و لب ةبیبالش  »
س اک  یر   ءذلر  اا تقرا  ل يلارالات   ءنشعات ب ریان احلثیر  ور  اا تقرانا لكن ... ل ؟ ةما جیما العصاع بن الق  ع املصناّات مث  ةاملعاّت

 (  444: 4991)خ یأل ن ا   « .صنا ذل  اجلمالا ب   ةعاساسصد ا  ال   ا ل نو ا ا نه س ةمجال الرا نات ب اس 
صرورت بیرداری   هرای درسری آن را بره   رود کره کتراب  شرمار مری  بره  ه دوران جوانی خواب زیباییراستی ک)ترجمه: به

ت آگراهی و شرناخت جمرع    های جوانی را با لذّآیا روزی خواهد آمد که حکیمان بتوانند خواب آورد.آور درمی رنج

سروی تکامرل   کرنم کره مرا بره    ا احساس مری ... امّکندهم نزدیک میهای دور را بهقلب ،طوری که سرزنشکنند؟ همان

وسریلة احسراس جانمران و نیرز     مرل همران ادراخ زیبرایی موجرودات بره     داریرم و ایرن تکا  روحی و معنروی گرام برمری   

 هاست.(  آوردن خوشبیتی با عشقمان به آن زیبایی دست به

 مقابل زندگی شهری. جانبداری از زندگی روستایی در2-6-3

 جمله:  ار زیبا و دلپذیر است؛ ازبسی «ةالبانی مات »توصی  زندگی روستایی در داستان 

 (79 :4991ن ا   خ یأل « ).احل   جا  اجل ز ل کمات لالدیا لمل ر  ث ا غری امسه لک خ اقری  ا م بن »
 گرردو کوگکی درمیان درختان  او باقی بگذارد؛ جز یک نام و کلبة)ترجمه: پدرش از دنیا رفت بدون اینکه ارثی برای 

 (  .و گنار

البنرا    رد سراتان  يف ةا  القرات  لاملررا ا املنرلررسرر   ةورن معیشر ا  ئنرراس ا نعراتف  ری ةاملد  اآلی  ا معإم العمات يف رن صاّت  ون ال  »
 (409)مها :  «ة.  اتا ل نقال  ءةاملم    ةالب ی  ةاجلمی  ةت   احلیا ةل تناسینا ّ  هک  ن ینا اص   ةاحلدرث ةا  املدرنما تی  

 گونره شرناختی  معمول هری  طور بهکنیم. ت سپری میر شهرهای بزر  و پرجمعیّاوقات خود را د بیشتر)ترجمه: ما که 

اصطالح نوین زندگی خود را ة مدنی و بهارگوب جامعاز زندگی مردم روستا و کشتزارهای اطراف لبنان نداریم. در گ

 خبریم.(ساده و پاخ روستازادگان بی گذرانیم و از زندگی زیبا،می

کند و جوانک شرهری برا اصررار    تابلو، دختر روستایی از نوشیدن شراب امتناع می ترین بیش اینرمانتیکدر 

گوید که خروردن نران از تنرور و آب از    نشین روستا میکند، از نشاط مردم کوهبسیار او را وادار به نوشیدن می

 ا نشراط حاصرل از نوشریدن شرراب    نرواز اسرت؛ امّر   گشمه اسرت و مسرتی آن مایرة نشراط جران آدمری و روح      

 شود:آبرویی دیگران میمیصوص مردمان شهر است که مایة ننگ و بی

 ا بررررای مرررردم شرررهرشرررراب خررروب اسرررت امّررر
 

 کررره هسرررت خررروردن نررران از تنرررور و آب از نهرررر  
 

 ننشیروهان کرردمرا مررت مراط و عشرنش

 (565: 5661)عشقی، 
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اش وسریلة جوانران عیّر   یشتر بره بدست روستا که مضمون اغفال دختری معصوم و ساده و از طبقة فقیر و تهی 

احساسری دورۀ   - هرای اخالقری  گیرد، مضمون رایج داستانشهری یا افراد ثروتمند و اشراف شهر صورت می

 (.69: 5661جعفری، ر.خ: شود )می رمانتیک تمامی کشورها نیز دیده ادبیّاتدر  کمابیشبعد است و 

از زبران پیررزن روسرتایی مرردم شرهر تهرران را        ،دپررداز ریم مری عشقی در تابلوی دوم که به توصی  مر  م

 کند:نفرین می

 لنررررردکنانپشرررررت، زنررررری پیرررررر، لندخمیرررررده

 جرررادگرررر ز نالررره و نفررررین نمانرررد هررری  بررره     
 

 نمررررود فغرررران  دو سرررره دقیقرررره پرررریش آمررررد و   

 کرررررره بهررررررر مررررررردم تهررررررران ورا نکرررررررد ادا
 

 هرانرردم تره مرت برزاران لعنرهردکه ص

(5661 :511-516) 

 آلود  فضاهای اندوهگین و مرگ. ایجاد 2-6-8

، برافتی روایری دارد و ایرن بافرت     ،جبرران  «البانیرة مرات »میررزادۀ عشرقی و   « سه تابلوی مرریم »موضوع مر  در 

موضروع مرر     ،،ی این دو اثرر های که در ،بگونهبیشی آن شده است؛ بهموجب حفظ روند روایت و پایان

 شود.  امیال نفسانی و شهوانی مشاهده می ت فقر و همینینعلّزنان )مریم و مرتا( به

   (441: 4991)« .أبنهاس امل ت اءای  خیصمات اهل   ةالق      ةت   ا ز  يف»
 داد، گذشتیم.(  )ترجمه: از پی  و خم کوگة تنگ و کثیفی که بوی مر  می

 (  441 )مها :« .   سرنأ بن القب  ل أ کا باتص ای مات  ل »
 (  .سر بریستی، هرگند که در میان قبرها بهتو جذامی نی)ترجمه: ای مرتا 

 (  441 )مها : «ة.غری هس الص  الن  املال الرثری ل  ظامل  ی  ابن القص    ذلای مات  ل  ة  مإنأ مک»
ه به ترو  لرم روا داشرته اسرت. کسری      نشینان مرفّای، فرزند یکی از کان)ترجمه: ای مرتا تو مورد  لم و ستم قرار گرفته

 ولی روح و روانی پست دارد.( ،وانکه مال و ثروت فرا

 (441 )مها :« .هبا ي  ّشاترريلاد ا مل ترن   ا  ن  کّ ص   ث   ةمی ا لألبدر  لصقد يبید يآ  کم  بضأ و    لا»
خاطر فرزندم از ایرن  این ننگ و خواری برهانم، ولی به بار درصدد خودکشی برآمدم تا خود را از)ترجمه: آه... گندین

 ام بود.(؛ گون شریک زندگیکار دست کشیدم

کنرد. سررانجام مرریم    میرزادۀ عشقی نیز فضای سرشار از اندوه و مر  را در این شعر روایتی توصی  می 

دو دربرارۀ  نوشرد. آن شرراب مری   ،ر جوانرک شرهری  تی بحو جدل و با اصرار و سروگندهای مکررّ  پس از مدّ

« روسرتایی »دخترر سرادۀ   « شهری»پس جوانک س گویند؛عروسی و عقد و زندگی مشترخ آینده نیز سین می

هرای سراده روسرتایی    نوعی تقابل رمانتیک میان شهر و روستا و انسان» شودده مییکه دکند، گنانرا اغفال می
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 (515: 5615 )جعفری،« .این پیرنگ داستانی وجود دارد باز شهری درو مردمان نیرنگ

 بررر ننررگ وی، پرردر پرری برررد: کرره کرره دیرردهمررین

 ل شرررب کنرررد جررران سرررحرگه مررررد وّهمررری ز ا
 

 غررررروب تریرررراخ آورد خانرررره و شررررب خررررورد  

 خررررود، پرررردر پیررررر خررررویش را آزرد  ز مررررر  
 

 (515: 5661)عشقی، 

هرای  از ویژگری  ،آور و آکنده از اشباح و ارواح، توصی  شب، قبرستان و بیان اندوهایجاد فضاهای دلهره»

در رمانتیسم میرزادۀ عشرقی و جبرران خلیرل جبرران     که  (56: 5615 ،)جعفری« .رمانتیک اروپایی است ادبیّات

دو را از محرروم جامعره باعرو شرده اسرت کره ایرن       یابد. همدلی این شراعر و نویسرنده برا زنران قشرر      نمود می

 شمار آورند.  حقو  زنان در جامعة عصر خود بهپیشگامان مبارزه برای تحقّ

 کررس نرره مرررد و نرره زن غرررن نکرررد خبررر، هرری  

 سرررل و هرررم نمرررود کفرررن خرررودش برررداد ورا غ
 

 ز بانررررگ صرررربحدم، ایررررن مرررررد بررررا شرررریون      

 خررررودش برررررای وی آراسررررت حجلررررة مرررردفن  
 

 (516: 5661 )عشقی،

 کررس بررر خررویش  پرردر نشسررته و ناخوانررده هرری   

 فشراند یرک مشرت خراخ، برر سرر خرویش       گهی 
 

 گوشرررره، دربرابررررر خررررویش نهرررراده نعررررش جگر 

 روی دخترررر خرررویش  رگهررری فشررراند مشرررتی، بررر  
 

 (516)همان: 

 ،رغم مر  زودهنگرامش طری سرالیان پرس از آن    عشقی یکی از صداهایی است که علی» ،ن رویاز همی 

 (56: 5666)قائد، « .انداز ماندهمینان با شعرهای رمانتیک و زبان هجاگویش طنین

 گیری. نتیجه6
سری شرد کره    مسرائل اجتمراعی و سیا   سبب گرایش به ،شرایو اجتماعی و سیاسی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم

میران  ای رمانتیرک در ران پرشرور برا گهرره   ر افتاده است. میررزادۀ عشرقی از شراع   فارسی و عربی نیز مؤثّ ادبیّاتتبع در  به

ت، عردالت،  امین پراکی و معصرومیّ  آل خود را که با مضایده ،«سه تابلوی مریم»شاعران عصر مشروطه است. او در شعر 

مرة  کره خرود در مقدّ  گنران  ؛اسرت  پا کررده به ادبیّاتاین منظومه، انقالبی در  کند. عشقی باآزادی و برابری جستجو می

 اش نیز آن را بیان کرده است.منظومه

همیرون میررزادۀ عشرقی     «ةالبانیر مرات »نویسرنده و شراعر رمانتیرک لبنرانی در داسرتان       مثابرة جبران خلیل جبران نیز به 

آرمرانی خرود    تری به آینردۀ کوشد با دید اجتماعیداده است و میاخالقی و اجتماعی را دستاویز نوشتن قرار  یمضمون

هررای اجتمرراعی و ریشرره در گرررایش ،«ةالبانیرر مررات »و « سرره تررابلوی مررریم »آورنرردگان در ر پدیدتفکّرر ،بنگرررد؛ بنررابراین

درد  آورنرد ترا درصردد کراهش    مری گرایری رو شقی و جبران خلیل جبران به آرمانخواهانة آنان دارد. میرزادۀ ع عدالت

 های سیاسی و اجتماعی عصر خود باشند.ناکامی
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رت شرعر و هرم در   رنگ و بروی عشر  بره وطرن دارد. روحیرة انقالبری او هرم در صرو         ،آغاز و پایان سین عشقی 

دیردگاه تیرز اجتمراعی خرود را      ،5615سرال  « شف  سررن »در روزنامة که خود او نمایان است؛ گنان اشمضامین اندیشه

وضرع  وسطی نردارد. میررزادۀ عشرقی بره      ل از سیاه و سفید و ح  و باطل است و حدّمتشکّ کند: جامعهگونه بیان میاین

ا جبرران در نوشرتة خرود برا     دنبال انقالب و دگرگونی اجتماعی اسرت؛ امّر  بین نیست و بهموجود و اسفناخ خود خوش

 پندارد.  می بهشت گمشدۀ خویش دارد و آن را توجّهنگاهی نوستالژیک به روستای زادگاه خود در شمال لبنان 

 ها نوشت . پی4
بامرداد دوازدهرم    د شد، و دردر همدان متولّ 5666به میرزادۀ عشقی در سال رضا کردستانی معروف محمّدد ( میرزادۀ عشقی: سی5ّ)

ش کشرته  بره دسرتور وی در اتراق    - وزیرر وقرت  نیست –خواهی سردار سپه رضاخان در میالفت با غوغای جمهوری 5616تیرماه 

زمران، برا اشرتغال در    هرای فارسری و فرانسره را آموخرت. هرم     های الفرت و آلیرانس درس خوانرد و زبران    شد. عشقی در آموزشگاه

 .(516: 5661 لنگرودی،ر.خ: خانة یک بازرگان فرانسوی، به تکمیل زبان فرانسه پرداخت )تجارت

رهسپار اسرتانبول شرد و گنرد     -خواهان بودند از آزادی طور عمدههمراه هزاران نفر که بهل بهاوّعشقی در اوایل جنگ جهانی  

قرول  ی قردیم شرعری پرا فراترر بگرذارد. بره      هاتکوشید تا از سنّسال در آنجا ماند. او از معدود شاعران این زمانه بود که آگاهانه می

 پرور، )امرین « .کرد، تنها شاعر این دوره بودرفع می ماند و معایبش راقول نیما، اگر باقی میو به« اعری نو بود و شعرش نیز نوش» ،بهار

طررور آزاد در برره –خررواه بررود ع و جنررب و جرروش روشررنفکران و نرروآوران آزادیکرره مرکررز تجمّرر -او در اسررتانبول  (665: 5611

برا دیردن   های فلسفه و علوم اجتماعی آموزشگاه عالی شرکت کرد. در همین سفر بود که هنگام عبرور از بغرداد و موصرل،     کالس

را نوشت، و شور غریبی در ایرانیران برانگییرت. عشرقی در ترکیره و     « رستاخیز سالطین ایران»پرستانة های مدائن، اپرای ایرانویرانه

 بود که فقو هفده شماره منتشر شد. « قرن بیستم»اش روزنامة ترین نشریها مهمهمدان گندین کتاب و نشریه منتشر کرد؛ امّ

ت بردبین و بره اعتبراری یرک آنارشیسرت واقعری برود. او زمرانی         شردّ پرروا و بره  نوع افکارش، بسیار تند و بیعشقی، گذشته از  

هایش در مجامع تهران، اصرفهان همردان و شرهرهای دیگرر، بروی خرون و خرونریزی        از سینرانی»ا همیشه شهردار اصفهان بود؛ امّ

کره غوغرا را    خواهی سرردار سرپه کره برخاسرت، عشرقی     جمهوری غوغای»از سویی  (565: 5661 )مشیر سلیمی،« .شداستشمام می

و در آن  طع کوگرک و در هشرت صرفحه منتشرر کررد     تی تعطیل شده بود، دوباره، در قدانست، قرن بیستم را که مدّفریبانه میعوام

   (515: 5661 )لنگرودی،« .گاپ رساند که به قیمت جانش تمام شدبه 5616در « جمهوری سوار»ت نام اشعاری تح

میان همة کوشرندگان ایرن   در»گوید: ت و نوآوری عشقی میقیّدربارۀ قدرت خالّ دیا مر  یا تجدّماشااهلل آجودانی در کتاب  

گشرم  هایی کره در میرراش شرعری او بره    ها و کاستیت و آفرینندگی او را منزلت دیگری است. با همة خامیقیّعصر، عشقی و خالّ

معاصرترین شاعر عصرش بروده اسرت کره آگاهانره و برا تالشری        - کار بردبتوان گنین تعبیری را به اگر - آید، باز نوآورترین ومی

   (566: 5616 )آجودانی،« .ای در شعر بوده استناپذیر در عمر کوتاه خود، پیوسته در جستجوی یافتن زبان تازهخستگی

ا پردرش  د. مادرش، کاملره رحمره، زنری پرهیزگرار برود؛ امّر      د ششمال لبنان متولّ« بشرای»در  5116( جبران خلیل جبران در سال 6)

بره بوسرتون در    5196همراه فرزندان خود در سرال  ان اعتنایی نداشت. مادر جبران بهگسار بود و به دین و رجال دین گندمردی باده

بره بیرروت بازگشرت و وارد    اشری پرداخرت و سرپس    اشان به تمررین نقّ حده مهاجرت کرد و در آنجا جبران با بعضی از نقّایا،ت متّ

 .(661: 5615 فاخوری،ر.خ: د )مدرسة الحکمه ش



 33 جبران خلیل جبران« ةمرتا البانی»میرزادة عشقی و « سه تابلو مریم»درهای رمانتیک جلوه
 

 

ر.خ: سرعت ادراخ و حرص معرفت به آن اندازه که با آن اسرتقالل ریی یابرد، شرناخته شرد )    بهالحکمه،  ةدر مدرسجبران،  

ضرمن از  در پراریس مانرد و در   کند. سره سرال   اشی خود را تکمیلعازم پاریس شد تا هنر نقّ 5911سپس در سال  (؛66: 5915 جبر،

شاعر و هنرمنرد انگلیسری    6او با آثار ویلیام بلیک وسیلةبود و به« 5رودن اگوست»رم، بروکسل و لندن دیدن کرد. در پاریس شاگرد 

ویرژه  بره  6نییره  هرای بابره خوانردن برخری کتر     ،رفت ( گون به نیویورخ661رفت )همان: آشنا شد و تحت سیطرۀ تأثیر او قرار گ

خیا،ت نییره شرد، همینرین     و مفتون فلسفه و آراء و (515: 5695 ،و رستمی مجیدیر.خ: پرداخت ) گنین گفت زرتشتب کتا

   کرد، خوشایند طبعش افتاد.که او تبلیغ می کیش قدرت

ار قدرت و شورشرگر برر دیرن    خواست شیصیّتسرگردان بود، یکی  شیصیّتش میان دو گونه اجبران در این برهه از زندگی 

قرول خرودش بره    پرس جبرران بره    داشرت. ع از زندگی را دوسرت مری  ی که از پی آرزوها روان بود و تمتّشیصیّت یو دیگر و عقاید

طلرب او در  زیراده  شیصیّتها. کردن، او در یک زمان هم دوست مردم بود هم دشمن آنقدر مایل بود که به بناردن همانکخراب

 .  (661: 5615 فاخوری،ر.خ: ) ة لاح املصماتس  ا شورشگر او در  شیصیّتشود و آشکار می ةة املصر  ات ااننو  ةل ابص ام ةسمعکتاب 

هایش به فارسری نیرز ترجمره شرده اسرت. روح انسرانی و       خاطر ترجمة آثارش شهرت جهانی یافت و بعضی از کتابهجبران ب 

 .(66: 5696 شفیعی کدکنی،: ر.خعرب بیشیده است ) ی به آثار این شاعر و نویسندۀمشرب صوفی او، لط  خاصّ

جمله آثار او به زبران انگلیسری کره    . ازالع اصرا و س املراتلجواتا  ،ااننة املصر  اتة ة  لاح املصماتس  ا ، سمعة ل ابص امةاز آثار او به زبان عربی  

 .  (666: 5615 اخوری،فر.خ: ) یسوع بن انسانو  اب السّ، زبد رمل و، مجنون، بیالنّند از: ابه عربی ترجمه شده است، عبارت

 برار بره زبران   لرین جبران ایفا کرد؛ زیرا برا تشروی  او، جبرران بررای اوّ     شیصیّتگیری سزایی در شکلنقش به« 1ماری هاسکل» 

به خانم هاسکل پیشنهاد ازدواج داد. هاکسرل ایرن    5951انگلیسی داستانی نوشت و در مطبوعات امریکا منتشر کرد. جبران در سال 

اس سریتی بره روحیرة  ریر  و حسّر      ی داشرتند. ایرن رویرداد ضرربة    رد کرد؛ زیرا آن دو ده سال با یکدیگر اختالف سنّپیشنهاد را 

سربب ابرتال بره بیمراری در     بره  5965جبران خلیل جبرران در سرال   که تا آخر عمر ازدواج نکرد. سرانجام طورید کرد، بهجبران وار

ت خواهر و دوسرتانش پیکرر وی بره    سالگی دار فانی را وداع گفت. با همّ 11سن های نیویورخ بستری شد و در یکی از بیمارستان

 .(51: 5616 پور،حبیبر.خ: لبنان انتقال یافت )« بشری»زادگاهش در روستای 

 کنرد. مری شرف  سررن منتشرر     ةرا در روزنامر « ریرزی پیشرنهاد خرون  »« عید خون»مشهور  ةش. در مقال 5615عشقی سال  ۀ( میرزاد6)

 را «عیرد خرون  »پرنج روز   ،کره در هرر سرال    دهدمی ، دستوراسترضاخان « جمهوری قالبی»که در میالفت با  هاین مقالعشقی در 

 :5661عشرقی،  ر.خ: مملکت و بلکه دنیا اصرالح شرود )   راهت را بکشند، تا از این در این روزها خائنان به قانون و ملّ .برگزار کنند

566-565). 

 منابع  
 تهران: اختران.یا مر  یا مشروطه )دفتری در شعر و ادب مشروطه(. (. 5616آجودانی، ماشااهلل )

 . ترجمة سهیل صفاری. تهران: نگاه معاصر.رمانتیسم سیاسی(. 5696اشمیت، کارل )

 اب العرب. اد التّ  . دمشق: ات  ثاحلدی عر العريبالش   يف ةیالفن   ةور ر الص  تطو  (. 3791) ، نعیمالیايف
                                                                                                                                             
1. Auguste Rodin 

2. William Blak 

3. Nietzsche 

4. Marry Haskell  



 8631(، زمستان 63)پیاپی  4، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 56
 

 

 . تهران: علمی فرهنگی.ت و نوآوری در شعر معاصرسنّ(. 5611پور، قیصر )امین

و  ادبیّرات نشرریة دانشرکده   (. نگاهی به طبیعت در آثرار جبرران خلیرل جبرران.     5616اهلل جعفری )روح و پروینی، خلیل 
 .55-15(، 59) علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

 . بریوت: مؤسسه نوفل.صفهلعا حیاهتا جربان خلیل جربان يف(. 3793جرب، مجیل )
م معلّر ات و علوم انسانی دانشرگاه تربیرت  ة دانشکدۀ ادبیّمجلّ (. میرزادۀ عشقی و رمانتیسم انقالبی.5611جعفری، مسعود )
 .511-15(، 19-16، )تهران

 . تهران: مرکز.سیر رمانتیسم در ایران(. 5615) ----------

 تهران: مرکز.  سیر رمانتیسم در اروپا. (. 5661) ----------

 . تهران: محراب دانش.هشت کتاب جبران خلیل جبران(. 5616پور، جعفر )حبیب

 نوفل. ةسبریوت: مؤس  . املروج سعرائ(. 3771خلیل جربان، جربان )
 . تهران: بامداد نو.  رمانتیسیسم ایرانی(. 5695د )بهزا، خواجات

 هران: ثالت.. تانداز شعر معاصر ایرانگشم(. 5616) مهدی سید، زرقانی

 . تهران: زمان.های ادبیمکتب(. 5656حسینی، رضا )سیّد

 . تهران: سین.ادوار شعر فارسی(. 5611رضا )محمّدکدکنی، شفیعی

 . تهران: توس.شعر معاصر عرب(. 5696) -------------------

 .  اکبر مشیر سلیمی. تهران: امیرکبیر. تألی  علیرات مصوّیّکلّ(. 5661عشقی، میرزاده )

 : توس.تهران. آیتی محمّدعبدال ة. ترجمزبان عربی ادبیّاتتاری  (. 5615، حنا )یفاخور
 ترجمة مسعود جعفری. تهران: مرکز. رمانتیسم.(. 5696فورست، لیلیان )

 تهران: طرح نو. میرزادۀ عشقی.(. 5666) محمّدقائد، 

 مشهد: به نشر. دی.یّترجمة حسین س تطبیقی. ادبیّات(. 5616الم )عبدالسّ محمّدکفافی، 

 . تهران: مرکز.  تاری  تحلیلی شعر نو(. 5661لنگرودی، شمس )

فصلنامة نقرد و  های جبران خلیل جبران و فردیک نییه. (. بررسی تطبیقی اندیشه5695طاهره رستمی ) و مجیدی، حسن
 .559-516(، 5) 6، و علوم انسانی دانشگاه رازی ادبیّاتتطبیقی دانشکدۀ  ادبیّات

 کبیر.. تهران: امیرعشقی ر میرزادۀیات مصوّکلّ(. 5661اکبر )ر سلیمی، علیمشی

 تهران: سین. . ترجمة نسرین پروینی.تطبیقی غرب ادبیّاتگشم انداز (. 5611ورنر، فریدریش )
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 مقالة و می ة

 حب ث يف ا سع املقا   )ا سبن العاتيب لالها سي(
 54-15  صص. 4114  صاء(  11) 1نامعة  ازي  ال  نة الص اسعة  العدس 

 « ةالبانی مات »ملریزاس  وشق  ل  )ل اات ماتمی الث ثة( «سه  ب   ماتمی»س اسة املؤ  اتات الاتلمن یقیة ّ   عات 
 جل ا  خ یأل ن ا 

 1 يس ام يو 
 إیران ، کرمانشاه،ية، جامعة راز ة اآلداب والعلوم اإلنسانی  ی  ة وآداهبا، کل  لغة الفارسی  ال  فرع  کّوراه يفالد  

 2پ  لاید سبرای 
 ، کرمانشاه، ایرانيراز  جامعة، ةنسانی  إلعلوم االو  يف قسم الل غة العربی ة وآداهبا، کل ی ة اآلداب ذسّاأ

 3م س  پاتنیا 
 ، کرمانشاه، ایرانيراز  جامعة، ةنسانی  إلعلوم االو  مساعد يف قسم الل غة الفارسی ة وآداهبا، کل ی ة اآلداب ذسّاأ

 31/1/3113 لقب ل:ا  79/1/3111 ال ص ل:

 امل خ ص
وقربد أسربفر ارباا ایمربر عربه وجربوه مشرب کة برب   ة.وجربربان خلیربل جربربان ایدبی رب يآاثر مریزاده عشق یظهر بعض أصداء مبادیء املدرسة الرومنطیقیة يف

ربرب ن خلیربربل جربربربان، عربربرب دراسربربة وجربربربا يعشربربق ةشربربابه لشربربعر مربربریزاد. یقصربربد اربرباا املقربرباة معاهربربة وجربربوه ا فربرب ا  والّ  بنربربايوالل   اعریه اإلیربربرايآاثر اربربایه الش 
ومنطیقیربربة لضیحربربا  هربربربان خلیربربل جربربربان بنربرباءا علربربو مقربرباییس املدرسربربة الر  « عربربرائس املربربروج»عشربربقو و ة)لوحربربات مربربرمی ال( ملربربة( ملیربرب اد« میسربربه لبلربربو مربربر »

یربة، ایفتربار املائلربة إلربو املربوت، املدینربة، احلر  مواجهربة  یرب  يفبیعربة، ا جنیرباز إلربو الر   وع إلربو الط  الن رب اعریه عرب ارباه املقارنربة. یعربد  مه الش   مبدی جنا  کل  
ربربربجربربربوء إلربربربو الّ  الل   عربربرباأل ایحربربرب م، مربربربه مجلربربربة خصربربرباة ومبربربربادیء املدرسربربربة  ری يفخییربربربل، مؤاسربربرباة البؤسربربرباء، الیربربربل، وخیبربربربة ایمربربربل، املیربربربل إلربربربو املربربرب رب والس 
ان خلیربل جربربان، رب جربعشربقو و  ةعریه ملربریزادکربل مربه الش رب  يف بحربث عربه أن ربه توجربدلاعریه. تتو نّائج ااا اآاثر اایه الش   تظهر يف يتومنطیقیة ال  الر  

ربربربرات رومنطیقیربربربة کربربربالن   ربربرب وع إلربربربو الط  مؤش  ربربربأد ی اربربرباا الن ربربربو  يقصصربربرب - يراموالربربربد   يرد الوصربربربفبیعربربربة ومظااراربربربا، الس   يإلربربربو إحربربربداغ جربربربو   نربربربائ يردوع الس 
 .  يملورو و  يفیهما طابع اجّماعومنطیقیة املائة والغرامیة و مبع ٍة عه الر   يورومنطیق

 .جربان خلیل جربان، عشقو ة، مریزادمرل البانیة (،بلو مرمی )لوحات مرمی ال( ملةومنطیقیة، سه لایدب املقارن، الر   :ملهاتسات الات  ی یةا

                                                                                                                                             
  alisahami2000@yahoo.com              . العنوان اإللت وي للتاتب املسؤوة: 1
 wsabzianpoor@yahoo.com                  :  العنوان اإللت وي. 2
 dr.mparnian@yahoo.com                         :العنوان اإللت وي. 3

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 

 


