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 چکيده

و  معاصار هستند که انساان ادبی دو شخصیتایرانی،  شاعر ،فروغ فرخزادو  یوسف الخال، شاعر سوری

تولادی »دفتارفاروغ در دو . تصویری که هاستدرکانون اندیشه آن ،جتماعیدر زندگی ا های اودغدغه

 «قهرماان» گیری از اساوور با بهره« طویله قصیده»الخال در  و« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و «دیگر

شاهری ت انساان در جواماک کا نکنند، هماننادی بسایاری دارد. بااران هوی ااز انسان معاصر ترسیم می

 اسات.آثاار درونمایاه اصالی ایان  ،تی و میراث معناویهای سن فاصله گرفتن او از ارزش نتیجةدر مدرن 

باه عناوان شاعر او کاه است  «الیوتاس.تی.»ی عمیق از یرثیرپذتأ ،نقوه اشتراک دو شاعر در این ارتباط

از روی  پای ِجساتار  .شاودشعر مدرن عربی و فارسی قلمداد مایل در یکی از آبشخورهای اصلی تاو 

، دو شااعر آثارتوبیقی در به روش توصیفی ا  فوق الذکر اسوور  مرتبط با های رهگذر تالیل درونمایه

 آثااربرداشت نهایی آن است که . دهدانسان معاصر را نشان می سیم چهر ها در ترهمانندی ماتوایی آن

 است. تاز باران هوی معاصر  انسان رهاییبرای امید و  جدال نومیدی ةعرص ،یادشده

 .یوسف الخال ،فروغ فرخزاد ، انسان معاصر،قهرماناسوور  : واژگان کليدی
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 پيشگفتار. 8

 گیارد.شناسی قرار میزندگی اجتماعی در قلمرو علم انساندر های او گفتن از نوع انسان و دغدغهسخن

مااور بار  ی فرهنگایهااپیوساتگیت به عنوان طیفای از نسانی اموالعه انسان و »به این مفهوم شناسیانسان

وزه یکای از ه به انسان و نیازهای روحی و معناوی او امارتوج . (313:1321)فکوهی، «زمان و مکان است

ایان  ،برخاساته از احسااس فاردی اساتکه ک می در قلمرو شعر جهان است.  اتموضوعات اصلی ادبی 

 ان معاصار کاه دامناةرد. در دورآید که افاق اندیشاه آنهاا ابعاادی جهاانی داتنها از شاعرانی بر می ،مهم

های مختلف گسترش یافته، شمار این دسته از شاعران به نسبت شاعرانی کاه ها از فرهنگتعام ت انسان

زناد، له دامان میآنچه بیشتر به این مساأافزای  چشمگیری یافته است.  سراینداز تجارب فردی خود می

 اند.آمدهیابی آن بردی در پی ریشهندان زیات انسان معاصر است که اندیشمباران هوی 

« دی دیگارتول ا»دفتر شعردو در در جوامک ک نشهری امروزی را  سیمای انسان معاصر ،رویپی جستار 

 -به شایوه توصایفی یوسف الخالسرود   «طویله قصید » واثر فروغ  «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و 

نمایاد، را ایجااب مای و چرایای چناین پهوهشایت آنچاه ضارور. دهادقرار مای مورد خوان  ،توبیقی

انساان معاصار و   در شعر خود باه منواور ترسایم چهار« قهرمان» همسویی دو شاعر درکاربست اسوور 

العااده بارای خاارقهاای برخاوردار از تواناایی بر مبنای این اسووره، یک قهرماانِ. ت اوستباران هوی 

سافر رود تاا دارویای شافابخ  بیاباد. ی دور و دشاوار مایسافر باه ها یا بیماریرهایی مردم از مصیبت

های زنادگی در عرصاه ای، تمثیلی از زندگی انسان در رویارویی باا ساختیقهرمان از منور نقد اسووره

 .(212:1316)بیرلین، حیات است

 پژوهش و پرسش. روش 8-1

 ایان پاهوه  باه شایو  ،داردوجاود نا دو شاعرو تعامل ادبی  مستقیم آنجا که شواهدی دال بر ارتباط از

 ،بار خا ر روش فرانساوی، پاهوه  ،کاه در آن پاذیردیکایی در ادبیات توبیقی انجام میمکتب آمر

در صادد  ایان جساتارکاه  هااییپرسا . ات از یکادیگر نیساتبی دمشروط به اثرپذیری دو شاعر یا دو ا

 به شرح ذیل است: ،هاستپاسخگویی به آن

 های دو شاعر چگونه بازتاب یافته است؟ودهانسان معاصر در سر چهر  -1

 ؟اندبهره گرفته قهرمان اسوور  هایجنبهکدام  انسان معاصر از دو شاعر به منوور ترسیم چهر  -2
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 ة پژوهشپيشين .8-3 
به ناوی با موضاوع  که هاییپهوه وانجام نگرفته است دو شاعر آثار   پهوهشی توبیقی دربار ،تاکنون

 ای بااا عنااوانمقالااه در (1332) گااودرزی لمراسااکی :ارنااد بساایار اناادک هسااتندحاضاار ارتباااط د

د در اصالت وجود در سه ماور انسان، آزادی و تعه  به موضوع «لیسم در شعر یوسف الخالاگزیستانسیا»

 رناگ دینای دارد ناه الااادی. ،پرداخته و به این نتیجه رسیده که اگزیستانسیالیسم یوسف الخاال شعر او

 «فای شاعر یوساف الخاال ةالمسیحیحو الرماوز  مسای ال» در مقاله (1333) و مامدی بایزیدی روشنفکر

در  و رساتاخیزی آن را ایثاارگری به خصاو  جنباة عیسی)ع(حضرت  و زندگی تشخصی های داللت

ت حضارت ی شخصی رستاخیز ةجنب ،آن است که شاعر . حاصل این پهوه اندشعر الخال بررسی نموده

به کار گرفتاه  های میانی قرن بیستدر دهههای عربی سرزمین آورمرگوج از وضعیت خر مفهومدر  را

 .نانه داردخوشبینگرشی  و در این ارتباط،

 دو نویسنده ةدربار .8-4
ت معروفی ا  ادب معاصر است. عماد ةهای پرکار درعرصتاز جمله شخصی  (1312ا1312) یوسف الخال

آرای نقدی او در خصاو  نیااز زباان و ادب  گردد.برمی «شعر» مجلهیعنی  ؛اشاو به مجله نقدی وادبی

 مانناد جباران در مقالاةتی، همسنگ آرای ناقادان بزرگای ل و گذر از معیارهای سن عربی به تغییر و تاو 

زباان ماااوره در  تادریجی جاایگزین نماودندر باور او  است. الغربال و نعیمه در کتاب «نقیق الضفادع»

بان فصی  تنها راه ادامه حیات زباان عربای و رهاایی آن از قواعاد دسات و پااگیری به جای زآثار ادبی 

 www.thevoiceofreason.de/ar/article (2002فاضل:) عراب است.همچون اِ

 ارای آثار فراوانی است که از جملة آنها موارد ذیال شاایانهای مختلف داو در حوزه ،بر اثر فوق افزون

هاای )سارودهد فای االربعاین ئافتااده(، قصااالمهجور)چاه تاکر ئلاریه، البهای شعر: ادیوان ذکر است:

اثاار  )ساارزمین ویااران( االرض الخااراب چکامااة :ترجمااه «.هیرودیااا»شااعریسااالگی( و نمایشاانامه چهاال

های شااعران آمریکاا(، آبراهاام لیانکلن چینی از سرودهگل )ترجمة تی.اس.الیوت، دیوان شعر آمریکایی

 ، پیامبر اثر جبران خلیل جبران، و گلچاین اشاعار رابارت فراسات(1362-1121) رگبنوشته: کارل ساند

 (.11:1320الخال،)فی الشعر ةثالادا ام،ی األ دفاترنقد:  .(1121-1363)

 :شودخ صه می ،متفاوت  در دو دور(1313-1312) فرخزاد روغ زندگی ادبی ف

 درونمایاة است. دارای گرایشات تند رمانتیکی «نعصیا»و « دیوار»، «اسیر» یعنی ؛او در سه دفترآغازین -

ای جامعه سانتی مردسااالر را عشق نافرجام است و هنجارها و تابوه ،در این سه دفتر های اصلی سروده
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مناساب ایان  ت شعر فروغ را شاید بتاوانی کل  وس شمیسا دربار کشد. تعبیر سیرپروایی به چال  میبا بی

از عواطااف و  ایشاااعری غنااائی اساات و همااه چیااز را در هالااه ،اساااسفاارو غ در »ادباای دانساات:  دور 

 (20:1326) «کنداحساسات مرور می

یکی تو با گذر از شاور رماان اندازدپوست می «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و «تولدی دیگر» او در -

او در  تجربة. گیردیی به خود مهانبا معیارهای ج یک شاعر  ران بزرگ، چهرگیری از تجربه شاعو بهره

)صادقی شهپر و « اندیشدانسانی و پویا که جهانی می کام ًای اندیشه»ای بشری است، این دفترها، تجربه

 (.30:1330مهر، مشتاق

 . پردازش تحليلی موضوع1
 تی و فکری مشابهصيّهای شخزمينه. 1-8

های فکری اه و نزدیکی افقسبب همسویی نگ ،ت دو شاعرهای مشترک در شعر و شخصی برخی ویهگی

، اناد. الخاالانسان معاصر و فلسفه هستی او را در کانون اندیشه خاود قارار داده، هر دوها شده است: آن

 دانادکی بر الگوهای متعالی زنادگی مایآل مت شعر را ابزاری برای تهذیب نفس بشر و تربیت نسلی ایده

ای سخیف و ساختگی ه انسان در مرکز آن نباشد تجربهای ک( و در باور او هر تجربه16:2001)السالسی،

 شااعربودن را از انساان»( و فاروغ، 112کناد)همان:هی نمیاست که شعر جاویدان و پایادار باه آن تاوج 

 (.12:1321کوب، ین)زر  «داندبودن جدا نمی

 صاااًگرای جهااان خصودارشااان از شاااعران باازرگ انسااانتاارین وجااه مشااترک، اثرپااذیری دامنهبزرگ

 1«سارزمین ویاران»اش پارآوازه آمریکایی مشهور قرن بیستم و چکاماة -، شاعر انگلیسی«تی.اس.الیوت»

، «اباسیاا»، «اتیابیاا»ماننااد  ،شاامار الیااوت در کشااورهای عرباایاساات. یوسااف الخااال از پیااروان بی

 والت» ندامان انارای دیگر جهاگزرگ انساناران باست و از شاع «م جبراارا ابراهیاجب» و« دالصبوراعب»

وی   (.11:1320)ر.ک: الخال، است هم الهام گرفته« 2لورکا»و« 1مایاکوفسکی»، «3ازرا پاوند»، «2ویتمن 

ثیرپاذیری فاروغ أت  (. شفیعی کدکنی درباار21)همان: خودش شناخت عمیقی از الیوت دارد ةبنا به گفت

آگاه « بیاوریم...ایمان »و « دی دیگرتول »های معنوی و فضایی شعرهای آخر بریدگی»گوید:از الیوت می

                                                           
1. the waste land 
2. Walt Whitman   
3. Ezra Pound 
4.  Mayakovsky 
5. Lorca  
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(. تجربه شعری فاروغ در ایان دو 222:1330) است «سرزمین ویران»ثیر الیوت و خاصه و ناآگاه تات تأ

« 2پاااز»، «1نااوالیس»، «3پاونااد»، «2الیااوت»، «1پااو» دفتاار، همساانگ تجااارب شاااعران باازرگ جهااان ماننااد

(. الخال در ارتباط با لزوم پیوناد شااعران 11ه ناشر:مقدم 1323 )نک:دیوان فروغ، و...ارزیابی شده است

های خاود گویناد پایشاان را از خاناهبیشتر کسانی که امروز شاعر می» گوید:امروزی با ادبیات جهان می

 (.16:1320اند )الخال،های  نخواندهبیرون نگذاشته و شعر جهانی را در زبان اصلی و سرچشمه

هاسات. فاروغ از گیری از آنهاای تمادنی بازرگ و الهاامباه حوزه ق دو شاعروجه مشترک دیگر، تعل  

ی ایاران سایراب شاده و الخاال از آبشاخورهای های بزرگِ فرهنگی دین اسا م و میاراث مل اسرچشمه

تی ساه دیان بازرگ آسامانی و همچناین از های عربی و منوقه شام به عنوان پایگاه سان فرهنگیِ سرزمین

 النهرین و مصر باستان.، بینقیهیهای باستانیِ فیننتمد 

تها باه هاست. یوسف الخال، ماد تی آندوستانه نیز یکی از اشتراکات شخصی های فرهنگی وانسانتالی ع ف 

خاناه سایاه »ت کرده و فروغ با سااختن فایلم الی نشرکتاب فع  وابسته فرهنگی سازمان ملل در حوز عنوان 

ات کماک های بشردوستانه را تجربه کرده است. این تجربی تالی فع ، در مورد بیماران جذامی ایران« است

 آید.های انسان معاصر به شمار میها و رنجبزرگی در راه شناخت دو شاعر از دغدغه

 قهرمان اسطورة. 1-1
ها آنچه بی  از همه باعث شاباهت شاعر فاروغ و الخاال شده،کاربسات یکای از پرتکرارتارین اساووره

هار دو شااعر الاذکر اسات. های فوقسااختِ سارودهدر ژرر «قهرماان» ساوور ا یعنی ؛اتادبی   درحوز

تارین شاگردهای هنار و ادبیاات اند این درونمایه را از طریاق یکای از پرکااربردترین و جاذابکوشیده

شااعران معاصار در اساتفاده از  ةع قادلیال پردازی در شاعر خاود باه کاار گیرناد. یعنی اسووره ؛مدرن

، پهوهشاگر معاصار عارب، ماناایی «علی عشری زائاد» به تعبیر شانانتقال مفاهیم ذهنی ورواسووره به من

(. از 16: 2006گاردد )س آن است که از رهگذرآن، شاعر هام جاوداناه میاسووره در ذهن مردم و تقد 

هاا و تماای ت ناوع بشار هساتند کاه باه شاکل گااه آرزوهاا، ترسها، جلوهچون اساووره ؛سویی دیگر

                                                           
1 . Pou 

2 . Eliot 

3. Pound 
4 . Novalis  
5.Paz  



 1331، تابستان 11نامة ادبی ات توبیقی، سال پنجم، شمار اوش/ ک6

ها در اساووره»اناد پاس العااده در حافواه جمعای بشار، نماود یافتهاورائی با نیروهای خارقموجوداتی م

 (.122: 1312کمبل، ) «مان را ببینیمت انسانیتوانیم طرحی از موجودی می

در »شاود: ها به عناوان گریزگااه روحای انساان یااد میها این است که از آنکارکرد دیگر اسووره

 «آیناادا، مااأمنی باارای رهااایی انسااانِ گرفتااار در خااح معنویاات بااه حساااب میهعصاار مدرنیتااه، اسااووره

 (.12:1331زاده و قبادی، )قاسم

الگااوییِ تکرارشااونده در بساایاری از را یااک انگاااره کهاانقهرمااان   اسااوورگاارا، ناقاادان اسااووره

(، 1312-1301) «جااوزر کمباال» ؛داننااد. از جملااه ایاان ناقاادانهای حماساای باازرگ جهااان میداسااتان

نامیده اسات. خ صاه « چهره هزار قهرمان»توان نام برد که آن را شناس معرور آمریکایی را میاسووره

اش باه زدهاز شهریاران است برای نجاات سارزمین مصایبت این اسووره چنین است: قهرمانی که معموالً

طبیعی مثل سیل، طوفاان،  هایرود. او به مبارزه با ناامنیهای سخت میسفری دور و دراز و پر از آزمون

پردازد و در انتها باید برای نجاات سارزمین نفارین شاده های واگیر مثل وبا و طاعون میقاوی، بیماری

کناد و ضمین مییابد که جاودانگی را تقهرمان در واپسین مرحله به اکسیری دست می .درمانی پیدا کند

 166:1313)ر.ک: گارین و همکااران، تی استآور سعادت و نیکبخپیام نجات و رستگاری مردم و مایة

 النهرینایِ گایلگم ، هالاةانگیز در افسانه بینگیاه شفابخ ِ شگفت (.22،1332و خوارزمی و همکاران:

تابد، شایر بهشاتی، ناان و شاراب مراسام آیینای عشاای س میهای مقد تنوری که بر حکیمان و شخصی 

آب  هستان، گل سرخ آسمانی در کمادی الهای دانتاه، چشامپهلوانان در یونان با 1ربانی، غذای نامیراییِ

جویی و هایی موازی از این اکسیر هستند که بیانگر میل فوریِ کماالحیات در افسانه اسکندر همه تمثیل

 (.1312:110،فناناپذیری انسان هستند. )ر.ک:کمبل

یافتاه اسات.  های مختلف به شاکل ماوازی و باا بنیاانی مشاترک، نماودقهرمان در فرهنگ اسوور 

( و رستم در 232)همان: در یونان، کواتل در مکزیک باستان 3های کهن آلمانی، تزهدر افسانه 2زیگفرید

، شاکلی دیگار از ایان «شااه مااهیگیر» الگاو هساتند. افساانههای ماوازی ایان کهنایران باستان، صورت

ر ثیر آن بر آثاد آن سروده و تأبنیا را بر«سرزمین ویران»معرور  چکامة ،تی.اس.الیوتاسووره است که 

ختلاف در هاای مسترگ، الگوی بسیاری از شاعران معاصر از فرهنگمورد باث، آشکار است. این اثر 

                                                           
1.ambrosia 

2. Siegfried 

3.theseus 
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های تهای مرگ، سعی کرده مرگ سان های اسوورهآن با کاربست داللت قرن بیستم است که سرایند 

های رساتاخیزی، نیااز باه با کااربرد اساوورههای گذشته را  یادآور شده و نانسانی و میراث معنوی تمد 

 ها را گوشزد کند.احیای آن

 تحليل تطبيقی. 1-3
، رکاود شاعر در آن از زبان اول شاخ  های بلند یوسف الخال است کهیکی از سروده «قصیده طویله»

سات ایی انتهای، انسانی سرگردان در هزارتوی بیکند. راوزده بر جهان مدرن را روایت میمعنویِ خیمه

اصالی  درونمایاهکناد. است و برای خ صای از آن تا ش مای اسیر گراییمادی که در چنگال هیوالی

 .نیز در دو مجموعه مورد اشاره، همین رکود معنوی است فروغهای سروده

دو شااعر باه پیاروی : ، نخست اینکهاصلی باث الزم است به دو نکته اشاره شود ةقبل از پرداختن به بدن

و  اند بلکاه داللاتانسان مدرن بهره نگرفته ادن چهر دقهرمان برای نشان  الیوت، تنها از اسووراز سبک 

اینکاه  ومد ،انادبه کار گرفتهقهرمان  با اسوور به شکل ترکیبی گاه را  هابرخی از دیگر اسووره ماتوای

از باه شاکلی پنهاانی ه فقاط اناد بلکابه کار نرفته هاآنه شکل مستقیم و صری  در آثار ها باسووره بیشتر

فقاط روح  ،ی معاصر، ناقد و شاعر فلسوین«سلمی خضراء الجیوسی»بیریا به تع استفاده شدهها ماتوای آن

 (.112:2002) جاری است ،در شعر اسووره

 ای مشترک در دو متنهای اسطورهمایهبن .1-3-8
 زدهسرزمين مصيبت . 1-3-8-8

تمثیلای از جهاان ت از الیوت آن را به عنوان فروغ و الخال به تبعی  که نقهرما های اسوورهمایهاز بنیکی 

هرگاه قهرمان »گوید: درباره آن می است که کمبل «زدهسرزمین مصیبت» مایهبن، اندمدرن به کارگرفته

ند، کدهد و به منجی نیاز پیدا میدرت انجام عمل مثبت را از دست میماند، قمی بنا به دالیلی از سفر باز

شاود و جهاان باه هزارتاویی های ساخت مایل به سرزمینی بایر، مفاروش باه سانگجهان شکوفای  بد

باه وجاود هنگاامی چنین حاالتی  ،در اجتماعات واقعی انسانی .(62:1312) «شودمرگبار برای او بدل می

وجاود یاک  نیاز بهدر این صورت، گسیختن است، هم جامعه در حال از برسد، شیراز  که به نورآید می

 .(11:1331زاده و قبادی، قاسم ازنقل  ، 322:1321موقن، )شوداحساس می و منجیپیشوا 

 خشاکبرهاوتی به شکل  های معنویارزش به دلیل فاصله گرفتن ازرا  ن مدرنجها ،الیوت ،نخستین بار

گااری و انای نمااد برهاوت معناوی، مارگ، نیسات. بیاباان در نقاد اساوورهنادکمای ، ترسایمانتهااو بی
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راکااد و ، جهااان کنااونیچیااز در  همااه ،(. از منواار الیااوت132:1313)گاارین و دیگااران،  سااتنومیاادی

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

ین بخشاند، آواز زنجاره تساکگادازد و درختاان مارده/ پنااهی نمیشناسی تو؟کاه خورشاید مایمی چه
 (.12:1313الیوت، ) رسد.نمی به گوش آبیچک های خشک چکدهد،/ از صخرهنمی

آن کس که روزگاری زنده بود مرده است/ و ما که زنده بودیم اینک/ با این صابوری انادک در حاال 
زاری اینچنین، سکوتی نیسات، گار هسات تنادری در صخرهزاری/اینجا آبی نیست مگر صخرهمردنیم/ 

 (.22)همان: است خشک و سترون و بارانی نیست

 ی در شاعر معاصار عربای اسات.اههاای اساوورمایاهتارین بنبخ یکی از الهامشده نفرین سرزمینِ

جهان مردگاان که برای آوردن بهار به  «تموز»رود وبرای نجات مردم به جستجوی گنج میکه  «سندباد»

شعر معاصر عربای در مفهاوم نیااز باه یاک منجای قهرمان هستند که در  ، نمودی از اسوور کندسفر می

الخاال یوساف (. 112:2002)الجیوسی، اندبه کار رفتهاوضاع نامناسب اجتماعی و سیاسی رای رهایی از ب

تعبیار شاده  بیابان «عنوان»گرای عرب است که از جهان معاصر در شعر او با نیز از جمله شاعران اسووره

است و نیااز  ر، نمایانت روزگاچهره مردم، شهرها و کلی  :در سه سو  و ایستایی رکود و در دیدگاه او،

 ندیشاةجهان سترون معاصر در ادر  (.31:1312)جبرا،  شوداحساس می به شد ت به یک رستاخیز معنوی

 :توان جنبیدن ندارد برجای خود میخکوب شده وانسان معاصر است  که تمثیلی از ، قهرمانالخال

ََأ فاف  الض ََ و   ةدراک َ اه  يََامل مَ. فََا ا    دا  يری س َال أ   ََ ل يَثق اهلََءا     نَ. ال   ن  قَب     ََأس  الک َ ع  جب  أ  س  ال     ة غ ََفار   أس  ، والک 
 .(213-212: 1323)الخال، .يب ال   مشس   يف د  قع  ي قت  د  الء  قع  ان أ  و أ   ض  نه  ي   ط  ئ  /احلال ک  يفا اهل   ب  يلص  
از جاام  اسات.، هاوا سانگین نزدیکتر از بینیساحل و  است جنب بیها نمی بینم، آب جمکدر روریسَترجمه: )

 (نشیند.در آفتاب پاییز می زمان نشینم.خیزد و من میدیر صلیبی نیست.... دیوار برمی در .تهی خواهم نوشید

 ای برای گذر قهرمان به سوی هدر اساتعرصه نماد جنب ، حرکت، انرژی وها، آب در اسووره

ای اشااره ،جاام اسات. ن معاصارجهاامعناویِ تمثیلی از رکاود  ،در اینجا رکود آنو  .(212:1321)اپلی،

در و دارد ت دارد کاه نوشایدن آن مفهاوم ناوزایی در آیین مسیای  «عشای ربانی» پنهانی به مراسم آیینیِ

ا خالی باودن آن باه مفهاوم ام  ؛دهدقهرمان با آن مردم  را نجات میاینجا همان برکت نهایی است که 

 و کلید رستگاری را گم کرده اسات ،هاه از ارزششدانسان مدرن در هیاهوی جامعه خالیاست که  این

کناونی  آورت رناجاندازی از وضاعی جهان برای پوستنیز نشان از آن داردکه  از صلیب شدن کلیساتهی

 .ستایثار و فداکاری یک منجینیازمند 
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در  بخشای و بااروری خورشاید و مارگ حیواناات و گیاهاانرفتن نیروی حیاات، از دستفروغدر شعر 

 های معنوی است:از مرگ ارزش ن، تمثیلیزمی

ها به صاراها خشکیدند/ و ماهیان به دریاها ها رفت/ و سبزهگاه/ خورشید سرد شد/ و برکت از زمینآن

 (262: 1323، )فروغ دگان  را/ زآن پس به خود نپذیرفتخشکیدند/ و خاک مر

 (263همان:) پایانی/ خورشید مرده بودشاید، ولی چه خالی بی
بخ ، به روایات ل معنوی توسط یک ابرمرد نجاتدادن نیاز جهان معاصر به یک تاو  نیز برای نشان او

، )ناک، شافیعی کادکنی )ع( متوسال شاده اسات دارشدن حضارت مسای  ماجرای بر توراتی و انجیلی

 :(33:1326شمیسا، ؛ 230:1330

 (311: 1323فروغ، ) رام دهنده در گور خفته است/ و خاک، خاک پذیرنده/ اشارتیست به آنجات

 سردرگمی و بالتکليفی مایةبن .1-3-8-1

های انسان معاصر در اندیشه دو شاعر است کاه از ویهگیگی یکی ر روزمَ ک ر سردرگمگرفتاری در 

یاه در مااین بان دو به زندگی انسان در جوامک مدرن امروزی دارد. شان از نگرش اگزیستانسیالیستی آنن

شاود. مااجرای سارگردانی قاوم گُمخاناه نمایاان مای به شکل ساراب و اینان اسوورهجریان سفر قهرما

میاراث ی کهان از هاانموناه ،در یوناان باساتان «سایزیف» افساانه و  به دلیل نافرماانی «تیه»دریل اسرائبنی

 یسانگی را تاا بااالبه دلیل ریشخند خدایان، ماکوم شد که تا ابد  سیزیف .استمایه بنی این اهاسوور

بساامد در  الگو از نمادهاای پارکهناین . (221:1311)اسمیت، هرگز به قله نرسدقله کوهی بغلتاند، ولی 

 راانسان معاصار  ،الخال .(113:2002)الجیوسی: استو تکراری  بیهوده مبارز  سمبل وشعر عربی معاصر 

خاود گرفتاار  ض لت در هزارتویکه همچون سیزیف  نمودههویت دگردیسی بی جهانگردیدر هیئت 

آب در هااون » المثال قادیمیضارب تاداعی کنناد ، بخشیو نجات برای رهاییثمر او شده و ت ش بی

 است: «کوبیدن

 (211:1323)الخال، .ةي  ء ال ه  ب   ح  ان سائ  أ   ءم  ي  ال/    و  تا ي       ءادا  ج   ب  رک  ان أ  أ   و   نة  س   ل.    ل   القات   غ   ض  ان أ  أ   و   نة  س   ل.  ل   

 ،من امروزشوم./...مرده، سوار می اسبی بر تسال اس مینجوم. هزارقات می که من، سال است مینهزاره: ترجم)

 (تم.هوی بی جهانگردی

این  و جویدن آن کنایه از یک دور و تسلسل بیهوده است.است درکشورهای عربی  رمخد  گیاهی، قات

شاهریار قهرماان و ماردن آن  به افساانةای است اشاره کننده اسووره سیزیف است و اسبتصویر تداعی

 ارد.ندتی را هوی ، توانایی خروج از باران بیانسان مدرنکنایه از آن است که 
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)شمیسا،  است تکرار، یکنواختی و بیهودگیب تکلیفی  موتیفِهای اصلی شعر فروغ نیز، یکی از موتیف

اجتمااعی بازرگ  باراندرن را یک ه و تکراری مردم در جوامک مروزمر  زندگی ،او .(121و  11:1326

 در دور و تسلسال دوساتانه خاود را احساساات و عواطاف انساان ،فاروغ درن در اندیشةانسان م. داندمی

 :به فراموشی سپرده است اشروزمَر گی

رسیم و آنگاه/ خورشید بر تباهی اجساد ما قضااوت خواهاد های هزاران هزار ساله به هم میما مثل مرده
 .(320: 1323)فروغ، کرد

بادون  ،ندکتکرار میرا روزمره  تعارفات کوکی فقط هایمانند ماشین، زدهروح و ماشینبی و در جامعه

 د:به فکر همنوعان خود باش که واقعاًاین

و در  اند/باال خزیده رده از دوسوی گلوگاه /های آبی رگهای / مانند مارهای مای که رشتهدر لاوه

 (321همان:) س م.-س م/-کنند/جای خونین را تکرار میه های منقلب  آنشقیقه

 «صب  بخیر» گوید:دارد/ و به یک رهگذر دیگر میهگذری باشد/ که ک ه از سر بر مییا عبور گیج ر

 هایشدنشان از ارزش در اثر دور مدرن و ب تکلیفیِ مردم در عرصه جامعة گردانیفروغ، برای تبیین سر

گمشده و دربدر  هایانسان» اوکند. در نگاه مسی )ع( استفاده می اتوای اسوور ، بار دیگر از ماعتقادی

 .(1323:263،)شمیسا «زندگی صدای آرامبخ  رهبران معنوی را نشنیدند پناه دیگر در پهنةو بی

-262: 1323فروغ،) ها نشنیدندهی چوپانی را/ در بهت دشتعیسی/ دیگر صدای هی های گمشدهو بره

266) 

اناد. که دو شاعر از آن بهره گرفتاه قهرمان است ی اسوور بخ  دیگری از ماتوا «هاآزمون جاد »

)ر.ک:گارین،  رسادها به رستگاری میکند و با عبور از آنای پر از مانک حرکت میقهرمان، روی جاده

ک هساتند. از ایان موانا باساتانی نماودی ،هفتخوان رستم و معمای ابوالهول در افسانه اودیپ .(166:1313

 ،در شهرهای مدرن ناقص  و عق نیت ست که علم، قهرمانی پوشالیو فروغ انسان مدرن در شعر الخال

در  نمااد پیشارفت انساان در تمادن صانعتیشاهر باه عناوان  ه است.کردرهنمون  را به سوی گمراهی او

 :اندیشه دو شاعر عامل انارار و اناواط اخ قی انسان است

 الخال:

 ل  ک َي   اب   الَذ   و   عمَا؟ال   ق  ئ  هَذا الاَا کءن  ي  ن ب؟    ت  الک   ش  ءا   ا ه  ف   .  رض، القاب  ا ال  ل  ع   ض  ذا الباک  ه کءن  ي  ن    
ََاملل َ ولََة  فَا د   ب  اََک  ع   ا َباان     الََب   نَة  يدفََا     ءن  يَالع   ََبق ََغ   ل  رج َها أ  الح  ک  س  )الخااال،  حََلن الء    َ ب  يب ت فَا س 

212:1323). 



 11 /گرای یوسف الخال و فروغ فرخزادبازتاب اسوور  قهرمان در شعر انسان

 

در  /کاور؟ رانناد  ایان کیست نشسته؟ ها، به انزوادر حاشیه کتاب، دود؟روی زمین می کهکیست این ترجمه: )

غارق در  سات،و س حشاان پاهااییهاا لشاکریانند و موش پادشاه،در دولت  /.دچشمها طعمه مگسانن ،شهر خدا

 (از گِل. بستری

 نساان،هاا باه اباست. کتا توقف زندگی در شهرهای مدرن به دویدن تعبیر کردهشاعر از شتاب بی

در هماین  توسط مگس هم تعبیر دیگری از گمشدگی انساان شدن چشمانخوردهو  بخشندبصیرت نمی

 دیپ در اثر ارتکاب یک گنااه نابخشاودنی اسات.وکننده کورشدن چشمان ابصیرتی است که تداعیبی

ساتند و دولات تی هوی معنادر اینجا نماد شیوع طااعونِ بایبیماری طاعون هستند  دهندهها که انتقالموش

اسات تمثیلای از جهاان مادرن اسات کاه  1«شاه ماهیگیر»ای ضمنی به افسانه اشاره پادشاه که دربردارند 

 .بیماری مذکور همه جای آن را فرا گرفته است

 فروغ:

رود/ و سااعت همیشاگی  را/ باا توحید مای سوی لاوهه کسی که روی جاده ابدیت/ باین کیست این 
 (322: 1323،فروغ) کندها کوک میها و تفرقهیقمنوق ریاضی تفر

 (226همان:) اند/ آن بادپا سوارانند؟های چوبی خود تکیه دادهپس این پیادگان که صبورانه/ بر نیزه

 (313همان:) رود اینسان/ صبور،/ سنگین،/ سرگردان/ فرمان ایست دادشود به آنکسی که میچگونه می

 .(322:)همان حوادثند چه مردمانی در چارراهها نگران

 «جااده» ایِتعبیر اسوورهاجتماع از  ةدادنِ سیر زندگی انسان مدرن در عرص فروغ نیز به منوور نشان

حرکت قهرمان برای   کنندر طول آن در جستجوی توحید، تداعیت و حرکت انسان داستفاده کرده اس

تفرقاه و تفریاق،  از منواقِ شاعرمنوور  ید.نمانیافتنی میا این هدر دستام  ؛به نیکبختی است یابیدست

اسات کاه باویی از ایثاار و نوعدوساتیِ منجیاان گرا در جوامک مادرن بی  از حد انسان مادی حسابگریِ

و برگردانادن  (63:1326)شمیساا،  نماد ب تکلیفی اساتدر مسیر حرکت، چارراه  نبرده است.اساطیری 

 فرساست.اد دارد،کاری بسیار طاقتناکجاآبانسان مدرن از این مسیری که روی به 

گرفتن از فاصلهرا مسبب  شهرهای مدرنزندگی در ک نهای دغدغهشناسان، نو انسا شناسانجامعه

کناد و ت مایبگری و دق اشناسی، حساای ما را مجبور به وقتپیچیدگی زندگی شهر» دانند:ها میارزش

ولای از  ؛باه هام نزدیکناد فراد از لااا  فیزیکایکند. در شهر ان را به یک مسأله ریاضی تبدیل میجها

 (. 36:1331)ک نتری، « شناختی از دیگران جدا و مستقل هستندلاا  روان

                                                           
1-fisher king myth 
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وغ، بوروکراسای و دوستِ مکزیکی که خود از پیروان الیوت است، همچون فار، شاعر انساناکتاویو پاز

 داند:ای مدرن میهعامل این روابط عاطفی سرد انسان اداری را قوانین سختگیرانة

هاای کاغاذبازی، میلاه ها/هاا و زنادانهای آهنای بانکهمیلا اناد/قوانین را جویاده های صارایی/موش
 (.11:1313)کندای که انسان را از انسان جدا میهای پوسیدهبی، نقادیوارهای نامرئ خاردارها/سیم

دن و صاای شاات بااا تخص جمعی ااافاازای  »گویااد: ، فیلسااور آلمااانی در ایاان رابوااه ماایزیماالگئااورگ 

 «ق باه چیازی ندارناددیگر احساس تعل  هاکند و آنای بدل میارهپهای تکهتشهرنشینی، افراد را به هوی 

 (10:1331)ک نتری، 

رق شادن در شادن از اصاالت و زادگااه و غا جادارا ت گرفتاری در این دور و تسلسل عل  «اکتاویو پاز»

سرچشمه سا متی و نماادی  هر انسان در اندیشة پاز، هلی ت او طن و هوی داند. وت میهوی ک نشهرهای بی

از اصال باعاث احسااس افتادگی  از بهشت نخستین است که کهن الگوی همه آرمانشهرهاست. این جدا

 (.32:1311)پاز، کندورت انسان به منجی احساس نیاز میشود و در این صگناه انسان می

 سقوط به ژرفا .1-3-8-3

 اناد.همایاه کماک گرفتای انساان در جواماک مادرن از ایان بانر به منوور ترسایم ساقوط اخ قادو شاع

شاود، مااجرای یااد مای «گنااه نخساتین» ت مسیای به عنوانکه از آن در سن  مایهترین نمود این بنکهن

 مایاه(. این بان26:1330ماسبی و طاهری، )طه ممنوعه است  هبوط حضرت آدم)ع( به دلیل خوردن میو

 است. ت به عالم مادهسقوط از عالم معنوی به معنی  در معنای ژرفتر

اسات. او باه هماراه پادرش در الگوی ساقوط باه اعمااق کهن 1«ایکاروس» اسووره ،اساطیر یوناندر 

برجی زندانی شده و برای فرار از آن پرهایی را با موم به بادن خاود چساباند و از بااالی بارج باه پارواز 

کاه خورشاید پرهاای  را  و به جایگااه خادایان نزدیاک شاد گرفت آنقدر اوجا ام  ؛دتا فرار کندرآمد 

 ورزی،طمااک ،ماااد بلناادپروازین ،کاااروسیا (.211:1316)بیاارلین، .د و در اقیااانوس سااقوط کااردسااوزان

 است. و سقوط حقیقی کردن جایگاهگم

 »قیاایی باه ناامیفینشادن یاک اساووره مایاه را در تصاویر غارق ایان بن «سرزمین ویران» الیوت در

 .(113:1313)الیااوت، اساات تسااقوط از معنوی اا ت جساامانی ولااذ نشااان داده اساات کااه نماااد 2«فلباااس

                                                           
1.Icarus. 

2.phlebas 
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ویر دارد باه نااوی کاه شاائبه شاباهت زیاادی باه ایان تصا ،تصویرپردازی سقوط در آثار هر دو شااعر

 کند.را تقویت میشاعر گیری هر دو الهام

 الخال:

ََت   هلَََ ءم  أ  قَ َن أ  ل َََ، فَ  ةاملَََب   هََذه   ق  يَََمع   ب  الق ََ ََل   رض ال   رکَََات  ءن د  طَ َهب  ي   .  يَََکضَََا ، ف  الف   ءا اروات  ق  ل  ا   ة  مَََب  الث   ءان هَََذه  له 
 يهء ت  ، س َلنَاس  ها ل  قت  ب  التَا س َ ة  فَ املعب   املَءتا  و   ابت  ب  ع َک    ءدا   حم، س  الف  ک  ة   ا  ب  ايماتا ل  ک   هف  الزائ   بة  الت   الک هذه  له  ه ل  ط  الااق  

 (213:1323الخال، ) هي  اهلاو  ا ف   ع    

 جهانم، چگوناه باه بر طاق آسمان اوج گرفتند یارانم و من برنخواهم خواست. این بار است ژررگور ترجمه: )

 ،واژگاانم خشاک. ریزان، در چنگ مرگ است این خااک دروغاین رو به قهقراست این میو  زمین فرود آیند.

 (فرو خواهد افتاد. م،جهن ، با من به معرفتی که برای مردم دزدیدم مردگان/ بةسیاه چون ارا چونان زغال است/

ای هر چیزی کاه ژرفاا دارد، نماادی از ساقوط و قهقراسات کاه یاا در پای آن نقد اسووره از منور

نمااد قبار ات از ها و معنوی الخال برای مرگ ارزش. رستاخیزی وجود دارد و یا به مفهوم فنا و زوال است

، کنایه از فناسات. بارخ ر انساان از آن مفهوم سقوط است و برنخاستن کنند تداعی استفاده نموده که

 ؛انادات باه افا ک رفتهایبندی بر معنوی اامروزی که شاعر خود را تمثیلی از آن قرار داده، اس ر او با پ

هی خشاکی و سایا س و علو و زمین، خاکادان و هاویاه اسات.ها جایگاه تقد زیرا که آسمان در اسووره

درن کاه تصاویر بعادی آن را کامال هاای ماارزشای دانا  انساانکم واژگان، تعبیری شاعرانه اسات از

پرومتاه، آتا  را از خادایان  اسات. اساتفاده کارده «پرومتاه» اسوور در اینجا شاعر از ماتوای کند. می

. این اساووره دهد ها نجات تا مشعل هدایت  باشد و از تاریکی دهدمیدزدد و در اختیار انسان قرار می

آور های زورگاو و پیااماز عبودیت به آزادی از یوغ قادرت ، به مفهوم گذرعربی در قلمرو شعر معاصر

که در شعر الخال کارکردی معکوس یافته اسات  (112:2002الجیوسی، ) است خیر و عدالت برای مردم

 ، همنوعاان  را معارفتناور کاه در هیأت پرومته ترسایم نماوده را  انسان معاصر ،که شاعر به این معنی

 فرستد.می گمراهیها را به اعماق بخشد و آننجات نمی

های مختلاف زنادگی اساطیری سقوط را در مفهوم سقوط انساان معاصار در جنباه مایةفروغ هم بن

کناد کناد، او جهاانی را رسام مایرسیم میجهان را در حال فروریزی ت»او اجتماعی به کار گرفته است.

زماان را پایاان، حجام شاوند و مصاائب بایدرآن به طرز دردنااکی واژگاون می که رویدادها و پیوندها

 (:32:1312)دستغیب،  «دهندآگنند و از فرورفتن خبر میمی
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ت قای و پایاان  چ/ در آن دهان سرد مکنده/ به نقوههای پیچاپیکدام قل ه کدام اوج؟/ مگر تمامی این راه
 (210:1323 ،فروغ) رسند؟نمی

 (212همان:) نگاه کن/ تو هیچگاه پی  نرفتی/ تو فرو رفتی

تاار ک روشانفکران را/ باه ژرفناای خاوی  های الکل/ با آن بخارهای گاس مساموم/ انباوه بیمرداب

 (262همان:) های کهنه جویدندهای موذی/ اوراق زرنگار کتب را/ در گنجهکشیدند/ و موش

پااک و سااده و انساانی را/ باه ورطاه زوال  ها/ امیاالصارر مادام مساکنو م شاید که اعتیاد باه باودن/
 (222همان:)ستکشانده

بناابراین  ،کماال را ندارناد امروزی، توانایی رساندن او باه قلاهانشعابات فکری انسان در دیدگاه او، 

 د منجای مااردم باشاند خااود دردارناد. روشاانفکران کاه بایااره او را در سراشایبی سااقوط نگاه ماایهماوا

همیشاه نمااد مانند شعر الیوت و الخال  ،که در شعر فروغ هاموش. اندهای الکل و افیون غرق شدهغرقابه

 ،شاد اشااره  ًزده دارناد و هماانوور کاه قابی پنهانی به ماجرای سرزمین مصایبتایرانی هستند، اشارهو

مون تکاراری فراموشایِ مضا ،های کهنههای ط یی در گنجینهشدن ورقمنتقل کننده طاعونند و جویده

 کند.کید میهای گذشته را تأمعنویت

هاای معناوی شناسان آن را عامل ناابودی بنیااندیگری از سقوط اخ قی انسان مدرن که انسان جنبة

ای دارد، خشااونت ناشاای از بازتاااب گساترده گراداننااد و در شااعر شااعران انسااانمای در جواماک ماادرن

ت. اکتااویو پااز در ایان های کشتار جمعی در قرن بیستم اسزونِ س حدن جوامک و تولید روزافشصنعتی

بماب اتمای  ین،هاای هیتلار و اساتالبازداشات ای بسایار کوتااه،ای کاه در واحاهساده»گویاد:ارتباط می

 گسایخته کاه در سارازیری،ای است عنانسده شمار دیگری را به خود دیده است،هیروشیما و فجایک بی

 (.131:1312)نوابی، «روی به سقوط دارد

بارای  بیناد کاه باه راحتای همناوع خاود راای مایعاطفهمردم بی  ت را در چهرسقوط معنوی فروغ، 

مارگ عواطاف انساانی در هجاوم » اخ قای، در نتیجاة کشاند. ایان فروپاشایی میرسیدن به منافک ماد 

 :(1330:112، مهر)صادقی شهپر و مشتاقی «ماشینیزم است ن وویرانگر تمد 

مرده و تکیده و مبهوت/ در زیر بار شوم جسدهاشاان/ از غربتای باه غربات دیگار ساقط مردم/ دل گروه

نااچیزی/ ایان  ای، جرقاهشد/ گاهی جرقاهم میمتور  هایشانرفتند/ و میل دردناک جنایت/ در دستمی
ی / مردان گلوآورندها به هم هجوم میکرد/ آنباره از درون مت شی میجان را/ یکاجتماع ساکت بی

 .(261: 1323فروغ،)دریدندیکدیگر را/ با کارد می
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ی انساان ایان تی است کاه کشاتار همنوعاان را بارابُ ،در دیدگاه الخال گرایی و حر  و طمکمیل مادی

 دهد:عادی جلوه می ،روزگار

 )الخاال، تَلالق   اَان  ل   ب ک  ي  َنا، سَط  و   يف ه  ء  َبط  خ   د  ي َ  ن  ث  مس  الَء  الش َ جَه  و   يف ه  بوح  ق   ب  نش  ي  ق، يب الط   ة  ع  لا قار  ع   م  ث  ي   ن  ث  الء  

231:1323) 
کناد. بُات خرطاوم  را در میاان ماا خمهاای  را در برابار آفتااب بااز ماینشایند، زت در چارراه می)ترجمه: ب

 آورد.(اند، زبانِ قتل را به حرکت در میگسترمی

 گمشده نيمة. 1-3-8-4

زن یاا  .زن اسات ایِهاند، تصویر اساوورن که دو شاعر آن را به کار بستهاقهرم دیگری از اسووره بخ 

آرام  قهرمان و راهنمای اوست. اگر قهرماان  ةاش، نویدبخ  کمال، ماییاهخدابانو در تصویر اسوور

 یاریگر او در رسیدن باه نیکبختای نهاایی یاا هماان نیرواناا ،چنان که هست با دلی نجیب بپذیرداو را هم

ناپاک بخواهد او را آلود و مان هوسا اگر با چشدهد ام ها نجات میست و او را از دشوارینگی()جاودا

هاا گار و نابودکنناده خواهاد باود و قهرماان را از جااده آزماونوقت اغواگر، وسوسه تصاحب کند آن

 .(116-132: 1312 )کمبل، منارر کرده، چه بسا موجب مرگ او خواهد بود

 ر.ک:گاارین،) شاودگمشاده یااا جفات روح یااد ماای ان نیمااه، از زن باه عناوالگااویینقاد کهاندر 

هاای آفارین  در کتاب در اساوورهمایه حضرت حاوا و آدم هساتند کاه این بن نمونةپی ( 161:1312

بین النهرینیِ عشق و باروری کاه  عُشتار، الهه .(101:1316)بیرلین،  شوندی مییک تن واحد تلق ، سمقد 

در شی و مشایانه مَ(، 220رود )همان:گان در زیر زمین میخود، تموز به جهان مرددر جستجوی معشوق 

چناین همگی،  ،اوزیریس در مصر باستان همسرایزیس و  (22 :1330 )طهماسبی و طاهری،اساطیر ایرانی

 .حکایتی دارند

رد و شادن ماکامال تصویری نمادین ازتواند الگویی، میی زن با قهرمان در جریان سفر کهنهمراه

مرد برای رسیدن باه کماال   زن کامل کنند :نددمعتق بسیاری از ف سفه .حیات واقعی باشد زن در عرصة

مادرن  جامعاة کنناده یکدیگرناد.کامال ،ت خاانوادههیاأ زن و مارد در ی نیزس ماهای در آموزه است.

روبروی هام  را هامردآنهای ذاتی و کیفی زن و گرفتن تفاوتنادیدهو  برابری دروغینِعای معاصر با اد 

 هاایباارانهای خاانوادگی از بزرگتارین شنه در کنار هم از این روست که فروپاشی ارز دهدمیقرار 

 اخ قی جهان معاصر است.
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یثاار تهای شاده و ی خانوادگی چاون وفااداری و اهاجامعه معاصر از ارزش معتقد است ،پازاکتاویو

بارای مارد ناه باه منزلاه نیماه  هماه علیاه زن اسات و ،نیماد قاوانین عشق حقیقی مرده اسات. اخا ق و

هست و آنچه  اًنیست. وجود او بین آنچه واقع اشود حقیقیخ هرگزاو . است« دیگری»کننده بلکه کامل

خود ساخته تصویری است کاه خاانواده، د هست تقسیم شده است و این تصویری که او از کنتصور می

ماذکر از او ترسایم کارده در تصاویری کاه جامعاه لاذا  ؛اناددهمذهب و مرد باه او تامیال کار ،مدرسه

 (.11-12:1311مابوس است )

 و آرمانی خود را از دست داده:صورت اساطیری  ،، زنالخال و فروغ در شعر 

 الخال:

 (211:1323الخال، ) ة   بأ  ها إ  ب  حا  أ   و   .  يصا الب  ل  ع   ة  جاج  ز   غبس  أ  س  

 (211همان:) ن  ت ع  ل  ت    يتأ   ب  تا إ  ح   يتأ   ب  إ   و  
 (ی زنم، مرا ترک گفتهحت .شمارم میو زن نشانم ای میشیشهدر پیاده رو ترجمه: )

عدم یکدلی و همراهای دو جانس در جامعاه مادرن  دهند نشان ،ن و شیشه در تصویر فوقدانستنِ زیکی

زن، هماین  بعادیِتاوان انتواار ثماره داشات. در تصاویر پر واض  است که از کاشتن شیشاه نمای است.

های فراوان در جواماک کید شده و بیت آخر، به مفهوم فروپاشی نوام خانواده و ط قسترونی و نازائی تأ

 مدرن است.

 فروغ:

ای این نیمه را تمام نکرد!/ چگونه ایستادم و دیدم/ زماین باه چگونه ناتمامی قلبم بزرگ شد/ و هیچ نیمه
: 1323فاروغ، ) بارد!و گرمی تن جفتم/ به انتواار پاوت تانم ره نمیشود/ گاه تهی میزیر دو پایم ز تکیه

211.) 

هر کسی یک جفت دارد، باید جفت خودش را پیدا کناد، باا او » نویسد:ای به برادرش میفروغ در نامه

)نقال در شمیساا،  «همخوابه شود و بمیارد. معنای همخاوابگی هماین اسات یعنای کامال شادن و ماردن

هاا باا شادن آنعدم تفااهم زن و مارد و کامال ،به وضوحمانند الخال ر ابیات فوق، ا او د. ام (122:1326

پاری و یاک مرد در شعر فروغ به شاکل  گمشده یا جفت آرمانی برای . نیمةکندیکدیگر را گوشزد می

 (122:1333، اسدیان )اکبری بیرق و شودظاهر می زن اثیری بسیار زیبا
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نه تنها کامل کننده مرد نیست بلکاه باه شاکل  عر فروغ و الخالقهرمان، زن مدرن درش برخ ر اسوور 

در اسااطیر عباری اسات کاه اغواکنناده 1«لیلیاث»الگوی کهان آن،شود. ظاهر می ،زن اغواگر و بدکاره

)شاعبو،  شاودهای زناشوئی است و از او باه عناوان ماادر هیوالهاا ناام بارده میزننده پیمانمردان و برهم

111:2006.) 

تمثیلای از  شاودیانتکاار ظااهر مایبه شاکل زناان خهم « سرزمین ویران» که در چکامة گار زناین نمود

 مدرن از زن و نگاه کاالیی به اوست:ابزاری جوامک  استفاد 

 الخال:

  (230-211 :1323 )الخال، هي  ءن  الف ات ق  ي  ل م ن  الع    نيف خذ  املبأ ة  ب ف لا  

 (ای رنگ؟چشمان پستهاز آن کیست  است. ران زن را ارزش دو پول سیاهترجمه: )

ابیات فوق در معنای عمیقتر به معنای آن است که زن امروزی، ارزش و جایگاه واقعی خود را از دسات 

از منوار  های فراوانی را به جان بخارد.ها برای وصال با او باید مرارتداده در حالیکه قهرمان در اسووره

 دارد: اشایعجیبی با شکل اسووره تناقض ،مدرن جامعة زن فروغ نیز،

س ناورانی/ مانناد چتار مشاتعلی مقاد  و بر فراز سر دلقکاان پسات/ و چهاره وقای  فاواح / یاک هالاه
 .(262:1323فروغ، ) سوختمی

 ،شاودس و اساووری ظااهر مایهای مقد تسر بزرگان دینی، شخصی  بر فراز س، معموالًنورانی مقد  هالة

هاای زناناه در قیااس باا نوعی تمسخر پنهان شاعر نسبت به وارونگی ارزش کاربرد آن در تصویر فوق به

 .ها مانند حضرت مریم)ع( را در برداردالگوهای متعالی آن

 کاری و دجالیفریب .1-3-8-5 

کااری اسات گویی و فریبهای شخصیتی انسان مدرن در نگاه دو شاعر، رواج دروغیکی دیگر از جنبه

ی در تولیادات شود. ایان ویهگات میکردن هوی گرفتن افراد از یکدیگر و گم لهاصکه منجر به انزوا و ف

عصاار مدرنیساام و پسامدرنیساام، ای در های اسااوورهتشخصاای »ای یافتااه اساات: ادباای بازتاااب گسااترده

زاده و قبااادی، )قاساام «اناادزده و بریااده از مااتن جامعهیافتااه، بااارانشااده، فردیتهایی تهیتشخصاای 

11:1331). 

گاویی، و ثبااتی، دروغنیرناگ، اغاوا، بیالگاویِ مایه در اسااطیر، کهانمرتبط با این بنالگوی نکه

کا غ در  یبناده از جملاه روبااه وار و فرگاهی به شاکل حیواناات مک ا هادر اسوورهاست که بازی هحق 

                                                           
1-lilith 
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ت شخصی  یر روم وهرمان نیرنگ وتقلب در اساطق، 2«دیناُ»های یونان باستان، در افسانه1«هرمس»آید. می

های مااوازی ایاان صااورت، شااودهااای آفریقااایی کااه بااا نقاااب ظاااهر ماایدر افسااانه3«بااایااورو»

 (.103-132:1312د،بورلن)الگویندکهن

دهناده نی که در جوامک مدرن خاود را نجااتچهره واقعیِ دروغگویا ،با کاربست اسووره لخال و فروغا

 دهند:کنند، نشان میفی میمردم معر 

 الخال:

قء ل  ا  بان يأ ان الغاب ة  الء د د  ف ا ا  م. ي  أ تَ ل ف ت    نذ  الف جب  ف ال   ن س    ح يق ءل  املقع د الک ايَ  أان    فبق  الط بيق،  ع ه،  
 (231:1323الخال، )  ب  ا    طبان  ه ق  ذ  ي، و نبب  ج  ه ح  بز  ، خ  واحدا   م صار  ک  رعب  الذی أ   الثالءث   و  
صال نقوه ات من ، گویدمی جنگل آرامم، ترسو بینم/ مننگرم و بزرگتری در میانه نمین میاز سارگاهاترجمه: )

سانگ اسات و  ،ناان خدای واحدی شد، ، شما را فریفتکه  ایگانهسه / .گویدمی زده مفلوکمعبرهایم، فلج

 (.دوای گَری ،شراب 

استمداد طلبیده اسات.  ات انجیل،بر مبنای روای شاعر در ابیات فوق از داستان زندگی حضرت عیسی)ع(

فریبناده در  گاناةراهم اسات. ساهاف و عرصه برای فریبکاران در نگاه او، زمین از منجی واقعی خالی شده

ردم را ارالزمان مااور منجای واقعای در آخاال از ظهااال است که قباادج  ت یهودایویر، شخصی ااین تص

(. ناان 103:2006د، )عشری زائ یرنگ و تقلب استت در شعر معاصر عرب، نماد نفریبد. این شخصی می

شادن و سام ی ناان  شادنِ ت و سانگنی شام آخر در آیین مسایای ای است به مراسم آییو شراب، اشاره

های خاود بارای نجاات کاه ایاده ستعاهای روشنفکران زمانه مابودن اد از جعلی  شرابِ منجی، تمثیلی

 کنند.فی میای شفابخ  معر جوامک را نسخه

 فروغ:

اه نواخات/ و باا ناوازش از نگاه کن که در اینجا/ چگونه جان آن کسی که با ک م سخن گفت/ و با نگ

 (.326: 1323)مید/ به تیرهای توه م/ مصلوب گشته استرمیدن آر

شود گیرد/ دیگر چگونه میهای مقوائی عزیز/ وقتی در آسمان، دروغ وزیدن میهای عزیز/ ستارهستاره

 (320همان: )اه آورد؟رسوالن سرشکسته/ پن هایبه سوره

                                                           
1-hermes 

2-odin 

3-yoruba 
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پربسامدترین نماد برای نیرنگ و فریب، شیوان است و در تصویر فوق نیز به نیرناگ  ،در شعر فروغ

از  البتاه شااعر در ایان تصاویر. (122:1333 بیرق و اسدیان،)اکبری یهودای اسخریوطی اشاره شده است

)ع( در اثر نیرنگ یهودا، کنایاه  صلیب شدن مسی  و برثیر پذیرفته روایت انجیلیِ سرگذشت حضرت تأ

)ع( در ایان  ت اسات و حضارت عیسایخوردگی مردم در جوامک مدرن و زیرپاا نهاادن معنوی ااز فریب

پیاامبر   گیاری از سایرابیات بعدی، تأکیاد هماین مضامون باا بهاره های معنوی است.تصویر نماد ارزش

همیشه راهبر و رهنمای انسان در تاریکی اسات در ایان تصاویر  که بودنِ ستارهاس م) ( است. مقوایی

برتاافتن انساان مادرن از به مفهوم روی  ار بر چهره مبارک پیامبرزدن کف گ نشان از گمراهی مردم و سن

 اصل الهوتی خود است.

 که باه نامدمی وارگیشیءت انسان مدرن را از شخصی جنبه این فیلسور معرور آلمانی،  ،«وبر کسما»

در اندیشاه  .(22:1331)ک نتاری،  اسات داریت به کاال در نوام سارمایهانسانی  یافتن از مقاممفهوم تقلیل

واقعای خاود را در   ک نموده که چهرای متار بدل به مردهبشر امروز را  ،یستد ماد ، دادوالخال و فروغ

 پس نقاب نیرنگ و فریب پنهان کرده است:

 الخال:

بن التِی نَمِی ةٌأسیي اببَیرَ ، وَبٍشَن خَمِ قينُعُ/ .حُيه الرحف رُفِصَتُ بٌصَقَ بيوکِمَ وَ/ عرال شَبِ أسيرَ وَ فةٌيَزَمُ وديقُنُ

إِضیرِ  أَنیب بیببِلي، جَنیبئِني مُعَلٌقَیةٌ عَلیي / عُنُقي باِل جُذُورٍ وِ قبمَتي عُکّبزٌ مَهجُور/ رائد.الجَ قِرَن وَمِ ةٍلي قبمَعَ

 (481-482: 9191)الال،  جِ الشبرِع.حضَج
گاردنم / .پیچادمایبااد در آن نوای ست که  توخالی نیِ ،تفمک /است و سرم بی مو. دروغینهایم پولترجمه: ) 

ام، ریشاه اسات و پیکارهناماه/ گاردنم بیکاغاذ روزاز  ایهکاربار پی نشساتهاز کاه ،  ای پررم گردونهچوبین و س

 (خیابان. هیاهویبر  ق استمعل هایم و باغام بابلیمن بزن،  عصایی رهاشده/
های نق  وسایل ارتباط جمعای و دساتگاه بیند وان این روزگار را پوشالی میوجود انسشاعر، همه 

تنااقض  ق بابال باههاای معل اعبیر باغشود. تای دروغین از انسان را یادآور میخبرپراکنی در ترسیم چهره

ت کاه ماردم در هیاهوی خیابان باه ایان مفهاوم اسا کند وامروز با جامعه آرمانی گذشته اشاره میدنیای 

 اند.زده، اصالت خود را از دست دادههیاهوی جوامک ماشین

 روغ:ف
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خوانند/ های / چگونه وقت جویدن سرود میانسان پوک/ انسان پوک پر از اعتماد/ نگاه کن که دندان
گاذرد/ صابور/ ان خایس میدرند/ و او چگونه از کنار درختهای / چگونه وقت خیره شدن میو چشم

 .سنگین/ سرگردان
برخااورد، هااای خوشجنازه هااای ساااکت متفک اار/هااای ملااول/ جنازههااای خوشاابخت/ جنازهجنازه

 (  322-321: 1323 )فروغ، های مع ینوقت هایخوراک/ در ایستگاهخوش پوش،خوش

باه تصاویر او در شاعر  ای که فروغ در ابیات فوق از انسان مدرن ترسیم نموده شباهت زیاادیچهره

مردانِ » ها این تصویر مشترک را از یکی از اشعار الیوت با عنواندوی آن هررسد به نور میالخال دارد. 

قراردادهای حاکم بر جوامک مدرن از منوار فاروغ باعاث شاده کاه ماردم بارای اند. اقتباس کرده1«پوک

 زنند.ویر و ریا بر چهره های تزفریفتن یکدیگر، نقاب

 ژان»در نگااه  اوه تصاویر ، شباهت زیادی باانسان مدرن در جهان اندیشه دو شاعر شدهویر مسختص
کند که گذشات زماان، ای مقایسه میانسان مدرن را با مجسمه»دارد. او ، فیلسور فرانسوی«روسو ژاک

رب  شکل کرده است که دیگار تفااوتی میاان او باه عناوان یاکو بی هامواج دریا و توفان چنان فرسود

 (.30:1331ک نتری، ) «و یا یک هیوالی وحشی وجود نداردالنوع 

 و حاصلخيزی رستاخيز. 1-3-8-6

، )ر.ک:کمبال نامادمای «برکت نهایی» آن را کمبل کهقهرمان  حله از مراحل سیر اسوور آخرین مردر 

اگار جاان داده ه یابد یاا اینکادارویی شفابخ  برای بیماری می ،، قهرمانچنانکه اشاره شد (1312:110

در پای  هاا، معماوالًرساتاخیز قهرماان در افساانهآورد. یابد و نیکبختی باه ارمغاان مایباشد، رستاخیز می

شدن، غارق شادن و یاا ساوختن در آتا  آوری چون دفن شدن در خاک، برصلیب های مرگنآزمو

از منواار نقااد شااود. می و نجاات مااردم و موجااب سرسابزی و باااروری زمااین و گیاهااان افتااداتفااق ماای

نمودی از امیاد انساان بادوی در مراسم آیینی انسان باستانی ای، چرخه مرگ و رستاخیز قهرمان اسووره

 به تغییر شرایط سخت زندگی است.

نسان معاصر را دورشادن او از ت ضعف اعتقادی اعل  شناس بزرگ رومانیایی، اسووره«الیاده میرچا»

داناد و آن را وحشات اش در چنگاال سرنوشات میبر گرفتاریتی خود و احساس او مبنی های سن ریشه

بودن روزگار و امیاد وریز منور الیاده این در حالی است که انسان باستانی با اعتقاد به دَنامد. اتاریخ می

ت ایان نابساامانی را عل انیاز . فاروغ و الخاال (111:1311) زدودبه رستاخیز جهاان، ایان وحشات را مای

                                                           
1-The hollow men 
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 گویاد:دانناد هماانوور کاه کمبال مایت موجاود ماییزال برای تغییار وضاعی قدرت الایمانی به یک بی

 :(122:1312) «امروزه دیگر ایمانی برای ما نمانده است»

 الخال:

 .(212:1323)الخال،  ءتيا الب  ف   ان  يال إءم، و  ي   ل  ک    ل  نتق  ت   بال  ا   
 .(ها نیستنهآیند و ایمانی در خاها هر روز به حرکت در میکوهترجمه: )

هاای جواماک مادرن و لازل بنیاانکنایه از عدم ثبات و تز ؛اندها که نماد استواری و پایداریحرکت کوه

 های آن است.ارزش

 فروغ:

 (262:1323)فروغ،  ها گریخته، ایمان استدانست/ که نام آن کبوتر غمگین کز قلبو هیچکس نمی

ه ایماان بااور قلبای داشاته باشاد دا را نفی نکند و به مقولفلسفی که وجود خ دیدگاه در باور الیاده، فقط

هرگونه هراسی را بزداید. او معتقد است هنوز مردمی وجود دارناد کاه در مواجهاه باا مصاائب  تواندمی

ت مسایای، ناشای از ن بازگشت حضرت مسی  در س مایةت و تقدیر الهی هستند و بنور مشی روزگار، منت

 .(161:1311) ر استهمین تفک 

تی معناوی فروغ به مفهوم خروج از باران بی دفن شدن در خاک و سرسبزشدن در شعر الخال و درونمایة

هاای انساانی ارزش« فصال سارد» ی معاصر یا به تعبیر فاروغانسان و درانداختن طرحی نو در زندگی ماد 

دو امیادوار باه  شاود هاررغم تصویر سیاهی که از انسان مادرن در آثاار دو شااعر ترسایم میاست. علی

ای از توهیار و پااالی  روحای و معناوی هساتند و رهایی او از این هزارتوی ض لت و رسیدن به مرحله

 رگردد.اش بهای گذشتهت کنونی به ریشهاندازی از وضعی امیدوارند که جامعه مدرن با پوست

مان صاابت از مرگای  وقتای» گویاد:در شعرش مایبازگشت قهرمان  مایةبن لخال درباره به کارگیریا

شادن شادن و قربانیکنم که در پی آن رستاخیز است و دعاوت باه ایماان و الگوهاای واال، برصلیبمی

ت امیادواری باه تغییار شارایط وضاعی  .(113:2001ت کنونی است.)السالسای،کنم منوورم تغییر واقعی می

 لند الخال به شمار آورد:توان رهآورد و پیام معنوی چکامه بمیانسان مدرن از طریق ایثار را 

 حيها الب ي  أ   زرعنإ   ءت:   ن أ  أ   د  ير أ  
 ب ا الغائ  ه  يَ  بنا أ  ج  أ  
 ايحل    نت  يي  ن     آه  
 (212-1323:231الخال، )  ر   اي ة  ال   نا ع  عط  أ  
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کشاد تاا دگرباار خواهم بمیرم، مرا بکار ای باد/ پاداشم ده ای از نورها پنهان، آه چه کسی مارا مایمی)
 (ای بخ  ما راده شوم،/ پروردگارا، نشانهزن

در باور الخال  است به برگشت به عق نیت، مابت و نوعدوستی که نمادین دعوتی ،قهرمان شاعر مرگ

همچنانکاه  .(116:2001)السالسای،  هساتند« ساوپرمن»خلاقسه رکن اساسی برای نجات انسان معاصر و 

یا اوج کمال « نیروانا»وهم به الیه هوس، دشمنی و  سالک در مراسم تشرر بودائی با خاموش کردنِ سه

باا توج اه باه فضاای  کندشاعر آن را از خداوند درخواست میای که نشانه (163:1312)کمبل،  رسدمی

 تواند نمادی از نیکبختی نهایی یا کمال باشد.متن می

 یام معنوی ایان چکاماه بلنادتوان پرا نیز می« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» ربخ  پایانی شعر معرو

مرگ را نه فقط به عنوان فرجام ماتوم این هستیِ آلوده بل راه رسیدن به رهاایی »به شمار آورد. او فروغ

هاای شدن باغچه در نتیجه دفن شدن دست سبز (110:1323بخت، )نیک «کندیم دیگر کشفدی و تول 

شاادن سرفصاال تمثیلای از گشااوده  (23 :1326 میسااا،)ش الیاوت الهااام گرفتااهکااه شاااعر آن را از  جاوان

ماک مادرن در تی جوامعناوی به هشدار شاعر نسبت به باران بی هجدیدی از زندگی انسان است که با توج 

 ،الزمه آن به تعبیار شااعر اندازی معنوی تفسیر شود کهدر مفهوم پوست تواندجدید می ابیات قبلی، بهار

سپس تا ش بارای عباور از آن از رهگاذر مرگای ایثارگوناه  اول و باور شرایط بارانی کنونی در وهلة

 است:

شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان/ که زیر بارش یکریز برر مدفون شد/ و سال 

هاای سابز کنناد/ فوارهران میشاود/ و در تان  فاودیگر، وقتی بهار/ با آسمان پشت پنجره همخوابه می
ایمااان بیاااوریم بااه آغاااز فصاال  /ترین یااارهااد داد ای یااار، ای یگانااههااای ساابکبار/ شااکوفه خواساااقه

 .(323: 1323)فروغ،دسر

 ای به مرحلاه واپساینِکدام اشاره از این رستاخیز معنوی با تعبیرهای مختلفی یاد کرده است که هرفروغ 

 :ای دارندسفر قهرمان اسووره

جاری بود/ به ابرها که فکرهای طاویلم بودناد/ به آفتاب س می دوباره خواهم داد/ به جویبار که در من 
..به ماادرم کاه در آئیناه /.کردندهای خشک گذر میبه رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من/ از فصل

 –انباشات های سابز میو به زمین، که شهوت تکارار مان، درون ملتهاب  را/ از تخماه کرد.زندگی می
آیم/ با گیسویم: ادامه بوهای زیار خااک/ باا چشامهام: یم، میآآیم، مید/ میس می، دوباره خواهم دا

 (306-302)همان: های آنسوی دیوارام از بیشهها که چیدههای غلیظ تاریکی/ با بوتهتجربه
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ای مفهوم زایاایی و زاینادگی دارناد. آن آفتاب، جویبار، ابر، مادر، درخت و زمین، همه در نقد اسووره

ابخ  ها تمثیلی از ارمغان قهرمان یا همان گیااه شافمعنوی جدید است و بوتهسوی دیوار نیز نماد حیات 

نماادی از »وتعبیار نماوده « ار اللاه آبایهاچ»عناوان دیگار شااعر از آن باا  اساطیری است کاه در جاایی

 :(61:1326)شمیسا،  «خوشبختی است

: 1323فاروغ،ای؟....)/ بوئیدهآبی را آیا تو/ هرگز آن چهار اللهانسان پوک پر از اعتماد/... انسان پوک/

322) 

بیت فوق، پرسشی انکاری است به این مفهوم که انسان مدرن با این خودپسندی و غرور کاذب  بویی 

 تغییر آن ت ش کند. های اخ قی را باورکند و برایمگر اینکه زمستان ارزش ؛د برداز سعادت نخواه

  نتيجه. 3
کاارکردی معکاوس دارد باه ایان مفهاوم کاه « سرزمین ویران» همچون چکامةاعر های دو شقهرمان در سروده اسوور  .1

ت خاود را ات میراثای، هوی اپاگذاشتن معنوی  برعکس قهرمان اساطیری که منجی سرزمین خوی  است، انسان مدرن با زیر

 گم کرده و قهرمانی شکست خورده است.

ترسیم کنند که نیازمناد یاک  «سرزمین ویرانی» مدرن را به شکل، جهان به پیروی از الیوت اندسعی کردهالخال و فروغ  .2

ان تی انساهای شخصای ا با در نورگرفتن جنبهام  ،ل یا ابرمرد آرمانی را پرورش دهدبتواند انسان کامست تا ا رستاخیز معنوی

 .نمایدظهور چنین انسانی بسیار بعید می ،این روزگار

رنگ  ت مادی دارند، باعثمبنا و ماهی  معاصر شهرهایو قراردادهای حاکم بر ک ن از منور دو شاعر، از آنجا که قوانین .3

همچنانکاه در برخای از  ،انادسارانجام گرفتاار کاردههای موروثی شده و انسان را در یک دور و تسلسال بایباختن ارزش

 د.شونگرفتار می هادر گمخانهبه دالیلی مانند حر  و آز ها، قهرمان یا مردم  اسووره

شاعر الیاوت  این مفهوم درشده است. سقوط معنوی انسان معاصر باعث  ،فروغ و الخال در نگاهمدرن  هنجارهای جامعة .1

 اند.که هر دو شاعر از آن اقتباس کرده ، نشان داده شده استهاشدن یک اسووره در عمق آب غرقتصویر از طریق 

هاا ارزشباا تغییار کننده مرد باشاد،  کامل اش نیمةاید تصویر اسوورهه جای این که مانندر نگاه دو شاعر ب امروزیزن . 2

 خورد.چنین نمایی از زن در چکامه الیوت نیز به چشم می شده است.ی موجب انارار اخ ق

ت واقعی خود را در پاس نقاابی از ریاا و نیرناگ دادن به ظواهر باعث شده انسان، شخصی با بهامدرن  معتقدند جامعة هر دو

 زند.هایی فریبنده بر چهره میها نقابقهرمان کاذب و پوشالی در اسووره کند همچنانکه مخفی

ای، دربردارنده پیام نهایی و راه حل رسیدن به سوی هر دو شاعر، به طرز ماهرانه بخ  انتهایی متون مورد باث از -

 دوستی، نوعاندت تجویز کردهاران هوی دو برای نجات انسان مدرن از ب ای که هرود است. نسخهسعادت و سرمنزل مقص

مردم و زندگی دوباره او به نمای  درآمده این مفهوم، از طریق مرگ قهرمان در راه نجات  ،قهرمان در اسوور  است.

 است.
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 1ءس. الال و فبوغ فبخزاديفا الشعب اإلناانا ل« البطل»صدی اسطءرة 

 2علا اکب امحدی چناری
  ايران، زابل امعةجبستاذ مساعد فی فرع اللغة العربية وآداهبا أ

 3اا امحدیيپب 
 ، ايرانجبامعة زابل، وآداهبا فارسيةغة الفی فرع الل   ةي ماجست

 امللخ ص
 اتنااعاث يااجتاااا اإلنسااانی فاای ا د ،  فااروف فراااماد مااء اااعرا  اا ةياارانياإل ة سااا الاااا و الشاااعري الشاااعر الساا ر ، 

 ةديالقصاا» فاای الاااا  ساااي رمسهاااي ةرماااص  اا  إ تمامه ة  و وضااعا ا ب باا رياااإلجتماع ةايااابإلنسااان و ااا افل  فاای اح
 الااي اإلنسااان ة اا ر ماا  جاادا متشاااهبة البطاال، ةاسااط را ااة  اياملعا اار مسااتلهما مااء ا سااا  اإلنسااان مااء «ةلاايالط  
 فأزماةص ةا ساط ر  تلک علی عتمادابا «الشتا  م سم  يبدا علی لن مء» و «ديجد الديم» جمم عي ب من  فروف ترمسها
ُتَکاا  ن  د و الااثاا املعناا  ،يااعااء التقال إبتعااادا جااةينت  اا  الااي و ثاا ياحد املاادن کاا   فاای املعا اار اإلنسااان عنااد يااةاهل  

 « تياتصسصال» ق ماءياثرمهاا العمء هبذا الصادد، تتجلا  ب ماد  أيسی هلذا اآلاثرص إن أوج  تشاب  الشاعر يالرئ املغمي
لا  يالتحل عتمااد علای املانه و ابا ةثص فهاذا الدراسايلعربای احادفای تطا ر الشاعر ا يةساي  الرئينابيعد اعرا مء اليالذ  

 أعمااااا ب املعا ااار اانساااان ةلصااا ر التشااااب  أوجااا  يااانبتب قامااا  قاااد يةا ساااط ر  مااااتيالث ساااةاملقاااارن و ماااء ااااالا درا
 ء أزمة اهل يةصنقاذ اإلنسان مإل أسيال و ملا  نب اااجلد َ َلبة املذک را اآلاثر أن البحث لةي صتفيد  وص ءيالشاعر 

  أزمة اهل يةص  سا الاا،يفروف فراماد، ، اإلنسان املعا ر، البطلاسط رة  :يةليلالد   كلماتال
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