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چکيده
نزار قبانی و فروغ فرّخزاد از شاعران برجستته و ماارتر ادبیّتات عربتی و فارستی هستتدد کته تحتوّات فرتری و شترایی سیاستی -
اجتماعی جاماه باعث شده تا از مرتب رمانتیسم ،رویگردان و به مرتب سمبلیسم اجتماعی نزدیک شتوند قبتانی در شتار «ابنتظار

غادو » و فرّخزاد در شار «کسی که مثل هیچکس نیست» تحت تأثیر نمایشدامة ماروف ساموئل برت ،نویسددۀ ایرلدتدی ،بته مهوتو
مدجی پرداختهاند در این جستار ،بر آنیم تا با توجّه به اهمّیّتت ایتن دو شتاعر در ادبیّتات ماارتر عربتی و فارستی و ارزش و اعتبتار
ادبیّات تطبیقی در نقد نوین ،با نگاهی مقایسهای و به شیوۀ تحلیلی  -تطبیقی ،به شباهتهای این دو اثر بپردازیم یافتههتای پتهوه
نشان میدهد؛ نزار و فروغ با دیدی مشابه به این موضوع پرداختهاند شیوۀ بیان ،نمادپردازیها و تصاویر شاری در شار دو شتاعر بته
یردیگر نزدیک است ،همچدین امید به زندگی و ظوور مدجی حیاتبخ در شار فروغ تجلّی بیشتری یافته استت طتوانی بتودن
دورۀ انتظار مدجر به توسّل به واسطه گردیده و واقایّت وجودی مدجتی ،فوقالاتادّه و متاورایی بتودن او را در نگترش هتر دو شتاعر
تثبیت کرده است میتوان گهت :میزان تأثیر نزار قبانی از ساموئل برت فقی در حیطتة اخت و اقتبتا لهت استت ایتن میتزان ،در
فروغ فرّخزاد از آنهم کمتر است مشابوتهای محتوایی ،بی از آنرته متتأثّر از ستاموئل برتت باشتد ،بتا نگرشهتای عقیتدتی و
فرری خودشان همخوانی دارد
واژگان کليدی :مدجی ،نزار قبانی ،فروغ فرّخزاد ،ساموئل برت ،ادبیّات تطبیقی
 1تاریخ دریافت1331/3/22 :

تاریخ پ یرش1331/2/22 :

 2رایانامة نویسددۀ مسئولsheikh_m20@yahoo.com :
 3رایانامهrrezaei@lihu.usb.ac.ir :

 4رایانامهfarhaditayebeh@yahoo.com :
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 .3پيشگفتار
 .3-3تعریف موضوع
ادبیّات تطبیقی ،یادی «مطالاه و بررستی مقایستهای آثتاری کته برخاستته از زمیدتههتای فرهدگتی متهاوتانتد »
(شورل )21 :1322 ،این نوع از ادبیّات« ،زمیده را برای خروج ادبیّات بومی از انزوا و عزلتت فتراهم متیکدتد و
آن را به عدوان جزئی از کلّ میراث ادبی جوانی ،در مارض افرار و اندیشهها قترار متیدهتد » (غدیمتی هت،ل،
 )44 :1323یری از مراتب ادبیّات تطبیقی ،مرتب اروپای شرقی است این مرتب ،در دهة ششتم ستدۀ بیستتم
در محافل ادبی مطرح شد و به دنبال روشن ساختن مهوو ادبیّات تطبیقی بتا رویرتردی اجتمتاعی بتود (ر ک:
محمود غی،ن )34 :2442 ،در مرتب اروپای شرقی پهوهشتگران ،بتدون توجّته بته نتهاد ،زبتان و قومیّتت ،بته
عوامل و شرایی اجتماعی توجّه دارند؛ به عبارت دیگر ،واقایّتهتای اجتمتاعی ،ادبیّتات و دیگتر جریتانهتای
ادبی را میسازد از این رو ،در شرلها و انواع ادبی و هدری جوامای که شرایی اجتمتاعی و سیاستی مشتابوی
داشته باشدد ،میتوان شباهتهای فراوانی یافت ادبیّات تطبیقی ،تصویرگر سیر حرکت آثتار مختلتو و رونتد
روابی آنها با یردیگر است و به خروج ادبیّات ملّی و قومی از انزوای خود و تبتدیل آن بته بخشتی از پیرترۀ
میراث ادبیّات جوانی کمک میکدد (ر ک :الخطیب)32-22 :1333 ،
شار ماارر عرب ،به جوت ویهگیهای مشترک فرهدگی و اجتماعی مرد ایران و کشتورهای عربتی ،بتا
شار ماارر فارسی دارای مشابوتهایی است شهیای کدکدی ،شار ماارر عرب را از نظر تحتوّات ادبتی بته
دو دوره تقسیم میکدد« :دورۀ نخستین :دورهای که شاعران با حه سدّت و نگاهداشت نظا فدّتی شتار قتدیم،
میکوشدد اندیشههای تازهای را موردبررسی قرار دهدد و در شار خوی

مدارس کددتد ایتن دوره ،مشتابه

است با آغاز ادبیّات مشروطیت در ایران تا سالهای مقارن شوریور  1324دورۀ جدید که بتا تحتوّات ستری
اجتماعی و همراه شدن با جدب های ادبی ماارر و تا حدّی آشهتگی بازار نقد ادبی و از میتان رفتتن ستدّتهتا
همراه است ،نتیجة تما مستقیم شاعران عرب با ادبیّات ماارر جوان است این دوره ،از حتدود ستالهتای
 1324در ایران و جدگ جوانی دوّ (در کشورهای عربی) آغاز میشود و هدوز همچدان ادامته دارد » (شتهیای
کدکدی)33-32 :1324 ،
شاعران ماارر عرب ،یادی نسل جوان که از جملة آنها میتوان به بیاتی ،بتدر شتاکر ال ّستیاب ،آدونتیس،
نزار قبانی و اشاره کرد ،از هر جوت در وضایّتی مشابه با وضایّت شاعران نوپرداز ایران قرار دارند این نستل
از شاعران ،دیگر آن نسل خاموش و مقلّد نیستدد بلرته نستلی هستتدد کته در برابتر وزشهتای مستتقیم شتار و
اندیشة جوانی قرارگرفته و میخواهدد خود را با تما مایارهای ادبیّات جوان غرب ،هماهدتگ ستازند اندیشتة
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عمومی این نسل ،دیگر مشروطیت ،ظواهر آزادی ،عشق و تمای،ت جسمانی نیستت ،بلرته ت،طتم احستا و
ادراکهای همة انسانهای قرن حاضر است حتّی آن دسته از شاعران که در حقیقت ،شاعر رمانتیتک بودنتد،
از جمله نزار قبانی ،با روی آوردن به نماد ،به واقایّتهای اجتماع و دردهای عمتو مترد پرداختدتد قبتانی در
بسیاری از اشاار انق،بی خود ،به مقتضای موقایّتت سیاستی  -اجتمتاعی جاماته و بته مدظتور بترانگیختن شتور
انق،بی و بیان رنج انسان ماارر به رورت نمادین ،به شخصیّتهای دیدی و حوادث زندگی آنها نظتر داشتته
است

نزار بته مهوتو مدجتی در شتار «ابنتظار غادو » و فتروغ فرّختزاد در «کستی کته مثتل هتیچکس نیستت» ،از

مجموعة «ایمان بیاوریم » با دیدی مشابه به این موضوع نگریستهاند به نظر میرسد ،هر دو شاعر تقریباً متالّتق
به یک دورۀ زمانی هستدد شار نزار قبانی و فروغ فرّخزاد ،هتر دو متتأثّر نمایشتدامة برتت ،بته ظتاهر نمایشتگر
انتظار یکروزۀ مرد در ایستگاه قطتار و انتظتار یتکروزۀ دختترک در خانته ،بترای ورود مدجتی استت؛ امّتا
درواق  ،این انتظار برای ظوور مدجی در میان دو ملّت جلوههای متهاوتی دارد

نزار قبانی در شار «ابنتظر غدو » که عدوان آن را هم دقیقاً از نمایشتدامة برتت «در انتظتار گتودو» گرفتته استت؛
مرد جوان عرب را در ایستگاه قطار ،چشم به راه مسافری ترسیم میکدد که انتظار رستیدن

را دارنتد فتروغ

فرّخزاد نیز ،در شار «کسی که مثل هیچکس نیست» چدین استدباط متیکدتد کته مدجتی رهتاییبخت
آمد او نویدبخ

خواهتد

عدالت ،آرام  ،برابری و زیبایی خواهد بتود راوی شتار فتروغ در پتی ایتن امیتد ،مطتابق

سدّت ایرانیها ،خانه را برای ورود مومان ویهۀ خود آماده میکدد و به انتظار آمدن او متینشتیدد انتظتاری کته
با انتظار مرد عرب برای رسیدن آن مسافر نادیدنی و شخصیّتهای نمایشدامه برت همخوانی از را دارد
 .2-3ضرورت ،اهمّيّت و هدف
ضرورت و اهمّیّت این پهوه از آن جوت است که واکاوی مهوو مدجی در شار دو شتاعر ،مخاطبتان را

به آبشخور افرار ایشان در این زمیده ،آگاه میکدد هتدف اساستی مقالته نیتز ،مقایسته و بیتان شتباهتهتا و
تهاوتهای فرری دو شاعر در این مضمون است
 .1-3پرسشهای پژوهش
 1چه عواملی سبب توجّه و اقبال این دو شاعر به مسئلة انتظار شده است؟

 2شیوههای بیان «مدجی» نزد دو شاعر چگونه بوده است؟
 3آیا تأثیر شخصیّت فردی دو شاعر در نحوۀ طرح مسئله آشرار است؟
 4چگونگی نگرش دو شاعر در بافت مادایی مبتدی بر چه مواردی است؟
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 .3-3پيشينة پژوهش

در زمیدة فروغ فرّخزاد و نزار قبانی پهوه هایی رورت گرفته است از آن جمله میتوان به موارد زیتر اشتاره
کرد :افضلی ( ،)1322در مقالهای با عدوان «تأثیر ستاموئل برتت بتر نتزار قبتانی و فتروغ فرّختزاد» بته رتورت
فورستوار و گ را به برخی از شباهتهتای موتم ایتن دو اشتارهکرده استت ناظمیتان ( )212-243 :1323در
مقالة «بررسی تحلیلی مهوو مدجی «نجتاتبخت » در شتار اختوان ثالتث ،البیتاتی و نتزار قبتانی» اشتارۀ بستیار
کوتاهی به مهوو مدجی و برخی از ویهگیهای آن در شار مورد نظرکرده است مقالة حاضر ،ضتمن مقایستة
جام دو اثر با یردیگر ،به بیان عوامل مؤثّر در نحوۀ گرای

و نگرش دو شاعر با توجّه به شخصیّت فتردی بته

تحلیل بافت مادایی دو اثر میپتردازد و شتباهتهای مضتمونی ،زبتانی و تصتویری آنهتا را بتا یرتدیگر بیتان
میکدد
 .9-3روش پژوهش و چارچوب نظری

با توجّه به اهمّیّت شار فروغ فرّخزاد و نزار قبانی در ادبیّات ماارر فارستی و عربتی و جایگتاه ادبیّتات تطبیقتی
در نقد امروز و اعتبار آن در جوت روشن کردن بسیاری از نقاط مشترک آثار شاعران ملتل مختلتو ،در ایتن
پهوه

به شتیوۀ تحلیلتی – تطبیقتی ،بته تحلیتل و بررستی شتار «ابنتظار غادو » نتزار قبتانی و «کستی کته مثتل

هیچکس نیست» فروغ فرّخزاد پرداختهایم تا بدین ترتیب ،ضمن مقایستة دو اثتر ،شتباهتهتای آنهتا از مدظتر
موضوع ،زبان ،تصویر و نحوۀ تأثیرپ یری این دو شاعر از نمایشدامة برت آشرار شود
 .2پردازش تحليلی موضوع
 .3-2زندگی و شعر نزار قبانی

بدون شک ،نزار قبانی پرنهوذترین شاعر عرب در عصر جدید است «در بین شاعران ماارر عرب ،کسی کته
بتواند توجّه خوانددگان و ناقدان را آنگونه که نزار قبانی به خود جلب کرده بود ،وجتود نتدارد » (تاجالتدّین،
)1 :2441؛ همچدین گسترۀ نشر مجموعههای شاری او با هتیچیتک از شتاعران طتراز اوّل عترب قابتل مقایسته
نیست «وی در  21مار  1323در یک خانوادۀ مامولی در دمشق زاده شد پدرش کارگتاه قدّتادی داشتت و
مردی انق،بی بود نزار ،سالها در مشاغل سیاسی و دیپلماتیک مشغول بود و همتواره در ختارج از ستوریه بته
سر میبرد به همین جوت ،به چدد زبان زندۀ دنیا مسلّی بود و در آثار ادبی آنها تامّق داشت ،از فرهدتگ هتر
قو بورهها گرفت و فرر و دیدش گسترش یافت با این حال ،اخ،ق شترقی و عربتی ختود را از دستت نتداد
وی سرانجا در سال  1322از کارهای دیپلماتیک کداره گرفت تا بتواند بیشتر به شار بپردازد موضتوع اشتاار

بررسی تطبیقی مهوو «مدجی» در شار فروغ فرّخزاد و نزار قبانی 21/

وی بی

و پی

از هتر چیتز ،عشتق و زن هستتدد ،عاشتقانههتای وی ،بازتتاب همتة زوایتای ذهدتی و ظرایتو

روانشداختی زن و دیدگاههای شرقی مرد است او در وجتود زن ،رترف زن را متیبیدتد ،نته زنتی هدرمدتد و
شاعر » (عبّا  )222 :1324 ،به همتین ستبب ،بستیاری از او انتقتاد کردنتد و او را «شارر لفضیاه » نامیدنتد در
عین حال ،نخستین دفتر شاری وی به نا «قرفت فا لف ام لء» (که شامل  22قصیده پیرامون زن و غتزل استت) در
مضمون و سبک با سدّتهای جاماه متهاوت بود؛ با هیاهوی فراوانی در جوام عربی مطرح شتد و موردتوجّته
طبقة متجدّد ،دانشجو و کسانی که از قید و بددهای سدگین اجتماعی به تدگ آمده بودند ،واق شتد او بتر ایتن
اعتقاد است که «شار چوره و نمودار ملّت است با درخش

ملّت ،شار نیز میدرخشتد و از رنتگپریتدگی و

ناتوانی او ضایو میگردد » (قبانی )11 :1312 ،سترانجا شرستت اعتراب از استرائیل در ستال  1322باعتث
انتقال نزار قبانی به مرحلة جدیدی از شار شد ایتن واقاته ،عتاملی شتد تتا نتزار از عاشتقانهسترایی بته اجتمتاع،
سیاست و مقاومت سوق یابد و با همان شور عاشقانه به دفاع از فلستطین و استتق،ل و موجودیّتت زن بپتردازد
«قبانی که در دورۀ نخستین عاشقانهسرایی خود ،دیدگاهی سدّتی دربتارۀ عشتق و زن داشتت ،از دهتة ههتتاد بته
باد ،هم از حیات و آزادی زن به دفتاع برخاستت و هتم از مشتروعیّت مقاومتت در فلستطین » (استوار:1324 ،
 )112به اعتقاد بسیاری از راحبنظران ،او را میتوان بانی مرتبی جدید در شار ماارر عرب دانستت کته در
عشق یادآور شاعر غزلسرای عصر اموی؛ عمر بن ابی ربیاه و در شار سیاسی و متاوّد ،یادآور اشاار رتمیمی
و روان فدریرو گارسیا لورکا 1است از مجموعتههتای شتاری او متیتتوان بته «قرفات فا لف ام لء»« ،طضدفا هنا »،
«سرمبر»« ،حبهبيت» و نا برد (ر ک :الهاخوری)22 :1324،
 .2-2زندگی و شعر فروغ فرّخزاد

فروغ فرّخزاد که متالّق به گروه پیروان نیما یوشیج و از آغازگران شار نتو فارستی استت ،در پتانزدهم دیمتاه
 1313در خانوادهای مامولی و متوسّی به دنیا آمد خیلی زود ازدواج کرد و از همسرش جدا شد پتدرش کته
سرهدگ بازنشسته بود ،بتا شتار سترودن فتروغ موافقتت چدتدانی نداشتت؛ وی در ستن  12ستالگی ،نخستتین
مجموعة شار خود به نا «اسیر» را چاپ کرد این اثر ،به عقیتدۀ گترد هتاری تیرتو 2استتاد دانشتگاه اوهتایوی
آمریرا «در واق سمبُلی از یک حالت روانی استت کته در آن شتخو ختود را گرفتتار دنیتایی از ستدّتهتا و
تاصّبات مییابتد کته امیتدی بترای زنتدگی تجربتی کامتل در آن نیستت «دیتوار» ( ،)1331دوّمتین اثتر وی،
1. Lorca Federico García
2. Gerd Harry Tiko
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وضایّتی را میرساند که شخو میخواهد تما محدودیّتهتای ستدّتی را درهتم شتردد؛ چراکته ختود را در
دنیایی از خودبیگانگی درمییابد که دور و بترش را دیتواری حصتار کترده استت فتروغ در ستوّمین اثترش
«عصیان» ( )1332سادهترین و عمیقترین مضمون کشوشدۀ هویّت انسانی را؛ هویّت شیطانی و مسئلة بدیتادی
فلسهی اختیار و اجبار را عرضه کرده است » (ج،لی)332 :1322 ،
فروغ در این سه دفتر ،چددان به ظرفیّت و ماجزۀ ک ،نمیاندیشد ،بلره ک ،او ،بیشتر حارل جوشت هتای
غریزی و بیان کلیشهای احساسات فردی و تمدّاهای جسمانی استت ،مضتامیدی کته ختود در ستالهتای کمتال
شاری به آن عدوان «حرفهای مبت ل روزانه» میدهد چون سرحدّ ت،ش وی برای بیتان اندیشتهای «شخصتی
و رمانتیک است که از حدّ سوز و نالههتای عشتق جستمانی و هوستداک و گتاه فریادهتای عصتیانگرانه فراتتر
نمیرود و با وجود تازگی و جسارتی که در آن هست ،ژرفای چددانی ندارد و حتّی عصتیان

هتم ستطحی و

ناپایدار است و قادر به فروریختن بدیان اندیشههای بسته و تاصّبآلود حاکم بر جاماه نیست و خواندتده را هتم
برنمیانگیزد » (رادقی شوپر )134 :1322 ،فروغ پس از تحمّل تما اتّوا هایی کته بته مضتامین شتاری او زده
شد و پس از آشدایی کامل با نظریّههای نیما و افرار ابراهیم گلستان و کسب درکی عمیق از شار ،توانستت بته
زبانی دست یابد که جاودانگیاش را رقم زد نتیجة تحوّات فرری و زبتانی او ،رستیدن بته نتوعی وحتدت و
یگانگی و خلق اثری ماندگار به نا «تولّدی دیگر» در سال  1343بود ،ایتن دوره کته دورۀ دوّ شتاری فتروغ
است دوران خودیافتگی او نامیده میشود ،اشاار او مدارسکدددۀ دردها و دغدغههتای شتاعری استت کته از
اندیشههای سطحی و رمانتیک بیرون آمده و به وسات نگاهی انسانی و جوانشمول رستیده استت دورۀ ستوّ
که دورۀ شارهای پس از «تولّدی دیگر» استت ،مرحلتة کمتالیتابی تجربتههتای شتاری فتروغ استت «ایمتان
بیاوریم به آغاز فصل سترد» عدتوان مدظومتهای استت کته همتراه بتا چدتد شتار دیگتر در مجموعتهای پتس از
خاموشی شاعر مدتشر شد «کسی که مثل هیچکس نیست» وجه اجتماعی شار فروغ است بتا طدتزی عمیتق
و اثرگت ار (ر ک :مشتترف آزاد تورانتتی )42-43 :1322 ،فتتروغ در برختتورد بتتا واقایّتتتهتتای تلتتخ جاماتته و
کشمر های درونی خود موفّق به کشتو نوتایی و خلتق آثتاری متیشتود کته انستان و شتاعر را بته رهتایی
میرساند به همین سبب ،ایتن مرحلته را دوران ازخودگ شتتگی و رهتایی فتروغ متینتامیم تحتوّات فرتری
فروغ ،مسیر زندگی او را به هدر سیدما نیز باز کرد که حارل آن ،ساخت و بازی در چدتدین فتیلم و نمایشتدامه
و اختصاص یافتن جایزههای متادّد بینالمللی به او بود وی همچدین بر اثر ستهرهای بستیار بته چدتدین کشتور
اروپایی ،به زبانهای انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی و مسلّی شد که نتیجة آن ،ترجمة تادادی نمایشدامه بود
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 .1-2ساموئل بکت و نمایشنامه «در انتظار گودو»

ساموئل برت ایرلددی [متولّد سیزدهم آوریل  ]1342یری از بزرگترین نویسددگان قرن بیستتم استت کته بتا
نوشتن نمایشدامة ماروف «در انتظار گودو» به شورت فراوانی رسید وی که در یک دوره ،جایزۀ نوبل ادبیّتات
را از آنِ خود کرده ،بر روی نویسددگان و شاعران بسیاری از جمله نتزار قبتانی شتاعر عترب و فتروغ فرّختزاد
شاعر ایرانی ،تأثیر بسزایی گ اشته است برت در این نمایشدامه ،سرگردانی بشر امتروز را بته رتورت نمتادین
به تصویر کشیده است دو شخصیّت ارلی این نمایشدامه به نا های استراگون و وادیمیر که بتا هتم در تضتاد
هستدد ،انتظار آمدن شخصی به نا گودو را میکشدد هر بار که این دو نهر از آمدن گتودو نومیتد متیشتوند،
سلسله عواملی دستبهدست هم میدهدد تا امید این دو نهر را به ادامتة انتظتار ترغیتب کدتد ناامیدکددتدهتترین
نرتة این نمایشدامه ،انتظار شخصیّتهای آن است ،شخصیّتهایی که میتواندد نمایددۀ نوع بشتر [بتهویتهه بشتر
سرگردان دنیای ماارر] باشدد متن نمایشدامه ،تصویری از انتظار یکروزۀ شخصیّتها را بترای آمتدن مدجتی
نشان میدهد امّا در جایجای آن ،نشانههایی دیده میشود دال بر ایدرته گ شتته ،حتال و آیدتدۀ آنهتا نیتز در
همین انتظار سپری شده و خواهد شد
در این نمایشدامه ،نا گودو میتواند تداعیکدددۀ نیرویی برتر ،یادی خدا ،باشد برخی از مدتقتدان آشتدا بته
زبان فرانسه ،گودو ( )Godotرا «شرلی تضتایوشتده از واژۀ ختدا ( )Godدانستتهانتد » ()Esslin, 1971: 28

آلوارز 1در تأیید این تهسیر ،گودو را خدای مصغّر دیگری همچتون دیگتر ختدایان کوچتک الوتی ،سیاستی،
فرری و شخصی میداند که آدمیان با امید و بیم مدتظر آمدنشان هستدد تا بلره از راه برسد و مشتر،ت آنهتا
را حل کدد و به زندگیهای عبثشان مادا ببخشد ( )22 :1323به عقیدۀ یوجین اونیل« 2گودو»« ،ختدای جدیتد
است که از زمان اع ،مرگ خدای نخستین توسّی نیچه ،بشر در انتظتارش استت » )(Metman, 1965: 117

به هر حال ،گودو میتواند همة تهاسیر یادشده باشد و در عین حال ،هیچکتدا هتم نباشتد او ظتاهراً وجتودی
است دستنیافتدی در دوردستها یا «امری غایب که هر لحظه میتوان از آن به اشخاص یا چیزهتای متهتاوتی
تابیر کرد » )(Worton, 1996: 71

 .3-2بيان و نگرش «نزار» در شعر «انتظار»

نزار در شار «ابنتظر غادو » ،انتظار طوانی و بیحارل مرد عرب را برای رسیدن آن مسافر نادیتدنی بته شترل
ساده ،زیبا و در عین حال تأثیرگ اری به تصویر میکشد:
1. Alvarez
2. Eugene O'Neill
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ن ودمرَّ -برَ /ت َخ َ لفقطر  /تَا َقهَ َ ات أفخارذان ما َ ثا ِ ل لاد /... //يف أسانر لألفکار َ /صار َ َلام هرا ان /أا أ ما ل ا ل /
« َخ َ
عرل ای غدو  /...فق َتَ َ
شبَت أق ل َمنر لنتظر  /صر َ أل أرنر َ /...قطع لألاث )02-91 :9111( »...
 ...تَ َ
(ترجمه :شاید قطار پدجاه روز تأخیر کدد رانهایمان از نشستن بسیار ،فاسد شده و در سرمان افرار [تباه گشتته استت]
گوشت کمر ما جزئی از دیوار شده بیا ای گودو! انتظار پاهایمان را خشک کرده است و پوست چورهمان چون یتک
اثر باستانی شده است )

نزار برای نمای

خهقان سیاسی  -اجتماعی حاکم بر مرد جاماه از نمادهای ویههای بوره گرفتته استت او در

بیان این مهوو  ،مرد را کدسرو ماهیهای به هم فشرده و مترغهتایی در قهتس و گوستهددانی زنتدانیشتده در
ایستگاه تاریخ میداند که ریههای آنها از دود زغال مسمو شده است و توانایی نهس کشیدن ندارند:

ان وکادن ل ا  ُ
« حن َم صدصد َن  /...يف َمطَ لفتر وخ ،رف َ وو  /...ای سه لت َسروت  /:هل تَع فد َن مر ح وا لف َ ا وو ؟... /ح َ
اله ا ٍ /إف ا خط ادط س ا َک لل و ا  ... /فاان َمبدس اد َن يف
ن ... /حن ا رف ا أرج يف أقضرص انر /نَنظ ا يف بَ َ
می اطَ ل /ألن وَقبَا َل لف اک َ
مَطَ لفتر وخ رل فرن /أ الوان انمدل رل أ ترفنر /...ائتنر ...تَ َ َم َمت ابف َض م لف خرن» ()02-91 :9111
(ترجمه :در ایستگاه تاریخ چون ماهی ساردین به هم فشرده شدیم! خانمها! آقایان! آیا میدانیتد آزادی متاهی ستاردین

چیست؟ [آزادی ساردین] زمانی است که زخم ناچار است [جراحت] چاقو را بپ یرد ما چتون مترغ ،در قهستیم بتا
نادانی به خطوط راهآهن چشم دوختهایتم متا مثتل گوستهددان در ایستتگاه تتاریخ زنتدانی هستتیم بچّتههایمتان روی
شانههایمان خوابیدهاند ،ریههای ما از دود زغال مسمو شده است )

در این بخ  ،زخم ،نمادی از مرد رنجکشیدۀ جاماه و چاقو ،نمادی از حرومت ظالم وقت استت کته مترد
در برابر آن چارهای جز دستبوستی و تستلیم ندارنتد زغتال نیتز نمتادی از حرومتت استت کته بتا ستیاهی و
آلودگی خود ،تما فضا و ریههای ملّت عرب را مسمو کترده استت در چدتین فضتایی ،دولتت و هتر آنچته
وابسته به آن است ،درردد نابودی مرد و حرکت انق،بی آنهاست:

صاادُ
ص ادُ يف لفلَهاال /يف لفنَراار  /تَنش ا ان إذلر ا لف َ فاا اب نشاار  ... /تَعلکناار /...تَ َنرشاانرَ /...م َکاابلُ لف َ
« ََتی اغنر م َک ابلُ لف َ
ابألسنرن» ()91-91 :9111
(ترجمه :بلددگوها شب و روز ما را میگزند ،رادیوی دولت ،با ارّه ،متا را متیبُترد بلدتدگوها بتا دندانهایشتان ،متا را
میجوند و خرد میکددد )

در این ابیات ،رادیوی دولت و بلددگوها میتواند نمادی باشتد از آنچته وابستته بته حرومتت استت و از ابتزار
تبلیغ آن محسوب میشود ،ابزارهایی که فشار تزویر ،تحرّم و تبلیغهای سوء آنها به حدّی استت کته گتویی
شب و روز مرد  ،یادی تما زندگی آنها را میجوند و میبُرنتد و در تصتویری نمتادین بته ستوی هت،ک و
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نیستی سوق میدهدد با این حال ،ملّت عرب با امیدواری در حالی که بیرق و گلهای ستر را کته نمتادی از
آزادی است ،در دست گرفتهاند ،در انتظار رسیدن قطاری هستتدد کته آن مستافر نادیتدنی را بته مقصتد ختود
برساند و آنها را از «ابوجول» و «ابوسهیان» های زمانه؛ یادی حاکمان ظالم و زورگو رهایی بخشد:

ارل ای غادو َ /...خلصاانر ما لفطغاارِ لفطغهاارن /ما أيب أرا ٍال ما هلاام
«ننتظا لفقطاار َ /حنماال لفبهاار َ للما َلء لألزهار َ ... /تعا َ
أب سضهرن» (.)02-91: 9111
(ترجمه :در انتظار آن قطاریم ،بیرق و گلهای سر را در دست داریم ای گودو! بیا و ما را از ستمراران و ستتمگری
و از ابوجول و ظلم ابوسهیان بِرهان )

 .9-2بيان و نگرش فروغ در شعر انتظار

فروغ با زبانی ساده و کودکانه ،آرزوهای کودکی خود؛ یادتی آرزوهتای تمتا کودکتان ایتران را بته تصتویر
میکشد آرزوهایی که در واق  ،نمایشگر فقر ،خهقان سیاسی و نبودن عدالت در جاماة آن زمان شاعر است:
و من چقدر دلم میخواهد /کته یحیتی /یتک چارچرخته داشتته باشتد /کته روی چارچرختة یحیتی میتان
هددوانهها و خربزههتا بدشتیدم /و دور میتدان محمّدیته بچترخم /آ

چقتدر دور میتدان چرخیتدن خوبستت/

چقدر روی پشتبا خوابیدن خوبست /چقدر باغ ملّی رفتن خوبست /چقتدر متزّۀ پپستی خوبستت /کستی
میآید  /کسی که آمدن

را نمیشود گرفت /و دستبدد زد و به زندان انداخت /کسی که زیر درختتهتای

کودة یحیی بچّه کرده است /و روزبهروز /بزرگ میشود ،بزرگتر میشود /کسی از باران ،از ردای شرشتر
باران ،از میان پچپچ گلهای اطلستی /کستی از آستمان توپخانته در شتب آتت بتازی میآیتد (-331 :1322
)333
آرزوهای دختربچّهای نه ستاله بترای آزادانته چرخیتدن دور میتدان ،رفتتن بته بتاغ ملّتی و خوابیتدن روی
پشتبا بته روشتدی حسترت کودکانتة او را از نبتودن آزادی بته تصتویر متیکشتد همچدتین آرزوی داشتتن
دوچرخهای برای یحیی ،آرزوی نشستن میان هددوانهها و خربزهها و آرزوی نوشیدن پپستی تصتویرگر فقتر و
محرومیّتهای راوی است او در انتظار آمدن مدجی قدرتمددی است که حرومتت وقتت جترأت دستتگیری
او را ندارد کسی که پاک و مقدّ است؛ ماندد حضرت عیسی مستی ،،کستی کته زال و امیتدبخ

استت؛

ماندد باران و کسی که نوید آمدن انق،بی جدید را میدهد
شار فروغ نیز به ماندد شار نزار ،سرشار از نمادپردازی است قطاتة «کستی کته مثتل هتیچکس نیستت» ،نمتاد
جاماة پولوی دوّ است و هر یک از افرادی که از آنها نا برده میشود ،نمایددۀ یک قشر جاماه هستدد:
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«کسی میآید /کسی میآید /و میتواند حتّی هزار را بیآنره کم بیاورد /از روی بیست میلیتون بتردارد /و
میتواند از مغازۀ سیّد جواد ،هرچه که از دارد ،جدس نسیه بگیرد» (همان)334-323 :
در این شار ،عدد هزار ،نمادی است از شاه و خانوادۀ او که شاعر میخواهد آن را از روی عدد بیستت میلیتون
که نمادی از ملّت ایران است ،بردارد فروغ ،رابطة خوبی با طبقة مرفّه جاماه ندارد و از اخت،ف طبقاتی انتقتاد
میکدد ،از مامار ،سیّد جواد و برادرش که نمادی از خورده بورژواها هستدد از همتین روی استت کته شتاعر
در آرزوهای خود میگوید:
«من چقدر دلم میخواهد /که گیس دختر سیّد جواد را برشم» (همان)331 :
تصویری که نوایت نهرت شاعر از این خوردهثروتمددها و افراد وابسته به آنهتا را بته نمتای

متیگت ارد

در این شار ،زمستان نماد حرومت پولوی است؛ ستارۀ قرمتز رمتز امیتد ،خوشتبختی و در مادتی کامتلتتر آن
انق،ب است که همراه با آمدن مدجی «از آسمان توپخانه» که نمادی از آسمان ایران پر از جدتگ و تیرانتدازی
است ،بااخره «در شب آت بازی» یادی در شب پیروزی به وقوع خواهد پیوست
 .2-2بررسی تطبيقی نگرش و بافت معنایی «بانتظار غودو» و «کسی که مثل هيچکس نيست»

شار نزار و فروغ از جوات مختلهی جای بحث و بررسی تطبیقی دارد که مومترین موارد عبارت است از:
 .3-2-2طوالنی بودن دورة انتظار

در بید

نزار قبانی ،انتظار طوانی است و ریشه در گ شتههای دور دارد و تا آیدده نیتز ادامته خواهتد داشتت،

انتظار پدجاه سالة مرد را به رورت نمادین به تصویر میکشد ،انتظاری رخوتانگیز که در آن ،زمان بته جلتو
نمیرود و مرد در خهقانآورترین حالت ممرن به خطوط افقی و طوانی راهآهن چشم دوختهاند و از آنجتا
که هیچ پیا مسرّتبخشی به آنها نمیرسد ،به این استدال یأ آور میرسدد که مبادا مدجی نیاید و آیدتده و
گ شتة آنها شبیه به هم گردد:

بعنَ /نلاس يف إنتظار أا لف ا َملک لف َ اعه  /ال
لفبو  /م َسنَ لفعش و َ  ،حت َسن لف َ َ
«سرررتنر لقض  /ال للل أیتهنر ...ال م َدزع َ
بعیرم /لفا َملک لفق می ،مثل لفا َملک ل و » ()91-91 :9111
ل لدک وشبرد َن َ
(ترجمه :ساعتهای ما ایستادهاند ،نه خدا به سوی ما متیآیتد ،نته نامتهرستان از ستال بیستت تتا ستال ههتتاد در انتظتار
پادشاهی مبارک نشستهایم ،همة شاهان به هم شبیودد و سلطان قدیم هماندد سلطان جدید است )

فروغ نیز که از انتظار طوانی مرد و م،لت آنها از مدجیان دروغین گ شته آگاه است ،این بار وعتدۀ آمتدن
مدجی متهاوتی با مدجیان گ شته را میدهد ،کسی که روشدی ،پاکی و قداست را دوباره بترای ملّتت ایتران بته
ارمغان خواهد آورد:
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«کسی میآید  /کسی میآید کسی دیگر /کسی بوتر /کسی که مثل هیچکس نیست /مثتل پتدر نیستت ،مثتل
انسی نیست /مثل یحیی نیست ،مثل مادر نیست /و مثل آنکسی است که باید باشد /و میتواند کتاری کدتد
که امپ «اهلل» /که سبز بود :مثل رب ،ستحر ستبز بتود /دوبتاره روی آستمان مستجد مهتاحیتان روشتن شتود»
()332-323 :1322
 .2-2-2توسّل به واسطهها برای ظهور منجی

نزار قبانی ،میلیونها کودک بیگداه را واسطه قرار میدهد و «گودو» را به تمامی مرد خوب قسم میدهتد تتا
در آمدن

و رهایی مرد از ظلم تاجیل کدد ،مردمی که رؤیای دیریدهشتان ،پیتروزی بتر متجتاوزان و داشتتن

فلسطیدی آزاد است:

ارل ...فرفن اارء ال َیمل ا َ /...
اب يف ت لبناار لألش ا ر  /تَعا َ
«تَعا َ
ارل ای غ ادو  ...ف اإ َن أ َ
ض انر /تَ ا فض أن تَا َهاار لألمطاار  /تَ ا فض أن تَکا َ
عب طَها ٍ
الون ما َ لفصاغر  /ما أأال َشا ٍ
لل يف أحالما /
ب /مار ز َ
للَلهب ال وَ يف لألبقر إن ََل َتئ م أألنر حن  ...فَما أأال لف ا َم َ
وا َق قش لألح ر » ()09-02 :9111
(ترجمه :بیا ای گودو! سرزمین ما نمیخواهد که بارانها به دیدارش بیاید ،نمیخواهد که درختان در خاک ما رشتد

کددد بیا! زنان هم آبستن نمیشوند و گاوها شیر نمیدهدد اگر به خاطر ما نمیآیی به خاطر میلیونها کودک بیا بته
خاطر مرد خوب که همواره در رؤیاهاشان سدگها را گاز می زندد )

فروغ نیز از رخوت مرد  ،گله میکدد و با زبانی کودکانه و نمتادین ،از پتدرش کته سترهدگ استت؛ یادتی از
تما راحبان قدرت میخواهد که شرایی ظوور مدجی را هرچه سری تر فراهم کددد:
«چرا پدر که اینهمه کوچک نیست /و در خیابانها هم گم نمیشود /کاری نمیکدد که کسی که به ختواب
من آمده است ،روز آمدن

را جلو بیاندازد /و مرد محلّة کشتارگاه /که خاک باغچههایشان هتم خونیستت/

و آب حوضهاشان هم خونیست /و تخت که هاشان هتم خونیستت /چترا کتاری نمتیکددتد /چترا کتاری
نمیکددد» ()332 :1322
در این ابیات« ،مرد محلّة کشتارگاه» میتواند نمادی از تما ملّت ایران باشد ،ملّتی که خاک باغچتههتای
آنها به جای پروراندن گل ،خونبار آورده است ،خونی که البتّه میتواند نمادی از شویدان ایتن راه باشتد در
چدین شرایطی ،حوض آب خانهها که باید نمادی از پاکی ،زالی ،تحرّک و پویایی باشتد ،اکدتون بته مردابتی
راکد و خونی تبدیل شده است از دیگر سو ،خونآلود بودن کو که ها نیز میتواند یتادآور جدایتتهتا و
کشتارهایی باشد که سراسر کشور را فراگرفته است و با این حتال ،کستی کتاری نمتیکدتد ایتن ختود دلیتل
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محرمی است برای نالهها و فریادهای شاعر آگاه و دعوت پی در پی او (بهویهه با تأکید و ترترار جملتة «چترا
کاری نمیکددد») برای انق،بی امیدبخ
 .1-2-2نجاتبخشی از نامالیمات

نزار قبانی با غم مرد عرب بهویهه اندوه فلسطیدیها به خوبی آشدا است و بتا آن زنتدگی کترده در شتار ختود
آشرارا از محرومیّتها و فقر و گرانی که دامنگیر ملّت عرب شده است ،ستخن متیگویتد و در ضتمن آن،
تصویری از ت،ش حرومت برای پدوان کردن این محرومیّتها و درواق ختاموش کتردن نالتههتای مترد در
گلویشان پی

روی مخاطب قرار میدهد:

ارل ای غادو َ ...أضاف
ارو َهر م لفقادل لف الطرن /تَعا َ
لفع َ
ضا رالُ لفاايت َحنملراار /را قلَا لفا َ لءَ /...لفغااالءَ /...لل ماارن /...صا َ
«َ َ
معنرَ /أنقذ لإلن ر َن م َمرفب لالن رن» ()02 :9111
َو َ
(ترجمه :عریضههایی که دربارۀ محرومیّت و گرانی و کمبود دارو با خود داشتیم ،همراهان سلطان از ما ربودهاند بیتا ای
گودو! اشرمان را بخشران و انسانها را از چدگال دیگر انسانها نجات بده )

فروغ نیز با حه رنگ اقلیم و وضایّت اجتماعی و فرهدگی ایران ،اینچدین زیبا با لحدتی کودکانته و بته یتاری
ابزارهای ساده و قابل دستر  ،فقر ،بیعدالتیها ،نابرابریها و نبودن بوداشت و آموزش همگانی را به تصتویر
میکشد و در ضمن آن ،به تجمّ ثروت نامشروع خوردهثروتمددها ،احترار انباردارها و گرانفروشی حارتل
از آن ،در آن دورۀ تاریخی اشاره میکدد و از موعود بیهمتا میخواهد بتا آمتدن

شترایی مستاوی را بترای

همگان فراهم کدد این مهوو  ،بهویهه با تصویری از پون کردن سهره و تررار فال «قسمت کردن» بته روشتدی
تداعی میشود:
«کسی میآید /و سهره را میاندازد /و نان را قسمت میکدد /و پپسی را قسمت میکدد /و بتاغ ملّتی را قستمت
میکدد /و شربت سیاهسرفه را قستمت متیکدتد /و روز اسمنویستی را قستمت متیکدتد /و نمترۀ متری خانته را
قسمت میکدد /و چرمههای استیری را قسمت میکدد /و ستیدمای فتردین را قستمت متیکدتد /درختتهتای
دختر سیّد جواد را قسمت میکدد /و هرچه را که باد کرده باشد قسمت میکدد» ()334-333 :1322
 .3-2-2فوقالعادّه بودن منجی

نزار قبانی ،مدجی رهاییبخ

خود را در قالب شخصی عادّی یا حاکمی همچون حاکمان گ شتته نمتیدانتد؛

زیرا همچدان که اشاره شد ،همة آنها را افرادی ناایق و بیتوجّه نسبت به سرنوشت خود متیدانتد مدجتی در
نظر او ،نیروی برتری است که قادر به انجا کارهای بزرگ و فوقالاادّه است نیرویتی کته متیتوانتد انق،بتی
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عظیم برپا کدد و همگان را از اسارت ظلم برهاند نزار ،قدرت این مدجتی را بتا زبتانی ستاده و بته یتاری همتان
تصاویری که مرد زمانة او از نوایت قدرت در ذهن خود دارند ،اینچدین به تصویر میکشد:

«َل نَا َه ...فک َ َم أ ه فاد َ لف َ
ارء ما أهدبا /
شرشا لف َ
صاغریِ /وَبتَلاع لف أ َ
اب لفبَهی َ
ارج /...أ وَ اری ار ندو فاد َ لفنار َ /یا ج لأل لن َ
وا َقلب لف َض َم إف نیر » ()91-91 :9111
(ترجمه :ما او را ندیدهایم امّا کسانی که تصویرش را از باای شیشة کوچک دیدهاند میگویدد :شیشته را میختورد یتا

چون هددوها روی آت

راه میرود و خرگوشهای سهید را از جیبهای

بیرون میآورد و زغال را به الما تبتدیل

میکدد )

در این بخ  ،زغال نمادی از جاماة عصر بیدادگری است که با آمدن مدجی دچار تحوّل بدیادی میشتود
و به الما ؛ یادی جاماة ایدهآل و مطلوب و پر امید بدل میگردد شخصیّت رؤیتایی فترد متورد انتظتار استت
که میتواند به راحتی کارهای خارقالاادّه انجا دهد نرتة مومتر ایدره شخصتیّت موعتود متس وجتود را بته
کیمیا بدل میکدد و ناخوشی اوضاع را به ر،ح و ار،ح میآراید
شاعر در بخ

دیگری از شار خود نیز در تأکید دستنیافتدیبودن «گودو» میگوید:

« ََل نَا َهََ /...ل نا َقبل وَ َ ه /فک َ َم تبَ دل ودمر ب  /...قرفدل ب َن صدتَ  /یَ ک لألح ر َ» (مهرن)91 :
(ترجمه :ما او را ندیدهایم و دست را نبوسیدهایم امّا کسانی که روزی به دستت او متبترّک شتدهانتد گهتهانتد ،آوازش

سدگها را به حرکت درمیآورد )

فروغ نیز رهات و قدرتهای ویههای را با همان زبان و نگاه خاصّ کودکانه برای مدجی برمیشمرد:
«کسی میآید /کسی میآید /و میتواند تما حرفهای سخت ک ،سوّ را با چشمهتای بستته بخوانتد/
و میتواند حتّی هزار را بیآنره کم بیتاورد از روی بیستت میلیتون بتردارد /و متیتوانتد از مغتازۀ ستیّد جتواد،
هرچقدر که از دارد جدس نسیه بگیرد» ()334-323 :1322
 .9-2-2ماورائی بودن منجی

نزار در ادامة اشاارش ،پس از اشاره به قدرت فوقالاادّۀ «گودو» ،بته رتراحت او را از مرتانی بتاا و از اولیتاء اهلل
میداند برای او ماجزاتی شبیه به ماجزات پیامبران برمیشمرد و با تلمی ،به آیة قرآنی ،همچدتان کته خداونتد
به بددگان رال ،خود ،وعدۀ بوشتی با جویهای روان را میدهد ،او نیز از «گودو» چدین انتظاری دارد:

«وؤ ا َن لَنَا  /...م ا أ فهاارء لللَ ...أ ا َل ش ا ن  /أ َن ن ادَ أر ا یَ اری لألبصاار َ /...أنَا َس اهَ مل لف َقم ا َ إف ا باهدتناار /لف َ ام َ ...
ن  ...ابفقنطر َ /ی َعل لفعمهر َن وبصا َن /وَا ع للنطَا َ يف لفب ار  /أنَا  -يف َساندلُ حکما  -وا خلنر ل َنا َ /...ما حتترار
لفطَ َ
تَن َ کب لألهنر » ()91 :9111
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(ترجمه :تأکید میکددد از اولیای خدای تاالی است و نور چورهاش چشمها را خیره میکدد او بار گدد  ،روغتن و آرد
را به خانههای ما میآورد کوران را بیدا میکدد و گدد را در دریا میکتارد او در ستالهتای فرمتانرواییاش ،متا را بته
بوشتی میبرد که جویها ،در فرودست

جریان دارد )

فروغ نیز به مدجی خود رنگ عرفانی میبخشد او ابتدا از زبان کودک راوی ،ویهگیهتای ظتاهری مدجتی را
برمیشمرد؛ قدّ او را از قدّ درختهای خانتة مامتار کته بترای راوی نمتادی از عظمتت ،رت،بت و استتواری
است ،بلددتر میداند [با توجّه به ایدره مامار در شار فروغ نمایددۀ خوردهثروتمددانی است کته آنهتا و هرچته
متالّق به آنهاست ،مظوری از تموّل و عظمت است] ،رورت او را هم روشنتر از رتورت امتا زمتان (عتج)
میداند و باد به ماندد نزار ،با برشتمردن رتهات «قاضتیالقضتات و حاجتتالحاجتات» ،او را ختود «خداونتد»
میداند:
«و قدش از درختهای خانة مامار هم بلددتر است /و رورت

از رورت اما زمان هم روشنتتر استت /و از

برادر سیّد جواد هم /که رفته است /و رخت پاسبانی پوشیده است نمیترستد /و از ختود ستیّد جتواد هتم کته
تما اتاقهای مدزل ما مال اوست نمیترسد /و اسم

آنچدانره مادر /در اوّل نماز و در آختر نمتاز رتدای

میکدد /یا قاضیالقضات است /یا حاجتالحاجات است» ()334 :1322
 .2-2-2قطعيّت ظهور

نزار ،ظوور این مدجی آسمانی و نادیدنی را واقاهای حتمی میدانتد ،واقاتهای همچتون فترود آمتدن تقتدیر و
سرنوشت بر سر آدمی او محلّ وقوع این واقاه را مرانهایی میداند که برای مسلمانان مقدّ و قابتل احتترا
است؛ از بدر ،یرموک و شمشیر ر،حالدّین:

ننَ /ی ج ما با ٍ ،ما لفریمادک ،ما حطان /...یا ج  /...ما َساهف صاال ُ
«نَنتَظ ل رف َ للض َي رألق ل َ /ی ج م َربر َءِ لف َ
لف و )91 :9111( »...
(ترجمه :در انتظار آن مسافر نامرئیای هستیم که چون تقدیر میآید از پوش زمان بیرون میآید ،از بدر ،از یرمتوک،
از حطین و از شمشیر ر،حالدّین )

فروغ فرّخزاد نیز ،آمدن مدجی را امری حتمی میداند او وقوع این امر را در قالب خواب کتودکی نته ستاله و
با یاری گرفتن از اعتقادات عامیانه چه زیبا به تصویر میکشد؛ اعتقاد به راست بودن خواب کتودک ،همچدتین
جهت شدن مداو که هتا و زدن پلتک چشتم کته خبتر از وقتوع واقاتهای ناگوتانی و احتمتااً خوشتایدد را
میدهدد در این شار ،کودک  -راوی خواب خود را آنچدان باور دارد و آنگونه آن را حقیقتت متیپدتدارد
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که با هیجان خارّی برای پ یرش حرفهای

از سوی دیگران با زبانی کودکانه قسم میختورد و حتّتی ادّعتا

میکدد که این خواب را زمانی که خواب نبوده ،دیده است او که بته رتحّت ختواب ختود اطمیدتان دارد بته
ماندد سدّت عامیانة ایرانیها ،خانه را برای ورود مومانی عزیز آماده میکدتد تمتا پلّتههتای پشتتبتا را جتارو
میکدد و شیشههای پدجرهها را پاک میکدد:
«من خوابدیدها که کسی میآید /من خواب یتک ستتارۀ قرمتز دیتدها  /و پلتک چشتمم هتی متیپترد /و
که هایم هی جهت میشوند /و کور شو  /اگر دروغ بگویم /من خواب آن ستارۀ قرمتز را وقتیکته ختواب
نبودها  ،دیدها  /چقدر آفتاب زمستان تدبل است /من پلّههای پشتبا را جارو کردها  /و شیشههتای پدجتره
را هم شستها  /کسی میآید  /کسی که در دل

با ماست ،در نهست

بتا ماستت ،در /رتدای

بتا ماستت»

()333-323 :1322
در این ابیات ،همچدان که اشاره شد «ستارۀ قرمز» نمادی از انق،ب و پیتروزی استت و زمستتان ،نمتادی از
دوران تاریری است که شاعر در آن زندگی میکدد ،دورانی که حتّی آفتاب زنتدگیبخت
است و کاری برای زای  ،روی

نیتز در آن تدبتل

و رسیدن فصل بوار و انقت،ب نمتیکدتد در چدتین روزگتاری و در چدتین

خهقان سیاسیای که مدا رتحبت از زنتدان و دستتبدد و کشتتار استت ،ختواب شتاعر هوشتیار در خصتوص
مسائل اجتماعی در واق عین بیتداری اوستت و بیتداری او ،ختوابی بتی

نیستت از ایتن رو ،راوی بتا حالتت

پارادوکسگونه ،تأکید میکدد که او خواب آن ستارۀ قرمز را وقتیکه خواب نبوده ،دیده است
 .1نتيجه
 1هر دو شاعر ،در نوع نگرش ختود مراحلتی از تحتوّل مضتمونی را تتا رستیدن بته مرحلتة واقت بیدی ستپری کردهانتد
واق گرایی و پاسخ به نیازهای سط ،عالی مارفت بشری موجب توجّه این دو شاعر به موضوع مدجی گردیده است
 2توجّه و عدایت هر دو شاعر ،به مسئلة انتظار ،از شرایی و رختدادهای سیاستی و فرهدگتی (نتزار :شرستت اعتراب در
سال  1322و فروغ آشدایی با اندیشههای نیمایی) متأثّر بوده است
 3نحوۀ تاامل مرد با قضایا و مسائل مبت،به جاماه و موض گیریهای مدها،نه و غیرمسئوانة آنهتا در برابتر حتوادث،
در نوع نگاه دو شاعر به موضوع مؤثّر بوده است
 4شیوۀ بیان ،نمادپردازیها و تصاویر شاری در شار هر دو شاعر بسیار به یردیگر نزدیک است
 1نحوۀ پرداخت ساختاری الهاظ ،مبیّن تأثیرپ یری هر دو شاعر از شخصیّت فردی آنها است
توستل بته
 2در مبانی فرری و نگرش هر دو شاعر به مسئلة مدجی ،ماورائی بودن و واقایّت ظوتور تجلّتی ویتهه دارد و ّ
واسطهها ناشی از طوانی شدن دورۀ انتظار است
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اگرچه مقایسه و توریو رویرردهای مشتترک و بیتان وجتوه تبتاین دو اثتر ادبتی در رویرردهتای تطبیقتی حتائز
اهمّیّت است ،ولی نباید از ارالت و عمق مباحث فرری و عقیدتی راحب اثر که در دیگر آثار او قابل استدباط استت،
غهلت کرد توجّه همهجانبه به دیگر آثار شاعر ضمن عمق بخشیدن به پهوه  ،دستاوردها و نتایج آن را نیتز متؤثّرتر و
قابل اعتمادتر میسازد با توجّه به پیشیدة م هبی و عقیدتی نزار قبانی که شاعری شیاهم هب است و بتا مهتاهیمی چتون
کرب ،،محرّ و عاشورا آشدا است و در قصیدۀ ماروف «مسهتک ل ناد » و دیگر اشتاار بته آن اشتاره میکدتد ،عقیتده بته
ظوور مدجی نیز در قالب شخصیّت حقیقی او؛ یادی «مودی موعود» به رراحت بیان گردیده است لت ا میتتوان گهتت
که شخصیّت استااری «گودو» و کاربرد نمادین و تصویری او در قصیدۀ نزار قبانی تأثّر اریل عقیدتی و فرتری او را از
نمایشدامه «ساموئل برت» نشان نمیدهد ،بلره بیشتر به کاربرد رمزی و نمادین این رورت لهظی اشاره دارد تا بتا ایجتاد
مشابوت به پیوندهای فرری بشر به دوراز تأثّر از مبحث م هبی در قالب فطری انتظار دست زده باشتد؛ همانگونته کته
این مطلب ،در مورد فروغ فرّخزاد نیز رادق است اگرچه رراحت تهرّر م هبی در دیگر اشاار فروغ در مسئلة مدجتی
و انتظار قابل م،حظه نیست ،ولی نگرش فطری نوع انسان به ظوتور شخصتی کته زدایدتدۀ محرومیّتت و محتدودیّتها
باشد به رراحت تبیین میکدد
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حبدث يف لألو ل قر ن (فصله رلمه  -مكم )

له لآلول

لفعلدم لإلن رنه  ،أرمع لزي مرنشره

لف ن لف روس  ،لفع و  ،00صهف  9911ها.ش 9391 /ها 0292 / .م ،صص 11-19

مضردم «لفنرأي» يف شع ن ل لفقبرين ف غ ف خ لو (و لس مقر ن

)1

مم شهخ

2

أستاذ مساعد ي قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة سیستای وبلوشستای ،إیرای

ضروي3

ضر
أستاذ مساعد ي قسم اللغة العربیة وآداهبا ،جامعة سیستای وبلوشستای ،إیرای

هروي4

طهب ف
طالبة الدکتوراه ي فرع اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة سیستای وبلوشستای ،إیرای
ل لخص

مفهوم «الناجي» هو من املفاهیم املشرتکة اليت عاجلها الشعراء ابختحف لغتهم وقومیتهم ي خمتلو البلودای ،فمونهم «نوزار القبواين» الشواعر
السووري الشوهری و «فوورو فرخوزاد» الشواعرة اییرانیووة الشوهریة وقوود دفعتهموا التطوورات الفکریووة والظوروف السیاسویة واسجتماعیوة املعاصورة إلووی
اسهتمام ابلرمزیة اسجتماعیة عن الرومانسیة .فنزار ي شعره «ابنتظار الودو» وفرو فرخوزاد ي شوعرها املسومی بو «الوذي س میاثلوه أحود» قود
أقووبح إلووی مفهوووم «النواجي» متوورثرین ابلکاتووب اییرلنوودي «سووامو ب بکو » ي مسوورحیته املعروفووة .قوود قامو هووذه الدراسوة ابملقارنووة بینهمووا
مسووتمد مة موون أسوولوب یلیلوي  -تطبیقوي للکشو عوون وجوووه التشووابه والتبواین بووا األثورین وموا حصوول الدراسووة علیووه موون النتووا أ أممووا قوود
قامووا بنظوورة نوعیوة متماثلووة إلووی الق وویة تتمثووب ي أسوولوهبما التعبووریي الرمووزي والصوور الش وعریة املتقاربووة املتشوواهبة وقوود تتمیووز «فوورو » ي لغتهووا
الشعریة ومفرداهتوا التعبرییوة الواسوعة أکثور لطافوة یت لوي فیهوا التطلو إلوی الظهوور واألموب اجلواد ابایواة السوعیدة .فالدراسوة تؤیود أی النواجي ي
نظرتیهما وإی طال الیابه فإنه فی وجوده ،خوارث للعوادة ،إس أنوه رورج مون إطوار عوا الکووی فو «نوزار» قود درج ي حقوب األخوذ واسقتبوا
أکثوور م ووا درج و فیه ووا «فوورو » وأم وا مووا یتعل و ابلتشووابه ي امل ووموی فموود ثرمه ووا مببوواد هم الفکری ووة والعقادیووة أکث وور ب وروزا م وون ثرمهووا بو و
«بِ ِک ».
لفکلمرُ لف فهله  :الناجي ،نزار القباين ،فرو فرخزاد ،سامو ب بک  ،األدب املقاری.
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