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 2شیخ دمحمّ
 ، ایرانبلوچستان یستان ودانشگاه س ،عربی ادبیّات زبان وگروه  استادیار

 3رضایی رضا
 ، ایرانبلوچستان دانشگاه سیستان و ،عربی ادبیّاتزبان وگروه استادیار 

 4فرهادیطیبه 
  ، ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان ،فارسی ادبیّاتی زبان و دانشجوی دکتر

 چکيده
 - ت فرتری و شترایی سیاستیتحتوّاهستتدد کته  فارستیو  یعربت ادبیّتاتشاعران برجستته و ماارتر از  فرّخزاد و فروغ نزار قبانی

ابنتظار  »شتار قبتانی در  شتوند و به مرتب سمبلیسم اجتماعی نزدیک  گردانیرو ،از مرتب رمانتیسمشده تا  باعثاجتماعی جاماه 
بته مهوتو   ،ایرلدتدی نویسددۀ ،برتماروف ساموئل  یشدامةانم تأثیر تحت« نیست کسهیچکسی که مثل » شاردر  فرّخزادو « غادو 

ارزش و اعتبتار  و عربتی و فارستیماارتر  ادبیّتاتایتن دو شتاعر در  اهمّیّتتبه  توجّهبا ا ت بر آنیم ،این جستار در اند مدجی پرداخته
هتای پتهوه  بپردازیم  یافته این دو اثری اهبه شباهت ،تطبیقی - حلیلیت ۀای و به شیونگاهی مقایسهبا  ،در نقد نوینتطبیقی  ادبیّات

ها و تصاویر شاری در شار دو شتاعر بته بیان، نمادپردازی شیوۀ  اندبا دیدی مشابه به این موضوع پرداخته و فروغنزار  ؛دهدنشان می
بتودن  یطتوان  ی بیشتری یافته استتبخ  در شار فروغ تجلّامید به زندگی و ظوور مدجی حیات همچدیننزدیک است،  یردیگر

در نگترش هتر دو شتاعر را و متاورایی بتودن او  هالاتادّفوق ،وجودی مدجتی واقایّتو گردیده  واسطه بهل انتظار مدجر به توسّ دورۀ
در  ،میتزان یتنا لهت  استت  و اقتبتا اخت   قبانی از ساموئل برت فقی در حیطتة نزار تأثیرمیزان  :گهت توانیم است  تثبیت کرده

و عقیتدتی  یهتانگرش بتا ،باشتداز ستاموئل برتت  رمتتأثّآنرته از بی   ،محتوایی یهامشابوت  متر استک همآناز  فرّخزادفروغ 
  خوانی داردهمخودشان  یفرر
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 . پيشگفتار3
 . تعریف موضوع3-3

«  انتدمتهاوتهتای فرهدگتی ای آثتاری کته برخاستته از زمیدتهه و بررستی مقایستهمطالا»یادی  ،تطبیقی ادبیّات

کدتد و بومی از انزوا و عزلتت فتراهم متی ادبیّاتزمیده را برای خروج » ،ادبیّاتاین نوع از  (21: 1322)شورل، 
)غدیمتی هت،ل، «  دهتدقترار متی هااندیشه میراث ادبی جوانی، در مارض افرار و جزئی از کلّ به عدوانآن را 

بیستتم  دۀست ششتم هةددر  ،تطبیقی، مرتب اروپای شرقی است  این مرتب ادبیّاتیری از مراتب ( 44: 1323
ر ک: اجتمتاعی بتود )بتا رویرتردی  تطبیقی ادبیّاتبه دنبال روشن ساختن مهوو  در محافل ادبی مطرح شد و 

بته  ،تبته نتهاد، زبتان و قومیّت توجّتهون بتد ،(  در مرتب اروپای شرقی پهوهشتگران34 :2442محمود غی،ن، 

هتای و دیگتر جریتان ادبیّتات اجتمتاعی،هتای واقایّت ،به عبارت دیگر ؛دارند توجّهیی اجتماعی عوامل و شرا
ها و انواع ادبی و هدری جوامای که شرایی اجتمتاعی و سیاستی مشتابوی در شرل ،رو ینا از سازد میادبی را 

رکت آثتار مختلتو و رونتد حتطبیقی، تصویرگر سیر  ادبیّات های فراوانی یافت شباهت توانداشته باشدد، می
 یرترۀپخشتی از از انزوای خود و تبتدیل آن بته بی و قومی ملّ ادبیّاتخروج به  و یردیگر استبا  هاآنروابی 

 ( 32-22 :1333 ،یبالخطر ک: ) کددجوانی کمک می ادبیّاتمیراث 
بتا  ای مشترک فرهدگی و اجتماعی مرد  ایران و کشتورهای عربتی،هویهگیبه جوت  ،شار ماارر عرب 

بته  ت ادبتیتحتوّا نظر از را شار ماارر عرب ،کدکدی شهیای هایی است دارای مشابوت فارسیشار ماارر 

 ی شتار قتدیم،ت و نگاهداشت نظا  فدّتای که شاعران با حه  سدّنخستین: دوره ۀدور» کدد:دو دوره تقسیم می
مشتابه  ،قرار دهدد و در شار خوی  مدارس کددتد    ایتن دوره یموردبررس    ای راهای تازهدیشهکوشدد انمی

ت ستری  تحتوّاجدید که بتا  ۀ  دور1324های مقارن شوریور سال مشروطیت در ایران تا ادبیّاتآغاز است با 
هتا تن رفتتن ستدّی و از میتای آشهتگی بازار نقد ادبحدّ های ادبی ماارر و تااجتماعی و همراه شدن با جدب 

هتای از حتدود ستال    ، ماارر جوان است  این دوره ادبیّاتتما  مستقیم شاعران عرب با  ةهمراه است، نتیج

)شتهیای  « ادامته دارد همچدانشود و هدوز ربی( آغاز میع  )در کشورهای در ایران و جدگ جوانی دوّ 1324
 ( 33-32: 1324کدکدی، 

یاب، آدونتیس، ستّ لشتاکر ا بتدر یاتی،ببه  توانیها مآن ةجمل از کهسل جوان یادی ن ،شاعران ماارر عرب 
ایران قرار دارند  این نستل  پردازنوشاعران  وضایّتبا مشابه  یوضایّتدر  جوت هر از،     اشاره کردنزار قبانی و
هتای مستتقیم شتار و کته در برابتر وزش هستتددبلرته نستلی  ددد نیستآن نسل خاموش و مقلّ یگرد ،از شاعران

 ةد  اندیشتنجوان غرب، هماهدتگ ستاز ادبیّاتد خود را با تما  مایارهای دخواهو می قرارگرفتهجوانی  ةاندیش



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

احستا  و  ت،طتمه یت، ظواهر آزادی، عشق و تمای،ت جسمانی نیستت، بلرتطعمومی این نسل، دیگر مشرو
یتک بودنتد، ز شاعران که در حقیقت، شاعر رمانتی آن دسته اهای قرن حاضر است  حتّانسان ةهای همادراک

در  قبتانیهای اجتماع و دردهای عمتو  مترد  پرداختدتد  واقایّت به ،با روی آوردن به نماد ،نزار قبانی جمله از
بترانگیختن شتور  بته مدظتوراجتمتاعی جاماته و  - موقایّتت سیاستی یمقتضا بهبسیاری از اشاار انق،بی خود، 

نظتر داشتته  هاآنهای دیدی و حوادث زندگی شخصیّتنمادین، به  رورت بهانسان ماارر  انق،بی و بیان رنج

  است
 ، از«نیستت کسهتیچمثتل کستی کته »در  فرّختزادفتروغ  و« ابنتظار  غادو » شتاردر  نزار بته مهوتو  مدجتی 

 تالّتقشاعر تقریباً م هر دو ،رسدبه نظر می  ندادیدی مشابه به این موضوع نگریسته با« ایمان بیاوریم   » ةمجموع
نمایشتگر  ظتاهر بتهبرتت،  ةنمایشتدام رأثّتتم، هتر دو فرّخزادنزار قبانی و فروغ  شار  زمانی هستدد ۀوربه یک د

ا امّت؛ بترای ورود مدجتی استت ،دختترک در خانته ۀروزمرد  در ایستگاه قطتار و انتظتار یتک ۀروزانتظار یک

 متهاوتی دارد  یهاجلوه تملّو دیان ماین انتظار برای ظوور مدجی در  ،درواق 
 ؛گرفتته استت« در انتظتار گتودو»برتت  ةوان آن را هم دقیقاً از نمایشتدامعد که« ابنتظر  غدو »انی در شار نزار قب

 فتروغ که انتظار رستیدن  را دارنتد  کددیممسافری ترسیم  راه به چشممرد  جوان عرب را در ایستگاه قطار، 
خواهتد  بخت کدتد کته مدجتی رهتاییتدباط متیچدین اس« نیست کسهیچه مثل کسی ک» شار در ،نیز فرّخزاد

در پتی ایتن امیتد، مطتابق راوی شتار فتروغ نویدبخ  عدالت، آرام ، برابری و زیبایی خواهد بتود   او  آمد
کته نشتیدد  انتظتاری کدد و به انتظار آمدن او متیخود آماده می ۀها، خانه را برای ورود مومان ویهت ایرانیسدّ

   خوانی از  را دارد های نمایشدامه برت همشخصیّتبا انتظار مرد  عرب برای رسیدن آن مسافر نادیدنی و 

 . ضرورت، اهمّيّت و هدف3-2
ضرورت و اهمّیّت این پهوه  از آن جوت است که واکاوی مهوو  مدجی در شار دو شتاعر، مخاطبتان را 

هتا و هتدف اساستی مقالته نیتز، مقایسته و بیتان شتباهتکدد  میبه آبشخور افرار ایشان در این زمیده، آگاه 

 های فرری دو شاعر در این مضمون است تهاوت

 های پژوهشپرسش. 3-1
 است؟ شدهانتظار  مسئلةو اقبال این دو شاعر به  توجّهچه عواملی سبب   1

 نزد دو شاعر چگونه بوده است؟« مدجی»بیان  هاییوهش  2
 آشرار است؟ مسئلهطرح  ۀدر نحوردی دو شاعر ف شخصیّت تأثیرآیا   3

 مبتدی بر چه مواردی است؟ چگونگی نگرش دو شاعر در بافت مادایی  4
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 . پيشينة پژوهش3-3

توان به موارد زیتر اشتاره هایی رورت گرفته است از آن جمله مییدة فروغ فرّخزاد و نزار قبانی پهوه زم در

 رتورت بته« نتزار قبتانی و فتروغ فرّختزادبتر تأثیر ستاموئل برتت »وان عدبا ای (، در مقاله1322)افضلی کرد: 

در  (212-243: 1323) ناظمیتان استت  کردهاشتارههتای موتم ایتن دو وار و گ را به برخی از شباهتفورست

اشتارۀ بستیار « یتاتی و نتزار قبتانیالب در شتار اختوان ثالتث،« بخت نجتات» یمدجبررسی تحلیلی مهوو  » ةمقال

ضتمن مقایستة  ،ة حاضرمقال های آن در شار مورد نظرکرده است مهوو  مدجی و برخی از ویهگی کوتاهی به

فتردی بته  شخصیّتگرای  و نگرش دو شاعر با توجّه به  نحوۀر در به بیان عوامل مؤثّ ،جام  دو اثر با یردیگر

بتا یرتدیگر بیتان  ا راهتآن ی و تصتویریزبتان ی مضتمونی،هاو شتباهتپتردازد یمدو اثر  یتحلیل بافت مادای

  کددیم

 وب نظریپژوهش و چارچروش  .3-9

تطبیقتی  ادبیّتاتجایگتاه فارستی و عربتی و  ماارر ادبیّاتو نزار قبانی در  فرّخزادفروغ شار  اهمّیّت به توجّهبا 

در ایتن در نقد امروز و اعتبار آن در جوت روشن کردن بسیاری از نقاط مشترک آثار شاعران ملتل مختلتو، 

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

دظتر ماز  هتاآنهتای شتباهتدو اثتر،  ، ضمن مقایستةتا بدین ترتیب ایمپرداخته فرّخزاد فروغ «نیست کسهیچ

 د آشرار شوبرت  ةتأثیرپ یری این دو شاعر از نمایشدام ۀتصویر و نحو ،موضوع، زبان

 پردازش تحليلی موضوع. 2
 زندگی و شعر نزار قبانی. 2-3

کسی کته  ،ماارر عرب در بین شاعران»  نزار قبانی پرنهوذترین شاعر عرب در عصر جدید استبدون شک، 

 ،ینالتدّتاج) « خود جلب کرده بود، وجتود نتدارد گونه که نزار قبانی بهخوانددگان و ناقدان را آن توجّهبتواند 

 هستیاقمل عترب قابتل یتک از شتاعران طتراز اوّهای شاری او با هتیچنشر مجموعه ۀگستر همچدین ؛(1: 2441

 داشتت و ادیقدّت کارگتاهمامولی در دمشق زاده شد  پدرش  ۀدر یک خانواد 1323مار   21وی در »نیست  

ج از ستوریه بته در ختار مشغول بود و همتواره و دیپلماتیک ها در مشاغل سیاسیسال ،بود  نزار یانق،ب مردی

ق داشت، از فرهدتگ هتر تامّ هاآنی بود و در آثار ادبی دنیا مسلّ ۀبه چدد زبان زند ،برد  به همین جوتسر می

و عربتی ختود را از دستت نتداد   شترقیاخ،ق  ،حالین ا باها گرفت و فرر و دیدش گسترش یافت  قو  بوره

گرفت تا بتواند بیشتر به شار بپردازد  موضتوع اشتاار از کارهای دیپلماتیک کداره  1322وی سرانجا  در سال 
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 زوایتای ذهدتی و ظرایتو ة بازتتاب همت ،هتای ویدد، عاشتقانهوی بی  و پی  از هتر چیتز، عشتق و زن هستت

نته زنتی هدرمدتد و  ،یدتدبرترف زن را متی ،در وجتود زن او های شرقی مرد است ی زن و دیدگاهشداختروان

 درنامیدنتد  « شارر  لفضیاه  »بستیاری از او انتقتاد کردنتد و او را  ستبب،همتین (  به 222: 1324، ا )عبّ«  شاعر

ا»، نخستین دفتر شاری وی به نا  حالین ع در  قصیده پیرامون زن و غتزل استت( 22شامل  که)« م لءقرفت فا  لف  

 توجّتهدمورربی مطرح شتد و عبا هیاهوی فراوانی در جوام   ؛های جاماه متهاوت بودتمضمون و سبک با سدّ

  او بتر ایتن سدگین اجتماعی به تدگ آمده بودند، واق  شتد بددهای و یدقد، دانشجو و کسانی که از متجدّ ةطبق

پریتدگی و درخشتد و از رنتگشار نیز می ،تبا درخش  ملّ  ت استشار چوره و نمودار ملّ»اعتقاد است که 

اعتث ب 1322اعتراب از استرائیل در ستال  شرستت سترانجا   (11: 1312 )قبانی، « گرددناتوانی او ضایو می

بته اجتمتاع،  ییستراعاشتقانهعتاملی شتد تتا نتزار از  ،جدیدی از شار شد  ایتن واقاته ةانتقال نزار قبانی به مرحل

ت زن بپتردازد  سیاست و مقاومت سوق یابد و با همان شور عاشقانه به دفاع از فلستطین و استتق،ل و موجودیّت

ههتتاد بته  ةعشتق و زن داشتت، از دهت ۀتی دربتارخود، دیدگاهی سدّ ییسراعاشقانه نخستین ۀقبانی که در دور»

: 1324)استوار، «  ت مقاومتت در فلستطینباد، هم از حیات و آزادی زن به دفتاع برخاستت و هتم از مشتروعیّ

ه در توان بانی مرتبی جدید در شار ماارر عرب دانستت کتنظران، او را می(  به اعتقاد بسیاری از راحب112

یادآور اشاار رتمیمی  ،دربیاه و در شار سیاسی و متاوّ ابی بن سرای عصر اموی؛ عمرعشق یادآور شاعر غزل

، «هنا  طضدفا »، «م لء  لف  افا قرفات»تتوان بته هتای شتاری او متیاست  از مجموعته 1و روان فدریرو گارسیا لورکا

    (22 :1324هاخوری،الر ک: ) نا  برد و   « حبهبيت»، «سرمبر»

 فرّخزادزندگی و شعر فروغ . 2-2

متاه ت، در پتانزدهم دیو از آغازگران شار نتو فارستی است یوشیج یمانبه گروه پیروان  تالّقکه م فرّخزادفروغ 

  پتدرش کته جدا شد از همسرش دنیا آمد  خیلی زود ازدواج کرد وبه  توسّیای مامولی و مخانواده در 1313

، نخستتین یستالگ 12وی در ستن ؛ داشتتنودن فتروغ موافقتت چدتدانی سرهدگ بازنشسته بود، بتا شتار ستر

دانشتگاه اوهتایوی  استتاد 2یرتوت هتاری گترد ۀرا چاپ کرد  این اثر، به عقیتد« اسیر»ر خود به نا  شا ةمجموع

هتا و تواق  سمبُلی از یک حالت روانی استت کته در آن شتخو ختود را گرفتتار دنیتایی از ستدّ در»آمریرا 

  ،یومتین اثتر ، دوّ(1331) «دیتوار»بتد کته امیتدی بترای زنتدگی تجربتی کامتل در آن نیستت  یابات میتاصّ

                                                           
1. Lorca Federico García 

2. Gerd Harry Tiko 
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ختود را در  چراکته ؛شتردد تی را درهتمهتای ستدّتخواهد تما  محدودیّرساند که شخو میرا می ییّتوضا

مین اثترش     فتروغ در ستوّر و بترش را دیتواری حصتار کترده استتیابد که دودرمی یگانگیخودب ازدنیایی 

بدیتادی  ةمسئلت شیطانی و هویّ ؛ت انسانی راهویّ ۀشدکشوترین مضمون ترین و عمیقساده (1332)« عصیان»

 (332: 1322)ج،لی، «  فلسهی اختیار و اجبار را عرضه کرده است

 هتایبلره ک،  او، بیشتر حارل جوشت  ،اندیشدک،  نمی ۀت و ماجزفروغ در این سه دفتر، چددان به ظرفیّ     

هتای کمتال اهای جسمانی استت، مضتامیدی کته ختود در ستالای احساسات فردی و تمدّغریزی و بیان کلیشه

شخصتی »ای ت،ش وی برای بیتان اندیشته دهد  چون سرحدّمی« های مبت ل روزانهحرف»شاری به آن عدوان 

صتیانگرانه فراتتر هتای عشتق جستمانی و هوستداک و گتاه فریادهتای عسوز و ناله و رمانتیک است که از حدّ

و  یستطح هتمی عصتیان  تازگی و جسارتی که در آن هست، ژرفای چددانی ندارد و حتّ وجود بارود و نمی

ندتده را هتم آلود حاکم بر جاماه نیست و خوابهای بسته و تاصّناپایدار است و قادر به فروریختن بدیان اندیشه

هایی کته بته مضتامین شتاری او زده وا ل تما  اتّز تحمّفروغ پس ا (134: 1322شوپر،  )رادقی«  انگیزدبرنمی

های نیما و افرار ابراهیم گلستان و کسب درکی عمیق از شار، توانستت بته هشد و پس از آشدایی کامل با نظریّ

وحتدت و  ینتوع بتهت فرری و زبتانی او، رستیدن تحوّا ةنتیج  اش را رقم زدزبانی دست یابد که جاودانگی

  شتاری فتروغ دوّ دوره کته دورۀ یتنا ،بود 1343در سال « ی دیگرتولّد»ثری ماندگار به نا  یگانگی و خلق ا

هتای شتاعری استت کته از دردها و دغدغه ۀددکدمدارس او اشاار شود،است دوران خودیافتگی او نامیده می

  ستوّ ۀدور  شمول رستیده استتهای سطحی و رمانتیک بیرون آمده و به وسات نگاهی انسانی و جواناندیشه

ایمتان » هتای شتاری فتروغ استت یتابی تجربتهمرحلتة کمتال ،استت« ی دیگرتولّد»شارهای پس از  که دورۀ

ای پتس از ای استت کته همتراه بتا چدتد شتار دیگتر در مجموعتهمدظومته عدتوان« بیاوریم به آغاز فصل سترد

ر فروغ است بتا طدتزی عمیتق وجه اجتماعی شا     «نیست کسهیچکسی که مثل » خاموشی شاعر مدتشر شد   

هتتای تلتتخ جاماتته و واقایّتتت(  فتتروغ در برختتورد بتتا 42-43 :1322 مشتترف آزاد تورانتتی،ر ک: ) و اثرگتت ار

 شتود کته انستان و شتاعر را بته رهتایی ق به کشتو نوتایی و خلتق آثتاری متیهای درونی خود موفّکشمر 

فرتری  تتحتوّا نتامیم رهتایی فتروغ متیو  یازخودگ شتتگایتن مرحلته را دوران  رساند به همین سبب،می

فروغ، مسیر زندگی او را به هدر سیدما نیز باز کرد که حارل آن، ساخت و بازی در چدتدین فتیلم و نمایشتدامه 

بته چدتدین کشتور  بستیارستهرهای  اثر بر همچدینالمللی به او بود  وی بین تادّدهای مو اختصاص یافتن جایزه

  تادادی نمایشدامه بود ةآن، ترجم ةی شد که نتیجمسلّ و   سی، فرانسه، آلمانی های انگلیاروپایی، به زبان
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 «در انتظار گودو»ساموئل بکت و نمایشنامه . 2-1

بیستتم استت کته بتا  نویسددگان قرن ینتربزرگ[ یری از 1342سیزدهم آوریل  تولّدساموئل برت ایرلددی ]م

 ادبیّتاتنوبل  ۀجایز ،رت فراوانی رسید  وی که در یک دورهبه شو« در انتظار گودو»ماروف  ةنوشتن نمایشدام

 فرّختزادنتزار قبتانی شتاعر عترب و فتروغ  از جمله، بر روی نویسددگان و شاعران بسیاری کرده خودرا از آنِ 

نمتادین  رتورت بتهسرگردانی بشر امتروز را  ،بسزایی گ اشته است  برت در این نمایشدامه تأثیرشاعر ایرانی، 

بتا هتم در تضتاد ر که یهای استراگون و وادیمارلی این نمایشدامه به نا  شخصیّتکشیده است  دو به تصویر 

شتوند، میتد متیو  هر بار که این دو نهر از آمدن گتودو نکشددرا میانتظار آمدن شخصی به نا  گودو ، هستدد

 تترینناامیدکددتدهار ترغیتب کدتد  انتظت ةید این دو نهر را به ادامتدهدد تا امهم می دستبهدستسلسله عواملی 

ویتهه بشتر نوع بشتر ]بته ۀد نمایدددتوانمی هایی کهشخصیّت آن است،های شخصیّت انتظار این نمایشدامه، ةنرت

ها را بترای آمتدن مدجتی شخصیّت ۀروزدامه، تصویری از انتظار یکد  متن نمایشدسرگردان دنیای ماارر[ باش

 درنیتز  هتاآن ۀحتال و آیدتد ،گ شتتهل بر ایدرته شود داهایی دیده مین، نشانهجای آجای ا دردهد امّنشان می

 و خواهد شد  شدهی سپرهمین انتظار 

نیرویی برتر، یادی خدا، باشد  برخی از مدتقتدان آشتدا بته  ۀکدددتواند تداعیه، نا  گودو میدر این نمایشدام 

 (Esslin, 1971: 28) « انتددانستته (God)ختدا  ۀژشتده از واشرلی تضتایو»را  (Godot) زبان فرانسه، گودو

در تأیید این تهسیر، گودو را خدای مصغّر دیگری همچتون دیگتر ختدایان کوچتک الوتی، سیاستی،  1آلوارز

 هتاآنهستدد تا بلره از راه برسد و مشتر،ت  آمدنشانداند که آدمیان با امید و بیم مدتظر فرری و شخصی می

ختدای جدیتد »، «گودو» 2یوجین اونیل ۀ  به عقید(22: 1323) دمادا ببخش عبثشانی هارا حل کدد و به زندگی

 (Metman, 1965: 117) « نیچه، بشر در انتظتارش استت توسّیاست که از زمان اع،  مرگ خدای نخستین 

ودی کتدا  هتم نباشتد  او ظتاهراً وجتهیچ ،حال عین باشد و در یادشدهتهاسیر  ةتواند همگودو می ،حال هر به

توان از آن به اشخاص یا چیزهتای متهتاوتی می لحظه هرامری غایب که »ها یا نیافتدی در دوردستاست دست

 (Worton, 1996: 71) « تابیر کرد

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

بته شترل  دیتدنیبرای رسیدن آن مسافر نا را حارل مرد  عربانتظار طوانی و بی، «ابنتظر  غادو »نزار در شار 

   :کشدبه تصویر میتأثیرگ اری  حالین ع درو  یباز ،ساده
                                                           
1. Alvarez 

2. Eugene O'Neill 
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ا .../ يفلاد// ثا ِ  ل   ان م ا   َ رذ  فخاأت َ اهَ قَ / تاَ طر   لفق    َ خَ تَ  /رّبَ     - َن ودمر  خَ » م  هرا  ان/ أا أ  ما  ل ا ل / َلا صار َ /  َ نر لألفکار    أس 
   (02-91: 9111) «طع   لألاث ...ق  .../  َ نرل    أر  أ   /  صر َ نر لنتظر   مَ ق لأت بَ شَ / فق  تََ  ...دو  عرَل ای غ  ... تَ 

[ افرار ]تباه گشتته استت سرمانو در  فاسد شده    ،هایمان از نشستن بسیارران  تأخیر کدد روزشاید قطار پدجاه )ترجمه: 

یتک  چون مانو پوست چوره است را خشک کردهمان یپاهاانتظار  !    بیا ای گودوهما جزئی از دیوار شد کمرگوشت 

 (شده است  اثر باستانی

ای بوره گرفتته استت  او در اجتماعی حاکم بر مرد  جاماه از نمادهای ویهه - برای نمای  خهقان سیاسی نزار

شتده در هتایی در قهتس و گوستهددانی زنتدانیو مترغ به هم فشردههای بیان این مهوو ، مرد  را کدسرو ماهی

 :است و توانایی نهس کشیدن ندارند از دود زغال مسمو  شده هاآنهای داند که ریهمی ایستگاه تاریخ

  ُ  ل  ا وکادن   / ...حانَ ؟و    و  وا   لفَ ا    دَن مر ح  ع ف  روت :/ هل تَ ه لت  سَ .../ ای س   و    و  ،  رف َ    لفتر وخ  طَ مَ  دَن .../ يفدص   ص  حن   مَ   »
اا لَ قبَاان وَ ل / أل     یااطَ م   ااأ أرج  يفحناا    رفاا   / ...   نَ ک  لف    اا دط  ط اافاا  خ  إٍ / الَهاابَ     يفنظ اانر/ نَ قضرص   دَن يفدس ااب  / ... فاان    مَ    لل واا   کَ س 
   (02-91: 9111) «خرن  لف    م    َمت ابفضَ مَ  َ ... تَ ائت نر.../     ترف نرأدل رل   الو ان انم  أ/  فرن   رل    لفتر وخ      طَ مَ 

دانیتد آزادی متاهی ستاردین می یاآ ها! آقایان!خانم به هم فشرده شدیم! ساردین چون ماهی ریختا یستگاهدر ا)ترجمه: 

 ابت یم قهست در ،چتون مترغ ما    بپ یردرا  [ چاقو]جراحتزخم ناچار است  است که ی[ زمان]آزادی ساردین    چیست؟ 

 روی  هایمتانهبچّت  زنتدانی هستتیم تتاریخدر ایستتگاه  ان    متا مثتل گوستهددایتمچشم دوختهآهن به خطوط راهنادانی 

 ( مسمو  شده است ما از دود زغالی هاریه ،اندهایمان خوابیدهشانه

جاماه و چاقو، نمادی از حرومت ظالم وقت استت کته مترد   ۀکشیداز مرد  رنج ینماد ،در این بخ ، زخم

استت کته بتا ستیاهی و  متتحرو ازنمتادی  نیتزبوستی و تستلیم ندارنتد  زغتال ای جز دستچاره در برابر آن

 چتهآن هتر  در چدتین فضتایی، دولتت و استت را مسمو  کتردهعرب ت های ملّو ریه خود، تما  فضاآلودگی 

 :هاستوابسته به آن است، درردد نابودی مرد  و حرکت انق،بی آن

ُ  ب   َکاااغ نر م  ََتی ااا» ُ  يفلفَصااا ل ُ  ب   َکااا.../ مَ ش ااانرنرَ .../ تَ نااارک  عل  / ... تَ نشااار    فااا   اب    َ ان إذلرااا   لفنش ااا   / تَ رااار   لفنَ  /  يفهااال  لَ لف د ُ  لفَصااا ل د
 (  91-91 :9111) «ابألسنرن  
 متا را  ،یشتانهادندان    بلدتدگوها بتا  ردبُتمتا را متی ،هبا ارّ ،رادیوی دولت ،ندگزرا میما و روز  بلددگوها شب)ترجمه: 

 ( کدددد میرخ جوند ومی

وابستته بته حرومتت استت و از ابتزار  آنچته ازتواند نمادی باشتد ی دولت و بلددگوها میدر این ابیات، رادیو

ی استت کته گتویی به حدّ هاآنهای سوء م و تبلیغکه فشار تزویر، تحرّ ییابزارها ،شودمحسوب می تبلیغ آن

هت،ک و  یوست بتهدر تصتویری نمتادین  و رنتدبُجوند و میرا می هاآنتما  زندگی  یادی ،شب و روز مرد 
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های ستر  را کته نمتادی از بیرق و گل کهی حال درت عرب با امیدواری ، ملّحالین ا با دهدد نیستی سوق می

اند، در انتظار رسیدن قطاری هستتدد کته آن مستافر نادیتدنی را بته مقصتد ختود آزادی است، در دست گرفته

   :رهایی بخشد حاکمان ظالم و زورگو یادی ؛هزمانهای « ابوسهیان»و « ابوجول»را از  هاآنبرساند و 

اا  لفط  َخل    .../   دو  / ... تعاارَل ای غ اار َ لألزهااللماا لَء    حنماال  لفبهاار  َ /   طاار َ ننتظاا   لفق  » ِ    صاانر م  اا/   غهاارن  لفط  غاار اا  ه     أراالٍ    أيبم  لاام  م 
 .  (02-91: 9111) «ضهرن  س  أب 

 گریستتم و ستمراران و ما را ازبیا  !دست داریم    ای گودودر  های سر  رابیرق و گل ،در انتظار آن قطاریم)ترجمه: 

 ( بِرهانابوسهیان  ظلم ابوجول و ازو 

 نگرش فروغ در شعر انتظار بيان و. 2-9

یادتی آرزوهتای تمتا  کودکتان ایتران را بته تصتویر  ؛فروغ با زبانی ساده و کودکانه، آرزوهای کودکی خود

 آن زمان شاعر است: ةفقر، خهقان سیاسی و نبودن عدالت در جامانمایشگر  ،واق  کشد  آرزوهایی که درمی

 یحیتی میتان ةکته روی چارچرخت    خواهد/ کته یحیتی/ یتک چارچرخته داشتته باشتد/ من چقدر دلم میو  

آ     چقتدر دور میتدان چرخیتدن خوبستت/  دیته بچترخم/هتا بدشتیدم/ و دور میتدان محمّها و خربزههددوانه

    کستی  /ستی خوبستتپپ ۀمتزّچقتدر  ی رفتن خوبست/بیدن خوبست/ چقدر باغ ملّخوا با پشتچقدر روی 

هتای درختت د و به زندان انداخت/ کسی که زیرز دستبددشود گرفت/ و /    کسی که آمدن  را نمی آیدمی

از باران، از ردای شرشتر  شود/ کسیمی تربزرگشود، / بزرگ میروزروزبهه کرده است/ و یحیی بچّ ةکود

-331 :1322) آیتدیمبتازی در شتب آتت  از آستمان توپخانتهکستی های اطلستی/ پچ گلاران، از میان پچب

333)  

 ی و خوابیتدن روی بترای آزادانته چرخیتدن دور میتدان، رفتتن بته بتاغ ملّت ستاله نهای هآرزوهای دختربچّ 

 داشتتنآرزوی  مچدتینهکشتد  آزادی بته تصتویر متی ناو را از نبتود ةحسترت کودکانت یروشتد بتهبا  پشت

تصتویرگر فقتر و  ستیو آرزوی نوشیدن پپ هاو خربزه هاهددوانهای برای یحیی، آرزوی نشستن میان دوچرخه

دستتگیری  تأجتراست  او در انتظار آمدن مدجی قدرتمددی است که حرومتت وقتت  ی راویهامحرومیّت

 ؛کستی کته زال و امیتدبخ  استتماندد حضرت عیسی مستی،،  ؛  استاو را ندارد  کسی که پاک و مقدّ

 دهد ماندد باران و کسی که نوید آمدن انق،بی جدید را می

نمتاد  ،«نیستت کسهتیچکستی کته مثتل » قطاتةنزار، سرشار از نمادپردازی است   شار ماندده بشار فروغ نیز  

   :یک قشر جاماه هستدد ۀشود، نمایددمی برده نا  هاآنیک از افرادی که از  هرو    استپولوی دوّ ةجاما
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بتردارد/ و  یلیتونم یستبآنره کم بیاورد/ از روی ی هزار را بیتواند حتّ/     و میآیدیم/ کسی آیدیمکسی »

 (334-323: همان) «، هرچه که از  دارد، جدس نسیه بگیردجواد دیّس ۀتواند از مغازمی

 یلیتونم یستتبخواهد آن را از روی عدد ه شاعر میاو ک ۀعدد هزار، نمادی است از شاه و خانواد ،در این شار

ندارد و از اخت،ف طبقاتی انتقتاد  ه جاماهمرفّ طبقةی با بخو ةفروغ، رابط ت ایران است، بردارد که نمادی از ملّ

استت کته شتاعر  یرو ینهمتاز   هستددو برادرش که نمادی از خورده بورژواها  جواد دیّسکدد، از مامار، می

 گوید:خود میدر آرزوهای 

   (331)همان:  «را برشم جواد دیّسخواهد/ که گیس دختر من چقدر دلم می»

  گت اردرا بته نمتای  متی هتاآنفراد وابسته به و ا ثروتمددهاخوردهاز این  شاعر نوایت نهرتتصویری که  

 تتر آنکامتلقرمتز رمتز امیتد، خوشتبختی و در مادتی  ۀستار مستان نماد حرومت پولوی است؛ز ،این شاردر 

که نمادی از آسمان ایران پر از جدتگ و تیرانتدازی « از آسمان توپخانه»انق،ب است که همراه با آمدن مدجی 

  به وقوع خواهد پیوستشب پیروزی در یادی « بازیدر شب آت »است، بااخره 

 «نيست کسهيچکسی که مثل »و « بانتظار غودو» ییمعناتطبيقی نگرش و بافت  بررسی. 2-2

 موارد عبارت است از: ترینوممشار نزار و فروغ از جوات مختلهی جای بحث و بررسی تطبیقی دارد که 

 انتظار طوالنی بودن دورة .2-2-3
 ،ادامته خواهتد داشتت نیتزهای دور دارد و تا آیدده ریشه در گ شته است وطوانی  انتظار ،بید  نزار قبانی در

زمان بته جلتو  ،انگیز که در آنانتظاری رخوت ،کشدنمادین به تصویر می رورت بهمرد  را  ةسال پدجاه انتظار

 آنجتا ازاند و آهن چشم دوختهراهو طوانی  به خطوط افقیت ممرن آورترین حالرود و مرد  در خهقاننمی

و آیدتده و  یایدن یمدج مبادارسدد که آور میرسد، به این استدال یأ نمی هاآنبه  یبخشتمسرّهیچ پیا   که

 :گرددهم به شبیه  هاآن ةگ شت
/  ال  عه   ک  لفَ ال  مَ الفا ظار    أا   تنإ س  يفل ا/ نَ بعنَ ن   لف َ   سَ ، حت  لفع ش و َ     نَ   سَ / م  و   لفَب   ع  ز   دَ ال م  تهنر...    أی/ ال للل      ر  لقضنسرررت  »

   (91-91 :9111) « و   لک  ل مَ الف لفق می ، مثل   لک  مَ الفرم/   ردَن بعیَ شب  ل لدک  و  
انتظتار  در از ستال بیستت تتا ستال ههتتاد  رستاننامته نته ،آیتدما متی یسو بهخدا  نه ،اندهای ما ایستادهساعت)ترجمه: 

 ( و سلطان قدیم هماندد سلطان جدید است وددیشاهان به هم شب ةهم ،ایمپادشاهی مبارک نشسته

آمتدن  ۀدوعت بار ینااز مدجیان دروغین گ شته آگاه است،  هاآنفروغ نیز که از انتظار طوانی مرد  و م،لت 

ت ایتران بته دهد، کسی که روشدی، پاکی و قداست را دوباره بترای ملّترا میمدجیان گ شته  با یمتهاوت مدجی

 ارمغان خواهد آورد: 



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

مثتل نیست/ مثتل پتدر نیستت،  کسهیچکسی بوتر/ کسی که مثل  کسی دیگر/ آیدمی/ کسی  آیدیمکسی »

تواند کتاری کدتد که باید باشد/     و میاست  کسیآنانسی نیست/ مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست/ و مثل 

 «که سبز بود: مثل رب، ستحر ستبز بتود/ دوبتاره روی آستمان مستجد مهتاحیتان روشتن شتود«/ اهلل»که امپ 

(1322: 323-332 ) 

 یظهور منجبرای  هاواسطهبه  لتوسّ .2-2-2

دهتد تتا مرد  خوب قسم می یتمام بهرا  «گودو»و دهد گداه را واسطه قرار میها کودک بیمیلیون ،یقبان نزار

شتان، پیتروزی بتر متجتاوزان و داشتتن یای دیریدهؤد، مردمی که رد  از ظلم تاجیل کدر آمدن  و رهایی مرد

 :  فلسطیدی آزاد است

لاااَ .../ م  یَ  ال  ااارء  ... فرفن   عااارلَ / تَ نااار لألشااا ر    لب  ت    يفکاااب َ ن تَ أض   ف  تَااا/ مطااار   هااار لأل  َ    ن تاَ أض   ف  تَااانر/  َضاااأ نَ إفااا  ...دو  عااارَل ای غ اااتَ »
ا  َ م ا الونَ مَ الفا ... َفم ا  أأال  نر حن   أل  أ  ئ م  ن ََل َت  إ لألبقر       يف   لهب  ال وَ للَ    اغر   لفص   ا  / أ زلَل يف ٍب/ ماره  اطَ  عبٍ َشا أال  أ  / م  حالم 
   (09-02 :9111) «ر   ح ش  لأل ق  قَ وا  

ا رشتد م خواهد که درختان در خاکنمی ،به دیدارش بیاید هاخواهد که باراننمی     سرزمین ما !بیا ای گودو)ترجمه: 

ها کودک بیا بته آیی    به خاطر میلیوندهدد اگر به خاطر ما نمیو گاوها شیر نمی شوند    زنان هم آبستن نمی !بیا  کددد

 (گاز می زندد ها را سدگ ب که همواره در رؤیاهاشانخاطر مرد  خو

یادتی از  ؛کدد و با زبانی کودکانه و نمتادین، از پتدرش کته سترهدگ استتگله می ،مرد  رخوتفروغ نیز از 

 تر فراهم کددد: خواهد که شرایی ظوور مدجی را هرچه سری تما  راحبان قدرت می

ختواب ه کسی که بکدد که شود/ کاری نمیگم نمی هم هانهمه کوچک نیست/ و در خیاباچرا پدر که این»

هتم خونیستت/  یشانهاباغچهکه خاک  /کشتارگاه ةندازد/ و مرد  محلّامن آمده است، روز آمدن  را جلو بی

کددتد/ چترا کتاری هاشان هتم خونیستت/ چترا کتاری نمتیشان هم خونیست/ و تخت که هاو آب حوض

 (332: 1322« )کدددنمی

هتای هچتتی که خاک باغملّ ،ت ایران باشدتما  ملّ نمادی از تواندمی« کشتارگاه ةمرد  محلّ» ،ن ابیاتدر ای 

  در ایتن راه باشتد شویدانتواند نمادی از می البتّهآورده است، خونی که  بارخون ندن گل،پرورا یجا به هاآن

ک و پویایی باشتد، اکدتون بته مردابتی رّکه باید نمادی از پاکی، زالی، تح هاحوض آب خانه ،چدین شرایطی

و  هتاجدایتتیتادآور تواند می نیزها آلود بودن کو که خون ،سو دیگراز است   شدهیل تبدراکد و خونی 

دلیتل  ختود ایتن  کدتدکستی کتاری نمتی ،حتالین ا باهایی باشد که سراسر کشور را فراگرفته است و کشتار
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چترا »و ترترار جملتة  یدتأکبا  یههوبهاو ) پی دری پو دعوت  ر آگاهو فریادهای شاع هامحرمی است برای ناله

 انق،بی امیدبخ   ی( برا«کدددکاری نمی

 بخشی از نامالیماتنجات. 2-2-1

آشدا است و بتا آن زنتدگی کترده در شتار ختود  یخوب بهها اندوه فلسطیدی یههوبهمرد  عرب  غم باقبانی  نزار

گویتد و در ضتمن آن، ستخن متی ،ت عرب شده استگیر ملّو گرانی که دامنها و فقر محرومیّتآشرارا از 

هتای مترد  در ختاموش کتردن نالته درواق ها و محرومیّتتصویری از ت،ش حرومت برای پدوان کردن این 

 دهد: گلویشان پی  روی مخاطب قرار می

ُ  لفاايت   َضاالفعَ  َ » اا لد ق اا لف  هر م   َ صااروَ  .../ ماارن  لل   َ  .../لفغااالء   َ  .../ لء  لفاا َ     لَااراا  ق   راار/ل  م  حنَ   رال ف ض  ااأَ  ...   دو  ای غ اا عاارلَ تَ  /لطرن  لف  
 (  02: 9111) «لالن رن   رفب    مَ ن رَن م  لإل ذ  نق  أنر/  َ معَ وَ 

بیتا ای  انداز ما ربوده و گرانی و کمبود دارو با خود داشتیم، همراهان سلطان محرومیّت ۀبارهایی که دریضهعر)ترجمه: 

 ( ها نجات بدهانساندیگر ها را از چدگال را بخشران و انسان اشرمان و!گود

چدین زیبا با لحدتی کودکانته و بته یتاری ینا اجتماعی و فرهدگی ایران، وضایّتفروغ نیز با حه  رنگ اقلیم و 

را به تصتویر  ها و نبودن بوداشت و آموزش همگانیها، نابرابریعدالتییب ،فقر ،دستر  قابلابزارهای ساده و 

فروشی حارتل ثروتمددها، احترار انباردارها و گران  ثروت نامشروع خوردهبه تجمّ ،کشد و در ضمن آنمی

خواهد بتا آمتدن  شترایی مستاوی را بترای می همتایبکدد و از موعود می تاریخی اشاره از آن، در آن دورۀ

 یروشتد بته« قسمت کردن»کردن سهره و تررار فال  ویهه با تصویری از پونبه ،همگان فراهم کدد  این مهوو 

   شود:تداعی می

ی را قستمت و بتاغ ملّت کدد/سی را قسمت میو پپکدد/ اندازد/ و نان را قسمت میو سهره را می    / یدآکسی می»

خانته را متری  ۀو نمتر کدتد/را قستمت متی یستینواسمو روز  کدتد/را قستمت متی سرفهیاهسو شربت / کددیم

هتای کدتد/ درختتین را قستمت متیکدد/ و ستیدمای فتردهای استیری را قسمت میکدد/ و چرمهمت میقس

 ( 334-333: 1322) «کددباشد قسمت می کرده بادکدد/ و هرچه را که را قسمت می جواد دیّس دختر

 بودن منجی هالعادّفوق. 2-2-3

؛ دانتدحاکمان گ شتته نمتی همچونیا حاکمی  یبخ  خود را در قالب شخصی عادّمدجی رهایی ،قبانی نزار

دانتد  مدجتی در نسبت به سرنوشت خود متی توجّهرا افرادی ناایق و بی هاآن ةاشاره شد، همکه  همچدانزیرا 

توانتد انق،بتی ه است  نیرویتی کته متیالاادّنظر او، نیروی برتری است که قادر به انجا  کارهای بزرگ و فوق



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

قدرت این مدجتی را بتا زبتانی ستاده و بته یتاری همتان  ،ان را از اسارت ظلم برهاند  نزارکدد و همگ برپاعظیم 

 کشد: چدین به تصویر می، ایندارند خوداو از نوایت قدرت در ذهن  ةتصاویری که مرد  زمان

ا/  َ لفن ار    ندو  فاد َ  اری   ار     وَ .../ أأارجَ ع  لف   ل ابتَ / وَ غرِیرشا   لفَصا... فکَ  َم   أ ه  فادَ  لفشَ َل نَاَ ه  » الفبَ  ج  لأل لنابَ    ی    / دب اه    أ  هیارَء م 
   (91-91 :9111) «ر   ف  ن یإ َم ب  لفضَ وا َقل     

یتا  ختوردیمرا  گویدد: شیشتهمی انددیدهاز باای شیشة کوچک را تصویرش ا کسانی که امّ ایماو را ندیده ما)ترجمه: 

ل یبتدتبه الما   آورد و زغال راهای  بیرون میاز جیب های سهید راشو خرگو رودچون هددوها روی آت  راه می

 ( کددمی

شتود می بدیادی تحوّلآمدن مدجی دچار  اببیدادگری است که  عصر جاماةزغال نمادی از  ،در این بخ  

استت  رؤیتایی فترد متورد انتظتار شخصیّت  دگردامید بدل می و پر و مطلوبآل یدها جاماة یادی ؛و به الما 

موعتود متس وجتود را بته  شخصتیّتایدره  ترموم ةنرت  انجا  دهد هالاادّخارق کارهایی راحت بهتواند میکه 

  آرایدیمو ناخوشی اوضاع را به ر،ح و ار،ح  کددیمکیمیا بدل 

 گوید: می« ودوگ»بودن نیافتدینیز در تأکید دستشاعر در بخ  دیگری از شار خود 

   (91 :مهرن) «ح ر َ لأل ک      َن صدتَ / ی َ .../ قرفدل ب   دل ودمر  ب  ه / فکَ  َم  تَب  َ ل وَ ب   قَ  نا  َلَ .../    نَاَ ه  َلَ »
آوازش  ،انتدگهته انتدهک شتدبه دستت او متبترّروزی ا کسانی که امّ ایمنبوسیده ایم و دست  رااو را ندیده ما)ترجمه: 

 ( آوردها را به حرکت درمیسدگ

 شمرد: برای مدجی برمیکودکانه  ای را با همان زبان و نگاه خاصّهای ویههات و قدرتفروغ نیز ره

هتای بستته بخوانتد/ با چشم   راهای سخت ک،  سوّد تما  حرفتوان/     و میآیدمی/ کسی آیدمیکسی »

، جتواد دیّست ۀمغتاز توانتد ازیبتردارد/ و مت یلیتونم یستتبآنره کم بیتاورد از روی بی ی هزار راتواند حتّو می

 (   334-323 :1322) «جدس نسیه بگیرد که از  دارد قدرهرچ

 بودن منجی یئماورا .2-2-9

اهلل  او را از مرتانی بتاا و از اولیتاء رتراحت بته ،«ودوگ» ۀالاادّس از اشاره به قدرت فوقپ ،اشاارش ةدر ادام نزار

داونتد کته خ همچدتانقرآنی،  ةی، به آیشمرد و با تلمیبرم ماجزاتی شبیه به ماجزات پیامبرانبرای او  داند می

 :  چدین انتظاری دارد« ودوگ»ز دهد، او نیز اهای روان را میبوشتی با جوی ۀبه بددگان رال، خود، وعد

ااا...لَنَااا   نَ    ؤ   اااو  » َاااَن ن اااأن   /   َل شااا ... َأاااللل     فهااارءأ  / م  ااا  ی   ...م َ لفَ ااانااار/   دت  ه  فااا  با  إماااَ  ل  لفقَ  م  هَ نَااا   َساااأ.../    لألبصااار َ ری    دَ   أر 
امهرَن و  ل  لفع  عَ یَ /   نطر   ابفق   ...  نَ لفطَ    ُ  ح  َسا يف - /  أنَا    ار   لفب   يف  َ نطَا  ع  لل  وَا/    نَ    بص  ا ندل انا َ  َ لنر ل  و ا خ   - کم    حتترار .../ م 
   (91 :9111) «ب  لألهنر   ک  ن َ تَ 
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 آردو  روغتن ،گدد بار او   کددها را خیره میچشم اشو نور چوره است تاالی خدای دد از اولیایدکتأکید می)ترجمه: 

متا را بته  ،اشهتای فرمتانرواییاو در ستال  کتاردیم در دریا و گدد  را کددیمکوران را بیدا   آوردیمهای ما به خانه را

 ( جریان دارد  در فرودست ،هاکه جوی بردیمبوشتی 

هتای ظتاهری مدجتی را ویهگی ،ابتدا از زبان کودک راوی بخشد  اوود رنگ عرفانی میفروغ نیز به مدجی خ

مامتار کته بترای راوی نمتادی از عظمتت، رت،بت و استتواری  ةهای خانتدرخت او را از قدّ شمرد؛ قدّبرمی

و هرچته  هتاآناست کته  یثروتمددانخورده ۀایدره مامار در شار فروغ نمایدد به توجّهداند ]با است، بلددتر می

)عتج( تر از رتورت امتا  زمتان هاست، مظوری از تموّل و عظمت است[، رورت او را هم روشنبه آن تالّقم

 « خداونتد»، او را ختود «اتالحاجتالقضتات و حاجتتقاضتی»نزار، با برشتمردن رتهات  ماندد بهداند و باد می

   :داندمی

/ و از استت تتراز رورت اما  زمان هم روشن رورت  مامار هم بلددتر است/ و ةخانهای درخت قدش ازو »

هتم کته  د جتوادستیّترستد/ و از ختود هم/ که رفته است/ و رخت پاسبانی پوشیده است نمی د جوادسیّبرادر 

ل نماز و در آختر نمتاز رتدای  مادر/ در اوّ رهچدانآنترسد/ و اسم  ما مال اوست نمیهای مدزل تما  اتاق

 (334 :1322) «الحاجات استات است/ یا حاجتالقضکدد/ یا قاضیمی

 ظهور تيّقطع. 2-2-2

تقتدیر و  فترود آمتدن همچتونای دانتد، واقاتهای حتمی می، ظوور این مدجی آسمانی و نادیدنی را واقاهنزار

 احتترا  قابتل  و داند که برای مسلمانان مقدّهایی میوقوع این واقاه را مران سرنوشت بر سر آدمی  او محلّ

 ین: الدّاست؛ از بدر، یرموک و شمشیر ر،ح

ِ  برج  م   رَ    / یَ  رألق ل     يَ ل  رفَ  للض    ظ  نتَ نَ »  هف  صاال ُ  َسان.../ یا ج  .../ م اط  ام ا  ح  ، ج  م ا  با ٍ ، ما  لفریمادک     / یَ ننَ لف     َء
   (91 :9111) ...«و لف   

 ،از یرمتوک ،از بدر ،آیدبیرون می پوش  زمان از آیدمی ن تقدیرکه چو هستیم اینامرئی در انتظار آن مسافر)ترجمه: 

 ( ینالدّاز شمشیر ر،ح و حطین از

و  ستاله نتهداند  او وقوع این امر را در قالب خواب کتودکی آمدن مدجی را امری حتمی می ،نیز فرّخزادفروغ 

 همچدتینبه راست بودن خواب کتودک،  کشد؛ اعتقاداز اعتقادات عامیانه چه زیبا به تصویر می گرفتنیاری با 

 ای ناگوتانی و احتمتااً خوشتایدد را کته خبتر از وقتوع واقاته پلتک چشتمهتا و زدن جهت شدن مداو  که 

پدتدارد آن را حقیقتت متی گونهآن و داردچدان باور راوی خواب خود را آن -کودک  ،در این شار دهدد می



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

عتا ی ادّختورد و حتّتکودکانه قسم می یزبان از سوی دیگران بهای  ای برای پ یرش حرفکه با هیجان خارّ

 بتهت ختواب ختود اطمیدتان دارد کدد که این خواب را زمانی که خواب نبوده، دیده است  او که بته رتحّمی

را جتارو  بتا هتای پشتتهکدتد  تمتا  پلّتها، خانه را برای ورود مومانی عزیز آماده میایرانی ةت عامیانسدّ ماندد

 کدد: ها را پاک میهای پدجرهدد و شیشهکمی

پترد/ و متی یا / و پلتک چشتمم هتقرمتز دیتده ۀ/ من خواب یتک ستتارآیدمیکه کسی  ا یدهدخوابمن »

ختواب  کتهیوقت قرمتز را ۀیم/ من خواب آن ستارشوند/ و کور شو / اگر دروغ بگوهایم هی جهت میکه 

هتای پدجتره ا / و شیشهبا  را جارو کردههای پشتهتدبل است/ من پلّ ا /     چقدر آفتاب زمستانا ، دیدهنبوده

 «/ کسی که در دل  با ماست، در نهست  بتا ماستت، در/ رتدای  بتا ماستت آیدمیا /     کسی را هم شسته

(1322 :323-333) 

، نمتادی از زمستتان استت واز انق،ب و پیتروزی  دینما «قرمز ۀستار»شد که اشاره  همچدان ،در این ابیات 

بخت  نیتز در آن تدبتل ی آفتاب زنتدگیکدد، دورانی که حتّدوران تاریری است که شاعر در آن زندگی می

ن روزگتاری و در چدتین کدتد  در چدتیاست و کاری برای زای ، روی  و رسیدن فصل بوار و انقت،ب نمتی

 در خصتوصعر هوشتیار و کشتتار استت، ختواب شتا دستتبددکه مدا  رتحبت از زنتدان و  ایخهقان سیاسی

 حالتت بتاراوی  یتن رو،ا ازواق  عین بیتداری اوستت و بیتداری او، ختوابی بتی  نیستت   مسائل اجتماعی در

 است  هدیده، خواب نبود کهیوقتقرمز را  ۀآن ستار او خوابکدد که تأکید می ،گونهپارادوکس

 نتيجه. 1
  انتدکردهستپری  یدیبواقت  ی را تتا رستیدن بته مرحلتةمضتمون تحتوّلنگرش ختود مراحلتی از  در نوع ،دو شاعر هر  1

 این دو شاعر به موضوع مدجی گردیده است  توجّهبه نیازهای سط، عالی مارفت بشری موجب  و پاسخ ییگراواق 

)نتزار: شرستت اعتراب در  یو فرهدگتاز شرایی و رختدادهای سیاستی  ،انتظار مسئلةبه  ،شاعر هر دو یتو عدا توجّه  2

 بوده است  ر( متأثّنیمایی هاییشهاندو فروغ آشدایی با  1322سال 

 ،در برابتر حتوادث هتاآن ةیرمسئوانغمدها،نه و  هاییریگو موض تاامل مرد  با قضایا و مسائل مبت،به جاماه  ۀنحو  3

  بوده است رمؤثّنگاه دو شاعر به موضوع  در نوع

 نزدیک است  یردیگرار هر دو شاعر بسیار به ها و تصاویر شاری در ششیوۀ بیان، نمادپردازی  4

  است هاآنفردی  شخصیّتشاعر از  هر دو یرپ یریتأثن مبیّ ،پرداخت ساختاری الهاظ نحوۀ  1

ل بته ی ویتهه دارد و توستّ ظوتور تجلّت واقایّتدن و ی بومسئلة مدجی، ماورائنگرش هر دو شاعر به  مبانی فرری و در  2

 انتظار است  دورۀ ناشی از طوانی شدن هاواسطه
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بیتان وجتوه تبتاین دو اثتر ادبتی در رویرردهتای تطبیقتی حتائز  مشتترک و یرردهایرومقایسه و توریو  اگرچه 

 ،ولی نباید از ارالت و عمق مباحث فرری و عقیدتی راحب اثر که در دیگر آثار او قابل استدباط استت ،است اهمّیّت

 تر وریتز متؤثّن آن رانتایج  عر ضمن عمق بخشیدن به پهوه ، دستاوردها وبه دیگر آثار شا جانبههمه توجّه غهلت کرد 

است و بتا مهتاهیمی چتون  م هبیاهشعقیدتی نزار قبانی که شاعری  م هبی و به پیشیدة توجّه با  سازدیم اعتمادتر قابل

 عقیتده بته ،کدتدیماشتاره  بته آن اشتاار دیگر و« تک ل ناد مسه  »ماروف  قصیدۀ و درآشدا است  و عاشورا  کرب،، محرّ

گهتت  تتوانیم لت ا  بیان گردیده است رراحت به «موعود مودی»یادی  ؛حقیقی او شخصیّتنیز در قالب  ظوور مدجی

از او را  اریل عقیدتی و فرتری رتأثّ نزار قبانی یدۀدر قصاو  یریو تصونمادین  و کاربرد« گودو»استااری  شخصیّتکه 

این رورت لهظی اشاره دارد تا بتا ایجتاد  ینو نمادبلره بیشتر به کاربرد رمزی  ،دهدینمن نشا« ساموئل برت» یشدامهنما

کته  گونتههمان ؛باشتد زده دستفطری انتظار  در قالباز مبحث م هبی  رتأثّ دوراز بهفرری بشر  یوندهایپمشابوت به 

مدجتی  ةمسئل در دیگر اشاار فروغ درر م هبی رراحت تهرّ اگرچه رادق است  نیز فرّخزاددر مورد فروغ  ،این مطلب

 هاتیّمحتدودو  محرومیّتت وع انسان به ظوتور شخصتی کته زدایدتدۀی نرولی نگرش فط ،نیست م،حظه قابل و انتظار

  کددیمتبیین  رراحت بهباشد 

 کتابنامه

 هاکتاب:الف
  سخن :توران ،سرود باران تا مزامير گل سرخ از ؛(1324) یموس اسوار،  1

 شر.للن   ةقافیار الث  الد   :ةالقاهر  ولی،بعه األالط   ،يهرسع  لف    لفش   ن ل  قبرين (؛2002امحد )، یند  ال اتج .2
 ،فرّختزادو ختاطرات فتروغ  مقاات ها،ها، مصاحبهشامل نامه ،زیستن در اوج ماندن جاودانه (؛1322بوروز ) ج،لی،  3

 توران: مروارید 

 : دار الفکر.بریوت ،رر هر قر ن ر بهر   و  للأل آفر (؛2111حسام ) اخلطیب، .4
 سخن  :توران ،معاصر عرب شعر ؛(1324درضا )محمّ شهیای کدکدی،  1

  یرکبیرام :توران طومورث ساجدی، ةترجم ،تطبيقی ادبيّات ؛(1322) یوا شورل،  2

  نسخ :توران اسی،عبّ اهللیبحب ةترجم ،شعر معاصر عرب یکردهایرو (؛1324احسان ) ا ،عبّ  2

  یرکبیرام :توران شیرازی، هزاداهللیتآد مرتضی و تالیق سیّ ترجمه ،تطبيقی ادبيّات(؛ 1323محمد ) غدیمی ه،ل،  2

 .القربی يو ذ منشورات قم: ولی،بعه األالط   ،و  لل وثلأل ،و  لفع يبلأل ات وخ يف ل رمع ؛(2830) حن ا ،يفاخور ال .1
 موشید  توران: ،هشتم چاپ، فرّخزادغ یوان فرود ؛(1322فروغ ) ،فرّخزاد  14

   .زار قباينن منشورات بریوت: ،عشر ةالثالث   بعهالط   لفکرمل ،  ع ولألرمرل لفش   ؛(2111) قباين، نزارال .22
 طو   توران: یوسهی و یوسو برار حسین، ینحسغ،  ةترجم ،من و شعر داستان ؛(1312) --------  12
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 تمجالّ ب:

پژوهشـی  -علمی  فصلنامة، «فرّخزاددنیای آرمانی در شار فروغ  و تاالی اندیشة تحوّل» (؛1322رضا ) رادقی شوپر،  11
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رقووم  ،و لساارُ ینهاا   جمل اا، «اجتاهاتووهر مفاهیمووه و تطووو   دب املقوواری ودور اسنسوواث الثقافیووه ياأل» (؛2001حممووود الوویحی، حیوودر ) .21
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 مك م ( -حبدث يف لألو  ل قر ن )فصله   رلمه   

  ل ه   لآلول   لفعلدم لإلن رنه  ، أرمع   لزي   مرنشره
 11-19م، صص  0292/ ها.  9391ها.ش/  9911 صهف، 00لف  ن  لف  روس ، لفع و 

 1(و لس  مقر ن ) ف  خ لوف  غ    شع  ن ل  لفقبرين يف «يرألفن  » مضردم

 2  شهخمم  
 رای، إیسیستای وبلوشستای ةجامع ،آداهباغة العربیة و قسم الل   أستاذ مساعد ي

  3ي ضر  ضرو
 یرای، إسیستای وبلوشستای ةجامع ،آداهباغة العربیة و قسم الل   أستاذ مساعد ي

 4ب  ف هرويطه
 یرای، إجامعة سیستای وبلوشستای ،آداهباغة الفارسیة و الل   فرع کتوراه يد  الطالبة 

 لخ صل 
اعر الش و «نوزار القبواين»، فمونهم خمتلو  البلودای تهم يقومی  ختحف لغتهم و عراء ابعاجلها الش   يتهو من املفاهیم املشرتکة ال   «ياجالن  »مفهوم 

لووی إة املعاصورة جتماعی وواسیاسوی ة و روف الس  الظ وت الفکری ووة و طوو راقوود دفعتهموا الت  هریة و الشواعرة اییرانیووة الش و« ر خوزادففوورو  »هری و الش و يور الس و
قود « حودأمیاثلوه  س يذال و»و شوعرها املسوم ی بو ي فر خوزادفرو  و « الودو ابنتظار»شعره  ي ومانسی ة. فنزارجتماعی ة عن الر  لر مزی ة اساسهتمام اب

ة ابملقارنووة بینهمووا راسووقوود قاموو  هووذه الد   مسوورحی ته املعروفووة. ي «کوو سووامو ب ب»لکاتووب اییرلنوودي ابن متوورثر ی« ياجالن وو» لووی مفهووومإأقووبح 
مووا قوود راسووة علیووه موون الن  ا حصوول  الد  م ووبووا األثوورین و  ینابووشووابه والت  للکشوو  عوون وجوووه الت   يتطبیقوو - يسوولوب یلیلووأمسووتمد ةم موون  تووا أ أم 
لغتهووا  ي« فوورو » تتمی ووزقوود املتشوواهبة و  عری ة املتقاربووةر الش ووو والص وو ي  مووز الر   ي  عبووری سوولوهبما الت  أ ة متماثلووة إلووی الق ووی ة تتمث ووب يی وونوع قامووا بنظوورة

 ي ياجد أی  الن وة تؤی وراسوفالد   عیدة.األموب اجلواد  ابایواة الس وو  هوورالظ   الت طل و  إلویفیهوا  ية الواسوعة أکثور لطافوة یت ل وعبریی ومفرداهتوا الت  عری ة و الش  
قتبوا  األخوذ واس حقوب قود درج ي« نوزار  »و فو إطوار عوا  الکووی إس  أن وه   رورج مون فإنه فی وجوده، خوارث للعوادة، الیابهنظرتیهما وإی طال 

 بوووومهوووا روزا مووون  ثر کثووور بوووبووواد هم الفکریوووة والعقادیوووة أمبرمهوووا امل وووموی فمووود   ث   شوووابه يابلت   تعل ووو ی ا مووواأم وووو  «فووورو » أکثووور موووا درجووو  فیهوووا
   «.ِبِک »

 .، سامو ب بک ، األدب املقاریفر خزاد، فرو  القباين ، نزارياجالن   :لف  فهله  لفکلمرُ 
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