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 دهيچک
در  یالعمللو عکل  تخیّللت براساس یّو خالق یفرد تخیّلبر در جهان معاصر است که مبنای آن  یاز مکاتب ادب ،سمیمکتب رمانت

ز نظلر شلاعران و یلو نمعاصلر نهلاد  یو عرب یفارسادبیّات بر  یادیرات زیغرب، تأث بر افزون ،ن مکتبیا سم بود.یبرابر مکتب کالس
ده یلد یادیلز یهمگون ،یو عرب یفارسادبیّات ن مکتب در یروان ایان پیم سوییاز  لب کرده است.را به خود ج بسیاریسندگان ینو
بله  ،یقلیتطبادبیّات  ییکایمرچارچوب مکتب ا براساسو  محتوا یِلیتحل - یفیصدد است تا با روش توصدر ،ن پژوهشی. اشودیم

هلا افتلهی .بپلردازد یفارسلعربی و ادبیّات ار در ین شهریحسمحمّدد یطه و س محمود یر علسم در شعیمکتب رمانت یهاجلوه یبررس
وطلن و  وضل  آشلفتة ،طیاز اوضلا  نامناسلب محل یناشلکله خود  یکیان حسرت و اندوه رمانتیآن است که دو شاعر در ب گربیان

، احساس غلم یدوستچون وطنهم ؛یکیرمانت یهالوهان جیبه ب ،است ز درون خود و مردم جامعهیانگدردها و حاالت غم انبوهی از
 یهلاجنبله ،نلهین زمیلو در ا انلدو... پرداختله اد معشلو یلت از روزگار، عشق و یها، شکایدی، انعکاس ناامییگراعتی، طبییو تنها
 خته شلده اسلتیرهم آما  دیبا شور و اشت که شعر دو شاعر استدر  توجّهن قابل یاد معشو  از مضامیق و هم دارند. عشبا یمشترک
 هلایی، اوضلا  نابسلامان محلیط موجلود وهلا از غربلت و تنگریزگلاه آن ،علتیرسلد. طبیمل یقلیحق یبه عشلق یعشق مجازو از 

 است. یخستگهای روحی و ناسازگاری

 .یار، شهرطه محمود، عربی و فارسی سم، شعر معاصریمکتب رمانتتطبیقی،  ادبیّات :ن کليدیاگواژ
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 پيشگفتار. 3

 . تعریف موضوع3-3

کلله چرا ؛سللتیر نسللّ یاز آن م یقللیف دقیللتعر ات، ارائللةیّللدر ادب 1سللمیمکتللب رمانت امنللةدگی دل گسللتریللدلبلله

در اواخلر قلرن هجلدهم در انگلسلتان  ،ن مکتلبیا اند.آن برشمرده یرا برا ییهایژگیکدام وپژوهشگران هر

 آن ةیلمادرون کلوب دربلارةنیلافلت. زریگسلترش  ییاروپا یر کشورهاید آمد و در قرن نوزدهم در سایپد

ت تخلیاّلبله شلور، قو ، احسلاس و  یکله دارد، متّیلکه بر عقل تک 2سمین مکتب برعک  کالسیا»د: یگویم

شلتر مشلتمل بلر ید آنلان بیلاسلت و عقا یو فلرد یهلا، عنرلر شخرلکیلنش و ادراک رمانتیاست و اساس ب

شلعر و  ید بلر وحلدت و هملاهنگیل، تأکیقهن یر قوایسا احساس و عاطفه بر یو هنر، برتر ییبایز بودنِینسب

 محمّلد ازنظلر ،. ایلن مکتلب(434: 1323) «اسلت یو بندها و پرداختن به عواطف فرد دیاز ق یی، رهایقیموس
 ییرهلا ،هلد  آن بلوده کله کیه اصلول خشلک کالسلیلام علیلشورش و ق ،(منتقد معاصر مرری) مندور

اصلول  ین مکتلب دارایلا»(. 143: 1331 ر.ک:اسلت )قابلل انعطلا   ریلغ یهنلر یارهلایمع طرةیاز سادبیّات 

احت، کشلف و شلهود، افسلون یز و سی، گرو احساساتجان یه ،گراییتیّان، شخریب ی: آزادازجمله یادیز

 (.132-131: 1 ، ج1331، ینی)حس «سخن و... است

ن یمشلهورتر ازجملله ؛تمعاصلر نهلاده اسل در دورة یو عربل یفارسلادبیّلات بلر  یشلگرف تلأثیر ،سمیرمانت 

 یهلایژگلیاز و یبرخل ،خلا  طوربلهاسلت کله  (1)اریشهر نیحسمحمّد ،یفارسادبیّات ک در یشاعران رمانت

ز یلعلرب نادبیّات و در  کار گرفتش بهیدانست، در آثار خویمناسب م یسم را که با سرشت شعر فارسیرمانت

 در مرر است. آپولو ةمدرساز بزرگان  و یر عربدر شع سمیگذاران مکتب رمانتانیاز بن (2)محمود طه یعل

 و هدف يّتاهمّ . ضرورت،3-8

 انلدهای مختلف علمی، هنلری و... بلودهدر زمینهاز دیرباز میدانی برای داد و ستد  ،دو فرهنگ فارسی و عربی

ار قلدم در ناچل، بهدوات آنچنین ادبیّهم تا جایی که برای درک بهتر و صحیح از هرکدام از این دو فرهنگ و

هلای مشلترک تلاریخی کردن زمینهافزون بر آشکار ،. این حوزه از نقدشودشته میمطالعات تطبیقی گذا حوزة

ی عطلا گان، شلاعران، بله مخاطلب بینشلی فراملّل، نویسندهای مشترک و یا متفاوت ادیباندیدگاهو و فرهنگی 

   کند تا به تحلیل و تطبیق آثار بپردازد.می

 وهشهای پژپرسش. 3-1

 اند؟های مکتب رمانتیسم در شعر محمود طه و شهریار کدمترین جلوهمهم -

                                                           
1. Romantisme 

2. Classicisme 
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 اند؟دو شاعر یادشده کدم شعربا توجّه به مکتب رمانتیسم و ادبیّات تطبیقی، وجوه اشتراک و افترا   -

 . پيشينة پژوهش3-4

 ی انجلام گرفتله ازجملله:هلایدربارة مکتب ادبی رمانتیک و تأثیر آن بر شعر معاصلر فارسلی و عربلی پلژوهش

نوشلتة « یعلی محمود طه و فریدون مشلیر شعربررسی تطبیقی مضامین رمانتیسم در »ارشد نامة کارشناسیپایان

رمانتیسلم در »(؛ 143-143: 1314رجلائی ) نوشلتة« رمانتیسم در شلعر معاصلر عربلی»(؛ مقالة 1332اسماعیلی )

بررسلی تطبیقلی رمانتیسلم در »(؛ 123-113: 1331و حیلدری )نوشتة دادخواه تهرانلی « شعر بدر شاکر السّیاب

شلهریار  شلعر(؛ در بلاب 21-1: 1334بویة لنگلرودی و ملدبری )نوشتة آل« نادر نادرپور و ابوالقاسم شابی شعر

« حسلین شلهریار محمّلدبررسی تطبیقی مضامین رمانتیسلم در اشلعار ابلراهیم نلاجی و »هایی چون: نیز پژوهش

 :1332نیلا )، نوشتة صلدری«های رمانتیسم در شعر شهریارجلوه»(؛ 142-124 :1334مودپور )نوشتة غیبی و مح

هلای پراکنلده، افزون بلر پلژوهش ،شاعر مرری ،محمود طه شعر؛ در مورد صورت پذیرفته است (134-112

زایلی و نوشلتة میر« شمری خیامی در شعر علی محمود طله مرلریغنیمتواکاوی اندیشة دم»توان به مقالة می

( اشاره کرد؛ امّا تاکنون پژوهش مستقلّی در مکتب رمانتیسم در شعر محملود طله 111-111 :1334همکاران )

های این مکتلب در شلعر دو شلاعر محملود طله و شلهریار نیلز ، همچنین دربارة تطبیق جلوهاست انجام نگرفته

 پژوهش خاصّی صورت نپذیرفته است.

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 3-1

 ییکلایمرارچوب مکتلب اچ براساسو  محتوا یِلیتحل - یفیتوصتا با روش  بر آن است یسع ،ن پژوهشیا در

قلرار  یمورد بررس، ارین شهریحسمحمّدد یو س محمود طهسم در شعر یمکتب رمانت یهاجلوه ،1یقیتطبادبیّات 

 .ردیگ

 . پردازش تحليلی موضوع8

 عرب ادبيّات. رمانتيسم در 8-3
در طلول  یعرات متنلوّییلجهلان، هملواره شلاهد ت ادبیّلات های حوزهن یتراز بالنده یکی عنوانهبعرب ادبیّات 

ا بلا امّل ،ریبلا تلأخ هرچنلد یالت جهلانتحوّ یپاپابه ،ن ادبیز ایمعاصر ن دورةمختلف بوده است. در  یاهدوره

 یهلان عوامل نفوق آملوزهیتراز مهم یکی»د. سم شیرمانتمکتب  یهاآموزه یرایباز، پذ یمشتا  و آغوش یدل

شللدن ، آشنادنبللال آن. بلله مرلر و بللهم 1133اپلارت در سللال نللاپلئون بن ادبیّللات علرب، حملللةن مکتللب در یلا

ت ملّل بلود کله اقهلان خفتلة یرونیها بود؛ از اخود و ارتباط با آن یان غربیبان عرب با همتایشمندان و ادیاند

                                                           
1. Comparative Literature 
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و  ی  در آثلار ادبلف و ترلنّه تکلّلیلعل علرب باعلش شلورش ادبیّلاتحلوزة در  یداریلن بیدار شد. ایعرب ب

شلگامان یدر مضمون و ساختار شلعر شلد. از پ ید و نوآورتجدّ ،تیدرنهااز آثار گذشتگان و د یمخالفت با تقل

اس محملود ، عبّلیحمن شلکر، عبلدالرّیابلو شلاد یل مطران، احمد زکیخل ،سم در جهان عربیمکتب رمانت

در  یکیم رملانتیگر مفلاه، اشاعهیادب یهاها و گروهک در قالب انجمنیهر  . بودند کهو.. یم ناجیالعقاد، ابراه

باید به این نکته دقّت کرد که هرچنلد رمانتیسلم علرب  (.122: 1334 ،محمودپورو  یبی)غ «شدند یعربادبیّات 

سلم علرب یم رمانتین و مفلاهیمضلام»امّا  ؛منسجم یافت کمابیشغربی شکل و ساختاری  ادبیّاتبا اثرپذیری از 

متفلاوت  یتلا حلدود یعربل یم کشلورهایمهجر و شلاعران مقل یان شعرایدر م یو حتّ ییسم اروپایز با رمانتین

 تخیّلل ةیفرانسله بلود. او در سلا سلمِیر از مکتلب رمانتمتلأثّ زیلل مطران نیخل سمِیرمانت»(. 42: 1331 ، ی)ود «بود

شلعر بلا الفلا  و  یانید بیبه آن، تجد یموضوعات غرب یابیهرا براساس را یسم عربیکه داشت، رمانت یرینظیب

 .(34: 1312)رزو ،  «گر بنا نهادیکدیده و انسجام اجزاء آن با یبه وحدت قر توجّهنو،  یانیفنون ب

 فارسی ادبيّات. رمانتيسم در 8-8
 چراکله محلدودة اشلت؛ن دیادیلامّا با آن تفلاوت بن ،دا کردیظهور پ یسم غربیران براساس رمانتیسم در ایرمانت

 یهلام حلوزهیک جنلبش عظلیل عنوانبلهسلم یدر اروپلا رمانت حلالی کلهبلود در ادبیّات ران تنها یسم در ایرمانت

، یقی، موسلیو حقلوق یاسلیرات سات، تفکّلیّل، ادبیشناسلخ، جامعلهی، فلسلفه، تلارینلیبل جهانیاز قب یدمتعدّ

 ییو اروپلا یرانلیسلم ایان رمانتیلم یاز برجسلتهیب تمان امر موجیگرفت و همیو... را در برم ی، معمارینقاش

، یخلانلرناتلل  ر.ک:) افلتی ییو اروپلا یرانلیسلم ایرمانت نیان ایم ییهاتوان شباهتین حال میگردد. با ایم

ن بلا فرهنلگ و ین سلرزمیسندگان ایشاعران و نو ییران و آشنایبه دنبال جنبش مشروطه در ا» (.4: 4 ، ج1321

 ده شد.یدر آن دم یدیروح جنبش جدو  کالسیک ایران افتاد ادبیّاتای بر پیکرة رزهل ییادب اروپا

آن  ید و نللوآوردر تجللدّ یاانللدازهبهک یللقللد برافراشللتند کلله هر یز هنرمنللدانیللن یدر شللعر و ادب فارسلل 

ه مّلکردن زبان شعر به زبلان ملردم عاکیآنان نزد یهاتالش د که عمدةخلق ش ین سهم داشتند و آثاریسرزم

، یعشلق رزادةیلچلون م ید شلد. شلاعران بزرگلیلجد یک زبلان ادبلیلجلاد ین امر خلود منجلر بله ایبود که ا

 یاکننلدهنییتعان نقلش یلن میلار در این شلهریحسلمحمّدو  ین اعترلامی، پلرویوشیجما یبهار، ن یالشّعراملک

 یبسلتگدلطه عبلارت بلود از مشلرو سلم دورةین شلعر رمانتین مضامیتراز مهم» (.14: 1314زاده، ی)عل «داشتند

بله  توجّله، یدوستهنی، میآرمان ندةید به آی، امدهیستمدبا مردم محروم و  یهمدرد، ید به انقالب و آزادیشد

 (.114: 1334، شفیعی کدکنی) «تنگاتنگ با هم داشتند یاسم رابطهیونالیسم و ناسیران باستان و... که رمانتیا
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 و شاعرسم در شعر ديرمانت یهاجلوه .8-1
 شکوه از روزگار .8-1-3

انلد. آلود زبان به شکوه و گله از روزگلار گشلودهحزن یها، با لحنیهمواره در برابر نابسامان ،کیشاعران رمانت

توانلد نسلبت بله ینلد و نملیبیط و روزگار را میمح یهایمات، مشکالت و ناهنجاریدردها، نامال ،محمود طه

را  یهمله درد و ناهنجلارنیلعاملل ا وی ؛ت و گلله از روزگلار نلداردیشلکا جز یااعتنا باشد و چارهیب هاآن

 نیچنلخطلاب بله روزگلار پل  دردمندانله  ؛ردیگیرا از انسان م یش و راحتیکند که آسایم معرّفیروزگار 

 د:یسرایم

 َمن  حلذذذذذذذذذذذذ هذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذ   أکذذذذذذذذذذذذ   أ ذذذذذذذذذذذذ  أ   . 1
ذذذذذذذذذذ     أمذذذذذذذذذذ  . 2  حيذذذذذذذذذذا    َّذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذ      
  يل   صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأکذذذذذذذذ   أ ذذذذذذذذَ     ذذذذذذذذ     يذذذذذذذذ. 3
   مذذذذذذذذذذذذذذ   أکذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذذذذذذ    . 4

 

 حظذذذذذذذذذذذذذذذذ   قذذذذذذذذذذذذذذذذل     ذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذ         
 جذذذذذذذذذذذذ    َّذذذذذذذذذذذذ ا مذذذذذذذذذذذذن  حلذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذَ       

   سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ف   ع  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
  ذذذذذذذذذذذذش کمذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ      حليذذذذذذذذذذذذ    

 

(2002 :13-12) 
دم که خوشبختی، دریای خروشلانی آن . 2 ؟ایهای ما نشستهچنین به کمینِ شادیآیا این !توزروزگارِ کینه. 1)ترجمه: 

هلای خلوش را بلا خلود بلاد، شلب همچلونهلایی چنین شتابان با گلام آیا. 3نشانَد؟ به ساحل ما می یآرامبهاز عشق را 

 (شوند؟ها نیز نابود میهای و سرمستیاند، خوشیهای زندگی از بین رفتهگونه که سختیآیا همان. 4 بری؟می

 :ردیگیها را از روزگار میو خوش یکند و سراغ جوانیم ییبازجو شدهیسپر یاز دوران شاد ،در ادامه

 مذذذذذذذذذذذذذذذ         ذذذذذذذذذذذذذذذل     ذذذذذذذذذذذذذذذ أ هذذذذذذذذذذذذذذذ        . 1
: مذذذذذذذذذذذذذذذذ        أي عميذذذذذذذذذذذذذذذذ       . 2  جذذذذذذذذذذذذذذذذ   
 ثيين أمذذذذذذذذذذذذ    يذذذذذذذذذذذذل َن مذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذنحذذذذذذذذذذذذل  . 3
 أَ  مذذذذذذذذذذذذذذ       ي هذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذن   َّيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ. 4

 

 يت غذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم    
    ذذذذذذذذذذذذذذذذذت ؟  مذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذذن   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ     

       فذذذذذذذذذذذذذذذ          َذذذذذذذذذذذذذذذ     م  ذذذذذذذذذذذذذذذسذذذذذذذذذذذذذذذ   
 ک   أمذذذذذذذذذذذذذ   ت تي هذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذَل مذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذذ

 

 (11-12)مه  : 
 کودکیملان :گلردابتلرین ای عمیلق. 2. یدر سلکوت و خاموشلغلر   ای نیستی سلرکشِ و روزگار! یا. 1)ترجمه: 

 را از هلاآن. 4 ؟یگردانلیبرنمرا که از ما ربودی ای های عاشقانهمستی سخن بگو،. 3کردی؟  ها چهن؟ تو با آکجاست

 ؟(نشانیها را به رستاخیز نمیآن بعد از مرگ؟ یرهانینمهایت بند تاریکی

 را از روزگلار ت خلودیت شکاینگرد و نهاینانه به روزگار میبدب یدیبا د ،«روزگار ةافسان»شعر ز در یار نیشهر

 کند:یمک بازگو یرمانت یانیبا ب نیچن

 سلتشلیمانیها پی و پللللیریرجزخوانها جوانی

 بلین قلرارانیبلقراری نیسللللت در دور زمللللانه 

 گساران پلرسشبِ بدمسلتی و صبحِ خمار از می 

 سرِ یاری نلللللدارد روزگار از داغ یلللاران پرس
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 ی قافسلت و آزادی در آن وادیسلوآنسالمت 
 

 شکاران پلرسنشلللان منلللزل سیللمرغ از شاهین
 

(1312 :3) 

 د:یسرایم «لنج مالک»شاعر در سروده 

 در این عالم که خلود کلنج مالللی بلیش نیسلت

 حاصلل گرفلتخاطرم از ملاجرای علللللمر بلی

 هلاوفلا بگذشلللللت ملاهم سلالهمچو عمرم بلی
 

 عالمللللللی داریلللللم در کلللنج ملللالل خویشلللتن 

 کللو کللز او پرسللم مللنل خویشللتن ینللیبشیپ

 عمللر گللو بللرچین بسللاط مللاه و سللال خویشللتن
 

 (22)همان: 

 طيشاعر از مح یمالل و خستگ .8-1-8

 یخیتلار یگلر، دعلوت بله سلفرهاید یهلا و فضلاهازملان یسلوبهط و زمان موجود و فرار یاز مح یآزردگ»

 (.131: 1331، ینی)حس «ک استیآثار رمانت یهارهگر مشخّیال از دیخ یهاا بر بالی ی، سفر واقعییایج راف

و اوضلا  نابسلامان و  ار، عشلق نافرجلامیلخلاطر هجلرت ، بله«ل ذ جلل يجذ     ذ    ه» ةدر سلرود محمود طله یعل

 د:یسرایم نیچن اشیو خستگ اری یاز دور هایطش، با حسرت از درد و گرفتاریدردناک مح

  غرت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   أ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    . 3
 قيذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذج يأ  َفذذذذذذذذذذذذذ  َعذذذذذذذذذذذذذي       . 2
:  ذذذذذذذذذذذذذذذذ ي   ذذذذذذذذذذذذذذ   . 3      عذذذذذذذذذذذذذذ َ    ذذذذذذذذذذذذذذذذَح   

 

   فذذذذذذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت يل  مذذذذذذذذذذذذذذذن   ذذذذذذذذذذذذذذذذذتل   سذذذذذذذذذذذذذذذذ 
  أَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ           ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

     َح ِب  ذذذذذذذذذذذذذذذت        ذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذ ش    ذذذذذذذذذذذذذذذ   
 

(2002 :21) 
  و صلا یزنلدگ از. 2باال رفت و در علالم بلاال و نخسلت جلای گرفلت.  ،دور شد و کردکوچ  شوطن از. 1)ترجمه: 

ور بلر خلرمنِ ه آتشلی شلعلهاست کل ین رنجیا :طلبانحق یا. 3. برنتافترا درون و پستیِ  شد و خوارشدن ربیزاگوارا 

 (اندازد.روح می

کلف  هلا بلاسلاحل و برخلورد ملوج یآشلفتگ ،ایلدر کنار سلاحل در « ذ      حل  ي ألم » به نام یاشاعر در سروده

 یایلسلاحل در ین آشلفتگیلنگلرد. ایط بلاد ملتوسلّ  اششلدهرانیو ةبله کلبل ،بر ساحل . اونگردرا می ساحل

 یبللا لحنلل یوسللت. وا ینللروو اوضللا  د شللاعر طیمحلل یهللایبسللامانو نا یاز آشللفتگ یری، ترللویطوفللان

 د:یسرایگونه مکیرمانت

 مذذذذذذذ    کذذذذذذذ    مذذذذذذذ     يذذذذذذذ    م  ذذذذذذذيه . 1
   ذذلي مذذين           ذذ     ذذش أ  ذذ    ذذ . 2
 مذذذذذذذذ  ف ذذذذذذذذل َ ذذذذذذذذف  أ     مفذذذذذذذذ   يب   َّذذذذذذذذ. 3
 فمذذذذذذذ ق ذذذذذذذم ع ذذذذذذذ   مذذذذذذذ  ق ذذذذذذذي  ذذذذذذذ    . 4

 
 

  يهذذذذذذذذذذذذذذذذ   حل   ذذذذذذذذذذذذذذذذ     َّذذذذذذذذذذذذذذذذ     ي  یسذذذذذذذذذذذذذذذذ  
 ََّذذذذذذذ ة  م مذذذذذذذ       یلمذذذذذذذن     ذذذذذذذ      ص ذذذذذذذ
 مذذذذذذذذذن أ ذذذذذذذذذ     حذذذذذذذذذ    مذذذذذذذذذن  تذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذ      

   ذذذذذذذذذذذذ       َ ذذذذذذذذذذذذ   فيهذذذذذذذذذذذذذ   ثذذذذذذذذذذذذَ  غذذذذذذذذذذذذذ  يت



 111/شهریار( محمّد حسین : شعر علی محمود طه و مطالعة مورد پژوهشهای مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی )جلوه

 م       ذذذذذم  َ ذذذذذم   عذذذذذن  ذذذذذل   يتح  ذذذذذ. 5
 

 َ ذذذذذذذذذذذذذذذذيح يت     أل      ذذذذذذذذذذذذذذذذفمذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذ    ع
 

 (2002 :46) 
 یا. 2 .جا نگذاشلتانگیزش چیزی برایم بههای غمهایی از شبو جز نشانه شد یسپراش های گذشتهخیال. 1)ترجمه: 

 یهلاابانیب. 3 دهلد؟یمل خشک را پاسلخابان یب پژواک در ی؟ چه کسیدیشن ناز م یپژواکا یآ قلب!از  استهرخب ادیفر

هلا بله رد و چشلمهتشنگی بر جان و دهانم مُ. 4اند. گشته یته درختان یهاهیآب چشمه و سا از که درنورد را روزگارم

با گذشلت روزهلا تا جایی که تندبادها نیز بر فریاد من سکوت کردند و . 1 هایم گم شدند و ناپدید گشتند،دنبال آرمان

 فریادهایم را پاسخی ندادند.(

ن بازتلاب یطش را چنلیاش از اوضلا  نابسلامان خلود و محلیملالل و خسلتگ «یساز عبلاد» ةار در سرودیشهر

 دهد:یم

 تللا کللی چللو بللاد سللر بدوانللللللی بلله وادیللم

 ره بلللارو بللله چشلللللم سللللتا شلللامگاهدلتنلللگ 

 فرزنلللد سلللرفراز خلللدا را چللله عیلللب داشلللت
 

 مللللللراد ببیللللللللن نامللللللللرادیم ةای کعللللللب 

 باملللللدادیم ةگویللللللللی چلللللللراغ کوکبللللللل

 مزادیَلللل بختهیسللللای مللللادر فلللللللک کلللله 
 

(1312 :22) 

ه بلر یلبلا شلکوه و گال جلهیدرنت ،ک، حاصل ظلم و سلتم در اجتملا  اسلتیشاعران رمانت یمالل و خستگ 

 شوند.یمند مط خود، مردمان و فلک گلهیبرند و از محیبسامان هجوم مجامعه و اوضا  نا

 ییغم و تنهااحساس  .8-1-1

ن غلم و یلا یهلاک را آزار داده اسلت و نشلانهیهمواره روح شاعران رمانت ییها، احساس غم و تنهادرد و رنج

کله گلاه  شلاعر اسلت یهایو نامراد هایناکام ةجینت ،ن غربتید و ایآنان د شعر یالتوان در البهیرا م ییتنها

 شلود.یمل ییغربت و تنها یار نوعدچ ط و...ینابسامان محاز وطن، اوضا   یاز معشو ، دور یدور یبه اقتضا

شلان شعردر  یکین غربلت رملانتیلهسلتند کله ا ایو آشلفته هر دو جزء شاعران غمگین ،اریو شهر محمود طه

 زند.یموج م

ش بازتلاب داده اسلت. یهلاز را در سرودهیانگغم یهان ن مهیبارها اش، یهایحتخاطر درد و نارا، بهمحمود طه

اش را احاطله یند کله آنلان زنلدگیبیخود را همدم اشباح م ،ییت غم و تنهااز شدّ « ه   أل ذت ح   أ» ةاو در سرود

م، یهلاا درد و غلمملرا بلد یگویسوزناک خطاب به آنان م یپ  با لحن هند؛دآزار میاو را  هموارهاند و کرده

 د:یواگذار ال خودحبه 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     يل  ملَ أقتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ظ  . 3
  ذذذذذذذذذذه   أل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َ  حيذذذذذذذذذذذَن   ذذذذذذذذذذذذذم    أ   . 2

    مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذي ا  
 ع ف ذذذذذذذذذذذذک  قذذذذذذذذذت   ذذذذذذذذذذذت ح ف م ذذذذذذذذذذذذ   فمذذذذذذذذذذذذ 
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 أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ کيين    ح ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    عيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين . 1
   ذذذذذذذ   مذذذذذذذن   صذذذذذذذل َن     ذذذذذذذک   ذذذذذذذ  . 6

 

   مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذليت م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ا 
: أ ذذذذذذذذذ ا    ي ف  ذذذذذذذذذذذذذ   ا     ذذذذذذذذذذذ  أق ذذذذذذذذذش  ذذذذذذذذذک 

 

(2032 :61) 
 اکنون زملان !سرگردان اشباح یا. 2 ؟یدیمرا کوب ةدرِ خان انهشب؟ و چرا یمن شتافت یسوبه یکیچرا در تار. 1)ترجمه: 

بگذاریلد یلد و ام رها کنییدر وحشت و تنهامرا . 3آشنایی نیست!  دیدار نیست، بروید و رهایم کنید که مرا با شما هیچ

 یآملدخوشگلر بله شلما ا یلدریو علذر ملرا بپذ دیاابان قردِ او کردهین بیستم که در این من آن. 4تنها باشم.  در جایم

 (نگفتم.

ن یلو ا شلودینمل بشیاشلباح نرل بلا شلدنهمدم جز یزیند که چیبیگانه میرامونش بیخود را با جهان پ ،شاعر

اسلرار  و یغلم غربلت، آشلفتگ زیاز درون خود سخن گفته و ن ،«ق ي» ةدر سرود او اوست. ییغم و تنها ةدییزا

 د:یسراین میچن کند وین قلبش را بازگو مورد

 ج      فذذذذذذذذذذذذذذذذذ       مذذذذذذذذذذذذذذذذذ   کذذذذذذذذذذذذذذذذذ     . 3
 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ت   َحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    أل    . 2
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ک   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ت مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ش  . 1  مرتّن 
   ذذذذذذذذذذذذذ    مذذذذذذذذذذذذن أ َذذذذذذذذذذذذذذ    مذذذذذذذذذذذذن أمذذذذذذذذذذذذذذش   .6

 

   ا    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  مل    ذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ل  م فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    
  ألمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذ      مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ   أل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   م 
 م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ه  ا     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن  

 

 (64)مه  :  
سرگردانیِ زملین و سرگشته، . 2، یمانیاندوه و پش در دنیای تنهاهمچون ستاره در خاموشی و درخشندگی، . 1)ترجمه: 

راب شلده یسل شادی و غلمکه از عاشقی سرمست  همچون تلوتلوخوران. 3. کندها را دنبال مینبردهای روزگار و امّت

 (گیرد.سخره میمو روزگار را به  هستی ،سرمست از درد و آرزو. 4 است.

 نالد.ین و زمان میدهد و از زمیمگونه، آه غربت سرکیسوزناک و نوستالژ یشاعر با لحن

بلا  ییارویلز در رویلار نیند و از آنان گلله دارد، شلهریبیاشباح را همدم خود م ،ییدر تنها محمود طهآنجا که 

حلزن و دردمندانله و بلا لحلن  ،درنتیجلهزان شلوند. یلز از او گریلاش نهیو سلا یپر یترسد حتّیم ییغم و تنها

 :کندیت میشکااش هیو سا یپر یحتّ ،یمیدوست صم نبودِاز  یکیرمانت

 فلال ملنگون شللللد کوکب بخت هملایونتیره

 بیلللللگانگان دیللللللدم نگفللللتم دردِ دل ةخنلللللد

 عقل از من گریخلت که یروزبا تو بودم ای پری 

 ک  و تنها ملراسلللان که خواهد بیروزگار این
 

 واژگللون گشللت از سپلللللهر واژگللون اقبللال مللن 

 حللال مللنآشلللللنایا بللا تللو گویللللم گریلللله دارد 

 گر تلو هلم از ملن گریلزی وای بلر احلوال ملن

 سللایه هللللللم ترسلللم نیایللد دیگللر از دنبللال مللن
 

(1312 :143) 

ن از یر کلرده و چنلیدرون خلود را کنلار هلم ترلو یهلاا و غمیغم دن ،«دل یایدن» ةدر سرود نیهمچن اریشهر



 113/شهریار( محمّد حسین : شعر علی محمود طه و مطالعة مورد پژوهشهای مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی )جلوه

 دارد:یپرده برم یزندگ یهاو غم ییتنها

 تنهلللایی چنلللد بلللارد غللللم دنیلللا بللله تللللللن

 تیربللللاران فلللللک فرصللللت آنللللم ندهللللد
 

 وای بلللر مللللللن تلللن تنلللللها و غلللم دنیلللایی 

 کلله چلللو تیلللر از جگللر ریلللش بلللرآرم وایلللی
 

 (24: همان) 

ز او یلکند و زمانله نید میاو را تشد ییبارد که احساس غربت و تنهایوسته میغم و اندوه پ ،شاعر یایدر دن 

 دهد.ینم یاد و ابراز درد و غربتیچ فریه اجازة یوکند و به یرباران میرا ت

 ییگراآرمان .8-1-4

از انقلالب  یناشل یسلرخوردگ بلاوجودشلهر خلود و ت آرملانیّلاز قهن یرغم شکست عمللیها علکیمانتر»

 یدهایلرفتن وضل  موجلود، امیبله گذشلته و پلذ توجّله یجابهدند و یخود دست نکش ییگرافرانسه، از آرمان

د یل(. ام133: 1311، یجلز یجعفلر) «نده سخن گفتنلدیروشن آ یهاند و از افقنده معطو  کردیخود را به آ

بلا یز یانلدهیبله انتظلار آ ،«انتظلار» ةدر سلرود محملود طله زند.یدر شعر دو شاعر موج م یش و شادیبه گشا

 یرادآویلهلا را کنلد و درد و انلدوهیره شده و با خود نجوا ملیخ هادوردستک به یرمانت ینشسته و با احساس

 کند:یم یادآوریو سرور را  یدوار بوده، شادینده امیز از آیدر ادامه نکند و یم

 مل  َذذذذذذذذذ        ذذذذذذذذذ َ     ظذذذذذذذذذ   َ      ظ ذذذذذذذذذ. 1
    ذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذ  َ ذذذذذذذذذذ َ  کذذذذذذذذذذش   م     ذذذذذذذذذذ   . 2
ذذذذذذذذذذذش     ذذذذذذذذذذذ  ع   . 3   خي ذذذذذذذذذذذم  ق ذذذذذذذذذذذي  ثذذذذذذذذذذذَ  ک 
 ف  ذذذذذذذذذذذش  مذذذذذذذذذذذن َ َمحذذذذذذذذذذذ    ثَ ذذذذذذذذذذذ َ       . 4
       َذَفذذذذذذذذذذ  ِب  ذذذذذذذذذذلمَک    ذذذذذذذذذذم مح  ذذذذذذذذذذ. 5
    ذذذذذذذذذذذذذذ   ي     ذذذذذذذذذذذذذذش م  ذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذَ    . 6
  أ   ذذذذذذذذذذذذذذ    أل  ذذذذذذذذذذذذذذ    مذذذذذذذذذذذذذذن َ  َق  ذذذذذذذذذذذذذذ . 7

 

 عي ذذذذذذذذذذذذذ ي  َ ق ذذذذذذذذذذذذذ   کذذذذذذذذذذذذذش   يذذذذذذذذذذذذذم  عذذذذذذذذذذذذذ    
    ألفذذذذذذذذذذ   افذذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذذن َّ ذذذذذذذذذذ ح   ذذذذذذذذذذ   

 يذذذذذذذذذذش  ذذذذذذذذذذ م   عذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذه    غذذذذذذذذذذ          
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    جلتذذذذذذذذذذذذذذذذذذ             

  أ ذذذذذذذذذذذذذذا   أسذذذذذذذذذذذذذذرتع     ت  ذذذذذذذذذذذذذذ  حذذذذذذذذذذذذذذ   
ذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذيل   ص ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ف     ذذذذذذذذذذذذذذذذ  َص  م 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذ      يذذذذذذذذذذذذذذذذذَ    تذذذذذذذذذذذذذذذذذ ک       حذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي  َ ج 
 

(2032 :64) 
 هلر زنگبلهگوش و. 2ام ال زودگذری چشلم دوختلهیخبه هر  همچنانطوالنی شد و  یکیدر تارانتظار تو . 1)ترجمه: 

در شلب تاریلک از به کورسویی کله  خوشمدلو . 3 شودیم اندازنیطن که در افق یاپرنده یهابالی آهنگ صدا، حتّ

 خبلر ،هلاآرزو تا اینکله. 1ات. تابنده یشانیپتأللوی ا ی، تو اندرخشهای دندان پرتویی باشد ازد یاش. 4 تابد.ای میستاره

 ةش ن ملیو کبوترهلا سلر دهلد ترانله آب، شرشلرِ با هو درّ. 2لبریز شوم  د و از دیوانگی و سرگردانیرا ندا دهن آمدنت

 (بهار تازه. شوی ازمیزده سر برآورند و شگفت هااز غنچه هاشکوفه و. 1 برآرند یشاد

چشم دوختله در انتظلار فلرج بله سلر  هادوردستش به ید گشایکند و به امیدوار مینده امیانسان را به آ ،شاعر

 برد:یم
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 مع َذذذذذذذذذ فَذذذذذذذذذلَ  ف ذذذذذذذذذذف  ي َ ذذذذذذذذذذذذ  ؟ا  ذذذذذذذذذ  ة  . 1
ذذذذذ  مَ عذذذذذين ع َذذذذذ. 2 ذذذذذ   ََ ذذذذذش      َ ذذذذذا         

 

   آليت   م  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ    َيذذذذذذذذذذذذذذذ يل    َ ذذذذذذذذذذذذذذذ  أ ذذذذذذذذذذذذذذذ َ  
ذذذذذذذذذذذذذذذَن     ح ذذذذذذذذذذذذذذذ   َم جذذذذذذذذذذذذذذذ يت       ص ذذذذذذذذذذذذذذذذذذَت      َ م 

 

 (166)مه  :  
 سلنگتختهنشسته بر مرا . 2خیره شو. به آینده تپد و شین میهای پیرها کن که بر شبدل و جانم را غمگین . 1)ترجمه: 

 (.، شاید مهربانی و رحمت آن زمان گریزگاه من باشدرها کنگذشته 

ر یت انتظلار خلود را ترلویلو نها ینلاراحت هرچنلدو  دیسلراین ملینلچ «انتظلار»به نام  یاز در سرودهیار نیشهر

 :از وض  نامناسب موجود دارد یید رهایو ام ش نشستهیآلود به انتظار فرج و گشاهیگال یکند، باز با لحنیم

 تابللللان نیامللللدی ةبللللاز امشللللب ای سللللتار

 زنللللدانی تللللو بللللودم و مهتللللاب مللللن چللللرا

 در طبللل  شلللهریار خلللزان شلللد بهلللار عشلللق
 

 

 شللللب هجللللران نیامللللدی ةسللللپید بللللاز ای

 زنللللدان نیامللللدی ةبللللاز امشللللب از دریللللللچ

 زیلللرا تلللو خلللرمن گلللل و ریحلللان نیاملللدی
 

 (1312 :31) 

س او ازمند آسلتان مقلدّیرا ن ییرها یافراد برا ةداشته و هم ید به آمدن ناجیار امیشهر ،«انتظار فرج» ةدر سرود

و  ینلوران یظهلور راهبهچشلمدارد و یدمان را ابراز مت انتظار و صبر خود و مری، نهایوو با خطاب به  ندیبیم

 :کندیم معرّفیب یراه خود از طر  عالم غگانهیو آن را  ل مشکالت استحالّ

 انللدهللا شکللللفتهشللاها بلله خللاک پلللای تللو گللل

 کلللللوی تلللو داشلللتم ةملللن روی دل بللله کعبللل
 

 مللا هللم یکللی شکللللسته و مسللکین گیللاه تللو 

 اه تللوکنللد نلللللدای غلللیب کلله ایللن اسللت ر
 

 (141)همان:  

 وطن پاسداشت .8-1-1

 چراکله اسلت؛ یسلم اجتملاعی، از نلو  رمانتنشلانیسرزمحفل  و پاسداشلت خلاک  ةنیدو شاعر در زمهر شعر

ت یلخواستار آن هستند کله نها ،یار کنند و از طرفیسکوت اخت نشانیسرزمو غارت  یرانیتوانند در برابر وینم

ن یچنل ،«مرلر» ةد طله در سلرودومحمل یعلل گذارنلد.ش یرا به نملا ینشانسرزمت و ا  خود به ملّیشو  و اشت

 دهد:یاحساس بازتاب مبانش مرر را یا  خود به سرزمیشو  و اشت

َذذذذذذذذذذ   . 3 ِا    ِا  ذذذذذذذذذذب  فيذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذش      َ ذذذذذذذذذذ 
 م ذذذذذذذذ     مفذذذذذذذذل  ک  مصذذذذذذذذ    کذذذذذذذذش  ف ذذذذذذذذ. 2
  فذذذذذذذذذذذذذذش  ف ذذذذذذذذذذذذذذذي    ی     فذذذذذذذذذذذذذذذذذلَ     ذذذذذذذذذذذذذذ. 3
 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    َّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه أ      أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م      . 4

 

ذذذذذذذذذذذذذ   فذذذذذذذذذذذذذل       ک    ذذذذذذذذذذذذذش        ذذذذذذذذذذذذذ    ح 
  ذذذذذذذذذذذذي  فيذذذذذذذذذذذذک  َ ذذذذذذذذذذذ      يذذذذذذذذذذذذک    کذذذذذذذذذذذش  

  کذذذذذذذذذذذذذذش    ذذيذذذذذذذذذذذذذذذ    فذذذذذذذذذذذذذذذ    َذذذذذذذذذذذذذذذهل   ت ذذذذذذذذذذذذذذ 
 هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج ا    َّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهک   َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      أ ي م  

 

(2002 :31) 



 111/شهریار( محمّد حسین : شعر علی محمود طه و مطالعة مورد پژوهشهای مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی )جلوه

است، جانم فدای تلو بلاد! آیلا عشلقی فراتلر از  یداشتندوستاش مهری به تو دارم که هر مریبتی در کرانه. 1 )ترجمه:

رخوار به خاطر تلو در یکودک ش. 3 توست. عاشق یریهر پشیفته و  یهر جوان !تنم خاک تو باد مرر. 2مرگ هست؟ 

بلا و یز ةرو کلنم، چهلر هرکجلانم و یلبیتو را مل. 4توست.  دوستداردر گهواره  یو هر کودک بیندمی ایرؤخواب  بستر

 (.نمیبیتو را م برافراشتة گردنِ

نش یسلرزم تو خواسلتار مقاوملت و شلجاع دیسلراینش ملیدر باب سرزمن یچن«  ع     ذهللا   » ةشاعر در سرود

 :کندینش دور میرا از سرزم یاست و ترس و آشفتگ

    ف عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     أ        ف قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ . 1
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  . 2  مذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ       َ م 
 ح    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذک   آل   فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي. 3
     فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ي     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ي        . 4

 

ذذذذذذذذذذذذذَت    ذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذل َّ  عذذذذذذذذذذذذذ        مذذذذذذذذذذذذذن   
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ع     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        

       َي  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذک     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتي َ 
 مذذذذذذذذذذذذذذذذن    ذذذذذذذذذذذذذذذذَک      صذذذذذذذذذذذذذذذذ      تذذذذذذذذذذذذذذذذ     

 

 (331)مه  : 
 فقلطاو . 2 .بینلیملیگلذرا  یِکین تاریشبح که در ااز این  مکن و آشفته مباش یتابیب ن،یسرزمنترس، ای . 1)ترجمه: 

او را . 4. ب مکلنو از مسیر او در شب تاریکلت تعجّل اشمهربان ب. 3 خوانند.ش میشاعر بدبخت است که مردم یانسان

 (.از این فریادکننده روی برنگردان نکن و گمراه

نش دفل  یاز سلرزم دن از اشلباح، علابران و...یچلون نترسل کیلرمانت یاوهیرا بلا شل یتلابیترس و بل ،شاعر 

د و بندهاسلت تلا ینش از قیزمو رها بودن سر یش گرفته، خواستار آزادیدر پ احساسی که یکند. او با روشیم

 ها گام بردارد.یبا استقامت در برابر ناگوار

 دانلدین زرتشت میگاه دیران را جایا ،جانیآقربا ویژهبهران یافتخارش به عظمت و جالل ا با اشاره به ،اریشهر

 یافکنلفرقلهتو  پوشلاندیمل یران لبلاس افتخلار و سلرافرازیلتش ابلودن ملّلییایلبه نلژاد آر ش،شعر ةلیوسو به

 دارد:یدوارانه ابراز میمانش را امیعهد و پ جانیو آقرباران یاو خطاب به ا داند.یهوده میگانگان را بیب

 شتی و فرزنللدان تللوللللتللو همللایون مهللد زرت

 ت نزایلللد بهلللر کللل یّلللجه ملّلللللاخلللتال  له

 یانلله تند ایرانللیلرا گفللو گللر بللدین منطللق تلل
 

 آریللانژاد لن نللللللییآد و پللاکللللللپللور ایرانن 

 ان کمتللر بلله یللاد آرد زمللانلی بللا یللک زبللللللتملّ

 صللبح را خواندنللد شللام و آسللمان را ریسللمان
 

 (312: 1ج ، 1311)

 ییسلان گوهرهلاش را بلهشلعرو  کنلدیهنش میم پاک خاک یرا فدا ششعرو  خود بایز یاقطعه در اریشهر

 :دیسرایمافتخار  ر وبا فخ و داردینش را پاس میو سرزم زدیریفرومران یا یدرخشنده در پا

 خواسلللتم در پلللای ایلللران جلللوان گوهرافشلللان  ت اسلتین قریدت را که جلوش خلون ایرانیّلا
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 املان هدللللران جلوان ملللللاک ایللللباد خاک پ زندلود از آب، آتش را گلللهریارا تا بلللللش
 

 (321)همان: 

 هایديانعکاس ناام .8-1-6

سراسر وجلودش را  یدیشکننده داشته و حسرت و ناام یگاه روح و درونها، یک در برابر نابسامانیشاعر رمانت

بلرد، سلخن یبله سلر مل یدیل. آنجلا کله در ناامبنلددیملدل  ییگرابا و آرمانیز یاندهیرد و گاه به آیگیفرام

دارد یرا ابلراز مل طیمح و خود از اوضا  یدین حسرت و ناامیچناست که  « َّ َ   هذ    » ةدر سرود محمود طه

 :ندیبیپژمرده مرا  عتیعناصر طب یحتّ و

    ذذذذذذتَ : مذذذذذذ       مذذذذذذذ  غَذذذذذذ  م  ذذذذذذي    . 3
 ذ    يذذذذذذذذذذذذذذذذن َّذذذذذذذذذذذذ  ّن   ؟  : مذذذذذذذذذذذذ      ذ ذذذذذذذذذذذذ. 2
 ذه   حبيذذذذذذذذذذذذذذَ يت   ک   ذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذَ      ذذذذذذذذذذذذ. 1
  صذذذذذذذذذ   تي ذذذذذذذذذ  أع  ذذذذذذذذذ          مح  ذذذذذذذذذ. 6

 

 ج  غَيذذذذذذذذذذذذذذ  متذذذذذذذذذذذذ     يذذذذذذذذذذذذذذش: مذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذ    
 ذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذش  َّفذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذ  : أ ذذذذذذذذذذذن      

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج  أيت    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      
       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   

 

 (2032 :11) 
سلت؟ یآشکار ن شب! ستاره را چه شده است که یست؟ این ید را چه شده است که نورانیصبح! خورش یا. 1)ترجمه: 

و  یسرگشلتگ روز با. 3؟ چشمانم را نورانی کندنور! نور کجاست که  یکند؟ ایچه م درون من درآتش! آتش  یا. 2

گرداند و به خلود مشل ول  یعت از من رویطب یحتّ. 4. دیفرارسمن  یها و دلتنگز شب با اشکیشد و ن یاندوه من سپر

 ر شد.(ن متنفّیمسک ینواین بیشد و از ا

ا و روزگلار را نسلبت بله آالم یلدن ینلد و حتّلیبیوجودش مل یاعضا ةرا در هم یو آشفتگ یدیناام ،شاعر 

 یاو روز را بلا سرگشلتگ چراکله شلود؛یش افزوده میهادرد و غم بر اندوه درنتیجه ؛ندیبیتنا ماعیاش بیدرون

 با او ندارد. همدردیبه  یلیند که میبیکند و روزگار را میکند و شب را با اشک و ناله آغاز میم یسپر

شلاد  یهلاآهنلگ و ترانله اش بلاینی، همنشلی، دوران خوشی، در از دست رفتن جوان«ت  يتيق» ةدر سرود ،شاعر

 یهلان درد و حسلرتیتارش چنید و خطاب به گیگوین سخن مید چنیک و ناامیرمانت یاش و... با لحنیزندگ

 دهد:یخود را بازتاب م

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل       قيتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يت أ  ذذ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ . 3
ذذذذذذذذذذ . 2  مذذذذذذذذذذ     يذذذذذذذذذذ    ک ذذذذذذذذذذذذ   مف ذذذذذذذذذذذذ     
  ذذذذذذذذذ   َن مذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذ      ص تذذذذذذذذذذ   ح ي ذذذذذذذذذ . 1
ذذذذذذذذذذک  ت تذذذذذذذذذذش  . 6   ک     ذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذت       
 أ  ذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذ   ي  حلذذذذذذذذذذذذذذذذن   ذذذذذذذذذذذذذت     . 5

 

    ذذذذذذذذذذذذذذذي   حلذذذذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذذذذذت     َغ  مذذذذذذذذذذذذذذذ  
  عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    آل    

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتَ  ح   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ألحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ          َ 
ذذذذذذذذذذذذذذذذ     مذذذذذذذذذذذذذذذذ   عظذذذذذذذذذذذذذذذذ م   حل ذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ي  

  م  ذذذذذذذذذذل     ذذذذذذذذذذل       ذذذذذذذذذذ م   ذذذذذذذذذذذ  ع ذذذذذذذذذذ

 

 (63: مه  )



 111/شهریار( محمّد حسین : شعر علی محمود طه و مطالعة مورد پژوهشهای مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی )جلوه

 ییهلاچله شلب. 2 ی.و جنون را فراموش کلردجوانی و عشق  یو آوا دیرا پراکنم ی! سرودهامن تاریگ یا. 1)ترجمه: 

 گفتی و حاشلیةسخن می یعشق و شاد از شو . 3آرامش در انبوه دردها بودی.  مایة  و همدم من و یان گذشت و تو

. 1کلرد، از عشلق گفتلی. در خلون و اسلتخوانم رخنله ملی کله یلحنبا ، یشاک یبلبل چون. 4. دیدایاها را زینت میؤر

 (.شد قوببرآمده  ةچشم ةنیبر س اشیلحن جوانو سرزمین  سرود

اش را هملراه بلا درد و یمشلهود اسلت. او رفلتن جلوان ین رفلتن عملر و جلوانیز در از بلیحزن و اندوه شاعر ن

 کند:یم معرّفیها یمشکالت و ناگوار

   ذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذ َ  ع مذذذذذذذذذذذ ي   
 

ذذذذذذذذذذن عذذذذذذذذذذ      َ ذذذذذذذذذذي        َ ذذذذذذذذذذَ     َ ذذذذذذذذذذذ    م 
 

 (344)مه  :  
 (.دت کریشکاتنگناها از عذاب و  دل وبه راهم نرسیدم و عمرم تباه شد  )ترجمه:

 ن بازتاب داده است:یرا چن یبا و هنرمندانه درد و غمِ از دست دادن جوانینه زین زمیز در ایار نیشهر

 جللوانی شللم  ره کللردم کلله جللویم زنللدگانی را
 

 

 نجسللتم زنللدگانی را و گللم کللردم جللوانی را
 

 (1312 :34) 

 داند:یاش میها در زندگیناکامخاطر وجود اش را بهیدین ناامیچن «هایناکام» ةدر سرود وی

 هللازنللدگی شللد مللن و یللک سلسللله ناکللامی

 سلللللری آغازیلللدملللا خیلللره ةبخلللت برگشلللت
 

 هللللاجگرآشللللامی ونخللللمسللللتم از ساغللللللر  

 هلللاسلللرانجامیتلللا چلللللله بلللازد دگللللرم تیلللره
 

 (11: همان) 

 د:یند تا به آنان راز دل گویبیاز دوستان م یاطرافش را خال یمات، حتّ یاز دست نامال یدیناامشاعر در 

 بختلی خلود کل  نله دیلدم و نله شلنیدمبه تیلره

 هلا بله دللم بلودبرای گفلتن بلا دوسلت شلللکوه
 

 ز بخللتِ تیللره خللدایا چلله دیللدم و چلله کشللیدم 

 ولللی دریلل  کلله در روزگللار دوسلللت ندیللدم
 

 (33 :)همان 

 اد معشوقیو  عشق .8-1-1

 آن، دنبلالو جملال اسلت و بله ییبلایگاه زز جلوهیک است و معشو  نیبارز شعر رمانت یهایژگیز از ویعشق ن

از معشلو ، باعلش درد و غلم شلاعر  یو دور ییکنلد کله جلدایخود جذب م یسوک را بهینگاه شاعر رمانت

 «شلودیت خلود خلل  ملیّلشلق انسلان از آدمبلدون ع» شلدهه عشلق گفتله یلچراکه در توج ؛شودیک میرمانت

بلوده کله  یپرشلور یهلااز گذشته سرشار از قالب غزل یو فارس یعربادبیّات شعر و  (.134: 1311، ی)مختار

دو شلاعر  ،انیلن میلاوسلت. در ا یو معنلو یف جملال حسلّ یت محب نسبت بله محبلوب و توصلگر محبّانیب

ق کلمله در یلدق یرر عشق را به معنلاناند عخود توانستهادبیّات سم یروان مکتب رمانتیار از پیو شهر محمود طه
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هلر دو  شلعرنند. عشلق در یافرین و دردمند بیریش یهارند و از هجران و وصال معشو  شعیاشعار خود وارد نما

ده یق کشلعشلق بله وصلف زن و تللذّ ،محملود طله هایرشع یو در برخ استگانه یف و پاک بلکه یشاعر عف

 گونه که خواهد آمد.شود همانیمل ابتذا دچارشده و 

 یو دردهلا در دور یزندگ د،یام از عشق، خود افتاده واد معشو  یبه «   يفحذ َّ      ذ مع » ةدر سرود محمود طه

 یهلابتیافتن از طوفلان و مرلیلو نجلات  یزنلدگ یعشق در کشت شاعر از وجودِد؛ یگویاز معشو  سخن م

اسلت کله معشلو   یطوفان یایدر در یشاعر چون کشت یبرا یگد. زندیگویمعشو  سخن م باوجود یزندگ

 :دهدیشدن نجات مآن است و آن را از غر  بانکشتی

    ذذذذذذذذذذذذذذذ   ع ذذذذذذذذذذذذذذ    فيذذذذذذذذذذذذذذذک   هذذذذذذذذذذذذذذ ي   . 3
   ذذذذذذذذذذذذذذذذَک   ص ذذذذذذذذذذذذذذذذمَ  مذذذذذذذذذذذذذذذذ  أَّ  ذذذذذذذذذذذذذذذذ   . 2
     َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   أ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ يت. 1
     حليذذذذذذذذذذذذذذذذذ    َ َ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذ   مذذذذذذذذذذذذذذذذذن  ذذذذذذذذذذذذذذذذذج  . 6
  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ             ت  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلي     . 5
 يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذش  م  ه  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ         مل. 4

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ت        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     حل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن      
   عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مل       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ک     مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ثَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ         
 ف يذذذذذذذذذذذذذذذذذم مذذذذذذذذذذذذذذذذذن  ف ذذذذذذذذذذذذذذذذذک  هَذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
 ک   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذک     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل      صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمي   

   عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    م    ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 

 (2002 :66) 
آن سلکوت در . 2. یجلوان و ییبایشکوه ز در ناز و کرشمهعشق هست و هم  هم آنعاشق تو شدم که در . 1)ترجمه: 

 یجلرِ زنلدگو ز یاز سلخت. 4. یکنیفرار مد یامِ شک و تردیاز قتو  !زیبای من. 3ست؟ یچ یو دروغ برا یهودگیعالم ب

وفلایی آنجا کله تیلرِ بلی دهدیمنه آرامشی و  سودی دارد ینه دور .1 تو باید گریخت؟ خوداز و چگونه  یکنیفرار م

 (.دوری و غربت ةبا ترس و دلهرد مگر رسیان نمیشب به پا. 2. تو بر عمق جان نشسته است

اش، هلای آخلر زنلدگیدر سلال اش بیان شلد،نامهدر زندگی آنچهبه  توجّهبا  محمود طه یعل گر،یاز طر  د

 ی، نسبت بله عشلق و زن، برداشلتغر  بوده است یو هوسران یبار و بندیو در ب داشته یاشیو ع دوران خوشی

اد کلرده یل تللذّقابلزار للذّت و  عنوانبهف عشق و زن پرداخته و از زن یح به توصیپرده و صریب دارد. یانحراف

 «م کلرده اسلتیترسل لیتفرلبهو... زن را    قص   حل   ،  م أ  ، ي   تل    ظ،       ل ي   حلچون  یاو در قرائد» است.

 :دیسراین باره میدر ا « م أ » ةدیاو در قر (.321: 1331)ابوعشمه، 

    يذذذذذذذذذذ   غذذذذذذذذذذ    غذذذذذذذذذذَ  أ   ح    ذذذذذذذذذذ . 3
       ع ذذذذذذک  ف ذذذذذذ    ذذذذذذل  عَ  ذذذذذذ        ذذذذذذ. 2
  أ ْ ذذذذذذذذذذذذذذ   ت َعصذذذذذذذذذذذذذذي   ت  َّذذذذذذذذذذذذذذل ين. 1
   ذذذذذذذذذذذن أل  ذذذذذذذذذذذک       ذذذذذذذذذذذ    يَت  ذذذذذذذذذذذ . 6

 

 مل   ذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  غذذذذذذذذذذذذذذذذذَ     قذذذذذذذذذذذذذذذذذل  َ    مذذذذذذذذذذذذذذذذذ   
  مذذذذذذذذذذذذذذک      ذذذذذذذذذذذذذذ        ح    حذذذذذذذذذذذذذذ  ک    ذذذذذذذذذذذذذذ

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ب    عذذذذذذذذذذذذذذذذذذن    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ يل     َ  م م يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   َ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َ         

 

 (124مه  : )



 113/شهریار( محمّد حسین : شعر علی محمود طه و مطالعة مورد پژوهشهای مکتب رمانتیسم در ادب معاصر عربی و فارسی )جلوه

غیلر از  یگلرید یهلاو به للذت. 2کشید هرگاه با کسی جز تو دیدار کردم، آتش در دل و جانم شراره می. 1)ترجمه: 

و نافرملانی کلردم و فرملان بلردم . 3مطلوب و آرمانی تلو درونلم را آرام نکلرد  یایرؤ جز یچ لذتیه یول ،پرداختم تو

از گذشلته  بلاتریت زیلای، دنیاگر تو به قهنم خطور کنل یول. 4خواری و گذشت، نه از روی  سپ  دستان تو مرا یافت

 (.شودبرایم به ترویر کشیده می

 «قابلل سلوختن دارد یدن و جلانیلمهرورز ةآملاد یاست که دلل یز در مکتب عشق، شاگرد مستعدّیار نیشهر»

گانله، پلاک، خلال  و ی یقاست و سلپ  بله عشل یار ابتدا مجازیعشق در وجود شهر (.33: 1333ان، ی)ثروت

و  یقلیعشلق حق یهلااز جرقله ی، پرتویدر کشاکش و سوز و گداز عشق مجاز» چراکه ،شودیل میتبد یازل

گلر شکسلت و یکه د یرد؛ عشق به محبوب واقعیگیدن مین شاعر آزاده و وارسته تابیدل ا یدر ژرفا یآسمان

: 1311پلور، انیل)کاو «باشلدیوسته مرون ملیر پروزگا نامحرمانندارد و دامن پاکش از دست  یدر پ یناکام

 دهد:یرا بازتاب م یقیسپ  حق ین عشق مجازیچن «یرازیش چشمانهیس» ةشاعر در سرود (.43-43

 ، ملن از ترکلان قفللقازیدربلردم که یجاندل و 

 رمیلگیبرنملمن آن پیرم که شلیران را بله بلازی 

 بیا این نلرد عشللللق آخلری را بلا خللدا بازیللللم
 

 شلیرازی چشلمانهیسبرند از ملن، ه شوخلی میب 

 کنی بلازیتو آهلووش چنان خوبی که با من می

 که حلسن جاودان بر دست علشق جاودان بلازی
 

 (1312 :11) 

و  یشکسلتگگلذارد و دلیش ملیرا بله نملا یعشق به محبوبِ ازل «یو خداپرست یخودپرست» ةدروشاعر در س

گلردان اسلت و یرو یفلان یش زنلدگیداند. او از علین به اصل وجود مدیو رس یخداپرستخوار شدن را راهِ 

سلم یل بله سلبک رمانتن با توسلّ یو همچن کندیم معرّفین و بلکه کافر یدیب ق،یرا زند ینسان فارغ از عشق ازلا

 یتیبلرد کله حلاکمینلام مل (1231 - 1232) «(3)هن شلایالدّمظفر» ت و عدلِیمشروطگرا، از عهد دوران جامعه

 :ت را صادر کردیو فرمان مشروط ش گرفتهیادالنه در پع

 اسللت یعاشللقایللم و بللر سللرمان شللور کللافر نلله

 بللر سلللر درِ عمللللللللللارت مشللروطه یادگللار

 کنللیمملللللا آرزوی عشللللللرت فلللللانی نمللی

 اسلللت یشکسلللتگدلراه خداپرسلللتی از ایلللن 
 

 آن را که شلور عشق به سلر نیسلت، کلافر اسلت 

 اسلت (4)رعلدل مظفّل ةسلتنقلللش بله خللللون نش

 مللا را سلللللریر دوللللللت باقلللی مسلخّر اسلت

 اقلیللللللم خودپلللللللرستی از آن راهِ دیگراسللت
 

 (24)همان: 

هلا را بله جلان تتملام مشلقّ ،کنلد و در راه آنیعلو  نمل یابیلچ کامیاش را بلا هلیو ازل یقیشاعر عشق حق

 خرد:یم
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 رنلد و خلراب و گلدای خانله بله دوشلم اگرچه
 

 عشلللللقت بلله سلطلللنت نفروشللم ی درِگللللدای 
 

 (144)همان:  

 ییگراعتيطب .8-1-2

ان انسلان و یلو واسلط م دهنلدهیآشلت ،هنلر» د:یلگویعت ملین انسان و طبیتنگاتنگ ب ةدر باب رابط «1جیکلر»

نلد. شلاعر کیالت اوست، منتقل مکه مورد تأمّ یزیکند و عاطفه را به هر چیم یعت را انسانیعت است. طبیطب

او منشأ عاطفله و احسلاس  یز برایعت نیشود و خودِ طبیم روروبهعت یاحساس و عاطفه با طب یک با نوعیرمانت

کنلد... یمتقابلل برقلرار مل ةتعامل و رابطل یعت نوعیک با طبیا هنرمند رمانتیشاعر  تخیّل، درواق ل است. و تأمّ

 یات درونلیلتلا حلاالت و روح انلدآن ی، در پلیرونلیعلت بیق طبیلف صلادقانه و دقیتوص یجابهها کیرمانت

 یهلایعلت و منلاظر آن موجلب تلداعیطب (.123-121: 1311، ی)جعفلر «عت کشف کنندیخودشان را در طب

علت یخلود بلا طب یان افکلار درونلیلف آن، بله بیکله شلاعر بلا توصل یدر قهن شاعر شلده تلا جلای یگوناگون

علت یطب ةانلیگراعت، جان خود را بله درک درونیطب یرونیف بی، توصهایرگریترون یدر ا» یعنیپردازد. یم

محملود شعر  ةدهندالهام یهایژگیاز و و عناصر آن عتیطب (.113: 1311، 2)فورست «دهدیآن مبا  یو همدل

نلد و یبیو افسرده ملرده نش مرر، آن را پژمیسرزم عتِیخطاب به طب«          صذ  يت      م  » ةدر سرود است. او طه

شلاعر  یو آالم درونل یاز افسردگ یعت نمادیطب ین افسردگی. اشودیحال آن م یایجو ،عتیفتگو با طبدر گ

 :کندیعت بازگو میطب ةواسطاست که آن را به

 ملَ أ ذذذذذ    أ   هذذذذذ     َتي ذذذذذ    ک حل   ذذذذذ      ذذذذذ  ي . 1
  ذذذذ   ح  أ   ذذذذذذذ   ي    يذذذذ    ثَذذذذ    حذذذذ َ  سذذذذ قَي. 2
 ذذذذذج     مذذذن عهذذذل عذذذ  ک  ََّ  ذذذ   مهذحل ذذذت   أ  ذذذ. 3

 

 ذش   ذذذذذ   ذذذذذذذذ         ذذذذذذذ  ي  سذذ ذذذذذ  ذذذذذذ    أغذذذذذذذذ   ل   
   ج     ذذذ    ذذذ     هذذذ   ي ذذذ       ذذذ  ق يذذذ   

  جذذذذذذ        ک ذذذ     َ  ذذذيَ     ذذذ   م ذذذذجت َ   َ  ذذذ    
 

 (2002 :66) 
 خواننلدیگر ترانه نمیکدی یبرااگر خوانندگان زن و مرد  ؟ین هستینم غمگیسرزم همچونچرا  !ای طبیعت. 1)ترجمه: 

، کنندچرا میدر مرات  سبز که  یگوسفند ةگلّ کند وصبح و شام به سر باریینبود که در کنار جو یگاو نر یایو رؤ. 2

 ةنلدیزا و نله یینلازا تلو زن نله. انلدهستی از عهد عاد کله از تلو کلوچ کلرده یادورافتادهکردم تو بهشت میگمان . 3

 (.یساالران هست

ط خلود نلام بلرده، بلا یعلت و محلیخطلاب بله معشلو  خلود از عناصلر طب «  يفحذ َّ      ذ مع ذ» ةعر در سرودشا

 کند:یه مین عناصر تشبیخود معشو  را به ا یبایز یهایپردازالیخ

                                                           
1. Samuel Taylor Coleridge 

2. Lilian Furst  
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    َ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   حل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن        عذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ . 1
    َيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذش     مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ج       ح. 2
   ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ح  أ   هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      . 3
 ی    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ        ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   جلذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       . 4
 یعي هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   م     ي ع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ. 5

 

      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذليف رَتَعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذک    
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح             ظ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأ   هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      

 أ   هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه     جل تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    
    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلَ 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ي   ف  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َ   ه        

 

 (55)مه  :  
 یملوج! ا یشلب! ا یا. 2. خواهند کرد فظتمحا از تو هادهیآفر ةهم ،من از نباش. پ  نگران !بت زیبا یا. 1 )ترجمه:

، ایلن ن، در آب، در خلاکیزم در جوّ. 4 ها!ها و کوهشهاب یا ابان!ین مرتف  و بیزم یا. 3 !هاابرها و ای سایه یا! هاباد

 .(خوابی را از او دور کنخواب را به چشمان او بازگردان و گمان و بی. 1. بان باشهگبرای او نپیمان و دوستی را 

هلا، کلوهچون شب، موج، بلاد،  یعوامل عت بهره برده و معشوقش را بایر طببا و هنرمندانه از عناصیز ،شاعر 

 خواننده بازتاب دهد. یتا عواطف و احساسات خود را برا دهدیوند میشهاب و... پ

پنلاه بلرده و علت یکه به داملن طبیطوربه ؛دهدیعت سو  میبه طب یمندشاعر را به عالقه واقعیّت،ز از یگر 

خلود اسلت و آن را در  یآرزوهلا ةدنبال بهشت گمشد، به« ذن   حل     ذ»کند. شاعر با خطاب به یدر آن حلول م

، یکیکند. شاعر اکنون با خطاب به شلب، ملوج، بلاد، ابرهلا، تلاریجستجو م رامون خویشیط پیعت و محیطب

 است. خویش ةشدبهشت گم در جستجویخاک و...  هوا، ها،کوه ها،ابان، شهابیب

آن  یعلت و عناصلر و اجلزایانه و همدالنله بلا طبیگرادرون ح ّ ،محمود طه شعر همچونز ین اریدر شعر شهر

او نقللش  شللعر الیللصللور خهللا و یللیآرادر صللحنه یعللت حتّللیش مشللهود اسللت و طبیاز سللرودها یاریدر بسلل

ش یعلت و عناصلر آن را بله نملایخلود بله طب کلردیرو ةنحو «ان دلیهذ» یبایز ةدارد. او در سرود یریچشمگ

 گذارد:یم

 آن دورنملللللللللللللللللای سوسنللللللللللللللستان

 و آن مللللوج کلللله چللللون طنللللین نللللاقوس

 آن دود کللللللله در افللللللللللللللق پراکنلللللللد
 

 

 هلللللا برانگیخلللللتبلللللاد کللللله مللللللللوج وان 

 خللللللتیفروردامللللللللن بلللللله افللللللللق زد و 

 و آن ابللللللر کلللله بللللا شللللفق درآمیخللللت
 

 

 گفللللللتشلللللرح ابلللللللدیت تلللللللو مللللللی
 

 

 لللللللللیب بللللاد و طوفللللانشللللب بللللود و نه

 هللللای الللللوانرگلللللللبار بلللله شلللللللللللیشه

 ترلللللویر چلللللللللراغ پشللللللللللت شیشللللله
 

 کوفلللللللت درِ اتلللللللا  بللللللا مللللللشتمللللی 

 خللللوش ضللللرب گرفتلللله بللللا سللللللرانگشت

 کشلللتهللللللی شللللللعله کشلللیده بلللاد ملللی
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 هللللم شللللو  بلللله دل ملللللللرا و هلللللم بللللیم
 

 (111-114: 1ج ، 1311)

خلود دارنلد.  شلعربه کاربرد عناصر آن در کلالم و  یشتریل بیعت، تمایبه طب یستگها در پرتو وابکیرمانت 

 چراکله ؛برخوردار اسلت ییاز بسامد باال ،کیال شاعران رمانتین عناصر در سخن و صور خیسهم ا ،ن رویاز ا

ل حلواد  و یشلود و سلیده ملیلو جامعله بر یاز زنلدگ یاست کله شلاعر وقتل یامن پناهگاهعت نزد آنان یطب

ز یلار نیدر شلعر شلهرن جللوه یلرسلد. ایآزارد، بدان پناه برده در دامن آن به آرامش میها روحش را میسخت

علت، یف طبیگلرا هملراه بلا توصلو اخلال  یسم متعلالیرمانت ةصب  ؛ کهه استیافتنمود  یبارز کامالً صورتبه

 گرفته است. او را دربر شعراز  یتوجّهبخش قابل 

 جهينت. 1
هسلتند )رمانتیسم(  نهین زمیدر ا ییبایز هایرشع ةندی، سرارانیاو مرر معاصر  یار از شاعران توانایو شهر محمود طه. 1

خلود بله خواننلده بهلره  یاهشهیبر مخاطبان و انتقال اند یرگذاریتأث ین مکتب برایناخودآگاه از اصول ا صورتبهکه 

اد معشو ، ملالل و یعشق و  ازجملهن مکتب ین این مضامیرباتیاز ز یادیمشترک ز کمابیش یهااند و هر دو جلوهبرده

 یرا بله نحلوو...  یلیگرا، آرملانهلایدیل، انعکلاس ناامیدوسلت، وطلنییط، احساس غربت و تنهلایاز مح اشیخستگ

   اند.خود بازتاب دادهدر آثار منظوم هنرمندانه 

اش یر زنلدگیلاخ یهلابه سال توجّهبا  ود طهمحمن تفاوت که یبا ا ؛ف هستندیپاک و عف یعشق یهر دو شاعر دارا. 2

ف عشلق یح به توصلیپرده و صریدارد. او گاه ب یانحراف یگاه نسبت به عشق و زن، برداشت بوده، یهوسرانکه غر  در 

بلوده  یار ابتلدا مجلازیعشلق در شلعر شلهر کله یحلال در ،اد کرده استیابزار لذّت  عنوانبهز از زن یو زن پرداخته و ن

   رسد.یم یقیحق یشقبه ع سپ 

کله بله  یعتلی. طبعت و مظاهر آن اسلتیار به طبیشهر ةادآور نگاه موشکافانیعت و عناصر آن، یدِ محمود طه به طبید. 3

آالم ز یلط و نیمحل یهلایامن آنان در برابلر نابسلامان پناهگاهدلسوز  یمادر همچونآنان گوش سپرده و  یدرون ینجوا

   هر دو شاعر است. یدرون

است کله  یدر عشق یاز ناکام ماندن خواسته و آمال آنان و ناکام یدر شعر هر دو شاعر ناش ییاس غربت و تنهااحس. 4

 یآنان در برابر ناکلام چراکه ت شاعر داشت؛یّقبسزا در موفّ یال آنان شده و سهمیر و ختفکّ ةرشد و بروز قوّ ةیبعدها ما

   ابند.ین رهگذر به آمال خود دست یبتوانند از اد یاند تا شال شدهال متوسّیخ ةبه قوّ تیّدر واقع

نانله دارنلد. یبدب یدیلاند و نسبت به آن دبه شکوه و گله از روزگار گشوده لبال، یل به خبر توسّ افزونهر دو شاعر . 1

و هملدم او  اطلرا  او را احاطله کلرده کلردنشتیلاق یبلرا نلد کلهیبیاش، اشباح را مییدر غربت و تنها محمود طه

 ند.یبیزان میها را از خود گریز پریاش و نهیسا یاش حتّییار در غربت و تنهایشهر حالی کهدر  ؛اندشده
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 هانوشتپی. 4
. در تبریز به دنیلا آملد. او روزهلای شلیرین م 1341ش مطابق  هل 1231در سال « شهریار»حسین تبریزی متخلّ  به محمّدسید ( »1)

ی خشگناب در دامنة کلوه حیلدربابا سلپری کلرد و تحرلیالت عربلی خلود را در مدرسلة روستا عتیطبکودکی خود را در دامن 

. او گذشلته از تحرلیل زبلان عربلی، زبلان و فراگرفلتطالبیة تبریز شرو  کرد و جام  المقدّمات و مقامات حریلری و حمیلدی را 

های شعر در او نمایلان شلد و شلعری در ین بارقهاوّل هل 1231ادبیّات فرانسه را نیز زیر نظر معلّم خروصی یاد گرفت؛ سپ  در سال 

فرانسله  هایرشلعدنبال آن، بسلیاری از شاعر فرانسوی مشهود است و به 1وصف تبریز سرود که در این شعر، اثرپذیری از شاتوبریان

 اریشلهری معتقدنلد که برخطوریای از شعر رمانتیک و کالسیک است به(. شعر شهریار آمیخته3: 1313)علیزاده، « را ترجمه نمود

آیلد. او تفکّلر حساب میآخرین ستارة برجستة آسمان ادب کالسیک ایران و یکی از بارزترین نمایندگان ادبیّات رمانتیک ایران به

لقلب « حلاف  ثلانی»کله در حلوزة کالسلیک شلهریار را طلوریدارد بلهمی رمانتیک را در چارچوب ادب فخیم کالسیک عرضه

های رمانتیکی خلود ترلریح کلرده ش به افکار و گرایشهایرشع(. شهریار، در برخی از 44: 1312ی اکبری، ر.ک: چاوشاند )داده

رملانتیکی خلود قلملداد  شلعراو گلرد آملده اسلت را در زمینلة  شعربا نام مکتب شهریار در  که یهایرشعویژه ها بهو بسیاری از آن

عنوان یکی از آخرین پیروان ادبیّلات سلنّتی، مضلامین و مفلاهیم رمانتیلک را ترتیب، او به(؛ بدین13: 1312ر.ک: شهریار، کند )می

کله ماهرانله  آنجلاهلای رملانتیکی اسلت؛ ای از زیباترین مضلمونوی ترکیب هنرمندانه شعردارد. در جامة فخیم کالسیک بیان می

هلای گویلد. او گنجینلهملاه سلخن ملی دهلد و از هملرازی و هملدردیِپیونلد ملی دربابایحو صبوری  صالبت باعشق و طبیعت را 

سلنگی در اختیلار شلاعران و نویسلندگان قلرار گرفتله اسلت وی سلان میلرا  گلرانباارزشی از آثار ادبی به یادگار گذاشت که به

 (.123: 1334ر.ک: غیبی و محمودپور، گفت )ش. جهان را بدرود  هل 1321سال سرانجام در 

بزرگلان  از وی»ای متوسّط متولّد شد. در خانواده« منروره»شهر در  رمانتیک مرری عرم( شا 1343-م 1342علی محمود طه )( 2)

 فیتلأل توانسلته بلا طول زندگی کوتلاهش، در او .رودیبه شمار مگذاران مکتب رمانتیک در شعر عربی و از بنیان« آپولو»جماعت 

« بلل تلوجّهی در میلان شلعرای علرب دسلت یابلدخلود در آن بله جایگلاه قا یکیبه ترویرکشلاندن گلرایش رملانت هشت دیوان و

هلا و گیرشلدن و انلزوا، پلرداختن بله للذّتگوشله»انلد: (. داستان زندگی او را به سه دوره تقسیم کرده113: 1، ج 1332)الزّرکلی، 

کشلورهای  بله سلفر محمود طله قبلل از (.11: 2442)رضوان، « ها، بازگشت به تأمّل، فلسفه و نویسندگی، ترجمه و موسیقیخوشی

هلای واالیلی چلون بله ارزش رسلیدن بلرای دسلتیابی بله معشلوقی نملادین و ،دنیا سرگردانی در عشق و سبب ناکامی درهاروپایی ب

از پل   امّا ایلن گلرایش رملانتیکی ؛کندمی ییاحساس غم و تنها ،شده ظاهر او دررمانتیک  آثار... و هنر، قهرمانی حقیقت، کشفِ

: 2442)ر.ک: محملود طله،  گیلردبه خلود ملی رنگی دیگر 1فلسفه اپیکوریسم ادبیّات اروپایی و ثیرپذیری ازبه اروپا و تأ شاعر سفر

میلل بله  همچلونای خویش به مضامین شعری آثار در لذا شاعر ،داد نیز تحت تأثیر قرار را او شرایط زندگی محمود طه آثار (.4-3

زنلدگی  گلربیلان ،کله درواقل اسلت ده یلاهتملام ورزو...  گرایلیمّللأه، دین، تاندو عشق، غم و اسرار، طبیعت، زن و و هاناشناخته

 دهد.می شرایط روحی نامساعد او خبر از بوده و پرتالطم شاعر

رمانتیسم فرانسه در سراسر قرن نوزدهم حاکم بود، محمود طله نیلز در  که ییآنجااز »دربارة محمود طه گفته است:  1بروکلمان 

بلانِ ]کشلتی اش، مدیون آن بود که از گرایش رمانتیک متأثّر شده است. اصلطالح الملالح التّائلهملّی و عقلی جریان خیالی، هنری،

رضلوان، ) «هلا دارنلدین نو  نگلرشاشان هاست که در زندگیمند به ناشناختههای جوانان عالقهگر ویژگیبیان [ خودشسرگردان

د طلله در سلنّ پیللری بله فلسللفة اپیکلوری روی آورد و غللر  در لللذّات و محمللو»منللدور نیلز معتقللد اسلت  محمّلد( 11-12: 2442



 1331پاییز ، 31نامة ادبیّات تطبیقی، سال هشتم، شمارة / کاوش134

 (.31)همان: « گذرانی بودخوش

، هایش اتابلکصلدراعظم هایجنبش مشروطه، برخال  کوشلش در جریان بود قاجار پنجمین پادشاه ایران از دودمان( 3)

 .امضا کرد را فرمان مشروطیت موافقت کرد و مشروطیت وله، باالدّعین و اتابک اعظم

مجل  شورای  ای نوشته شد و پ  از برپاییروی لوحهدر معنای عدالت مظفّرالدّین شاه است که  «عدل مظفّر»عبارت ( 4)

آن  ةگر مشروطیت و یادآور نام پادشاه امضاکننده و نخسلتین پادشلاه اجراکننلدسان نشانبر سر آن جای گرفت. بدین یملّ
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 ايالم، ايران جامعة ة وآداهبا،ماجستية يف فرع الل غة العربي  

    ا ص
ننا  ة هنني د نندد ارنندا ي األدبي ننومانسنني  ارد سننة الر   ة ارعاصننرة اربتنيننة علنن  أسنناي اخليننال الاننردي والبننداع اربنن، علنن  أسنناي اخليننال،  مننا أ  
ة. وقنننند  نننان هنننإه ارد سنننة دأ جاننننب الغننننرب أيبنننر  بننني علننن  األدب العنننريب واألدب الاا سنننني ي  ارد سنننة اليالسنننيي فعنننل ضننند  ة  انننند  د  

ه  ننان هننناا بقننا ب  بنني بننني أببنناع هننإه ارد سننة يف األدب العننريب واألدب اب.  مننا أن ننت ننعراء واليارعاصننرين، وقنند اهننتم  هبننا  ثنني  مننن الش نن
نندد ة يف ق ننا د علنني حممننود هننه وسنني  ومانسنني  البحننإ دأ د اسننة آد  مد سننة الر   يهننده هننإا الاا سنني، هننإا   سننني رننهر   يف األدب  حمم 

ا ج البحنإ دأ وبشني نتن ة لنددب ارقنا ن.د سنة األمرييي نالعريب والاا سي ابستخدام األسلوب الوصاي وحتليل احملتنود القنا م علن  دهنا  ار
ننن أن   نننارنننن عنننن أوضننناع البيئي نننومانسننني الن  هما وعنننن  ز منننا الر  اعرين، يف بعبيمهنننا عنننن أسننناالش  ئة وعنننن أوضننناع النننوهن ارتننندهو ة، وعنننن ي  ة الس 

نننة  الوهني ننننومانسنننني  آالمهمنننا وناسننننياسما وناسننننيا: زتمعيهمننننا ا زينننننة، يعننن ان عننننن ارشنننناهد الر   الطبيعننننة   ننننب  عو  ابلو شننننة ا زينننننة و ة والش 
نن  عيد. و نان ا ننب  اعرين علن  هنإا ال  ننوذ نر ا بيننب وذ ر بنه. وهنالنن جوانننب مشن  ة للش ننهر وا ننب منن الند   یيو وانعيناي الين ي والش 

نن اهننتم  يت وذ نر ا بيننب مننن اروضننوعا: ال نن ا قيقنني بعنند مننا  ننان  اعران دأ ا ننب  ووصننل هبمنا الش نن نيو ننن قاو رنناعران وقنند امتزجننا أهبمنا الش 
 ة.اسي  عب وأزماسما الن  ة ومن الت  الو شة والغربة، ومن أوضاع بيئتهما غي ارناسببيعة هي م وامها من زاز ً. وقد  اند الط   هإا ا ب  

 .رهر  ، حممود هه، العريب والاا سي ارعاصرينعر ، الش  ةومانسي  الر  األدب ارقا ن،  :  ل  ي ي    ك م   
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