
 

 

 

 

 

 گذار از فردیّت رمانتیک، 

 ارتقای مفهومی عشق در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو

 1رحیمی ابوالقاسم  

 2رحیمی مهدی  

 3گارین اعظم ن

 99 /3/12تاریخ پذیرش:        99 /3/10تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی ادبّیات ایران و جهان   غنایی اسق  ه  در سسقهره  ی ادبّیاتمای درون  ترین برجسقه  و  ترین مهم مفهوم عشق، پدیده

ی عشققق، در  فراتر از ادبّیات غنقایی  مقول   اسققق  ترین شقققارهقاررای ادبی را فرارم آوردهی آفرینش بزرگزمینق 

ه  بنیاد  آفریند  این در حالی اسق   چنان برجسقه  و چشقمگیر  نقش میرای جهان  رمتریِن حماسق زیرسقات  ههن 

ای قققرفا  ای دیگر نهاده شققده اسقق   در فاققای ادبّیات معاقققر  عشقق، مقول ادبّیات عرفانی نیز بر عشقق، از سون 

اجهماعی برتوردار سردیده     -رایی دیگر پیوند تورده  از ماامین سیاسیآید  بله  با مؤلّف رمانهیک ب  شقمار نمی

ی آشنایی  ایران اس  ه  ب  واسط   ساز معاقرجریان شاعران  ازجمل   شاملو هارایی و توانی افزون یافه  اس   احمد

  از  را  الهام پذیرفه  اسق   شقاملو پ  ی شقماری از آاار دسق  یازیده و از روش شقعری آنبا ادبّیات جهان ب  ترجم 

 او  شقعری راییشق اند و  افهار از  مسقهقیم  ب  طور لویی آراسون  ب  تصقو  فرانسق   مقاوم  شقاعران  اشقعار با  آشقنایی

نگارندسان این جسقهار بر این باورند ه  احمد شقاملو در اشقعار تود و ب  تأسّقی از لویی آراسون     پذیرفه  اسق   تأایر

رقای سقققیقاسقققی و اجهمقاعی  از فردیّق  رمقانهیقک سقذر هرده  بق  تعریا مهفقاوتی از عشققق، رسقققیقده و آن را بقا مؤلّفق 

را و یقی و روش تحقی،  مبهنی بر مههب فرانسقققوی آن اسققق   یافه رویهرد این پژورش  تطب   آمیخه  اسققق  دررم

با »جاسپاری مناسبات دیرین عش، ب  مفاریمی   آراسون لویی از پیروی ب  شاملو  ه  اس  آن از  حاهی  نهایج تحقی، 

آلیسققم ایده و  تواریآزادی در راه مقاوم   آرمانی   انسققان  ب  نسققب   تود دیدساه ی بیاندسققهمای   را نو«  عشقق،

  اس  داده  قرار  اجهماعی  -سیاسی

 مفهوم عش،  فردیّ  رمانهیک  احمد شاملو  لویی آراسون ادبّیات تطبیقی  پدیدهواژگان کلیدی:   
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 مقدّمه -1

رای  را و زبانمطالعات سقققن شقققی و تفّحو در روابی مبهنی بر اتذ  اقهباس  توارد و تقلید در فررن 

در  سقونققاسقون   را  نقوزدرقم  تقود  ققرن  ادبقی   رویقهقردِیققک  از  تقطقبقیقققی»  جققدیققد    بققازنقمققایققانققد  «ادبقیّققات 

(Milner, 1996: 4)  این رویهرد جدید ادبی سرچ  بر اققو  هلّی نقد تهی  داشق   در سذر زمان و  

  این روی رای جدید ادبی ب  توانشقققی دوباره در اققققو  و مبانی تود دسققق  یازید و از  با دریاف  نظریّ 

رای  بررسققی بر آن اسقق  تا تطبیقیرویهرد  تر سردید  ی پژورشققی آن عمی،تر و زمین ی آن  وسققی دامن 

رای  بگسقققهرد و مفاریم رمگون را در فررن   ورای مرزراب    در معنای موسققق « آنتطبی، »تود را از منظر 

  فاریم فررنگی دسق  یابدتری از ادبیّات و منارمگون مورد بررسقی قرار درد تا بدین شقیوه ب  درع عمی،

توانش آاقار ادبی مهفقاوت و در عین حقا  مهحّقد از  این در حقالی اسققق  هق   (   7:1382)ر  ع  هفقافی   

رای مسقهور رای مخهلا در پرتو یهدیگر  »رنر روشقمندی« اسق  ه  مخاطب را با ارزشرا و زبانفررن 

سردانقد و او را بق  دریقافق  بههری از  فراملّی آشقققنقا میتر و  ای از فررنق  تودی در افقی سسقققهردهمقانقده

 (25:1389 شور  ) رای ادبی بومی و بِالمآ  جهانی رارنمون توارد هرد داشه 

  آمریهقایی  و فرانسقققوی  بنیقادین  مههقب  دو  ی تفقاوت در مبقانی نظری  دارایبق  واسقققطق   تطبیقی  ادبیّقات

  میان   تباد  فررنگی  و  ی تاریخیرابط  ب  تطبیقی  اتی ادبیّحوزه پژورشگر  فرانسوی  مبهنی بر مههب  اس  

 درقققورتی ه   (12  -13:1389  انوشققیروانی : ع ر)پردازد  از دو ملّیّ  مهفاوت می  نویسققنده یا  شققاعر دو

رن   ی  ب  وسقیل  1«ی »بحران در ادبیّات تطبیقیی مقال و با ارائ میالدی    1958  در سقا ه     آمریهایی مههب

هقنقگقرم 1903  -1995)  ولِققک دومقیقن  در  تقطقبقیقققیبقیقنی  ه(  ادبقیّققات  سقرفقق   القمقلقلقی   شققققهقق  

(Wellek, 1963: 282-295)   فارغ از وجود روابی    نویسنده   یا شاعر دو  اندیشگی  -فررنگی  تشاب  بر

ادبیّقات تطبیقی در ادامق  و در سقققیر تحوّ  تود  معنقای  هنقد   می  تقاریخی و نگقاه پوزیهویسقققهی بسقققنقده

»ادبیّات تطبیقی: تعریا با عنوان    (م 1916  -2009رنری رماع )سققاز  ی نظریّ تری یاف  و با مقال سسققهرده

رماع در ای پیوند تورد  رشققه   با مطالعات میانشققدمیالدی منهشققر   1961  سققا   ه  در  2«و هارهرد آن

زرای جغرافیایی  و از دیگر سقو  ی ادبیّات در ورای مر  ادبیّات تطبیقی را از یک سقو  مطالع ی تودمقال 

 (Remak, 1961: 3)رای دانش بشری تواند  ی ارتباطات بین ادبیّات و سایر شات مطالع 

پژورش پیش رو  مبهنی بر مههب فرانسققوی ادبیّات تطبیقی و ب  منظور تبیین چگونگی و چیسققهی یک 

  از سقاز معاققرمسقهقیم شقاملو  شقاعر دوران  تأایرپذیری ب پذیرد و می  ققورتی ادبی  تأایرپذیری برجسقه 

تواند تشققاب  لحن شققعررای  زیرا ریچ ه  »نمی  پردازد ی شققاتو فرانسققوی میلویی آراسون  سققراینده

 
1- Crisis in Comparative Literature   
2- Comparative literature, its definition and function  
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مسقهقیم بود و ن  از راه   او   ی آراسون انهار هند  البهّ  تأایرپذیریی شقاملو را با شقعررای عاشققان عاشققان 

 (69:1380 یعی هدهنی شف) را «نشر ترجم 

 بیان مسأل  -1-1

ی شققعر پارسققی در انگلسققهان و آمریها«  اار جان دی یوحنان  ی »سسققهرهداری در مقدّم احمد تمیم

آورد  )ر ع: یوحنان  و بقا« را پنج محور اسقاسقی ادبیّات جهان ب  شقمار می  اروت»عشق،  جن   قدرت   

رای  ی رومر سرفه  تا دورهر باسققهان و ایلیاد و اودیسقق (  توانش شققارهاررای ادبی جهان از عصقق 9:  1385

ی معاقققر  آشققهارا سویای این  ی نوزدرم و آغاز دورهمیان  و آاار شققهسققپیر تا سوت  و امرسققون در سققده

ی آاار پذیرای  ی موتیفی برجسقه  در پیرن  رم واقعیّ  اسق  ه  فارغ از نو  ادبی این آاار  عشق، ب  مباب 

نمایاند بوده اسق   اسقالمی ندوشقن نیز در تبیین و اابات این نهه  ه  »ادبیّات تطبیقی می  رای سوناسوننقش

ی  مای  را در طرز بیان اسق   از درونرسقند « و اتهال رای آدمیان در بنیاد ب  یک سقرچشقم  میه  اندیشق 

شقوند  امّا یهسقان عاشق، میالمب   مردم دنیا در رر نقط  از جهان  نویسقد: »فیجوید و می»عشق،« مدد می

(  این رم  اقبا  ب  عشق،  6:  1386هنند « )اسقالمی ندوشقن  رمگی ب  نحو یهسقان عشق، تود را ابراز نمی

پیش از این نیز حافظ را ب  شقگفهی وا داشقه  بود ه  چگون  روای  عشق،  تهرار نامهرّر اسق : »یک قصّق  

 (96: 1362نوم  نامهرّر اس « )حافظ  شبیش نیس  غم عش، و وین ع ب/ هز رر زبان ه  می

ی سقاز ادبیّات معاققر فارسقی اسق  ه  موتیا عشق، در بیشقهرین احمد شقاملو  یهی از شقاعران جریان

تورد  امّا آنچ  شقعر شقاملو را در مقایسق  با »شقعر غنایی هالسقیک« و »شقعر رمانهیک اشقعار او ب  چشقم می

ی ی عشق، ب  مباب مای ی عشق، اسق   شقاملو از درونب  مقول   هند  نو  نگاه او نسقب معاققر«  مهمایز می

آمیزد و برد  عشق، و آرمان را در رم میهارا برای بیان اعهقادات سقیاسقی و اجهماعی تود بهره می  ابزاری

شقاعران   ب  تصقو   ی زبانی  آاار برتی از شقاعران جهانی احاط سقازد  او ب  واسقط ای شقگف  میآمیزه

را بهره سرفه  ی تود از ماققامین اشققعار آنسقق  را مطالع  هرده و در سققرایش اشققعار عاشقققان مقاوم  فران

اند و این بیشقهر در لحن اسق   »الوار و آراسون از شقاعران مقاوم  فرانسق  بر شقخو شقاملو تأایر سذاشقه 

)شققفیعی   «ی آراسون اسقق ی اوسقق   حهّی عنوان آیدا در آین   یادآور الزا در آین شققعررای عاشقققان 

 (78:1380هدهنی  

 رای پژورشپرسش -2 -1

 -جغرافیقایی  ی مهفقاوتِحوزه  دو  از  رنرمنقد  دو  آن  هق   آنگقاه  رم بق  ویژه  از  شققققاعران  تقأایرپقذیری

طلبد   می اابات  ه  اسق   ایمقول  اسق    هشقیده  افهراق  دو  تی  ی آنمیان  در  ی زمانیفاققل  و  اندفررنگی

 :باشد زیر رایپرسش پاسخگوی پژورشی  باید جسهارِ این ه  اس  رو این از رم

 اس ؟ آراسون  چگون  تا   طور ب  و فرانس  مقاوم  ادبیّات از شاملو تأایرپذیری -
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آراسون     از  تأایرپذیر  شقاعری محهوایی  چونان و  زبان  چگون   هاربسق  با و  راقرین   چ  بر شقاملو  مبهنی -

 اس ؟  رسیده عش، مفهومپدیده ب  رمگون رویهردی ب  و اس  نموده عم  رمانهیک فردیّ  از سذار در

 و بوی رنق   بقا  رقاییسقققروده  پقدیقد آمقدن)پقذیری    تقأایر این چگونگی  در تقأمّق   هق   اسققق   حقالی در این  -

 با شقاملو  از  آیا  :آوردمی پدید  را دیگر  پرسقشقی و  آیدمی شقمار  ب  نظر  امعان  درتور  ایمقول  نیز(  فرانسقوی

 نمود؟ یاد توانمی فارسی شعر آراسون تعبیر

 ی تحقی،پیشین  -3 -1

ی  جامع   بخشِسقامان  راسقهین   »عشق،ِ آن   ی شقاتوِمای درون با شقاملو  شقعر در  ی »عشق،«ویژه هارهردِ

سقاز نگارش مقاتتی چند سردیده  زمین داشقه  و   معطو   تود ب   را  پژورندسان نظر  رمواره  اسق  «   بشقری

 :اس 

  مقاوم  با بررسققی شققعر احمد شققاملو«ی   »شققعر عاشقققانی   ( در مقال1392زاده و محمّدپور )حسققن -

ی  از ورود مفاریمی نو ب  عرقققق  مقاوم  و پایداری بررسقققی هرده و  ی   مفهوم عشققق، را در پیوند با مقول

  اسقق   اند  این پژورش ه  از حیث سردآوری شققوارد ادبی درتور توجّادبیّات هالسققیک سققخن سفه 

 تر ب  بررسی مباحث ورود یابد ،ای دقیتر ب  مبانی نظری ب  سون تواند با پرداتهی بنیادیمی

 ب  تطبیقی  نگاری با عشقق،  ی مفهومیپدیده  شققناسققیِزیبایی»ی مقال   در(  1392)  نژادیزدان و  پورعلی -

  عرب«  زن »شقاعر  ب  قبّانی  معرو   نَزار  عرب  شقاعر با  را ی شقاملوعاشققان   اشقعار   «قبّانی و شقاملو  اشقعار

ی یادشقده  مقال   در قبّانی انهخاب  اند دانسقه   ملهوتی-انسقانی  عشققی جسقه وسر  را دو رر    ایننموده تطبی،

 اسقق    روی آورده سققیاسققی شققعر ب   عاشقققان  شققعر  از  تویش  حیات دوم بخش  در ه   شققاعری  عنوان  ب 

 و اسق   پذیرفه   تأایر  غرب شقعری  روش  از شقاملو: اسق   ضقروری  اینهه  ذهر لیهن  اسق   درسقهی  سزینش

  رایسروده تطبی،  تهمیلی در-دیگر  پرداتهی  رو  جای  این  از  عرب  رم  شاعران  از  ن   تعبیری  ب   و شرق  ن 

  دارد وجود زمین مغرب شاعران با شاملو

ه  و احمد شققاملو« انسققان  مبارزه و عشقق، در شققعر شققیرهو بی»ی  ( در مقال 1394ورزنده و وفایی ) -

رای مشقققهرع این شقققاعر ه رد با شقققاملو بینی و دغدغ اند با تهی  بر فنون تحلی  محهوا ب  جهانهوشقققیده

)مههب  پژورش آنانی  هیند تصقققریؤ مؤلّفان بر شقققیوآبر  مذهور ی  تر مقالسقققودبخشقققی افزون   بپردازند

ر این دو شققاعر و یا رمگونی ماققمونی تأایر و تأاّفرانسققوی ادبیّات تطبیقی یا مههب آمریهایی( و نیز ذهر 

 احمد شاملو و شیرهو بیه  اس  

رای  آ  از دیدساه لویی آراسون در م موع  رمانسیمای زن ایده»ی  در پیوند با آراسون باید ب  مقال   -

از غیاای و   ( و »ارتباط عش، و پایداری در اشعار لویی آراسون «1390دنیای واقعی« از اسماعیلی و مرادی )
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  اتیر را البهّی  او بر شقعر اققلی  مقالی   ی غیاای بر زبان فرانسق  و تهیتسقلّ( اشقاره هرد   1390مقام )نادری

 بخشد ای قاب  اسهناد  فراز میجایگاهِ مقال ب  

ای اسقق  با پرداته  اسقق   مقال   )شققاملو و آراسون( عراای رمزمان ب  این دو شقق ای ه  ب  سون مقال  -

( ب  1398) م آبادیهی و ترّاسقداللّ  یب  وسقیل عنوان »بررسقی تطبیقی اشقعار آیدا در آین  و السقا در آین « ه   

ی وزن شقعر ای از شقعر فرانسقوی ب  مقول پژورنده  نخسق  با آوردن نمون مده اسق   این دو آنگارش در

ب  بررسقی مواردی رمچون  ادبی  ققور تیا  نظری اجمالی ب  آرای ژن  در باب آرای  و اپرداته   سقپ  ب

  اندتشبی   اسهعاره و    پرداته  اغراق  ایهام تااد 

 -فهریرای  بنیان ب : توجّ   چند  رایویژسی وجود  حاضققر  برآیند  جسققهارِ  تأییدبخش  -نوآوران  وج  

  توردسیسره  مرزرایِ نمودن  آشقهار  نیز  و  سقیاسقی و  اجهماعی ذرنیّ   ب   رمانهیک فردیّهی  از  سذار  عاطفی

  اس  ادبی و تاریخی شوارد بررسی با سیاسی و اجهماعیرای اندیش  با رمانهیک -فردسرایان  ذرنیّ 

 فردیّ   از سقذار عقاطفی  -فهری  رقایبنیقان  بقازشقققنقاتق ِ  جسقققهقاررقای پیشقققین   مقانقده دری مغفو نههق 

  سققاززمین  آن ه   آوری  ضققمنی شققنات واسققط  سققیاسققی اسقق  ه  ب   -ی اجهماعیعرققق  ب   رمانهیک

 شقعر انسقانی و  اجهماعی فررنگی   ژرفای شقود می ما  فررن   و زبان  در شقعر  از  سون   این  سقرایش  اسقهمرار

 و شقودمی  جغرافیایی مهفاوت  رایسسقهره در  انسقان  مسقائ   رمگونی  یادآور و  نمایدمی  آشقهار  را  آراسون

  دردمی نشان را جهان و انسان ب  نگرش از سون  یک فارسی ازای ماب  فرجام  در

 مبانی نظری پژوهش -2

 جهقان  مفهومی در-مقولق  رر وجود انقد هق سقققیقاسقققی  و  اجهمقاعی  رقایزمینق   فررنگی  برآینقد  رقایپقدیقده

  از پ   ای پدیده رر  ه  اسق   حالی در  نیسق   این  تصقوّر قاب    رازمین   حاقور و  وجود پیشقاروی  بدون

  از  سردد  رممی  دسردیسققی حهّی و  دسرسونی  دچار تود  بیرونی   جهان بر  تأایرسذاری با  حاققور  رمراه

  پردات  باید اجهماعی رمانهیسم ب  ادام  در و رمانهیسم پیدایش رایزمین  ب  آغاز روی در این

 رای پیدایش رمانهیسمزمین  -2-1

 نام  مدیونادبیّات در ریأت یک ویژه  یسسققهره در   آن  حاققور  ه   ادبی جنبشققی  یمباب  ب  1رمانهیسققم

شقده اسق     ( دانسقه 2/287:  1374)ولک    در دو مین   فرانسقوا یا  و  (18: 1376شقلگ  )فورسق      فردریش

 جنبش  این  اندیشقگی  یزمین   آید می شقمار  ب   ایران  و جهان  ادبی  رایفعّالیّ   یحوزه  در  برجسقه   جریانی

  ایسونق   بق   لیهن  ( 115:  1389)موران     پیونقد یقافهق  اسققق    رنسقققان   یدوره  بق   فردسرایی  منظر  از  ادبی

  راسرایش  ای ازم موع  قرن   این  در جسق    ر درم قرن  در  باید  را رمانهیک  جنبش  رای»ریشق  شقاتو 

 نظقام  انحطقاط  درپی داشققق :  را  ایچنقدجقانبق   و عمی، تقأایرات هق  سردیقد  پقدیقدار پیوسقققهق رمبق  تحوّتتی  و

 
1- Romanticism. 



 37................................................................................ارتقای مفهومی عشق در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو   گذار از فردیّت رمانتیک،

  یزمین    تدریج  ب   این وضقعیّ   تود و شقد من ر  عصقر روشقنگری  تردیدرای و  راپرسقش  ب  نئوهالسقیک

 و شققد « سیررم   ر درم  قرن دوم  ینیم   در ه   جدیدی فرارم آورد  عقاید  رواج و  رسققو   برای مناسققبی

 رمانهیسقم  جنبش  شقهوفایی  اسقاسقی  شقرطپیش انهقادی   رایمعیاررا و شقیوه بنیادین  »بازاندیشقی  سون بدین

 جامع   و  زمان   اوضقا  ب  نسقب   واهنشقی-هنندهنفی  رفهاری  در  رارمانهیک  ( 29:  1376سردید « )فورسق    

  را آن  ه   دیدندنمی ت سقه   رویدادی تنها  ن   را  دانش( و  علم ب   توجّ   یسقه   دیگر  )روی ققنعهی  انقالب

 هودهان معصقققومیّ  بر و  یافهندمی  پیش روی  طبیع  ب   توجّهیبی باعث  و  زیسققق  محیی آلودسی  عام 

ا  قققنعهی ی تشققنجامع  در  سرفهار  فرانسقق    انقالب و قققنعهی  »انقالب  بنیاد   این  بر  توردند می تأسققّ

 ب  رمانهیسققم  یپدیده سیریشققه   از عوام  و رمانهیسققم  از  پیش اجهماعی ]و[ سققیاسققی  رایزمین   ترینمهم

 ه   سققیسققمهالسققی  برتال  (  رمانهیسققم62:  1396)حسققینی    آیند «ب  شققمار می  نقالبیا  ایپدیده  یمباب 

 ب   را  ادبی  آاار  از ممهن  لذّت بیشقهرین ه   بود آن بر بود   نموده  عرضق   پیشقینیان ب   را ممهن  لذّت بیشقهرین

 ( 1/287: 1374)ولک   هند  ارزانی تویش معاقران

 رمقانهیسقققم    مههقب  یانقدازه بق  ادبی  مهقاتقب  از یقک  ریچ  غرب  تقاری   »در هق   رم از این رو  این سزاره

 چند  »در ه   ی بریهانیاییبرلین  فیلسقو  برجسقه   آیزایا  یسفه   این و نیز اسق  «  نبوده سسقهرده و  جاسیررم 

 اسق  هرده  دسرسون  را  غرب دنیای  یاندیشق   و  زندسی ه   بوده جنبشقی  ترینبزرگ ]رمانهیسقم[  اتیر  قرن

  دیگری تغییرات  یرمق  و  آمقده  پقدیقد  غرب مردم  آسقاری  در تقاهنون  هق  اسققق  تغییری  ترینبزرگ  عقامق  و

 (  برآیند62و  59: 1396داشقه  اسق  « )حسقینی   آن  از  همهر  ارمّیّهی  داده   روی بیسقهم و  نوزده قرن  در ه 

 و  قواعد  وانهادن  ب   سرایش  و تیا  و  احسقاس ارمّیّ   ب   باور اسق    ادبی مهون  ب  رارمانهیک  نگرش  رمین

 دارد: »رنرمند  ویژه  برآیندی بخشقد ومی  توجّ  قاب   بهایی  آدمی  فردی  رایجنب  شقده ب تعیینازپیش  قوانین

 ( 90: 1366)سققیّدحسققینی   اسقق  « قائ  بسققیار ارمّیّ  تود   روش  احهیاجات و  راتوارش  برای  رمانهیک

  واقعی  رایشقهری و سقفرسزینی  زندسی  وانهادن  شقهودسرایی  و هشقا رمانهیسقم: جنبش  دیگر  رایویژسی

 و  رنق  و جال   بق   توجّق   نیز بقدی « و-توبی و زشقققهی-توأمقان »زیبقایی بق   اعهققاد  ( 93-92تیقالی )رمقان:   یقا

 نمودرای  رمگی ( 80:  1396عامّ  و ترد فردی )حسقینی   -معمولی: قهرمان  افراد  ب   منظره در هنار سرایش

 اس   رمانهیسم جنبش در انسانی فرد یابیارمّیّ  سوناسون

 سراجامع -رمانهیسم اجهماعی -2-2

ی  ب  واسقط    انسقانی  مناسقبات  اعهنا ب »زده« و بیی ققنع رمانهیسقم  این جنبش در بنیاد معهر  ب  جامع 

  غلهقد ومیفر  فردیّق   بق   ترزمقان  ررچق  افزون  سقذر  ( در111-110:  1362رقای فهری )پررقام   فقر بنیقان

 ب   پرداتهن و شققودمی  نشققانده اقبا  و قبو  هرسققی بر  ای یگان فردی ب  سون  احسققاسققات  و فرد اهنون 

 احساسات  ب   سرایش  سردد می  رمانهیک  رنرمند  توجّ   و  رمّ   یفرد  وجه   احساسات  و  نیازرا  را تواس 
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 نگرش ابعقاد از ب عقدی دیگر  شقققاعرانق  هق   سراییدرون  بر  تقأهیقد  بقا  ویژه  بق   فرد شقققدن نیز محوری و درونی

 و  ه «»بی رمانهیک   شققاعری ه  آن ا تا سردد می نیز  نومیدی  پیدایش  سققاززمین  اسقق   البهّ   رمانهیسققم

  این  از  رم ( 107:  1362سوید )پررام  می  جانوران   غریب:  ایسون  ب   رنرمند م ردن لزوم  از  بین«»تویشقققهن

  شققهوتران ب   م هظارر و ضققعیا تنب    ایروحیّ  رمانهیک   رنرمند  یروحیّ   دیگر   ایدر سزاره ه   روسقق 

سقیسقم را  ( و دیگری  سوت   رمانهیسقم را بیماری و هالسقی2/849:  1371شقود  )برارنی   می شقمرده بودن

 ضرورت  سرا جامع -رمانهیسم اجهماعی اس  ه   فاقایی چنین  در  ( 110: 1362شقمرد  )پررام  سقالم  می

سقره  یک  انهقادی  شقعر  نگرشقی شقات  از رمانهیسقم با  این  یابد می  را  تویش  جایگاه هند وپیدا می  ودیوج

  فردسرای شققعر  مفهومی  منظر  از تواند وفرامی  اجهماعی چالشققی  ب   را عاشقققان   و احسققاسققاتی  فردسرا 

 میقانق    در این  نیز  جقامعق   و  فرد  تققابق   فررنگی  یپیشقققینق   درع  درقد می  قرار  و نفی  نققد  مورد  را  رمقانهیقک

  سراییِجم   و  عاشقان   فردسراییِ  ]منهقدان رمانهیسم فردسرا[   اهبر  یشاعران   جهان  در» بود:  توارد  سودمند

 سققر ب  پیهرماه معشققوقگان  هنار در و  مههابی رایشققب  د  در  باید  یا انسققان بود   ال م مانع   جویان  مبارزه

این چنین: غیر عقامق  و  فردیّهی  از  ررقایی  (  راه235:  1391قیقام « )زرققانی    و تون  و  مبقارزه میقدان در یقا  ببرد

 بق  پرداتهن و  رمقانهیسقققم وانهقادن الا( اسققق :  ارائق   و  درع  ققابق   مفهومی  دو ققققورت    در غیر اجهمقاعی

 و  داندذرنی می  سوناسون  عناققر ت لّی ترهیب  برای  ایوسقیل   را  آدمی  یاراده »رئالیسق   رنرمندِ رئالیسقم:

 بدین سون  و  (120: 1362)پررام   هشقاند «می  دیگر  راینسق  یا و  افراد  ب  زندسی  را فرد  شقخصقیّ   یدامن 

  زمانی«»رم ب(   یا و  یابدمی  را  تویش  آفرینراسقهین و تحوّ   جایگاه هند وپیدا می پیوند جهان   با واقعیّ 

  رفهاری  انسقانی  و  سقیاسقی  اجهماعی   ماقامین هاربرد با  فردسرا رمانهیک  معنای  در عاشققان   پردازیماقمون

اند:  یازیده دسق   بدان  رنرمندان  با ارتقای مفهومی عشق،  ارتقایی ه  تنها شقماری از  اجهماعی  -فردسرایان 

  رمانهیسم اجهماعی 

 هاتحلیل داده -3

 ه  ش ( 1379 -1304احمد شاملو ) -1 -3

 مهعدّد سقققفررای  علّ   او ب  آمد  دنیقا  ی نظقامی ب یک تانوادهو در    تهران  در  «بامداد  ا» شقققاملو   احمقد

  علّ   ب  1322  سا   در  وی   درد  ادام   منظّم و مداوم  ب  طور  را  تود  هالسیک  تحصیالت  نهوانس   تانواده 

 ب   زندان  از  ررایی  از پ   او   سذراند حب   ب   م هّفقین  زندان  رشق  در  در  را  سقا   یک  آلمان   از  طرفداری

  وارد  1324  سققا   شققاملو از  افهنده شققد  زندان ب   سققا   یک حدود  و م دّدا  پیوسقق  پیشققرو  ی شققعرجبه 

 »بامشققاد«   رایم لّ  و  ی »پوتد«روزنام  سققردبیر مهناوب  ب  طور راسققا   او   شققد  نگاریی روزنام حرف 

  نقام   بقا  را  تود  شقققعر  دفهر اوّلین شقققاملو    بود جمعق «  »ههقاب  و  »توشققق «  رفهق «   »هیهقان  مقارقانق «   »اطّالعقات

ی  شققده چاپ  شققعری  آاار  هرد منهشققر  1326  بیسقق  و دو سققالگی در سققا  در  شققده«فراموش  رای»آرن 



 39................................................................................ارتقای مفهومی عشق در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو   گذار از فردیّت رمانتیک،

 سوناسون  رایزمین  در  ارزشققمندی  آفرینش آاار شققعر  سققرودن بر  عالوه او  اسقق    جلد 18 بر بالغ شققاملو 

ی  ترجم    فارسقی  ههن  رایمهن  تصقحیؤ   اب هوچ « عامّ   »هه  فررن  در تحقی، نام  فیلم  هوتاه  داسقهان

  دارد  ی تویشهارنام   در  را      و  نگاریروزنام   هودهان   برای نویسققیقصققّ   نام  نمایش و  رمان و شققعر

 )ریها  آیدا او   رمسقر  سقومین و  هردازدواج  بار  سق   زندسی شقخصقی شقاملو نیز با شقعر او در پیوند اسق   شقاملو

 دو در  بود  این شققاعر ی شققاملوعاشقققان   اشققعار  از  بسققیاری  بخشی شققعر و الهاماله   سققرهیسققیان(  آتانث

 نسقب   را  ی تودققمیمان   عشق،  تاطره«  و تن ر  »آیدا  درت    و  آین « در  »آیدا نام  با تود  شقعرم موع 

 مقاوم  و نماد ب   تمبی   از  سیریبهره و با عشق،  مای  قرار دادنبا دسق  شقاملو  هرده اسق   ابراز رمسقرش  ب 

 امّا شقود می معاققر محسقوب  اجهماعی  -حماسقی  شقعر  پیشقوایان  از  از این رو  او  پرداته  اسق    مبارزه و

  ب  عنوان سقپید شقعر تببی  و نیمایی شقعر تهام   در روند  او  تأایرسذار ی نقششقاملو ب  واسقط   تشقّخو ادبی

 (203 -205: 1381 روزب   و 21 -25: 1387 اتهیاری قاحب: ع  ر) اس   شعری قالب یک

 م ( 1982 -1897) لویی آراسون -3-2

 درتشققان  شققاسردی  دبیرسققهان  در ه   ای نظامی مهولّد شققد  اوشققاملو در تانواده رمچون  آراسون  لویی

 نخسقققهین  آراسون    (Alluin, 1991:331)شقققد    دانشقققگاه  وارد  پزشقققهی  یرشقققه  با  نهای   در بود 

 و  اِلوار پ   رمراه  ب   1924  سقا  در  هرد منهشقر  1920  سقا  در  ی شقادی«»شقعل  نام  با  را تود  اشقعارم موع 

 او  داشق  فعّالیّ  سقوررئالیسقهی  ی انقالبم لّ   انهشقار  در و نهاد بنیان  را  سقوررئالیسقم جنبش برتون   آندره

  ر) برید  سقورئالیسقم مههب با  را تود پیوند  1932 سقا  در سقیاسقی  رایجمعیّ   ب   پیوسقهن  از پ   بعدرا

 در تحوّلی چنان  1928  سقا  در  روسقی  اققالها   ایتویول   دوشقیزه  السقا (  مالقات با117:  1391  تم  : ع

 وی  رایعالقمندی و ترجیحات ه  هرد   بیشققهر  نویسققندسی ب   را  تمایلش  تنها ن  ه  هرد  ای اد  او  زندسی

 Letafati) اار سذاشقق    اشسققیاسققی فعّالیّ  و  بر نو  تعهّد و  (Aragon, 1963:24) داد  تغییر نیز  را

et Moazzami, 1388:104)   م لح،  پزشقققهی  سروه  یقک  بق  دوم  آراسون  جهقانی  جنق  ابهقدای  در 

  1954 سققا  در  جن   از پ   هندمی همک  ی جن جبه   در  تود رموطنان  ب   ترتیب  این ب   و شققودمی

 مخقالفق   بق   ال زایر  جنق   بقا  ی تودشقققیوه  بق   او  اار  این  در  نویسقققدمی  را  ی مققدّس«»رفهق   تقاریخی  رمقان

 شقققعری تود   رققایتمققام م موعقق   در  آراسون   (Ligny et Manuela, 2006:231)تیزد   برمی

   «تاطره و  چشققمان»  «دلهنگی»  «نیسقق   السققا جز  برایم  پاری »   «ی السققادیوان »   «السققا»   «السققا  رایچشققم»

 ب   را  تود  عمی، و سققوزناع  عشقق، رمچنان  «شققاعران» و «ناتمام  رمان»   «دیگر  اشققعاری و  من  رایهاروان»

 نهاقق   بزرگ شققاعر جن    دوران طو   در  او   (20:1393  ر  ع: آراسون ) اسقق   هرده  ابراز  رمسققرش

 شققاملو تود با پشققههاری عظیم رمچون احمد   زندسی  طو   در  آراسون  لویی  سرف  نام  فرانسقق  مقاوم 

 مقاتت  رسقققال   رمان  شقققعر  رمچون  سوناسونی  رایدر زمین   او  آاار هرد و منهشقققر ههاب چه   از بیش
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ر  ع: ) اسققق    نقامق نمقایش  از غیر ادبی رقایسونق   تمقام و رنری  نققد ی ادبی نظریّق  نقامق  زنقدسی مطبوعقاتی 

 »من:  سویدمی چنین  نویسقندسی  ب   اشعالق   و هوشقیسقخ   درتصقو   آراسون   تود(9:1382 لوئی  

  (Boutier, 2003:124) ام « نگریسه  تفهّر عالی شه  عنوان ب  نوشهن ب  رمواره

 سرآغاز انسان و آزادی  معشوق -3-3

مقاوم  ه  برای مردم و آزادی  -اند  شققاعرانی آشققنا با مبارزهاجهماعی  شققاعرانیآراسون و شققاملو  

« )سقارتر   نیمی پیمبر و نیمی پیهارسر اسق شقاعر  ی شقاعر راسقهین نوشقه  بود: »دربارهسقرودند  آنچ  سقارتر 

ی جایگاه شقاعر بیان نموده اسق : »شقاعر  رمواره در قلب رویداد و مایاهوفسقهی درباره  آنچ و  (10:  1354

سقق   (  ب  درسققهی در مورد این دو شققاعر  قققدق یافه  ا17: 1354مرهز وقای  اسقق  « )مایاهوفسققهی  

ی این دو شقاعر  تمامی عناققر و مفاریم شقعری سرایی و سرایش ب  آزادی  چونان سقم  و سقو درندهمردم

 دسقققهگاه در  آن  مالزمات تمامی با  عشققق،این دو را تح  تأایر قرار داده  ب  سقققمهی ویژه راه برده اسققق    

در نگاه این    اسقق   نمانده  دور ب   تواران  آزادی و مردمگرا  نگاه  این تأایر  از شققاعر دو  این  عاطفی  -فهری

رایی  بخش سققرایش سققرودهاسقق   تا آن ا ه  انگیزهدو از یک سققو معشققوق در جایگاری رفی  قرار سرفه 

رای  ردفی« اسق  ه  محم  طرش آرمان-ای توأمان  »جادّهسقو  معشقوق ب  سون چندسان  اسق   و از دیگر  

ای توش زندسی انسقانی  برآمدنگاه این نگرش اجهماعی  البهّ  ر  نمودی از انسقان و لحظ اجهماعی اسق 

بخش سققرایش آراسون  ی شققعر و الهامای زیسققهی و فردی  یعنی معشققوق اسقق   معشققوقی ه  اله مقول 

(Bouty, 1999:83)  ررققایی از چنبرهبخش و شققققادیو  یققأس و نومیققدیبخش شققققاملو  اسقققق   ی 

 (125: 1390)پورنامداریان  

 اسر  نیسق   دیوان  و  عظیم  ای واژه ریچ »آراسون در بیانی شقنیدنی در بزرسداشق  السقا بر آن اسق  ه   

 /برد  توارند  رشقک  رایشبا  بر  فرشقهگان  /پوشقانممی  دارچین  ابررای  از  دامنی با  رؤیا ب   را او  /اوسق   برای

 و شقیشق   از  را  شقعررایم /هرد  توارند  ح   تبعیدی  را تودرا  س   زمین   روی  /سورررایش  بر پرسقهورا و

 او با  را نیسققهی  را  باد بیابمش  چون و /پریان  یپیشقق   چونان باف   توارم  را  راقافی  /تنید  توارم  پسققندشققاه

 آن  /پیروزی  ینشقان   ب  و دروهنم  را  شقعرم تا /نیز  را  ریدرایم و  سقبزرن  جو  ه   رمچنان /آمیخ   توارم

را در   اش«»سقلطن  شقعررای سقروده و ناسقروده و شقاملو نیز  (58:1393  آراسون ) «سقازم   برای   ردیهی  را

 سقروده  من!  شقعررای  ای»  سقازد:می آشقهارداند و رمچنان محوریّ  معشقوق را  می  آیدا  سرو مخاطب تود 

 من  نیازیبی او  چراه !/  باد ی شقماتواننده  /ب  تنهایی او  اسر /نیسق   تردیدی  را شقما سقلطن !/  ناسقروده و

 ب   مرا ه   انگیزه  بدین تنها  /توانندمی  مرا شقققعر  ه  آن هسقققان  از نیز  /ی تل،رم   از و  بازارسان  از  اسققق 

 (480:1382 شاملو ) «هنند  سرزنشی تویش ه ندفهمی
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 سذار از فردیّ  رمانهیک -4 -3

رای زمانی و دورهسونی نگاه در آید  سون شققمو  ب  شققمار میماققمونی جهان -سرچ  عشقق،  مقول 

سقققازد  در ادبیّقات ی موضقققوعی جقذّاب در تور پژورش میجغرافیقای فررنگی مهفقاوت  آن را بق  مبقابق 

آید  دتل  آن بر عشقق، رمانهیک اسقق  و هالسققیک ایران و جهان  رر ساه سققخن از عشقق، ب  میان می

ی رنسقان  و در ایران از مشقروط   آورد  لیهن در اروپا از دورهرای سقوزناع عاشققان  را فرایاد میداسقهان

 رای مامونی عش، دیگرسون  شد  ب  بعد  رم مصادی، معشوق مهفاوت سردید و رم دتل 

 ب  مقاوم  نهاق   بزرگ شقاعر در قام   فرانسق   اشقغا  و  جهانی  جن   رایسقا   طو  در  لویی آراسون

رقای تویش  روشقققمنقدانق  و بقا در سقققروده او  پرداتق   ادبی  رقایفعّقالیّق   بق  تریولق  السقققا  رمسقققرش  رمراه

هشققید و با را ب  تصققویر می  هشققورش  وسققطای قرون  برانگیخهن ح ِّ نوسققهالوژیک رموطنانش  شققهوه

رفهنقد  لیقک پرداتق  هق  بق  جنق  اژدرقا میرقای اسقققاطیری  آسقارقانق  بق  پهلوانقانی میپرداتهن بق  روایق 

رای آراسون را روایهی سقققمبلیک بر آنان  سقققرودهتوانندسان شقققعر او درپی دریاف  پیامی پنهان بودند  

طلبید ه  با و از مردم فرانسق  می  (55:1382 ر ع: لوئی  )  تواندشقمردند ه  آنان را ب  مقاوم  فرامیمی

اژدرای نازیسقم ب  مقابل  برتیزند  »او  زن را برهشقید  ب  او الوریّ  بخشقید و در این راه  چندان پیش رف  

ی  ت ربق   دو راری  این  واق    در»  (  پ 475:  1394ی بشقققریّق  اسققق  « )حقدیقدی   ههق  سفق : زن  آینقد

 ,Meddeb)داد «  می قرار راز  و  پررمز  حقالق  تققابلی  در  را  وی  هق   بود  آ ایقده  سقققوی  بق   فرار  و  فیزیهی

  عواطا  و عشق، بود   هرده  تقدیم رمسقرش  ب  ه   »السقا«  اشقعارم موع   در  رم از این رو  او   (2012:78

ب    تود اشقعار  در  فرانسق  اشقغا  نماد  ب  عنوان  را  تاریهی و  درآمیخ  تود سقیاسقی  رایآرمان با  را  شقخصقی

 و  فرانسقق  هشققور: بود چیز دو شققاعر  تغزّلی  و آرنگین  اشققعار  ی اقققلیمای درون  درحقیق  » هار برد 

در جایگاه   و برتر ای  موجودرابط   رر در  ی او  »زن  در نگرش ویژه(117:1391  تم  ) «السقققا   رمسقققرش

  رویهرد  نوعی  او   سققیاسققی  آاار  در ب  تصققو   غنایی و عاشقققان   دیدساه  این  آید ب  شققمار می  نخسقق 

  (Chauvin, 2003:276) هند « می دنبا  را روشنفهری

 دیقدسقاه ادبی زیقادی بقا آراسون دارد  در-رقای انقدیشقققگیدر رویهردی تطبیقی  احمقد شقققاملو  قرابق 

آساه و برتوردار از    انسققانی تود   بله   نیسقق   داشققهنیتغزّلی و دوسقق   موجودی تنها معشققوق شققاملو 

 انسقانی   رایآرمان  راسقهای  در  عاشق، و معشقوق« را مبلّث مفهومی »عشق،  او   اسق  رای اجهماعیمسقؤولیّ 

سقنّ   برتال   شقاملو  رایعاشققان   در  رم از این رو هند تبیین می انسقان  عشق، ب  نو   و  مقاوم  و مبارزه 

 شاعر روان  و  روش تود  جسقمانی  رایجاذب  تاطر  ب  ه   اسق   سقنگد  و  سرعشقوه ن  هنیزی  معشقوق تغزّ  

  بله   باشققد   عاشقق، جانب  از  عشقق،  ایبار  منهظر  ه  منفع  اسقق   آن موجودی ن   و  درآورد   تسققخیر  ب   را

شققاملو  تود   رای اجهماعی اسقق   یادآور آرمان(277:  1387 بهفر )پیمانی قققمیمی رم  و رمد   رمراری
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رای آن پذیری طرفین حادا   مؤلّف یازد و ضقمن تأهید بر انطباقای ب  تعریا عشق، دسق  میدر مصقاحب 

 مراقب  سقخ   ب  تصقو  و داشق   دسق   در تعریفی  عشق،   از  باید چیز رر  از پیش پ »شقمارد:  میرا بر

 من    سققوفتفارمی ریچ بی شققهلی  و  درز ریچ بی باشققد  داشققه   انطباق  با رم  حادا   طرفین تعریا  ه  بود

  «درنده  جرأت و  اسق   آزادهننده و بخششقادی  عشق،   اسق   یهی حافظ  با  عشق،  از  من برداشق  معهقدم 

بخشققی عشقق،(  ی پایانی )آزادهنندسی و جرأتشققده(  دو ویژسی برشققمرده107:  1374اتوان لنگرودی )

ی فهری غالب مای اسق   رم از این رو اسق  ه  جان  ی اجهماعیسذار از فردیّ  رمانهیک ب  عرقق عام   

سیرد  او با بیانی سقمبلیک و با بر آاار شقعری شقاملو از پیوند عشق،  انسقان  آزادی و عدال  سقرچشقم  می

ی نسققب  ب  پژورشققی غرب و شققرق اسقق   نگرشققی ابد-سیری از اسققطوره ه  تلفی، دو میراف فهریبهره

ی نام مبلّث فهری انسقان  عشق، و تقدیر  شقناس  در یک دیدساه هلّی »انسقان و سقرنوشق  او داشقه  اسق :

  پرهردن   (  از سققوی دیگر  سرچ  نو  انسققان برای205:1381)روزب      آید «شققعر و شققعور او ب  شققمار می

عدم این انطباق   یابد   ررایی  سقرسردانی  از تا  اسق   اسقهوار  عشققی نیازمند  روانی تویش  و  عاطفی  تألرای

  موارد اهبر  در  دارم«  ی »دوسقه شقاملو  جمل  نظر  سقازد  ب ی سریز از تنهایی میمای عشق، را ققرفا  دسق 

 تبدی  تصققاحب  ب   را  عشقق، ه   عللی  از  یهی و شققودمی  پردات   تنهایی  از  سریز  برای  ه  اسقق   ایرشققوه

ی    شقققاملو درباره (136:1377  حریری ) اسققق    تنهایی  از وحشققق   رمین  زیاد  بسقققیار ب  احهما  هند می

 فهر هن : »سویدب  زبان سققهایش می اسقق    هرده  او نبار  را  تود وجود  فراتر از عشقق،   ه   آیدا  رمسققرش 

 توسق    م سقلمم ح،ِّ  زندسی   موارب  از  برتورداری ه   عمرت  از  ایدوره  در  درسق   آن رم سقا   بیسق 

 تو مهوجّ   سناری ریچ  آن   بودن  شقهسقه   در ه  باشقی  ای ]منِ شقاملویی[شقهسقه  تاع پرطاق  بسق چوب

بخش ایبار اجهماعی در ذرنیّ  شققاملو   چنین ایباری  تود تداعی(166:  1374 اتوان لنگرودی ) «نیسقق  

 داشههی ریچ چَشماس : عش، ب  انسان  مردم و آزادی  بی

 تواریآزادی -1 -4 -3

رای تاریخی  اجهماعی  سققیاسققی و فلسققفی پیوند یابد و ب  رسققال عالی میزمانی ه  مفهوم عشقق،  ت

اسق  ب  رواداری از روش و جان عظیم انسقانی و آزادی بشقری برتیزد  در این بین  تورد  عاشق، ناسزیرمی

تا عشق، و آزادی را دررم   شقودطرش تویشقهن عاشق، نیز در ادراع عظم  معشقوق و انسقان نمودار می»

 (141:1394اری  )مخه آمیزد «

فرازمندی عشق، و دررم پیوسقهگی  دو مفهوم سقاتهاربخش عش، و آزادی  مبنای فهری شاعر مقاوم   

را    آرمانی سققن  بنای دنیایی معشققوق   ب   ورزیعشقق،  از ررگذر  دارد  قصققد  سققازد  آراسونفرانسقق  را می

 اسر  سوییمی  من ب   تو»ح،ِّ آزادی در انهخاب و آزادی در بیان داشققه  باشققند:   را انسققان تمام  ه   بگذارد
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  آراسون ) «اسق   آدمیان  مطلوب  زدن  حر   آن  در ه  بود  توارد  جهانی  /بازبگشقاید  را  جهانی عشققمان

62:1393) 

دو انسقان   توارد می  تویش هنار  در انسقانی  بله  شقده معشقوقی تصقاحب  ن  ب  عنوان  شقاملو نیز زن را

  سقهاره   آن سقوی»  :بدارند  دوسق   رمدیگر را  ه  باشقند   داشقه   را  یهدیگر انهخاب ح،ِّ دو   رر ه  ن  تنها

   (230:1382  شقققاملو )بگزینم «   را  او  من   هق  انسقققانی  /بگزینقد مرا  هق   انسقققانی  /توارممی  انسقققانی  من 

ی »انسقققان« سقام بگقذارنقد و فردیّق  بق  سسقققهرهنگرنقد  بقا سقذار از بقاتهگقانی هق  چون بق  دسقققهقان رم مید 

 /هنم  نگاه رایشدسق   ب  ه   انسقانی /هند  نگاه من  رایدسق   ب  ه   را را ببینند: »انسقانیرای انسقاندسق 

 بخندم او  در تا  /هنارم در  ایآین  هنارم   در  انسقانی /هنیم  نگاه راانسقان  رایدسق   ب  تا /من  هنار در  انسقانی

 (231:1382 شاملو ) «بگریم  او در تا

ه  نام م موع   پیشاپیش    -آیدا«: درت  و تن ر و تاطره  »  شعردر م موع   در نخسهین شعر »شبان «

شاملویی »در   -رای جمعی زندسی و جامع  اس ی معشوقی فردی با تاطرهتود سویای پیوند آیدا ب  مباب 

درد/  اش را آواز میلرزشقققی ری انی/ چونان هبوتری ه  جف بینیم ه  چگون  »با  سذار از فردیّ « را می

بهی عقاشقققققانق : »هبوتری هق  ی هلیقدی »ری قانی« بقا م شقققبمق (  واژه526هنقد « )رمقان:  نقام انسقققان را فریقاد می

ای از  ای آشقققهارا  سویای نو  ویژهسون درد« و در ادام   فریاد هردن نام »انسقققان« ب اش را آواز میجف 

 تواری آدمی اس  و نمودی از سذار از فردیّ  ی آزادی و آزادیرداتهن ب  مقول نگرش: پ

 انسان عظم  سهایش -2 -4 -3

رای دوسقهی: فعّالیّ انسقان-سراییی عشق، انسقانی را با نمود بارز جامع زمانی ه  شقاعر معاققر  پدیده

ناتواه رویّ  و جایگاه انسقان برای    سردد  تواهزند و برای تود  رسقالهی اجهماعی قائ  میسقیاسقی سره می

با توجّ  ب  زندسی و مرگ »یاید  با چنین پیشقققین  و دریافهی  شقققاعر معاققققر او  شقققأن و مقامی دیگر می

رای بزرسی ه  رد  زندسی و مرسشقان آزادی و دادسری و پاسقداری از شقأن و شقر  آدمی بوده انسقان

(  سروه 272:1392)مخهاری   هند «خبگان میاسقق   شققعرش را وقا سققهایش انسققان ب  ویژه سققهایش ن

اجهماعی برای بنیاد -ی مناسقبات انسقانیی فردیّ  ب  درآمده اسق   در عرقق پیشقر وی ه  از چارچوب بسقه 

اند  در چنین فاقایی و با چنین رویهرد و رسقالهی  سقهایش معشقوق  سقهایش نهادن جهانی دیگر هوشقیده

سذرد و ب  »نو « )نو  ی »فرد« درمیی بسقه   ه  سقهایش از دایرهفردی تا  در زمان و مهانی ویژه نیسق 

 رسد آدمی( می

م تمام بیندمی  تورشققیدی ب  سققان  را  معشققوق آراسون در بیان تصققویری تود  قام  انسققانیّ  ه  تَ سقق 

 او و  بیندمی معشقوق تود  در  را  آرمانی  انسقان ت لّی  او   اسق  نهفه  وجود او   در انسقان  عظم  تمام اسق  و
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  نامدنیچشقققم ب   عطر  /شقققودمی  ناپدید تو  در  /ی من!بخشقققنده  تورشقققید  ای  تو: »سقققهایدعاشققققان  می  را

 (86:1393 آراسون ) «انسانی  رایسهایش

شقققعر »ققنوس در بقاران« در شقققعر »چلچلی«  پ  از آن هق  در برابر مرسی نیز در م موعق   شققققاملو

یقابقد  قلقب رقای برآمقده از عشققق، بق  آدمیقان میرقا« را در رنج »حقیقق  سقققاعق دراننقده و تهقدیقدسر  چَشقققم

  /را   انسقان /-تو  و من  - /ما ه  /مبر  یاد  از  با این رم »درد ه : ی تویش را مورد تطاب قرار میپیشق عاشق،

 شققققاملو )  «ایم هرده  رعقایق   /را  عشققق،  و  / (نبود  یقا  /بود  تقدا  شققققارهقار  /اسر  تود)  /ایمهرده  رعقایق 

شقدسی این دو ب  آیی »انسقان« و »عشق،« از یک سقو و از دیگر سقو  رعای بارم-بودسی  بارم(604:1382

ای آشقهار  معشقوق شقاملو را از معشقوق سقنّهی ادب فارسقی ه  پرداتهن بدو  اوج سون ی شقاملو ب وسقیل 

 نماید ی معاقر ترسیم میدورههند و سیمایی تازه از معشوق در آمد  دور میفردسرایی شاعر ب  شمار می

 بخشدسهان و چشمان ررایی -3 -4 -3

راسقق   اسر در شققعر را و سققرودنی الهاممعشققوق  السققا برای آراسون و آیدا برای شققاملو  سققرچشققم 

بخش سقرایش شقعر برای شقاعر سقنّهی بودند  در شقعر این دو  ن  تنها هالسقیک  چشقمان معشقوق  انگیزه

اند  نمودی از دیگرشقدسی روابی انسقانی در عصقر حاضقر  بخش سقرایشمعشقوق  انگیزهچشقمان ه  دسقهان 

ی  سردند تا بهاری دیگر در حوزه ی آراسون و شققاملو میی شققاعران عاطف -دسققهانی ه  پر پرواز اندیشقق 

 سیاسی بیافرینند -مناسبات اجهماعی

 بر اار  هق  دوزتی در  و دانقدمی  تود نقاآرام روش ی آرامش و راحق مقایق  را  محبوب  دسقققهقان آراسون 

 ب  محبوب  سرم  دسقهان دلگرمی  ب  بر پا شقده اسق    ویرانی و  جن  هشقور  اشقغا   اجهماعی   راینابسقامانی

 السقا  زند و با اسقهفاده از ققور تیا   دسقهاندسق  ب  تصقویرسری می او    نشقیندمی  آزادی  بهار  آمدن  انهظار

 دسققهان از سققخن  ه رنگامی: »رسققهند  آزادی و قققلؤ  نماد ه   داندمی  بهشققهی  سققپید پرندسان  رمچون  را

  دیگران ه  انگیزتشقگف  دسقهان  این  /امنرانده  سقخن  راآن  از هفای   ب  قدر  ه  اسق   چگون  /توسق 

 نقش  راآن  بر من  انگیزرشقک  طوتنی  رایبوسق   و  /را  بهشقهی دلیر سقپید  پرندسان  این  /اندداشقه   شقانسرامی

  (59 -60:1393 آراسون ) «ام داشه  دوسهشان بسیار ه  دسهانی /زمسهان و بهار تابسهان  و پاییز /اندبسه 

  -نمودی دیگر و آشقهار از تأایرپذیری  -بیندمی  تود  قراربی  روش  نوازشقگر  را معشقوق دسقهان نیز شقاملو

  سققرود   /این: »اسقق   آیدا  زیبای و  سرم  دسققهان  مررون و  وامدار  اش تازه  اشققعار  از  بسققیاری اسقق  معهقد و

 ب   مرا جان  تار رر  و /اسق   نوازشقی  مِاقراب ه  دسقهی سقهایش  /دیگر سقهایشقی سقرود  /اسق  دیگر سقپاسقی

 هشقیدسی  در  /را  راشقهورمندی  رقو و  /اسق  سرم  /هودهی رمچون ه  دسقهی  /نوازدمی  تازه  سقرودی

: 1382 شقاملو )بخشقد « می /باشقد سیرنده آن ه   از بیش  /رادسق  آن هندمی  ترجم   /تویش سقرانگشقهان

 آن ه   از پیش  /راچشقققم  »آن  سقققهاید:را را میسوید و آن  آنگاه شقققاملو از چشقققمان آیدا می(476 -477



 45................................................................................ارتقای مفهومی عشق در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو   گذار از فردیّت رمانتیک،

 چشققمان  این  از  آرامش و  اع از    او  تواران(476  -477: 1382 شققاملو )  «اسقق   تماشققایی  /باشققد  نگاری

  زنان  جنسقی  اندام  از نمادی  رم  چشقم » معهقد اسق :  ادبی -شقناتهیمحمّد ققنعهی در مبحبی روان اسق  

 شودمی  بیدار مرد   در ه   اس   مخصوقی ح ِّ حقیق   در چشم  زنانگی   یعنی   ابژه  تام نماد  رم  و  اس 

  »اینافزاید:  او  سقپ  در اابات این مدّعا می بهاود «  را  تود درون  و بنگرد تود  ب   سرایان درون بهواند  او تا

 پرده ه   هافی اسق   او  نگاه  یک تنها  ه  شقودمی  مشقارده  رم  هور«  »بو   اایری دتهر  رایچشقم  در  اشقاره

  این در حالی اس  ه  در هاربرد این دو شاعر  (258 -259:1380 قنعهی )  «بردارد   جهان  ی اسراررم   از

نظر با آنچ  شقوالی  و سربران در و رمی اندام ح ِّ بینایی در هارهردی مهفاوت با شقعر سقنّهی چشقم ب  مباب 

( و بقا ررقایی و 512:  1379انقد  نمقاد نیروی دراهق  اسققق   )ر ع: شقققوالیق  و سربران   فررنق  نمقادرقا سفهق 

 یابد  روشنایی پیوند می

 ژر  تشققبی   و  عمی، جامی  ریخه  در  شققرابی  ب   را تود محبوب  در تصققویری بدی   چشققمان  آراسون 

 تود  رسقیدن ب  ررایی   برای  جهان  ناامیدان و سرددمی  منعه  آن  در تورشقید  پرتورای تمام  ه  هندمی

 /برسیرم جام تا  شقدم تَم  ه  آن دم /من  ه   اندژر  چنان تو  چشقمان: »هنندمی  غرق  او چشقمان  درون  را

  را تود  نومیدان و  /بردمی سقر  از  روش ه   ژر  چنان  چشقمانی  /دیدم آن  در  را  تورشقیدرا  یرم   انعهاس

 (13:1394)آراسون   «بمیرند  تا سپارندمی بدان

 تقأایرسقذار  بسقققیقار  افروزی ظلم رقایپرده دریقدن و رقاتیرسی  بقا مبقارزه  در  را رمسقققرش نگقاه  نیز شقققاملو

  دوباره حیات ای ه  او طلبد  آیندهرا می  روشقن  ایآینده محبوبش  چشقمان ب   ی نگاهپشقهوان   ب  و  داندمی

 ه   سقانبدان /هرد  ایجام   مهر  از  مرا روش  عریانی ه   نگاری  /اسق  سقهمگری  شقهسق   /نگار : »یابدمی

 /فردا  ه  /سفهند من با  چشقمان  و  /اسق   بوده طنزآلود  هنایهی ه  نماید  چنان  /ررسز  روزنبی  شقب /هنونم

 تققدیر بقا  تقا  /نبردافزاری /تو مهر  وینقک!/  اسققق  ی مهرتمیرمقایق  هق  چشقققمقانی آنقک /اسققق   دیگری  روز

 (453:1382)شاملو   «هنم  پن   در پن   تویش

 ی مهّحد: یگانگی عاش، و معشوقابزار مبارزه -4 -4 -3

رای نارمگونِ عاشقق، و سرایی آن اسقق   ارادهبخشققی و رمرای عشقق،  وحدتویژسی-ازجمل  نقش

یابد  ب    پیوندی ناسسققسققهنی میرای دررم آویخه  با عشقق،سردند و روانمعشققوق با عشقق،  رمگون می

  تودآساری و  روان  و جسقم اسق   ]و[  وجود  درونی انسق ام  موجب عشق،»ی مؤلّا عشق،  رن  آلندی  سفه 

 (9:1373آلندی ) «سازد می رمارن  را ناتودآساری و

 شققعر مخاطبان ب   آراسون  اند رسققیده  وحدت و یگانگی  ب   تویش  معشققوق با آراسون و شققاملو  رر دو

 او  بدن  اعاققای تمام  در ه  پیوند یافه  اسقق   تود معشققوق  روان و  جان با چنانآن   ه   داردمی  اعالم تود

 تود وجود تمام  در  را  تود معشققوق  قققدای و  چهره  را سام  اار او   یاف   را معشققوق  از  ایجلوه  توانمی
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برای مبارزه با تباری اجهماعی  شققدسی«  چونان ابزاری  هند  امّا نهه   این اسقق  ه  این »یهیمی  احسققاس

ای رو ب  با چنین رویهرد عاشققان   سقراید می سقهمگری  و بیداد با  مقابل   آراسون برای ه   شقعری  در اسق  

  توارید  مرا  روشقنایی  /دید  نخوارید  بهشق  جز آن جا  /بگشقایید  رم  از  را تنم  بدرید   را  »سوشقهم :رو رسقهیم

  توارید  را  من  عشقق،  السققا   /ایرفه   آغاز در  تازه دنیایی رمچون  /دمیسققپیده سققرود  رمچون  /را  السققا دید:

 در  /یاف   بازتوارید  را  رایشاشقک  تونم  در  /ی مراسقرزنده  آب السقا   /را  رایشسام و  را سقیمایش  /یاف 

 و  رامهربانیی  رم   /رارا س   و  را ی بشقری آیندهرم  و  /رایمرگ  در  را چشقمانش و  /را  ققدایش سقرودم

 (197 -198:1393آراسون ) «را  رای رنج رم  ه  رمچنان /را رای شادیرم 

یک  با این رر دو  اند رسقیده  یگانگی  مرز ب   ه   اندواقعیّ   ی یکدو نیم   تویش   معشقوق نیز با شقاملو

  سققازند می  ترتازه دم تویش  رر  منظر در  را جهان و  نگرندمی دنیا  ب   دیده  یک با  توانند می  آواز دران 

  براندازی فهر  ه  اسق  در حرههی شقره  ب   دعوت» معشقوق   با  یگانگی  این بیان  از شقاملو  رد   درواق  

 او  معشوق  با  یگانگی  از  پ   شاعر  بنابراین    (114:1384  باباچاری )  «دارد   تود  در  را  سرهوبگر  نظام  یک

  زیبقاتر بق   /آوازش رمق  بقا  هق  /درقانیم  یهی  تو  و من: »توانقدفرامی تود  رقایآرمقان بقا  رمراری  سقققمق  بق  را

 شقاملو ) «سقازد می  ترتازه  /تویش منظر  در  /دم رر  را  دنیا  ه   /دیدسانیم  یهی تو و  من  /تواناسق  سقرودی

458:1382)  

 عش، و پویایی -5 -4 -3

  یافه سقازمان سقهم و  ظلم  از  ررایی آراسون و شقاملو  چونان شقهروندانی آزرده از وضق  موجود ب  منظور

جویند  پایانی می  را آدمی  درد  ژرفنای  عزم سقفری آرمانی دارند  این دو با توسّق  ب  عشق،   جامع   بطن  در

ب    را  زندسی تویش محیی اند ه با مَرهب عشق، بر آن تود ی پیرامونآزاردرنده  محیی  از  و برای ررایی

  هنند   سقفر  دیگری  مطلوب جهان  ب  تود  معشقوق  رمپایی با و  سویند انسقانی  تَرع-سقوی دیاری آرمانی

  دنبال    ب   روی؟می ه ا  ب : »اس   حره   و  پویایی  و ی سفرانگیزه  او   برای  رمسر شاعر  محبوب   درواق  

 بیش  سققرابی باقی  و  فشققارممی  آغوش  در  را تو  /سذاریمی  جای بر ه   اسقق   رَدّی  زندسی  /آمد  توارم

  را تو  ه رنگامی  سرتوشم و سرشار  /بخواری تو  ه  آن ا رر  برویم نیسهم   بیش  ایدیوان   اینک رم /نیس 

 (169 -170:1393 آراسون ) «دارم  آغوش در

 معشقوق  رمراه  ب  ه   سیردمی تصقمیم رای موجود در جامع را و پلیدیشقاملو نیز برای ررایی از تیرسی

  یار!  ای  برویم : »بگریزد اسق   ن اب  و عشق،  پاهی  از سقرشقار  ه  تود  شقهرآرمان  ب  و تود  رَت  بربندد

  از  ررچق   هق   /یقین  این  پقاییرم  بق   /انگیزتو   نومیقدی  این  پقاییرم  بق !/ دریغقا  و  برویم!/  ی منیگقانق   ای

 (490:1382 شاملو ) «یابیم درمی /ترآشهاره را ایشان حقیق  /شویممی دورتر ایشان

 ی اجهماعی  عش،بخش مبارزهحیات -6 -4 -3



 47................................................................................ارتقای مفهومی عشق در اشعار لویی آراگون و احمد شاملو   گذار از فردیّت رمانتیک،

(  دنیای مدرن ب  شققمار آمده Anomiesرای )رن ارییأس  سققرتوردسی و فقدان رد  ازجمل  بی

رای بیولوژیک آن )ر ع: رلر  (  عشقق، ب  ویژه با در نظرداشقق  ریشقق 986: 1386اسقق   )ر ع: سیدنز  

 بالندسی و  پویندسی  رسققیدن ب  امیدواری  رن اری وی سریزساری برای این بی( ب  مباب 212-214:  1389

عشق، زیسقهن  آلودن زندسی اسق  ب  لعن  و مرگ  چنین جهانی تنها ب  عشق، نیاز دارد  عشققی بی»اسق : 

 (293:1382)پاشایی   آسا «پرشور و شیدایان  و جنون

 سرفه  اسق   سق د در  را او دسقهان  هشقد را انهظار می  مرگ  ناامیدان    او  ه   زمانی  در  آراسون  معشقوقِ

 /بود نیاز  هوتاری  زمان: »سقازدمی  زیبا بهشق   رمچون  آراسون منظر  در  را دنیا و  سرداندبازمی  زندسی  ب  و

 ب   /داد پ   باز  را ی دسقهانمشقدهسم  رن   /سرف   را دسقهم و  آمد  بررن  دسقهی امّا  /دررسقد  راه  از  مرگ تا

  از  /لرزیدممی تود  ب   رماره  ه  من  /را  انسقانی  چیزرای  عظیم  تابسقهان  ب  و  /را شقانواقعیّ   رارفه  و  روزرا

 (187:1393 آراسون ) «آمد می ه ا از دانمنمی ه  تشمی

انهظار فرارسقیدن مرگ اسق  تا روش تود را از قف  تن برراند  چَشقم  ناامیدی  و  یأس  اوج  نیز در شقاملو

هند و ب  سقوی عشققی عزیم  او را ب  سقوی مرگ فسق  میرسقد و سذرد ه  معشقوق فرامیدیررنگامی نمی

 /نبود  سریزی  رنگامم ناب   عزیم  ب  جز /بودم پنداشققه   اف،  فراسققورای در  را آفهاب: »تواندوارسققه  فرامی

سون   شقاعرِ عاشق،  پ  از    بدین(454:1382 شقاملو ) «بود   جاودان  عظیم  فسق    آیدا /بودم  انگاشقه  چنین

در پیرامون او ب  رن  و  را  عشقق، را پنارگاری مطمئن یافه  اسقق  و رم  چیزدوشققیب سققرسردانی و تان 

بندد  نگرد و در رر تصویر ه  در تیا  تویش نقش میچیز ه  می آید و شاعر در ررریأت معشوق درمی

آورد و ان سقر برمیی شقاعر اسق  ه  ناسهبیند  درحقیق   او  تدای سمشقدهجز تَ سّقمی از معشقوق نمی

 (315:1390)ر  ع: حقوقی   عرفانی دارد  حاوری

بیند ه  در تمام محیی پیرامون شقاعر  تأایرسذار اسق  تا آن ا ه  ای میآراسون  معشقوق تود را مله 

  سققای  و دورنمایی از محبوب  ایبیند و رر شققیی معشققوق تویش میشققاعر  رم  چیز را ب  ریأت و چهره

 نال   ب  تو  نام  با  دری  رر  /شوند  بیدار  را آین   ه   رنگامی  /من!  ی تاموششعل   من!  دوردس   یمله »اس :  

 و هنممی  بیدار  را تو /ی توسقق تاطره  روشققنایی  رر /بود  تواند تو  ی رنگینسققای   ای رر شققی  /تیزدبرمی

 (95 -96:1393آراسون ) «تیزم برنمی تواب از تود

هنقد و زمقانی هق  از او نگقاه شقققاملو نیز آنگقاه هق  دیرزمقانی هق  بق  مقدّت طوتنی بق  محبوب نظر می

بینقد  او در چنین حقالهی  ای از معشقققوق تود  آیقدا را میسیرد  در تمقام اجزای پیرامون تود  نشقققانق برمی

 /نخسق   /اسق   مرزشقیآ  لبخند  /آیدا»تواند تصقوّر هند: ررسز تود را جدا و دور از دسقهرس معشقوق نمی

 او ریقأت بق   /رمق  چیزی /من  پیرامون  در /بقازسرفهم وی از  نظر  چون  هق چنقدان  /نگریسقققهم  او در دیرزمقانی

 (513:1382)شاملو   «نیس   سریز /او از /دیگر مرا ه  دانسهم آنگاه /بود درآمده
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رسقهی   جهان  از  او را عمی، اهنون ه  عشق،  درع عاشق، را دسرسون سقاته  اسق   موجبات شقنات 

  فاققل  سقطحی و سذرای دنیا   نگاه  ی عشق، ازب  واسقط   ه   اسق  معهقد  آورد  آراسون  آشقهارا فرارم می

ی زیر بقا تهرار ردیا »از تو یقافهق  اسقققق   آراسون در نمونق   ررقایی  نوین« پیرامون  »دوز   از  و  سرفهق 

  را رم  چیز: »داندبخش عشق، میآموتهم«  آساری و شقنات  تود را مررون وجود معشقوق و اهسقیر هما 

 /آموتهم  تو  از  را رم  چیز  /دیدم ی توسون  ب   را  دنیا  از آن پ    /را  انسقانی  ی چیزرایرم   آموتهم  تو  از

  /توانند می آسققمان  در  را  دوردسقق   سققهارسان  چگون  /نوشققندمی  راچشققم  در  را  آب  چگون  ه   آموتهم

  آراسون )  «آموتهم   تو  از  را  رمق  چیز  من  /سیرنقدمی  پی  را  اشترانق   هق   توانترانق   ایسقذرنقده  سققققانبق 

172:1393) 

 ه  با دسق  سقودن بدان   داند  سورریسقان سورر تردورزی مینیز در شقعر تود  معشقوق را ب  شقاملو

سردد  بقدین برایش ملموس می زمقان  مفقاریم انهزاعی رمچون  و یقابقدمی  دسققق  جهقان از  جقدیقدی درع  بق 

 تو ب   /یابمدرمی  را  جهان و  سقایممی  دسق  تو  ب : »آیدواقق  می  ح اببی و  سسقهرده شقناتهی  ب   ترتیب  او

 (837:1382 شاملو ) «عریان  /انههابی و م علّ، /هنممی لم  را زمان و /اندیشممی

 فراتر  را  معشقوقش  آراسون   سرددمی مهعالی  و آسقمانی  نگاری در این مقط  اسق  ه  نگاه ب  معشقوق 

  دوسق    را او  تویش   تویشقهن  از فراتر و  ورزدمی  عشق، او  ب  شقهوت و  لذّت  ورای  از و بیندمی  انسقان  از

  هق    رقاییواژه  این از فراتر  /دیقدنق  و  هردنلم  از فراتر  و  اممردی از فراتر دارم  دوسققق  را تو: »داردمی

 من  رایآین  تنها  چشققمان  آن  در حهّی ه   سققرسققامی  از  فراتر  /انگیزندبرمی  را  عظیم  نوایی قلبم  اعماق  در

 «هنقد می ویرانم  داشقققهنق   دوسققق   هق  سونق آن /تویش تویشقققهن از  فراتر دارم   دوسققق  را  تو  /بودنقد

  نیقازرقای  از فراتر عشققققی سویقد و بق رقا میپقذیری رسقققالق  انقدامو شقققاملو از پقایقان   (271:1393  آراسون )

در  نگرد می  تود  رمسققر-معشققوق  ب  مهعالی  نگاری با  تن  مرزرای  فراسققوی  در و  یابدمی دسقق   جسققمانی

  واق  پرسقققهش مورد  تود تاطر  ب  تنها  معشقققوق و هندمی سقققیر  ژر   حقیقهی  در  او  عشققق، چنین حالهی 

 تن  مرزرای  فراسقوی  بله  نیسق    تن اسق   مطرش  هما  رسقیده   ب   عشق،  این در  آنچ »  بنابراین  شقود می

 /بعید دوردسق   آن در  /دارممی دوسق   را تو  /امتن  مرزرای  فراسقوی  در»   (439:1384 سقالجق  ) «اسق  

 معنا  رر و /نشقیندفرومی  /ب  تمامی  /راتوارش  و راتپش شقور  و شقعل  و  /پذیردمی  پایان  رااندام رسقال  ه 

  اشپایان  رایهره   ر وم ب  تا /سقفر پایان  در  را  جسقد ه   /روحی  چون چنان  /سذاردوامی  را لفظ قالب

 /پیهررایمان  فراسقورای  در  /رن  و پرده  فراسقورای در  /دارممی دوسق   را  تو /عشق،  فراسقورای  در  /وانهد

 (499-500:1382شاملو ) «بده  دیداری یوعده من با

سقیاسقی پیوند یافه  اسق   -اجهماعیعاطفی جهان مدرن با مفاریم  -اهنون  معشقوق ه  در فاقای فهری

ی  عاشق، وطن و زادساه تود  پاری  اسق   امّا چهره   سردد: آراسون ساه تود  شقه  دیگری از میهن می
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 منب  او  برای السقا  ب   عشق،  ب  ویژه  و  عشق،»  اندیشقد:می او  ب  تنها و بیندمی  السقا معشقوق تود  در  را  پاری 

 ه   اسق   زنی  رمان السقا   هردمی  ای اد  زندسی  شقوق و می  او   در  رمواره  ه   زنی  اسق    زندسی و  امید

 شقققود «می  وی  سقققرودن  و  نوشقققهن  بقاعقث  و  دارد  مهمّی  و  فعّقا   نقش  او   سقققیقاسقققی  تعهّقدات  تحقّ،  در

.(Alluin, 1991:340)  جقدانقاشقققدنی  ایبق  سونق  میهن  بق  عشققق،  و فردی  عشققق،»  آراسون   شقققعر در  

  جمل از(  1942)  السقا  رایچشقم   (1941) السقا  برای  مذربی سقرود   (1926)  ابدی جنبش  بودند  آمیخه دررم

   ( Darcos, 1992: 311)  «هننقد می  بقازیقابی  مفهوم »وطن«  بقا  را  »زن«  مفهوم  هق   وی رسقققهنقد  اشقققعقار

چنان   پاری  و  ندارد  جهان  مادّی امهانات  و  زندسی  ب  نسقب   تعلّ، تاطری ریچ  السقا   ب   عشق، جز  آراسون

 در  ه   راییتاطره  /امنداشه   نگ   سای   در  را  ایتاطره ریچ : »نیس   السا جز  هند  برای اوتود اشاره میه   

 /هندمی لم   مرا دسقه  و  /سوییمی سقخن من  با  آرامیب   طوتنی لحظات /نشقینیمی  و  آییمی تورا  آن

 نبوده  اشمله  رمیشقق    برای  تو ه   نیسقق  شققهر  در  ایمحلّ  /تپدمی  تود ب   قلب و میردمی  قققدا شققامگاه

  آراسون )  «نیسق    السقا جز  برایم  پاری  و /تو  مدد و ی لطاشقهران   ب  مگر  ندارم دوسق   را  چیزی /باشقی

223:1393) 

 بازداشه   دیگر  امور  ب   نسب  شیفهگی وتوجّ     از  را او  ه  اس   رفیعی و مسهحهم  موض  نیز شاملو  عش،

 ی پیرامونجامع   روشبی و آشقفه   جهان  تود را از در حصقار آن  شقاعر  ه   اسق  بناهرده  شقهری  او  برای و

  تالقق  محبوب  روشقن  پیرارن در  را جهان  رایبسقهگید  تمام  دیگر  تعبیری  ب  و  اسق   نگ  داشقه   مصقون

 تو  روشقققن  پیرارن  در  را  ی جهانرم   من  و  /سردیمبازنمی  تاریک  شقققهر ب  جانب  دیگر ما: »اسققق  هرده

 (383:1382 شاملو ) «هنم می تالق 

 گیرینتیجه -4

ی عشق، و نیز شقبار  و آراسون ب  ویژه موتیا برجسقه  رای شقعری شقاملومای بررسقی تطبیقی درون

(  سویای تأایر پذیری ژر  این شقاعر Vers Libreسقاتهاری شقعر سقپید شقاملو ب  شقعر آزاد فرانسقوی )

ی زبانی  اشقققعار آراسون را ب  زبان اققققلی  شقققاملو ب  دلی  احاط ایرانی از رمهای اروپایی تویش اسققق   

ی  یافه   جرقّ  رای شعری او را رمسو با تود میبرده اس  و چون اندیش توانده و طبیعها  حظّی فراتر میمی

شقده اسق   این رم  سقبب شقده تا شقعر ی او زده میی ایرانی آن در ذرن شقاعران سقرودن و سقاتهن نسقخ 

درد ه  عشققق،  ترین شقققعر فارسقققی ب  اشقققعار آراسون سردد  نهایج این پژورش نشقققان میشقققبی شقققاملو  

ی شقعر این دو شقاعر اسق   لیهن رر دو از عشق، رمانهیک سذر هرده  و از ررگذر  مای ترین درونیاسقاسق 

ری  توا سققیاسققی ب  سققهایش انسققانیّ   مبارزه و مقاوم   آزادی و آرمان-پیوند عشقق، با مفاریم اجهماعی

ی اقققلی  ی روحی و فهری شققاعر در مسققیر مقاوم  و انگیزهاند  بدین ترتیب  معشققوق  پشققهوان پرداته 

برد و با رای اجهماعی ب  دامان معشقوق پناه میتواران  اسق   شقاعر در برابر ناعدالهیسقرایش اشقعار آزادی
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یابد  عشق،   و حیاتی دوباره می هنداسقهمداد از نیروی ااربخش معشقوق از ناامیدی و مرگ  ررایی پیدا می

ی  ابزار شقنات  شقاعر و درع عمی، او نسقب  ب  جهان رسقهی اسق   چنین دریافهی  غبار تردید را از چهره 

سقازد  عشق، ب  معشقوق  عشققی  تواری با ایمان و باور  م  همز میی آرمانزداید و او را برای ادام عاشق، می

رقای  هعقالی آن  مقان  بقازمقانقدن شقققاعر در یههقاسقققاحق  تواسقققهق یقافهق  و فرازمنقد اسققق  و سقققاحق  متعقالی

بر جسقم و جان او  اسق   ب  سقبب رمین جایگاه واتسق  ه  عاشق، از دسقهیابی ب  معشقوق و احاط جسقمانی

 بیمناع اسقق   در شققعر این دو برتال  سققنّ  غز  فارسققی  معشققوق  سققرهش و تونریز نیسقق  ه  ساه

بخشقد  عشق، برای  رای روان شقاعر اسق  و زندسی او را سقامان میبخش جراح رمچون پرسقهاری  الهیام

توان جسققه و هرد  در رای جهان رسققهی میرَدّ پای او را در تمام پدیده  عاشقق،  حدّ و مرز نمی شققناسققد و

چیز  رَدّ پقای معشقققوق را بر پیرامون تود   نگرد و قبق  از ررنهقایق   شقققاعر از دیقدسقاه معشقققوق بق  دنیقا می

 بیند می

 بع منا

  تهران:  مروارید سوم   چاپ   اتریش  در  شاملو  احمد  با  هفته  یک   (1374)  مهدی   لنگرودی   اتوان -

(  »بررسققی تطبیقی اشققعار آیدا در آین  و السققا در 1398).الهدیآبادی  بن اسققداللّهی  تدابخش و ترّم -

  136 -115  قو 2  ش8د .های ادبیّات تطبیقیپژوهشآین «  

کتاا  مااه (  »جقایگقاه زبقان و ادبیّقات ایران در جهقان معقاققققر«   1386اسقققالمی نقدوشقققن  محمّقدعلی  )  -

  5 -8قو  -4  شادبیّات

   ادبیّات تطبیقی فرهنگساتان (  »ضققرورت ادبیّات تطبیقی در ایران«   1389رضققا  )انوشققیروانی  علی -

  6 -38  قو 1ش -1د

  نگاه: تهران .فرید ی جوادترجم  .السا هایچشم  .(1393) .لویی آراسون  -

  آویسا: تهران قمدی  ی ملیح ترجم   آینه در السا( 1394) لویی  آراسون  -

  توس: تهران  سهّاری ی جال ترجم   عشق  (1373) رن   آلندی  -

  االث تهران:  هاترینعاشقانه  (1384) علی  باباچاری  -

 نویسنده  جلد  تهران: اوّ   س  چاپ  مس در طال(  1371) رضا  برارنی  -

ب  هوشققش بهروز     هاشابانه  و  هاعاشاقانه  از برسرفه   دیدسانیم«   یهی تو و  »من   (1387)  مهری  بهفر  -

  ریرمند: تهران دوم  اتهیاری  چاپقاحب

: تهران دوم   چاپ   شاااملو  احمد  شااعر  و  زندگی  تو؛  شااعرهای  یهمه  نام   (1382)    پاشققایی  -

  االث

  آساه  رفهم  تهران: چاپ  ادبیّات در رئالیسم  ضد و رئالیسم   ( 1362) سیروس  پررام  -
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   تصحیؤ پرویز نات  تانلری  تهران: توارزمی دیوان حافظ(  1362الدین محمّد  )حافظ  شم  -

  چهارم  چاپ  شااملو  احمد  با  وشانودیگفت:  ادبیّات و  ی هنردرباره   (1377) ناققر   حریری  -

  آویشن: تهران

ی مقاوم  با بررسقی شقعر احمد شقاملو«  (  »شقعر عاشققان 1392زاده  عبداهلل و محمّدپور  محمّد  )حسقن -

   140 -119قو  -9ش  -5  س ادبیّات پایداری

 فاطمی  تهران: چاپ اوّ    جهان ادبی هایمکتب ( 1396  ) مریم حسینی  -

  نگاه: تهران دوازدرم  چاپ  امروز تا آغاز از شاملو شعر   (1390) محمّد  حقوقی  -

 تهران: روزسار   ( شعر)  ایران معاصر ادبیّات  (1381) محمّدرضا  روزب   -

  مروارید: تهران  ( شاملو احمد: معاصر شعر نقد)  هاکاشی امیرزاده  (1384) پروین  سالجق   -

 نگاه  و نی  نهم  تهران: چاپ  ادبی هایمکتب  ( 1366رضا  ) سیّدحسینی  -

 تهران: نگاه  چهارم  چاپ  شعرها: یکم  دفتر ی آثار،مجموعه  (1382) احمد  شاملو  -

 چاپ   سالطنت  ساقو   تا  مشاروطیّت  از  فارسای  شاعر  ادوار   (1380) محمّدرضقا  هدهنی   شقفیعی -

 تهران: سخن  اوّ  

 ی سوداب  فاایلی  تهران: جیحون   ترجم فرهنگ نمادها(  1379شوالی   ژان و سربران  آلن  ) -

  امیرهبیر: تهران دوم  چاپ ساجدی  ی طهمورفترجم   تطبیقی ادبیّات  (1389) ایو  شور   -

ان:   چاپ دوم  تهرهاها و عاشااقانهاحمد شاااملو، شاااعر شاابانه(   1387اتهیاری  بهروز  )قققاحب -

 ریرمند 

 تهران: مرهز  اوّ   چاپ  مرگ از هراس و هدایت صادق   (1380) محمّد  قنعهی  -

 ب  تطبیقی  نگاری با  عشقق،  مفهومیپدیده شققناسققی»زیبایی   (1392)  نژاد یزدان  رباب   و  قققدیق   پور علی -

  203 -226قو  -8 ش چهارم  سا    تطبیقی ادبیّات ینشریّه قبانی«  و شاملو اشعار

  مرهز  تهران: دوم  چاپ جعفری  مسعود یترجم   رمانتیسم   ( 1376لیلیان  ) فورس   -

 نشر  ب : مشهد سیّدی  سیّدحسین یترجم  تطبیقی. ادبیّات  (1382) عبدالسالم  محمّد هفافی  -

  نگاه: تهران دوم  چاپ  زنم می صدا را هاگورکن من،  (1391) احسان  تم   -

 مرهز  تهران: ششم  چاپ م لّد  4  نو شعر تحلیلی تاریخ(   1390شم   ) لنگرودی  -

 ی عبداهلل هواری  چاپ دوم  تهران: ماری   ترجم لویی آراگون(   1382  رلنا  )ئی لو -

  توس: تهران چهارم  چاپ  معاصر شعر در انسان   (1392) محمّد  مخهاری  -

  مشهد: بوتیمار سوم  چاپ  عاشقانه هفتاد سال   (1394) محمّد  مخهاری  -
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 چاپ اوّ   تهران: نگاه  داوران  ناقر یترجم   نقد و ادبیّات هاینظریّه(  1389  ) برنا موران  -

(  »انسقان  مبارزه و عشق، در شقعر شقیرهو بیه  و احمد شقاملو«  1394ورزنده  امید و وفایی  مژسان  ) -

  184-162قو  -24ش -7  سزبان و اد  فارسی
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