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 کورته  چكيده
قرن هجدهم و تحت تأثیر  مکتب ادبی رمانتیک در اواخر

های فکری و سیاسی طبقات متوسط تحوالت و جریان
اجتامعی، در کشورهای اروپایی شکل گرفت. در ادبیات 

 دار مکتب رمانتیکعربی، خلیل مطران به عنوان طالیه
شناخته شده است. طبیعت سحرانگیز لبنان، استعداد 
ذاتی، عواطف و احساسات لطیف و افکار انتقادی 

ان، او را در این راه یاری منود. در ادبیات کردی نیز مطر 
ترین شاعر این مکتب مولوی ک رد به مثابه برجسته

شناخته شده است. اما با توجه به اینکه بیسارانی بیش 
ای هاز به یک و نیم قرن پیش از مولوی زیسته و شاخصه

زند، مکتب رمانتیک در رسارس اشعار وی موج می
فت که یکی از پیشگامان مکتب توان نتیجه گر می

و، ر رمانتیک در ادبیات کردی، بیسارانی است. ازاین
-نگارندگان مقاله در صدد آنند که با روشی توصیفی

تحلیلی، ضمن شناساندن این شاعر توامنند به 
خوانندگان فارسی زبان، پیشگام بودن وی را در مکتب 
رمانتیک نشان داده و همچنین با تکیه بر مکتب 

بیقی آمریکایی، اشعار رمانتیک او را با اشعار رمانتیک تط
خلیل مطران، شاعر معارص عرب، مورد تطبیق و بررسی 

های پژوهش، ضمن توجه به پیشتاز قرار دهند. یافته
بودن هر دو شاعر در این مکتب ادبی، این امر را نشان 

ها و داده است که هر دو شاعر از بیشرت مولفه
اند و در این میان م بهره جستههای رمانتیسشاخصه

س احساپردازی و نخست توصیف طبیعت سپس خیال
 تند.رسشار دارای بیشرتین بسامد هس

 

ژێر  و لە ەژدهەی ەمانتیک لە کۆتایی سدۆ ڕ  قوتابخانەی 

و ڕامیاری چینی ی هزری گۆڕانکاری ییرەکارتێک

 ات.ه پێک داکانەلە واڵتە ئوروپایی گاڵەکۆم ناوەڕاستی

پێشەنگی ئەم بە ، خەلیل مەتران داوێژەی عەرەبیلە 

، بنانول یینارساوە. رسوشتی سیحراو قوتابخانەیە

دەروونی ناسک و  سۆز و هەستی، زاتی بەهرەی

م ەو بیروڕای ڕەخنەیی ئەم شاعیرە، ل مەندەسته

 ادا لە ئەدەبی کوردیهروەهە. ەرێگایەدا یارمەتیدەری بوو 

 شاعیری ئەم قوتابخانەیەبە دیارترین ی کورد ویمەولە

زیاتر  بێسارانی ئەوەی کە مامۆستا ینارساوە. بەاڵم بە پێ

سەدە پێشرت لە مەولەوی ژیاوە و و نیو یەک له 

سەری نمانتیک لە سەراۆ ڕ  قوتابخانەیمۆرکەکانی 

بە شێوەیەکی ، دەکەوێتچاو ر بە دا وەیەدیوانەک

 ؛ژەران و ڕەخنەگەرانوێتبەر دیدەی ە و وتو ەنەکسەرەکی 

ەوڵ دەدەن وێڕای هوسەرانی ئەم لێکۆڵینەوە و ن

 بوونی گپێشەن ،و پایەبەرزە ێزهناساندنی ئەم شاعیرە بە

 یپێ ەب هاەروەهکەنەوە و بمانتیکدا روون ۆ ڕ  ڕێبازیئەو لە 

مە هەبەر  ،ی ئەمریکیکارانەبەراورد  قوتابخانەی

 ەمەکانی خەلیل مەترانهکانی لە گەڵ بەر ەمانتیکۆ ڕ 

 یئاکامەکانی ئەم لێکۆڵینەوە، پێشەنگی کەن.ببەراورد 

و  تێملێنەئەسیەدا ئەدەبی ڕێبازەدوو شاعیر لەم  ەره

مانتیکەکان ۆ دوو شاعیر لە مۆرکە ڕ  رهەدەدات  نیشان

کەڵکیان وەرگرتووە و سەرەتا عەشق و رسوشتخوازی و 

زۆرترین  هەست و جۆشو  گەڕاندنەوەی، پاشان خەیاڵ

 بووە. فرەپاتییان
 

مکتب تطبیقی  ؛رمانتیسم کلیدی:واژگان 

 بیسارانی ؛خلیل مطران ؛آمریکایی

 قوتابخانەی ؛زممانتیۆ ڕ  :وشەگەلی سەرەکی 

 بێسارانی ؛خەلیل مەتران ؛ی ئەمریکیکارانەبەراورد 
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 مقدمه -1

در اواخر قرن هجدهم میالدی تحوالتی فکری و سیاسی در کشورهای اروپایی به وجود آمد که 

ی متوسط جامعه یعنی بورژواها بودند. این طبقه خواستار عوامل آن ادیبان و اندیشمندان طبقه

آزادی و مساوات بودند و همواره سعی داشتند به امتیازات اجتامعی، اقتصادی و سیاسی 

دند. آنان شوریی ارشاف مییدی دست یابند. بنابراین علیه رقیب رسسخت خود یعنی طبقهجد

هور بسرتی را برای ظ هاآنرسانجام توانستند از تجمل و نفوذ ارشافیان کاسته و با فروپاشی 

های شخصی خود را تحقق های سنتی، ایدهقدرت خود فراهم آورند و با رهایی از چارچوب

ی ادبیات شد و به عنوان مکتبی جدید به نام شید که این تحوالت وارد عرصهبخشند. طولی نک

 رمانتیسم، در مقابل کالسیسم قرار گرفت و فعالیت ادبی خود را آغاز کرد.

استندال در خصوص این مکتب معتقد است که رمانتیک هرنی است که آثاری ادبی را 

ایی هها و مؤلفهکند. شاخصهرا ایجاد می ترین لذتکند که در نوع خود بزرگها میتقدیم ملت

برای این مکتب تعیین شده است؛ از جمله، توجه به عاطفه و خیال، جایگزین ساخنت قلب به 

ند، کگری که خطا منیجای عقل به عنوان منبعی برای الهام و وطنی برای احساسات و هدایت

پردازی، حزن و اندوه، فرار از اهتامم ورزیدن به شعر غنایی، پیروی از امیال ذهنی، خیال

ها ندای در هم (. رمانتیک419: 4931واقعیت، غم غربت و فردگرایی )شکیب انصاری، 

دادند، بر آزادی، غنا، فطرت، ذوق و ها، قواعد و اسلوب سنتی را رس میشکسنت محدودیت

یری د و از به کارگدادنکردند، ساده نوشنت را مورد توجه قرار میمفاهیمی از این دست مترکز می

کردند، موسیقی و الوان جدیدی را در چارچوب زبانی دقیق به زبان مصنوع متکلف پرهیز می

(. 453: 4391کردند )نشاوی، گرفتند و در کنار آن زبان مادری خود را نیز حفظ میکار می

ه این د. از جملهای شعری در ساختار آن نیز تغییراتی ایجاد کردنمایهها عالوه بر درونرمانتیک

ها، قصیده را همچون موجودی بر خالف کالسیک هاآنتغییرات وحدت عضوی در شعر بود. 

کردند که هر جزء آن دارای حیات و به هم وابسته است. بنابراین هیچ بیتی را زنده فرض می

 آورند.مستقل از دیگری به حساب منی

و فرانسه و رسارس اروپا بود. خاستگاه این جنبش ابتدا در آملان ، سپس انگلستان 

رسدمداران این مکتب در اروپا ویکتور هوگو، شاتو بریان، گوته، شیللر، بایرون و ... بودند. این 

مکتب تنها به کشورهای اروپایی محدود نشد و ادبیات رسارس جهان را دربرگرفت. کشورهای 

ر آن تأثیر پذیرفتند. زیرا دعربی از جمله کشورهایی بودند که به طور مستقیم از مکتب جدید 

زمان برخی از شاعران عربی برای فرار از استبداد عثامنی به فرانسه مهاجرت کردند و تحت تأثیر 

( بود. او با دانشی 4981فرهنگ و ادبیات آن قرار گرفتند. یکی از این شاعران خلیل مطران )
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ین تب قرار گرفت و برای نخستی زبان و ادبیات فرانسه داشت، تحت تأثیر این مککه در زمینه

بار مکتب رمانتیک را وارد ادبیات عربی منود و راه را برای دیگر شاعران از جمله شکری، مازنی، 

 عقاد و ابوشادی هموار کرد.

های هفده الی نوزده میالدی نیز در ساختار و محتوای شعر برخی از شاعران کرد سده

ها و قواعد ای متفاوت از سنتشان را به گونهکالسیک تغییراتی پدید آوردند و در اشعار 

ی ادبیات کردی گورانی که مولوی کرد های حوزهکالسیستی رسودند. برخالف برخی از پژوهش

توان گفت رمانتیسم در ادبیات کردی به قرن نوزدهم دانند، میرا نخستین شاعر رمانتیک می

عدم اطالع از وجود شخصیت بیسارانی، شود. به عنوان مثال، خورشید رشید از روی محدود منی

( اما او از 83: 4993پیشگامی رمانتیک کردی را به مولوی ک رد نسبت داده است )رشید احمد، 

م.( یک ونیم قرن پیش از مولوی و حتی پیش  4414این نکته غافل بوده است که بیسارانی )

اس باترین هرن غنایی را بر اسهای آن توسط ویکتور هوگو، زیاز ظهور این مکتب و تعیین شاخصه

عدم پیروی از نظام کهن شعری )وحدت بیت( به تاریخ شعر کردی تقدیم داشته و اشعاری را به 

هایی است که برای مکتب رمانتیک تعریف شده هورامی رسوده است که مصداق کامل مؤلفه

ط به مکتب فوق و آوری اطالعات مربو رو نگارندگان در صدد برآمدند تا با جمعاست. از این 

هایی از اشعار رمانتیک این شاعر، پیشگامی او را در و رشح منونه دیوان بیسارانیتطبیق آن با 

شعر رمانتیک به اثبات برسانند و او را با پیشگام مکتب رمانتیک عربی، خلیل مطران تطبیق 

 دهند. برای تحقق این هدف به دو سؤال زیر پاسخ داده شده است:

 گر شده است؟ ی رمانتیک در دیوان مطران و بیسارانی چگونه جلوههامؤلفه -4

 وجوه اشرتاک و افرتاق اشعار رمانتیک مطران و بیسارانی در چیست؟ -1

 پژوهش پیشینهـ ٢

ای ههای هرنی بیسارانی، هنوز جنبهرغم پژوهش صورت گرفته پیرامون زندگی و اندیشهعلی

هایی که در مورد وی ده است. برخی از پژوهششخصیت ادبی وی به طور کامل شناخته نش

تاریخ مشاهیر ( در کتاب 4941صورت گرفته است، شامل این موارد هستند: بابامردوخ روحانی )

ورت به ص ی ژیوارفصلنامهو نیز  مشاهیر کرد و کردستان( در کتاب 4318و امین زکی بیک ) کرد

( در کتابی با عنوان 4994. محمدپور )اندکلی به زندگی و اشعار و سبک بیسارانی پرداخته

شناسی اشعار بیسارانی پرداخته و در سه سطح زبانی و به تحلیل انتقادی سبکرسود خزان 

( در 4931فکری و ادبی اشعار او را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. رسول نژاد و یوسفی )

عری او را به عنوان شا« بیسارانی بازتاب مفاهیم دینی و عرفانی در دیوان مال مصطفی»ی مقاله

 را مورد هاآنمسلک معرفی کرده، اشعار دینی و عرفانی را از دیوان او استخراج کرده و صوفی
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وان به تشناختی بیسارانی و مولوی ک رد میهای سبکاند. با توجه به شباهتبررسی قرار داده

ند. نهمانتیک در اشعار مولوی صحه میهای ر ها نیز اشاره منود که بر مولفهآن دسته از پژوهش

مکتب رمانتیک در اشعار ( در کتابی تحت عنوان 4393به عنوان مثال، خورشید رشید احمد )

های رمانتیک را در آثار این شاعر نشان دهد. همچنین، سعی منوده است شاخصهمولوی کرد 

« در اشعار مولوی ک ردهای رمانتیک مولفه»ای تحت عنوان ( در مقاله4983بختیار سجادی )

( 4935سجادی ) های رمانتیک را در آثار این شاعر مورد بررسی قرار داده است.برخی از ویژگی

شناختی های سبکبه بررسی شباهت« شناسی ادبیات گورانیسبک»در مقاله دیگری با عنوان 

 مولوی کرد و بیسارانی پرداخته است. 

ی صورت گرفته است. در این مقاله تنها به آن های متعددی خلیل مطران پژوهشدرباره

یک های رمانتبه بررسی آثار مطران و ویژگی هاآنشود که در ها و مقاالت اشاره میدسته از کتاب

پیشگام  خلیل مطران شاعر األقطار العربیه( در کتاب 4381آن پرداخته شده است. الرمادی )

ر ادبی های موثمنوده است و با اشاره به فعالیت بودن مطران را در ادبیات رمانتیک عربی اثبات

خلیل ( در کتاب 4389های عربی بیان کرده است. سعاده )او، علت شهرتش را در رسزمین

خلیل مطران را در میان  مطران ور یث الرومانطیقیه الفرنسیه و رائد الشعر العربی املعارص

یات ته است که این مکتب نوین را به ادبشاعران عرب به عنوان وارث مکتب رمانتیک فرانسه دانس

 خلیل مطران طلیعه الشعراء املحدثین( در کتاب 4394عربی منتقل منوده است. الحاوی )

خلیل مطران را پیشگام و محرک ادیبان عرب برای روی آوردن به آثار فرانسوی و مکتب نوین 

 رمانتیک معرفی کرده است.

مظاهر رمانتیک در اشعار خلیل »ای تحت عنوان ( در مقاله4993شاهی )حریرچی و مزرعه

( در 4934اند. عبادیان و سلیامنی )های رمانتیکی مطران پرداختهبه بررسی مؤلفه« مطران

به  «بررسی تطبیقی مکتب رمانتیک در اشعار نیام یوشیج و خلیل مطران»ای با عنوان مقاله

که هر دو در ادبیات مرز و بوم خود  های مکتب رمانتیک در اشعار این دو شاعربررسی مولفه

های جلوه»ای با عنوان ( در مقاله4935اند. فوزی و خنشا )پیشگام رمانتیک هستند، پرداخته

شق ی عهای رمانتیک در شعر خلیل مطران به مؤلفهاز میان مؤلفه« عشق در شعر خلیل مطران

ای ( در مقاله4935درضایی و جاهد )اند. محماند و آن را به اقسام مختلفی تقسیم کردهپرداخته

ان های رمانتیکی اشعار مطر از میان مؤلفه« گرایی پنهان در شعر خلیل مطرانطبیعت»با عنوان 

 اند.گرایی پرداختههای طبیعتبه بررسی جلوه
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 نگاهی به زندگی و آثار خلیل مطران -3
م. در  4981ت عربی در سال خلیل مطران شاعر نامدار لبنانی و پیشگام مکتب رمانتیک ادبیا

ی ابتدایی ای مسیحی به دنیا آمد. او خواندن و نوشنت را در مدرسهشهر بعلبک و در خانواده

چون  ی بطریرکیه نزد استادانیزحله فراگرفت و سپس پدرش او را به بیروت فرستاد تا در مدرسه

 دبیات عربی و ادبیاتخلیل یازجی، ابراهیم یازجی و عبدالله بستانی کسب علم مناید و ا

 ی آثار نویسندگان واروپایی را فراگیرد. خلیل مطران تحصیل را کنار گذاشت و به مطالعه

ین ی اشاعران بزرگ پرداخت و به فرهنگ وسیع عربی و اروپایی آراسته شد. مطران به واسطه

ی آینده»که تری مقابلش گشوده شد. این دیدگاه به او یاد داد های وسیعغنای فرهنگی، افق

های معنایی و ساختاری پیشین را پیروی میادبیات عربی، متعلق به آثاری نیست که شیوه

های عرص جدید در یک ی روح، احساسات و گرایشکنند، بلکه متعلق به کسانی است که درباره

 (.4149: 4998)فاخوری، « قالب اصیل عربی قلم زده باشند

ای در هجو سلطان عبدالحمید، مجبور شد به قصیدهم. پس از رسودن  4931او در سال 

به مرص رفت و در اسکندریه اقامت کرد  4931فرانسه برود و مدتی را در پاریس مباند. در سال 

ه و مجل املرصیهشد. بعد از آن در قاهره اقامت گزید و مجله  األهرامی و مشغول نوشنت روزنامه

(. مطران عالوه بر فعالیت در 415: 4984اری، را منترش کرد )شکیب انص الجوائب املرصیه

خود  ایهای ترجمهنگاری به کار ترجمه و منایشنامه عالقه داشت. او در فعالیتی روزنامهزمینه

 ای پرداخته است. در سالبه تاریخ، اقتصاد، اصول تربیتی، قصاید شعری و آثار منایشنامه

را ترجمه منود که در نوع خود  م فی االقتصاداملوجز العابه همراه حافظ ابراهیم کتاب  4349

 داد.آمد و توانایی مطران و توجه او را به علوم جدید نشان میجدید به حساب می

ترین و بارزترین موضوعاتی که در اشعار مطران منایش داده شده است، شعر مناسبات، مهم

به برخی از  وصف طبیعت، عشق و شعر داستانی است. مطران در خالل این موضوعات

های شعری و قید و بندهای آن تاخته و همین طور به مضامینی همچون ظلم، استعامر، قالب

(. خلیل مطران اولین کسی است که در 99: 4334جهل و خواری پرداخته است )عشقوتی، 

عین پایبندی به اصول پیشین، همگام شدن با عرص را در خلق آثارش رضوری دانسته و تقلید 

داند. به همین خاطر خلیل مطران را پیشگام و یشینیان را مانعی برای پیرشفت میرصف از پ

 اند.دار مکتب رمانتیک در ادبیات عربی دانستهطالیه

به  توانهای رمانتیک شد میترین عواملی که باعث گرایش مطران به اندیشهاز جمله مهم

چون عشق، مهاجرت و ورشکستگی های فردی شاعر در زندگی همتجربه»سه مورد اشاره منود: 

مالی، دارا بودن فرهنگ غنی عربی، اطالع از علوم مختلف و تاثیری که ابراهیم یازجی در اندیشه 
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: 4333)املوسی، « ی ادبیات فرانسویو افکار او نهاد، نیز آشنایی با فرهنگ غربی و مطالعه

 د و وحدت بیت را که از قبل(. او به اهمیت کلی قصیده در مقابل توجه به بیت تأکید کر 414

ی است هایها متعارف بود، مورد نقد قرار داد و این مسئله از اولین نشانهمخصوصا  نزد کالسیک

(. مطران به دلیل شهرتش در 418: 4994که او را به تأسیس این مکتب سوق داد )خورشا، 

ام کشورهای عربی ای که در متشهرت یافت و به دلیل آوازه« شاعر القطرین»مرص و شام به 

 شهرت یافت.« شاعر األقطار العربیه»داشت به 

به صورت خطی باقی مانده است. اما  هاآنخلیل مطران آثار بسیاری دارد که بسیاری از 

، ترجمه ی األیام يف ملخص تاریخ العاممرآه، دیوان الخلیلی او عبارتند از: آثار چاپ شده

، السید ،البندقیه تاجر، عطیل، هملت، مکبثعربی مثل های شکسپیر و کورنیه به منایشنامه

: 4998ی اخالق و حسن رفتار )فاخوری، هایی درباره، همچنین ارجوزهالی الشبابو  سن ا

ای را به ادبیات عربی تقدیم منود، در اواخر (. خلیل مطران بعد از اینکه چنین آثار ارزنده4119

 وفات یافت. 4313 حیاتش به بیامری نقرس دچار شد و در سال

 نگاهی به زندگی و آثار ماموستا بیسارانی -4
م.( در خاندانی  4414ه. ق. /  4151-4159مال مصطفی بیسارانی شاعر و عارف کرد در سال )

پایبند به دین و رشیعت به دنیا آمد و در بیساران نشأت یافت. او در محرض استادان مسلم وقت 

(. مولوی و ٤٩٢: ٩٨٣١علم اصول نیز دست داشت )سجادی، ی افتا دریافت منود و در اجازه

یوان داند تا جایی که مولوی او را سودایی کامل لقب داده است )دیگران از او به نیکی یاد کرده

اند که گوی شعر کردی معرفی کرده(. عالوه بر این، او را شاعر رسه511: 4985، مولوی

ی دیگر محفوظ داشته است هاآنجوم عنارص عاریتی زبوار تاروپود زبان هورامی را از هفردوسی

قراوالن مکتب رمانتیک است و دارای دیوان اشعاری (. وی از پیش٣١: ٩٨٣١)محمدپور، 

نظیر به زبان هورامی است که خود زبانی به قدمت زرتشت های ناب و بیرمانتیک با تصویرگری

 و اوستا است.

 دیوانی بخش عظیمی از ب رمانتیک خمیرمایههای مکتترین مؤلفهعشق به عنوان مهم

آید او در جوانی عشقی ناکام را طور که از اشعارش برمیدهد. هامنرا تشکیل می بیسارانی

کشیده، هرن حال و هجرانچشیده و شاعری شوریدهای محنتتجربه منود و به عنوان دلداده

ا نویسان تی تذکرهو به گفتهشعری خود را اساسی برای بیان عواطف شخصی خود قرار داد 

و به ی اپایان عمرش به خاطر آن شکست عشقی ازدواج نکرد و مجرد باقی ماند. اشعار عاشقانه

ل د حدی دلنشین و شورانگیز است که با وجود گذشت یک قرن، هنوز ورد زبان عاشقان سوخته

یرا تب رمانتیک دانست؛ زی او برای ابداع مکتوان مهمرتین انگیزهاست. عشق ناکام شاعر را می



 79  |های رمانتیکبررسی تطبیقی مؤلفه

 

 

زده در دیوانش وجود دارد که او شاعر حزن و اندوه بود و طیف وسیعی از کلامت و عنارص ماتم

 پاره ڵداخ، د ، ردەردی، دەزان، ز خه»دهد. بسامد باالی ترکیبات انعکاس درونی او را نشان می

خود مهر تأییدی  «ناو و ...هوو  ڵرد، د ی سهناسهم، ههەرد، جامی خەرگ، ئاهی سەی جەپاره، کز 

بر مکنونات درونی و دنیای پر غم و اندوه شاعر است که روح رمانتیکی را بر دیوان اشعار او 

گاه ی عشق، پرورش شاعر در طبیعت زیبای هورامان و جلوهافکنده است. عالوه بر مسئله

به خلق اشعار های شاعر و طبع لطیف او نقش داشته و او را دلربای آن در جوشش اندیشه

جان سوق داده است. از دیگر مضامین شعری او و رمانتیک در راستای طبیعت جاندار و بی

مرتبط به ادبیات رمانتیک، غم غربت است که بیسارانی آنگاه که برای کسب علم به شهرهای 

 دیگر سفر کرده، رسوده است.

 های رمانتیک در شعر دو شاعربررسی مؤلفه -5

 عشق -5-1
ترین عنرص این مکتب به های رمانتیک، عشق اولین و مهمبتوان گفت از میان مؤلفهشاید 

 فای روحو ص پاکی از که هاستفضیلت برترین   هارمانیتک نزد عنرص عشق»آید؛ زیرا حساب می

و  تنیس بیان و ترجمه قابل که است احساسی عشق که معتقدند آنان. گیرددل نشأت می و

 (. عشق448: 4339)غنیمی هالل، « رسدمی عبادت و پرستیدن یدرجه به گاهی حتی

 عشق با و کنندمی حرکت به آگاهانه در آن رشوع ها، به طور کامال  رمانتیک که است حالتی

 (483: 4394)الحاوی،  .یابندمی تکامل زن، نسبت به

      عشق در دیوان خلیل مطران -5-1-1

 الحب العذری

   مــــــــاء  ف ل  ــــــــت  الظ بد  ـي إذا غ  ـــــــــکـأب
 رب  ــــ  ي الس  ـــــراب  فــــــی األتهـــــــأر  زین  

عــــــغـــا أبـــــــار قت هــف    اـــــــــــادت هــــي س 
 ب  ر ــي الق  ــــان  ال فــــــي الق ربــــــو الح ب  ف

 (494: 4، ج4313)مطران،                          

طور که از عنوانش پیداست یک عشق آید که عشق از دیدگاه شاعر، هامناز ابیات فوق برمی

عذری و پیراسته از گناه است. او معشوق را به اجزایی از طبیعت که مظهر زیبایی و جاملند 

ورزد. او اگرچه از دوری و فراق یار کند و از توصیفات مبتذل جسامنی خودداری میتشبیه می

کند؛ زیرا گین است، اما برایش خوشبختی و سعادت آرزو دارد و از دوری او شکوه منیاندوه
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ی عشق نزدیک بودن به لحاظ مکانی نیست؛ بلکه عشق محبت قلبی و معتقد است که الزمه

 ها به یکدیگر است.   نزدیکی دل

   و د ع  ــــــ  ار  مـــــــــرت ک  و النهــــــد ذکــــلق
 اء  ــــــــــی و ر جهــــــــن  م هاب  ــــــو القلب  بی

   ري ـــاه  نواظـــــدو تجــــــــري ت بــــــو خواط
حهـــی کدامیـــــک لم    يـــــاب  إزائـــــی الس 

م     ه  ار  ـــــن ضي ی سیل  ـــن ج فنـــع  مــــــــو الد 
 اءودــــــی ذری  ســــــق  ع لـــوق  العقیـــــــف

                                                            (43) 

در این ابیات، متام عنارص ادبیات از جمله خیال، عاطفه و اندیشه با هم در پیوستگی تام 

قرار دارند. شاعر اندوه و خاطرات محبوبش را با دیدن غروب آفتاب و پایان یافنت روز به خاطر 

های بیند، درحالی که به خاطر اشکتش را در مقابل چشامنش مجسم میآورد. او خاطرامی

کند. گویی رسخی شفق یابد که در آسامن نظاره میرا همچون ابرهای رسخی می هاآنخونینش 

نگیز ااند و جز اندوه و ایجاد فضایی غمشاعر را به یاد خاطرات گذشته انداخته است، که دور شده

ایی ههایش را به عقیقی تشبیه منوده که بر باالی قلهاند. او اشکاشتهاثری از خود به جای نگذ

ساده  آمیزد و با بیانیاند. اینجاست که شاعر غم عشق را با وصف طبیعت درمیسیاه قرار گرفته

 کند.و بدون تکلف، تصویری صادقانه از احساساتش خلق می

 عاشق متی م

   ویـــــاله وی أهل  ـــاين يف اله  ـــــاذا ی عــــم
 دور  ــــراق  صــــــع  و احتـــــن سفک  دمــــم

   ا  ــــــدرت دمـی ه  هـــــي  أعرابی  ــــي الحــــف
 دورــــان باملهـــا کـــــوی مـــــو ال الهــــــل

   یـــات  الحمـــن  أبیـر بیــــاء  ت خط  ـــــــح سن
 ور  ــــان  و حــــي الحنـــن  فــــرات  عیــــخ ط  

   و ارهـــــــی نـــــي ح ل  ــــن  فـــــدالل غصــــب
 ور  ــــــی ن  هــــي غاللـــال  شمس  فــــــو جم

 (439: 1)ج                                                  

 گوید درهای آن همچون اشک، اندوه و گریه سخن میمطران آنگاه که از عشق و سختی

نالند، آیا از اشک گوید که، اهل عشق از چه میای از معشوق ندارد. او با خود میواقع شکوه

کنند. شاعر معتقد است که اینها همه آثار عشق است؛ پس جای ریخنت و سوزش قلب شکوه می
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گله و شکایت نیست. او معشوق زیبارو را به صحرانشینی بدوی تشبیه منوده است که در میان 

از  شد و کسیریزد. اما اگر عشق نبود، خون کسی ریخته منیگردد و خون آنان را مییقبایل م

داند و معشوق خود را رسزنش مرد. شاعر مردن عاشقان را به خاطر وجود عشق میدرد عشق منی

رود و چشامن حورآسای های معشوق میکند. در ادامه باز به رساغ متجید و توصیف زیباییمنی

ی اش را به روشنمنوده و خرامان راه رفتنش را به درختی رساپا شکوفه و زیبایی او را ستایش

 کند.آفتاب مانند می

های عشق در اشعار خلیل مطران، عشق و اشتیاق نسبت به وطن است. اگرچه یکی از جلوه

 زادگاه او لبنان و شهر بعلبک است، اما او هر جایی را که در آن آسایش را تجربه منوده، مدح

گفته است. مثال  شاعر در مدح مرص اشعاری رسوده و اشتیاق خود را نسبت به آن ابراز داشته 

است. البته این به معنای عدم پایبندی مطران به شهر و دیارش نیست؛ چراکه آن زمان به دلیل 

ی دیگری غیر از هاآنهای سیاسی و اجتامعی در لبنان، شاعر آرامش خود را در مکآشفتگی

و  توانست مأمنتر، میکرد. در نتیجه، مرص به دلیل داشنت محیطی آرامش جستجو میزادگاه

پسند باشد. او ابیات زیر را در مدح و ستایش مرص رسوده پناهگاه این شاعر رمانتیک و آسایش

داند و حارض است مال و جسم و روح خود را فدای آن است و کرامت و وجود خود را از او می

 کند.

   د یـــــــــز  ف  ــــن  العزیــــــا الوطـــــی ها أــــی
 دن  ـــــــروح  و البـــــــــا و الــــــــــلک  مال ن

   ا  ــــــود  معــــــــــی و الوجهـــــــمنک  الکرام
 ز ن  ــــــــــا ف ال ح  ــــــــدت همـــ  إذا است عـــــــف

 (148: 9)ج                                                  

و اما شاعر در ابیات زیر اشتیاق خود را این بار نسبت به زادگاه و وطن اصلی خود، بعلبک، 

بیند، با عاطفه و خیال های دیار خود میایستد و آنچه از زیباییمناید. او میاظهار می

های شاداب و ی از غنچهداند که زیر سایبانآمیزد. وی وطنش را باغ سبزی میاش درمیشعری

ظریف آرمیده است. این توصیفات بیانگر آن است که شاعر نسبت به دیارش دیدگاهی رمانتیکی 

 .و آرمانی دارد

   اـــــــي بعلبک وقفت هــــی فهـــــــم وقفــــک
 ر  ر و اد  ــــــــــــات  بناظـــــــجهـي الــــــــأرم

   ا  ـــــا راویــــرف  ع نهــــــد  الط  ـــــا أ عیــــــب ین
 اد  ـــــو صـــــا  إذا هـــابـــــا  و إعجــــــــع ج ب
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   یهــ  ت  م ظ ل  ـــتح راء  ــــــی الخ ضهــــــالروض  
 واد  ـــي األعــــوار  فـــــــ  ع  الن  ـــــن ناص  ــــــم

 (911: 4ج)                                                  

 عشق در دیوان بیسارانی -٢-5-1
یوان دی بخش قریب به اتفاق های رمانتیک، خمیرمایهترین مؤلفهعشق به عنوان یکی از مهم

ی صادق و توان به عاطفههای عشق در اشعار او میدهد. از ویژگیرا تشکیل می بیسارانی

ننهاده و هر جا به توصیف معشوق  ی عفاف بیرونعشقی پاک و عذری اشاره کرد که قدم از جاده

کند و از توصیفات جسامنی و رکیک امتناع پردازد، به زلف، چشم و خط و خال او بسنده میمی

 گذارد.آالیشی عشق خود صحه میورزد؛ بدین گونه بر پاکی و بیمی

   ۆـــــــتای ــن سیــای تۆ شیریـــــشیرین سی
 ۆـــــــتای ـــست سیەی مەر دوو دیدەه هـــب

  ۆـــــــتای ــــا دیـــای ناز ناگــم نێگـــنی هـــب
 

 
 ۆـــــــتش ـــــکێمەـڵەروێ قـــبەاق ئـــت هـــب

   ۆـــــــتش ـــــاواک ژار نێــــی نەوژ ـــــه مـــب
 ۆـــــــتز ـــــــرڕێەــکەـی ڕازان شەز ـــه ڕێـــب

   ۆـــــــت انـــــرامەـرۆ خەوون ســــه بااڵ چـــب
 ۆـــــــتان ــــسامای بێــــفەور و جەــه جـــب

   امی جەمین وێنەۆ جـــند بەوگەه گشت ســی
 رامەــم حەنەو و ەـن خەردەــک ۆـــــــتدووری 

 (٤٢١: ٩٨١١ بێسارانی،)                             

 

   وهەــــم داخەــــــوه قیبلەـــــم داخەـــــقیبل
 وهەــــن به داخــردان مەـــــای مـــش بەتۆ و 

   وه؟ەــــیداخەــی وه بەــۆ بــــۆ تــــۆ بــــداخ
 وه؟ەــــماخەم به دەستەــی وه جەــــیل کەم

   مەدـــــایی دیـــش؟ وه بێ تۆ بینـــی چێەــپ
 مەــــن جەـــم بیەنەم نه دڵ و ەــای خــــسپ

                                                          (541) 

در اشعارش معشوق خود را با منادهایی همچون قبله، چراغ، زلیخا و شیرین، مورد خطاب شاعر 

دهد که این اسامی نشان از عشق زمینی او دارد. در شاهد اول، شاعر به محاسن و قرار می

 کامن، مژگانی که همچون تیر نگاه ناز، ابرویاز قبیل چشامن سیاه مست، نیم رهای یازیبایی



 78  |های رمانتیکبررسی تطبیقی مؤلفه

 

 

د که کنوگند یاد میسهایش وفاییزهرآگین است، لبخند شکرین، قد و باالی رسوآسا و بی

 هجرانش خواب و آسایش را از او ربوده است.

کند که سپاه غم عشق آن را محارصه خود را به رسزمینی تشبیه می در شاهد دوم،شاعر 

ی او بزداید. سعادت و دیدار خود، آن غم و اندوه را از سینهکند معشوق با کرده است و آرزو می

بیند و عشق به حدی در وجود خوشبختی را در وصال یار و بدبختی و شقاوت را در هجران او می

گاه عشق  .(٤١٣داند )او ریشه دوانده که آتش دوزخ را در مقابل آتش جدایی از یار عذاب منی

ته و عنان اختیار از کف او ستانده که مذهب شیخ صنعان را خود ساختا حدی او را از خود بی

ی رقیب و اغیار، دین و ایامن خود را باخته و تسلیم محض پروا از طعنهگیرد و بیدر پیش می

 بندد و درگردد، از هر دین و آیینی دست کشیده و زنار دین معشوق را به کمر میمعشوق می

رد از اینکه همگان بگویند به خاطر معشوق از دین خود دارد که پروایی ندانهایت اعالم می

 .(148) برگشته است

ف به توصی ،«گێرتەڕوێ کوفر دیم ڕووی ئیامن م»ی دیگری به نام همچنین او در قصیده 

 شود.پردازد و سپس از او علت آن را جویا میدل خود که دین خود را به جامل معشوق باخته می

 ی آزار اوعال مذمومشان را که سنخیتی با روح لطیف او ندارد و مایهاو نیز دین ریاکاران و اف

 ترجیح هاآنی دینداری ریاکارانهرا به  خودگریزی رو دینکشد و ازایناند، به چالش میشده

 دهد.می

   ارــــــــهەواڵن و ـــــۆ گــــێ تــــم بــــراغـچ
 ارز ەـــــر هەـــــه نێشتـــم بەدـــیان وه دیەـم

   نــی مەدــرگوزیەر بەـوون نێشتـک چەریەه
 نــی مەدــی دیەردەــاوا پـــشکەـۆ مــــبێ ت

   انــــه لێشـو نەـــدیەۆ مــــێ تــه بـێ بـــڵەب
 ناـــه نێشـــر جەـــم تێژتەدـــان وه دیــــیەم

   ر؟ەـۆ فێشتـــبەی چێش مــتۆیر جه بێـــیەغ
 رەـــــه نێشتـــری بەــر کـــــــریەـواڵن حـــگ

                                                          (914) 

عشقی است عاری از تعلقات و مادیات برش امروزی؛ عشقی که در آن  دیوان بیسارانیدر عشق 

ر از های پبیند و با اینکه نصیب او از عشق تنها رنجوری و شبعاشق جز معشوق کسی را منی

و از گیری اکام نیافنت و نامرادی نه تنها سبب کناره با این حالیه و اندوه بوده است، اما گر

وار در آتش عشق بسوزد و دم نزند. معشوق نشده، بلکه معتقد است که عاشق باید پروانه

ه وجود خود را ب د، بلکه بایدداشته باش ییپروا از جان خود همچنین عاشق نباید در راه عشق
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ابودی بسپارد و خویشنت خویش را فدای معشوق سازد و اگر عاشق را یارای فدا شدن و فنا و ن

قربانی گشنت در راه معشوق نباشد، سزاوار عاشقی و همنشینی با معشوق نبوده و باید در ویرانه 

 به رس بربد.

 ی عشق در دیوان دو شاعر تطبیق و مقایسه -5-1-3

ی معشوق طریقی میانه در پیش گرفته است. او در هامطران در بیان عشق و ترسیم زیبایی

اه اند. نگبرد که مظهر جامل هستیهایی بهره میهای ظاهری معشوق از پدیدهتوصیف زیبایی

او به عشق یک نگاه عفیفانه و پیراسته از گناه است. او همچنین به هنگام بیان اندوه خود از 

دهد و میان شفق را مورد توصیف قرار میفراق یار، مظاهری از جمله غروب آفتاب و رسخی 

یابد. بیسارانی نیز همچون خلیل هایی میها و شباهتحاالت اندوهبار خود و طبیعت، همسانی

 یمطران به عشق نگاهی عذری و عفیفانه دارد. وی در هیچ جایی از دیوانش عشق را از دایره

ای معشوق توصیف چشم، ابرو، زلف هی توصیفات او از زیباییعفاف خارج ننموده است و عمده

د دانو خط و خال اوست. بیسارانی تحمل دوری معشوق را به مراتب دشوارتر از تحمل دوزخ می

ای هکند؛ به گوندهد. او نسبت به مطران جزع و فزع بیشرتی میو حتی مرگ را بر آن ترجیح می

ثیه خود را نرسوده است. اما توان گفت هیچ شاعری این گونه مویه نکرده و مر که به جرأت می

مطران سعی دارد در فراق یار شکیبایی پیشه کند تا زمانی که مرگ او را دریابد. این ناکامی و 

اند و همین امر شکست در عشق امری است که هر دو شاعر در زندگی واقعی خود تجربه منوده

 هم سبب شده است که هردو شاعر تا پایان عمر مجرد باقی مبانند.

 طبیعت -٢-5

 ی انزواطلبیگرایی است. روحیهطبیعت سمهای مهم و بارز مکتب رمانتییکی از خصیصه

ها انتیکرم»شاعران رمانتیک و گرایش آنان به عزلت سبب گشته تا آنان به طبیعت روی آورند. 

ها دانسته و آن را به عنوان سنگ طبیعت را به عنوان محل امنی برای تسکین دردها و دغدغه

علت اهمیت یافنت طبیعت نزد شاعران  (.481: 4391)ایوبی، « گزینندوری برای خود برمیصب

 تظاهر، زو خالی ا پاک را طبیعت رمانتیکی شاعر هر»مکتب رمانتیک شاید از این جهت باشد که 

 را او عتطبی که است معتقد و یابدمی خشنود طبیعت در دامان را خود و بیندمی کینه و نیرنگ

صحبتی  برای خود هم طبیعت شاعر رمانتیک در. خواندمی ارد و به سوی خود فرادوست د

 (.٩٠٨-٩٠٢: 4339)مندور، « توان یافتجامعه منی هامنند آن را در یابد کهمی
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 طبیعت در دیوان خلیل مطران -1-٢-5
 مطرانهای آن همواره منبع الهام و چهارچوبی برای بیان موضوعات مورد نظر طبیعت و زیبایی

بوده است. پرورش یافنت شاعر در طبیعت زیبا و دلفریب لبنان که همواره خیال و احساس او را 

 میان خلیل مطران و»داد، عامل اصلی گرایش او به وصف طبیعت است. در حقیقت صیقل می

فرزندی وجود دارد. او عشق به زیبایی، صدق عاطفه و -طبیعت رسزمینش یک رابطه مادر

ی، )عشقوت« نین ارزشمند بودن فضایل اخالق را از طبیعت لبنان آموخته استاحساس و همچ

آورد. در ابیات های طبیعت احساس خاصی را در شاعر پدید می(. هرکدام از جلوه18: 4334

شود و اندوه عشق خود های پندآمیز آن را یادآور میزیر شاعر ضمن توصیف غروب آفتاب، نشانه

 آورد.را به یاد می

   هـــــح جفنــــــر قریــــــــــق  معتکـــــألفو ا
 ذاءـــرات و األقــــــی الجمـــــي علـــــــی غظ

   یرهــــــــبن ع  ـــــه مـا بـــــا للغروب و مـــــی
 يــــــــــی للرائرهـــــــام! و عبـــــــللمسته

   یهـــــــار و رصعــــــا  للنهــــــس  نزعـــأو  لی
 اءو ـــــــــــم األضــــــآتــن مــــــس بیــللشم

   اـــــــــن و مبعثـــا للیقیـــــــس  ط مســـأو  لی
 اءـــــــــل الظ لمـــــــن غالئــبی ــــــــــللشک

   دیـــی م  ـــــود إلــــوا  للوجـــــس  محـــأو  لی
 اءـــــــــألشیا م  ــالـــــــــمعـی لادهــــــــو إب

   اــــــــله تجدیدا   ور  ـــــــون النـــــی یکـــحت
 هــــــود  ذ کائـــــع ه  البعث  ـــــون شبـــــو یک

 (٩٣-٩١: 4، ج4313)مطران،                      

است. شاعر به هنگام رسودن این قصیده « املساء»ی معروف ابیات فوق بخشی از قصیده

 هاآنا نگرد و بهای طبیعت را میی از سواحل اسکندریه در مرص نشسته است و جلوهدر کنار یک

ها و تجربیات حسی خود از طبیعت های خود را با دیدهپردازد. شاعر عواطف و حالتبه نجوا می

ر اش را ببیند که پلکهای زخمیکند. او افق تیره را همچون انسان دردمندی میتلفیق می

آورد و آن را شاک فروبسته است. با دیدن غروب خورشید اندوه خود را به یاد میها و خابارقه

داند. غروب را ریشه کن شدن اشک و اندوهی برای عاشق و عربت و پندی برای خردمند می

داند، روشنی را عامل یقین و غروب و تاریکی را روز، شکست خورشید و سوگواری تاریکی می

ها هشود و نشانچراکه در میان اسارت تاریکی، متام هستی محو می داند؛ی شک میبرانگیزنده
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داند که جهان را دوباره روشن رود. طلوع صبح و روشنی روز را همچون رستاخیزی میاز بین می

 گرداند. می

    ا  ـــــي سالمـــــــن لقلبــــــا الروض  کـــــأیه
قــــــالذا  مــــــــو م  الزم  ـمــــــاء الــــــن الش 

   وـــ  ألعب الن   ا  ـــــمدی و ــــــر  الن  ــــــأق ا  ـــــم
 مــــــوائـــــــزع  الظالل  الحــــــأج ا  ـــــمر  و 

یـــــــــاف  أقـــــر  صـــــــو غدی    ا  ــــــاجــام  س 
وح  قــــاسق  من الـــــه بـــــــــحول    ائم  ــــــــد 

 (11: 9ج)                                                     

ن های رمانتیک مطراپناه جسنت و طلب تسکین از مظاهر طبیعت، یکی دیگر از اندیشه

هایی که خواهد تا در سختیاست. او در ابیات فوق، باغ را مورد خطاب قرار داده و از او می

های طبیعت، نور و شبنم باشد. از میان پدیدههمواره مالزم اوست، برای قلبش آرامش و مأمنی 

و در کند. اتابی و رسگردانی معرفی میداند و تاریکی را موجب بیی روشنی و شوق میرا مایه

 سار درختان بزرگی زاللی را ترسیم منوده که همچون بهشتی پنهان در سایهاین باغ رودخانه

آسایی از باغ، درختان و رودخانه، به و باشکوهی قرار گرفته است. چنین توصیفات بهشت

ه گردد کای میرو به دنبال بهشت گمشدهشود که مطران در طبیعت پیش  خواننده یادآور می

ای که همواره شاعر در طلب آن بوده و در برای او مظهر خیر، سعادت و آسودگی است؛ گمشده

 ی انسانی آن را نیافته است.جامعه

گذارد و آنگاه که بخواهد معشوق ود را با طبیعت در میان میخلیل مطران عشق و اندوه خ

برد و یا بالعکس مظاهر زیبای طبیعت را به های جامل طبیعت بهره میرا وصف مناید از نشانه

کی و کند که در آن تاریکند. مثال گاه شبی آرام و زیبا را توصیف میمعشوقی زیبا تشبیه می

مناید می تن تشبیهای فریبنده و سیمیننین شبی را به دوشیزهاند؛ او چروشنی با هم درآمیخته

 (14: 4که لباسی سیاه و نازک بر تن دارد. )مطران، ج

 ی مصدر کل فنالطبیعه

   ي  ـــات  م بع ث  وحـــــــذي اآلیـــــــل  ه  ـــــک

 ر  ـــــــیـثـاد  أو للن  ــــــــــم  امل جــــــــــللن ظی

   اـــــات  ت ؤخ ذ  عنهـــــــاآلی ذيـــــــه  ل  ـــــک
 ر  ــــــــویــــصـل  و التـــــات  التمثیــــــــرائع

   اــــات  ی جم ع  منهـــــــاآلی ذيـــــــه  ل  ـــــک
 رور  ــــد  الســـــزن  و نشیــــــم  الح  ـــــــــــن غ  

 (111: 1)ج                                                  
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مناید که طبیعت مظهر متام هرنها و منبع الهامی برای شعر و نرث مطران در ابیات باال تایید می

ا ههای هستی منبعی برای متثیلهای طبیعی و آیات و نشانهاست. او معتقد است همین جلوه

ین آیات طبیعت های اندوهبار و رسودهای شادی از همهای زیباست و نغمهو تصویرپردازی

ها در آسامن تا آخرین طبیعت با متام اجزای آن از بلندترین ستاره»خیزد. برای مطران برمی

 (.  51: 4334)ع شقوتی، « های خاک بر زمین منبع الهامنددانه

 الل و أ نس الوجودالش  

   ود  ـــــــادل  ســــــر  عن ج نــــــــکشف  الفج
ه  «ر  ــــــث بی»ات  ــن بنــر  مــــــا الغ مـــــــضم 

   ض  ــــــیـح  بــــــا م الم  ــــــهـیـراء ي ف  ــــــتـت  
 ور  ــــــــــــواق ع  ن  ــــــود ف ت م  ـــا ص  ــــــح یث م

ف  منه    م  طاــــــن ف حــــاب  عــــــا الع بــــــش 
یاق  ــــــــــــف  ج ل ت ور  ــــــــــــل  الب  ــــــه  ص   د 

 (119: 1، ج٩١٢١)مطران،                         

های دیگری از طبیعت رفته و به توصیف آبشاری پرداخته ی فوق، رساغ جلوهمطران در قطعه

یاه های سدم حرکت آن را روی صخرهاست که از کوه ثبیر جاری گشته است و روشنایی سپیده

دی های سفیآبشار را در برابر انعکاس نور همچون صورت گذارد. شاعر پیچ و تاببه منایش می

کند؛ هامنند را منایان می هاآنهای موج آب های سیاهی دانسته است که حرکتو زغال

را  هاآنهایی صاف و روشن )که هامن تاللؤ آبشار است( های که چهرهای سیاه فروهشتچشمه

 متجلی ساخته است.

 انیطبیعت در دیوان بیسار -٢-٢-5

دهند که او جز در موارد اندکی اشعاری که بیسارانی در مورد بهار رسوده است، چنین نشان می

و  فصل وصال عاشقانهای بهار را بیان نکرده و از بهار بیزار است؛ چرا که فصل بهار را زیبایی

داند؛ در حالی که خود از فراق یار در عذاب است و دیدن وصل به هم رسیدن گل و بلبل می

یار  کند. فراقگل و بلبل تنها حسادت او را بر انگیخته و درد حاصل از دوری یار را تشدید می

دگان ی دیفنت پردهکرده که در حال شکا ان تیغهای بهار را برای او تبدیل به هزار هر گل از گل

روند. بنابراین، با لحنی خار در چشم او فرو می همچوننگرد می هاآناوست و هر بار که به 

 تر از حریر را برای من به خار و نشرتهای لطیفجدایی تو گلکه  گویدآمیز به معشوق میگالیه

 تبدیل کرده است.
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   ارـــــواڵن وەهـــــۆ گـــــێ تـــــم بـــــچراغ
 ەزارـــــەر هــدەم به نێشتـــــان وه دیـــــمەی

   دەی منـــەر بەرگوزیــوون نێشتـهەریەک چ
 دەی منــــۆ مەشکاوا پەردەی دیـــــێ تـــــب

   انـــــه لێشـەو نــۆ مەدیـــــێ تـــــبەڵێ به ب
 ناـــــەر جه نێشـدەم تێژتـــــان وه دیـــــمەی

   یی چێش مەبۆ فێشتەر؟ۆ ـــــێ تــغەیر جه ب
 رەــــــەری به نێشتـــر کــــــەریـواڵن حــــگ

 (٨٠٩: ٩٨١١بێسارانی، )                             

ه عشق ای باند و بهار را به گونهاشعار دیگر بیسارانی نیز در مورد بهار جملگی از این دسته

هاری غەمین، ەو »های ت کرده است. قصیدهناکام نسبت داده و از آن بیزاری جسته و آن را مذم

شواهدی برای اثبات این مدعاست و نشان ...« نەووەهار سیان، میرزام نەووەهار، وەهار یاواوه و 

برند و با دیدن ی دید او هامن بهاری نیست که دیگران از آن لذت میدهند که بهار در زاویهمی

ه از برد، بلکو نه تنها از دیدن آن لذت منی شوند، بلکه بهاری سیاه و غمناک استآن شاد می

 شود. دیدن آن دچار افرسدگی می

   امـــای نەمــەزان دوور جه پـــم خــــارۆ دیــئ
 امـــەنجـەرئـران ســــــوون هێجـــزایف و زەب

   اره ز ــــااڵ بــــــەم مەنـــــه جەستـــچ بــئەوی
 رارـــمەکەردش ئێق رانــــــهێجای ـــبه جەف

   ڕامـــــەردوون بێــــەی زەدەی گـام هـــپەرس
 امـــای نەمـه پـدەی سەرەشووم دوور جـــزێن

   انـــماــه پێت ئـــن پێسـەختیـەدبـه بــه چـی
 انـــامـەمـااڵی نـی بـــاو وینـــه خــر جـــمه

   راـــخه ــواتش هەی هامدەرد دەروون پەڕ ج
 ارـــزەدەی ڕۆزگ انر ــــــهێجەی ــسەرگەشت

   ۆر بامـــده کــکەردەن جه دی رانــــــهێجیه 
 ماـــــەمـااڵی نـه بـــوو نـــــەوینـەرز مــه تــن

   زاــــــــێاران ڕ ـــــــینش ستــــــه ناڵــــئەو ج
 زاـــامەت خێــــــسەردم قی هاــــه ئــــن جــم

                                                          (٩٠٤) 

ان جهای شاعر، ترصفی است که ذهن خالق او در اشیا و عنارص بیاز زیباترین صورخیال

 دهد و به سخن گفنتجنبش و حرکت می هاآنکند و از رهگذر نیروی تخیل خود به طبیعت می
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ار معنایی ب کند. توصیف او از طبیعت توصیفی گزارشگرانه نیست، بلکه به طبیعتوادار می

ای که گاه خود جزیی از طبیعت کند؛ به گونهدهد و پیوندی ناگسستنی با او برقرار میمی

نشیند. به سخن آوردن طبیعت بیشرت در مورد فصل پاییز صدق شود و با او به گفت و گو میمی

جفای سان عاشقی ناکام است که گاه از جور کند؛ چرا که پاییز در جای جای دیوان او بهمی

 یار به زردی دچار گشته و گاه از فراق یار لب به شکوه و شکایت گشوده است.

آفریند که به درد هجران نهال گرفتار آمده است و تنها در در شاهد فوق، شاعر پاییزی می

گو و رو، زرد و ضعیف گشته است. خزان با شاعر به گفتتواند یار را ببیند؛ از اینخواب می

 هایی که میان شاعر و پاییزکند. دیالوگرد مشرتک و زبونی خود و او اقرار مینشیند و به دمی

شود، در خصوص فراق و جدایی از یار است؛ بنابراین رسشار از حزن و اندوه بوده رد و بدل می

ی پاییز تا حدی دردناک است که سبب فرو افتادن را به آه و ناله انداخته است. ناله هاآنو 

ی شاعر نیز تا حدی سوزناک و جانگداز است که قیامت را مقابل چشامنش ه و نالهها گشتستاره

های روحی و روانی شاعر کند. این توصیف شاعر از طبیعت، به خوبی گویای ویژگیظاهر می

 خورده و درد هجران کشیده است.  شکست

عت و را ناشی از طبیکند. زردی پاییز او در جایی دیگر، زردرویی خود را با پاییز مقایسه می

وەشڵەم به خەزان پەی وێش مەبۆ »داند و زردرویی خود را از درد و رنج عشق. تغییر فصل می

 (.٩٣1) «ئەو جه وادەی وێش من جه تاوی دەرد*** زەرد 

   اوــــــوەزنــی دێــــاو تافــــــوەزنــی دێــــتاف
 اوـــــوەزنــی دێــتافشەیدای عەشق، ی ــتاف

   ەــــــەرانــازی تـــــۆزی سەدای ســــسە ـــب
 ەـــــرواری دانــــــــۆ مــــۆ کـــاۆ کـــــەشنـم

   ەرــەن، دڵبـــەن، شیرینـــــۆشش زەریفـــج
 وە بەر رواریــــــــمەدەرۆ ــــەد مـــی حــــب

   نەــــــی پێشــــەیی سوزانــــۆرو نەغمـــــش
 ی کێشەن؟ـعیشق ەودا جەـــەی سـۆم ئـداخ

   ۆـــەن پێسە جەستەش بـەس عاشقــەر کــه
 ۆـــەش بـوەستاواتـــای وەسڵ ئـــپێسە جۆی

                                                          (٩٣1) 

های طبیعت به عنوان قالب و ظرفی برای بیان مفاهیم دینی و عرفانی بیسارانی گاه از جلوه

های طبیعی را که در این راستا به کار گرفته است، آبشاری است کند. یکی از پدیدهیاستفاده م
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. آبشار پرسدریزد. شاعر علت رسگشتگی او را میوار فرو میقرار و رسسام و دیوانهکه ناآرام و بی

 گوید: عاشق است و طالب راه حق و پیوسنت به اصل حقیقت )خود دریا( است.در پاسخ می

ی اندار نیز در اشعار بیسارانی از جایگاه خاصی برخوردار است و آن را به گونهطبیعت جا

هرنمندانه با مضامین عاشقانه و عاطفی ممزوج ساخته است. این طبیعت در چشم انداز او 

ند. کشود و درد درونی او را درک میطبیعتی پویا و دارای شخصیت است که با شاعر همکالم می

ف شود و در توصیخانه میگذارد و با جغد همگاه از داغ عشق رس به ویرانه میدر این راستا شاعر 

شود. شود و جغد از آه آتشناک او دچار سوختگی میاین حاالت، غرق در تخیالت خود می

ادانی خواهد به آبداند و از جغد میبنابراین، شاعر خود را سزاوارتر به مسکن گزیدن در بیابان می

گردد و گریه و زاری خود را با (. گاه همنشین خروس می438: 4935انی، کوچ کند )بیسار 

گوید داند و میخورد و حال او را از خود بهرت میکند. بر او غبطه میی خروس مقایسه میناله

توصیف . (491نفسی است و تو همچون من داغ دوری یار را بر دل نداری )ی تو از خوشناله

 های مکتبقصصی و ابیات دارای وحدت عضوی است که از شاخصه این حاالت دارای اسلوبی

 رمانتیک است.

 تطبیق و مقایسه طبیعت در دیوان دو شاعر -3-٢-5

مهد بسیاری از موضوعات شعری اوست. طبیعت منبع الهامی  دیوان خلیل مطرانطبیعت در 

سا ب اهگاه و چهبرای شاعر و عاملی برای صیقل دادن و صفای روح و احساس اوست. طبیعت پن

ای است که شاعر از آن برای خود کنج عزلتی ساخته است و درد و رنج خود را با بهشت گمشده

داند؛ زیرا از وجود بدکاران، نهد و آن را پناهگاهی امن و محل آسایش میآن در میان می

از  گیریورزان در امان است. کارکرد دیگر طبیعت در اشعار مطران بهرهچینان و دسیسهسخن

 های زیبای آن برای توصیف جامل معشوق است.جلوه

نشیند و با آن به نجوا وگو میبیسارانی نیز همچون مطران، با طبیعت صامت به گفت

پردازد. وجه اشرتاک دیگری که میان بیسارانی و خلیل مطران وجود دارد، پرداخنت به می

ت که با حالت روحی آنان هامهنگی ی طبیعت، مثل غروب و خزان اسزدهلحظات و فصول غم

اند، آبشار است؛ با این تفاوت ی مشرتکی که هر دو شاعر از طبیعت انتخاب منودهدارد. پدیده

که بیسارانی آن را برای بیان مفاهیم عرفانی و سیر و سلوک عارف به کار برده، اما خلیل مطران 

جه انی بیشرت به طبیعت ماتم زده تو ی سفید زیباروی تشبیه منوده است. بیسار آن را به چهره

های آن رویگردان است، اما مطران برعکس، با طبیعت انس گرفته و آن را منوده و از زیبایی

 داند.ی آرامش خود میمایه
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 حزن و اندوه  -5-3
ای کامال فردی و شخصی های مکتب رمانتیک است که سویهحزن و اندوه یکی دیگر از مولفه

است. گاهی شاعران رمانتیک  درونگرایی و وضعیت ذهنی شعرای رمانتیکی دارد و نشانه

 ی فاضله میرسنه در واقعیت بلکه در یک مدینه هاآنو آرزوهایی در رس دارند که تحقق  هاآنآرم

ها همواره نوعی شکست و ناکامی و به تبع آن حزن و اندوهی را رو رمانتیکخواهد بود. از این 

آرزوی مرگ نزد شاعران رمانتیک، »اند. حزن و اندوه و به دنبال آن منوده در آثار خود منعکس

انند که دمرگ را موهبتی می هاآنبیانگر ضعف آنان در برخورد با معضالت زندگی نیست، بلکه 

 (.14: 4394)غنیمی هالل، « رسندبا آن به جهانی واال و کامل مطلق می

 نحزن و اندوه در دیوان خلیل مطرا -5-3-1

انعکاس حزن و اندوه در اشعار خلیل مطران، عالوه بر فراق یار و اندوه عشق، دالیل دیگری 

دارد؛ از جمله، رثای عزیزان، وقوع جنگ، آوارگی و دوری از وطن. ابیات زیر را مطران به دنبال 

 مرگ دو تن از عزیزانش رسوده و همزمان از عزلت و انزوای خود که دلیل بر اندوه اوست، سخن

 گفته است.

 ی الیأسأ نشوده

   اـــــــــــــــر  إلیهـــي أفــــــــــذه عزلتــــــه
 م  ـــری املظالــی و مجــــال  األســــــمن مج

   اـــــــاتــن بــــالیــثـي مـــــلــتـا أجــــنـ  هـه  
 م  ـــــائـمـــغ  ـاء  صفت وراء  الـــــي سمـــــــــف

ه ن    ي  ــــــي حبیبـــــــي بط یف  ــــــألت ق اــــــه 
فیف ین  فــال  م  ـــــــواجـؤادي الـــــــي ف  ـــــــد 

   ثـبــاء و ال للخـــــــر یـن  للـــــــیث  ال عیــح
 مــــــــــــــائ  ـــــــمـم  للن  ــــــــــــــأذ ن  و ال ف  

 (19: 9، ج٩١٢١)مطران،                             

کند، به عزلت پناه برده است. او شاعر در این ابیات از غم و اندوهی که بر قلبش سنگینی می

داند؛ چراکه در این عزلت، جوست، خوشایند میاین عزلت را که به دور از متام مردمان عیب

 ن که در قلببیند و با آنااند، آشکارا میعزیزانش را که در آسامن پشت ابرها بیتوته کرده

؛ دهدکند. او کنج این عزلت را به بودن با مردم ترجیح میاند، دیدار میقرارش دفن شدهبی

چینی منامان، ریاکاری و خباثت افراد در امان است؛ نه چشمی و نه گوش چراکه آنجا از سخن

 و دهانی وجود دارد تا او را آزار دهد.
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 األسد الباکی

   ی راح ثخینهــن جـــؤادي مـــي فـــم فـــو ک
 اس  ــــن النــــن أعی  ـــرداي  عــــا ب  ــــی حج ب ه

   يــــأت و حاجتـــد لجـــن شمس قـــإلی عی
 اســــأرجــدن س بــم یــو  لــــــی جهــــطالق

   اــــــنـرادي آمـــــانفــي بـــــومـر ي همــــأس
 اس  ـــــــــم  دس  ـــــــائـد  واش  أو منــــــکایـم  

   ريـــــــي لب عد  م زافـــــــا األمل  الساجـــــــأن
 يـــي و مل ی خب  ن رباســــا األمل الداجــــــأن

   یــاألس ل  ـا ج ب  ـــــــا األسد الباکي، أنـــــــأن
 اس  ــــا  فوق  أرمـــا الر مس  ی ميش دامیـــــــأن

   یــــی منتهی املنــإل يــی ح ب  ــا منتهــــفی
 يـی إحساسوق  شقوهــري فـــی فکهـــو نعم

   يــــي إلیک فواف نـــــــوت ک  أستشفـــــــدع
 يـــي آســــــم  منک  أن ک  لــر علــــی غیــعل

 (148-143:1)ج                                         

اش را به منایش گذاشته است و اوج اندوه و ناامیدی «األسد الباکی»ی خلیل مطران در قصیده

اش درآمیخته است. اگرچه این قصیده را مطران بعد از شکست احساس و عاطفه را با هرن شعری

زند، تنها ناشی از رضر مالی اش رسوده، اما این درد و رنج عمیقی که در شعرش موج میمالی

ز وفایی دوستان و بیزاری اه خاطر بدعهدی زمانه، بیکه بر او وارد شده، نیست، بلکه اندوه او ب

هایی را که بر دل دارد از چشم افراد مخفی ی جامعه است. او اندوه و زخم کهنفضای ظاملانه

چینان است. او این ی سخندارد و به دنبال فضایی آرام و به دور از پلیدی و دسیسهنگه می

دهد. شاعر با تصویرپردازی ن را پناهگاه خود قرار مییابد و آ مکان امن را در شهر عین شمس می

ود. او ر کند که خونین بر روی قربهای دیگر راه میزیبا خود را شیر گریان و کوه غم معرفی می

 مناید.کند و از او شفای درد و اندوهش را طلب میی عین شمس نجوا میبا مدینه

 حزن و اندوه در دیوان بیسارانی -٢-5-3

    ەردــرش کــد سەبـمەزانی دڵ چەن ۆ وێتــخ
 ردەــەکایەت نەکــا و شــــەردەی سڕ پۆشــپ

   ا ــــەت بڕیــــرم جه تاقــــا سەبــــه هــــئیس
 اــــرم سۆت پەردەی دڵ دڕیــــەی سەبــــیان

   ڵ اــــــــانه ســــەن حەکیمــــا واتــــپێسەش
 ه الڵــــۆ بـەبـەنگ مـەردەن سـه سەبرکــــج
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   الڵ  هـــەرد سەنگ نەبی بــمن یەند سەبرم ک
 اڵـــی به زوخـا بیم به سەنگ سەنگ بــمن ی

 (٨٩٣: ٩٨١١)بێسارانی،                              

فایده بودن صرب و شکیبایی دهد و بیشاعر در این ابیات، معشوق خود را مورد خطاب قرار می

شود که تا چه اندازه صرب پیشه کرده است، راز خود را رس و یادآور میدل را بر عشق ناکام، به ا

های قلبش کوشش کرده و هیچ شکوه و شکایتی به مهر نگه داشته، در پنهان نگه داشنت ناله

به  هاآنهای زیبا بیان منوده و با آراسنت نکرده است. او این مفاهیم را با تصویرپردازی

 گیری از صنعتانگیز کرده است. در این راستا با بهرها خیالهای بالغی، کالم خود ر صنعت

ای اوست. هتشخیص، دل را به انسانی مانند کرده است که صرب و شکیبایی و رازپوشی از ویژگی

ی شکیبایی او گسسته شده و زبان به شکوه و شکایت گشوده و پند پیشینیان اما در نهایت رشته

نفی منوده است؛ چرا که با صرب کردن او، نه « شودگ لعل میاز صرب کردن سن»اند را که گفته

دیل شده روحی تبتنها سنگ به لعل تبدیل نشد بلکه خود او به سنگ سخت و کالبد رسد و بی

که عشق و احساس در او خشکیده و سنگ وجود او نیز در نهایت از شدت غم و اندوه به خاکسرت 

 ایدهد که به گونهو ناامیدی شاعر را نشان می قراریتبدیل شده است. این شاهد، اوج بی

خیال انگیز آن را ابراز داشته است و با غلوی مقبول، ناکامی خود را منایانده و مخاطب را تحت 

 تأثیر قرار داده است.

   ارـــفتر ـــەم گــــــار قیبلـــرفتـــەم گــــــقیبل
 ارـــرفتـــەن گـــۆ بیـــای تــــــه جەفـــدڵ ب

   ارـــــەردەن کـەم کـــهێجرانت بەی تەور وەن
 وارـــی دیـــوون نەقشــــــمات و بێدەنگم چ

   ەرۆ ڕازـــــــــەنیت کـــاران چــــــه زوان یـــن
 ازــــــەرۆ نیـــەرز کــو عـــــەن دەلیلێـــنه ه

   ەوۆ دەنگتــــــەزداوەن بژنـــــۆش نـــه گـــن
 ۆ ڕەنگتـــوورش هەن بوینــــنەم ــــــه چـــن

   ەردمـــەی ســــــــاســـا مەبۆ هەنــــــنه کۆت
 ی دەردمــــــــه حاڵـــی بــــــۆ مەزانــــــنه ت

                                                          (١٣٤) 

جفا و هجران معشوقی شده دهد که گرفتار شاهد فوق، اوج ناراحتی و نگرانی شاعر را نشان می

سان دیواری مات و حیران داند. تبعات حاصل از این هجران، او را بهاست که او را قبله خود می

ساخته است. بند بند وجود عاشق از هجران معشوق در عذاب است و هر عضو از وجود او به 
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ا معشوق وگو برای گفترمق گشته است. زبان او دیگر یاای در فراق یار بیامر، ضعیف و بیگونه

را ندارد، دلی برایش منانده تا اظهار ارادت کند، و گوشی که صدای یار را بشنود، و چشامنی 

ریاد آید و فکه توان دیدن معشوق را داشته باشند. او در نهایت از این رشایط موجود به تنگ می

 شود.گاه منیپذیرد و معشوق از حال او آ دهد که چرا آه رسد او پایان منیرس می

   اـــــــم جیـــــــراغــا چـــــــم جیـــــــراغــچ
 اـــــــۆ جیـــه تــن جــهەر کەسێ کەردش م

   اـــــــەخت سیــۆ وه بـــــــد نیشـــــــنائومێ
 ا؟ــــۆم بدیــن تـەر مــــێ ئــانش چێش بـزی

   ارێــان کـــان کەردشـــۆس کەوتەبـــهەر ک
 ارێــــەد ڕۆ جــــــــه سـااڵت بـوو بـــــەوینـن

   ۆسەوهـۆس وه کـــان کـــۆس کەوتەبـــهەر ک
 ەوهــــــۆسـپـەڵـــۆ وه کـــــکــێـەڵاڵ دۆس پـئ

   ەمـــــــه چــوو بـــەوینـو بااڵت نــــەر ساتێـئ
 ای مەریەمـــــەب مەسیحـەزهـه مـوو نــمەش

                                                          (٨٩٢) 

ای هها یکی دیگر از مؤلفهها و ناکامیتوجه به فردیت خود و مقرص دانسنت دیگران در شکست

 خورد. او در اشعاربه چشم می دیوان بیسارانیتفکر رمانتیک است. این ویژگی در جای جای 

 پردازد و آنان خود و معشوق مییابی علل و عوامل جدایی و به وصال نرسیدن میخود به ریشه

طور که شاهد فوق داند. هامنچینان، معارضین، رقیبان و دشمنان میرا وجود حسودان، سخن

دهد که سبب جدایی چینان را مورد نفرین قرار میدهد شاعر از فرط غم و اندوه، سخننشان می

کند؛ چرا که کاری ا آرزو میشوربختی و مرگ عزیزانشان ر  هاآناند و برای او از معشوق بوده

 هانآ اند که او نتواند صد روز یک بار معشوق خود را ببیند؛ لذا، او نیز آروزی مرگ معشوقان کرده

 کند.را می

 ی اندوه در دیوان دو شاعرتطبیق و مقایسه -5-3-3

ی یحزن و اندوه در اشعار خلیل مطران علل و اسباب مختلفی دارد. اگرچه علت اصلی آن، جدا

های آن متعدد است. اندوه، رنج و ناامیدی بیسارانی تنها یک عامل و فراق یار است، اما انگیزه

های بیسارانی بسیار دارد و آن غم هجران یار و ناکامی در وصال معشوق است. حزن و اندوه

 همنایاند. او حتی از بتر از مطران است و کامال  وضعیت روحی شاعر را به مخاطب میسوزناک

های سیاه، تار، دودی و زرد توجه کند و تنها به رنگهای شاد در شعرش پرهیز میکار بردن رنگ
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را برگزیده است و این امر اوج افرسدگی و ناراحتی « خونین»ی قرمز، دارد و حتی به جای واژه

 رساند.شاعر را می

 غربت -5-4
ز هستند و همواره در نارضایتی ا ها نسبت به روزگار دچار نوعی رسخوردگی و آشفتگیرمانتیک

 کنند. فاصله میانبرند. به همین خاطر احساس تنهایی و غربت میی خویش به رس میجامعه

را دچار اندوه کرده است. بنابراین به دنبال راه  هاآنهاي جامعه، آرزوها با واقعیات و محدودیت

 (41-84:  4339یمی هالل، ها آزاد سازند. )غنگردند تا خود را از محدودیتفرار می

 غربت در دیوان خلیل مطران -5-4-1
بینند، به عزلت و انزوا پناه ها و مفاسدی که در جامعه میها، آشفتگیها به علت ظلمرمانتیک

یشان با جهان واقع، هاآنمیان آرزوها و آرم هاآنبرند تا از جوامع انسانی به دور باشند. می

نند؛ به همین خاطر گاهی در اشعارشان سعی دارند از کی زیادی احساس میفاصله

پردازی روی آورند. این فرار از واقعیت، گاهی با رجوع های موجود فرار کنند و به خیالواقعیت

یابد. خلیل مطران نیز در برخی اشعارش گاهی از به گذشته و یادآوری دوران کودکی منود می

 خورد.ایام حرست میکند و بر خوشی آن روزگار جوانی یاد می

   ابر ــــــي للشــــــا ر فقتــي یـــسونـالــــــج
 ابــــشبـم  الــــــی  وهــــــــدوا إلـــــــیـو أع

   ال ـــاه  قبـــــذي أل فنــــــان الـــــــي املکــف
 اب  ـــــن تصـــــی مـــا مضــــی مثل  مـــو عل

   ودیع  ــــــد  تــاهــــــلک املعــو د ع تــــــو لن
ی  اب  ـــــذهـن  الـــــرام حیـــــــوف  الکــــالض 

 (491: 4، ج4313مطران، )                        

خواهد تا با هم بنشینند، رشاب بنوشند و در عامل مستی در این ابیات مطران از دوستانش می

ن جایی سفر کنند که میعادگاه ایام خوش جوانی به دوران جوانی بازگردند و در عامل رویا به هام

اندیشد که بازگشت به چنین دورانی میرس نیست، پس بیاییم بوده است. او در نهایت، چنین می

با این یادها و خاطرات دوران جوانی همچون مهامنی بزرگوار وداع کنیم و با اجالل او را بدرقه 

 مناییم.

کند و آرزو دارد که به صفای آن روزها و رجوع می اشمطران گاهی نیز به دوران کودکی

زمان داشت، بازگردد. او دوران کودکی را همچون خواب خوشی ای که آنفراغت بال  کودکانه

گذرد و جوان توجهی به گذر این ایام ندارد. پس باید این دوران از زندگی را داند که میمی
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د، تنها خاطره و یادی از آن باقی خواهد ماند. وی غنیمت شمرد؛ زیرا وقتی بگذرد و به پایان برس

-دهد و از او میها دوری از وطن و زادگاهش )بعلبک(، آن را مورد خطاب قرار میبعد از سال

اش را که در آنجا سپری کرده بود، دوباره به یادش آورد تا خاطرات و یادگار خواهد دوران کودکی

رد کها بازی میروزهایی که آزادانه با لبی خندان بر تپهآن روزها دوباره برایش تداعی شود؛ آن 

 دوید. و می

ب     نـــــــم  و لکـــــری نعیـــــالکــا کــــو الص 
 ير  دار ـــــه غیـــی  بـــــتـي و الف  ـــــضـقـنــی

بـــــه  فـرء  عیش  ـــــــم  امل  ــن  یغ    ه  اــــــــــي ص 
 ار  ــــذکـــــــت  ـالــاش  بـــــــان  عـــــإذا بــــف

    الم  ــــــــــــک ســــــل ب  ـعــار  ب  ــــــــــه  آثــــإی
 زار  ــد  امل  ـــــــوی و بعــــ  ول  الن  ـــــد  طــــــبع

   ديــــــــــي و أعیــــــــــولتـي ط فـــــذ ک رین
 واريـــــــي م ت  ـــــن أعی نــــد  عـــــــرسم  عه

    يــــــی الط لول  السواجــــــي ع لــــأمش یوم  
 راريـــــــتـن  إال  افــــــــرار  فیهــــــــــتـال اف

 (141-149: 1)ج  

های غربت و برد و از تلخیدر برخی ابیات، شاعر دور از وطن خود و در غربت به رس می

کند. او خود را در هجرتی تحمیلی توصیف یاند، شکوه مهایی که او را احاطه کردهمصیبت

؛ کنندکند که برای غریبی همچون او هیچ انس و آرامشی ندارد و آفاق از هر سو او را طرد میمی

 (441: 4همچون خاشاکی که باد آن را در هوا بچرخاند. )ج

 غربت در دیوان بیسارانی -٢-5-4
را به خود اختصاص  دیوان بیسارانیای از احساس غربت، دلزدگی و غم تنهایی، بخش عمده

ارد؛ دداده است. این شاعر تحت تاثیر عوامل مختلفی از حس غربت و رسگردانی خود پرده بر می

 خورد و گاه از دوری وطن اندوهگین است.    گاهی از تنهایی و فراق یار حرست می

   ەنــــه دڵــــراغ نــــەن چــــه دڵــــراغ نــــچ
 ەنــــەم نه دڵـغەریبەن هەر خەس ــەر کــه

   ەنـــوون پەڕەی گوڵـــان چـــەی غەریبــــدڵ
 ەنـۆ خەیلێ موشکڵـار تێش نیشـــوڵ خــــگ

   ەردێــــان ســــەر پەنەش بواچــــەریب ئــغ
 ە دەردێــــۆ بــــەردێ پەرێش مەبــــەر سـه
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  وڵ دارۆــــل گــــان مێســــەریبــەی غــــدڵ
 ازارۆــــەن غەریب مــــــــر ئەو کەســــــــفکا

   ەنــــــــەراوان دیــــم فــــــوڵک غەریبیــــم
 ەنـــــەد بەرشیــــە حــــجم ــــــغەریبیداخ 

   عێزەت انــــەریبــغرۆ ــــمەگێەس ــەر کــه
 ەننەت ــێ جە جــــازۆ جایــــپەی وێش مەس

 (٤1٩: ٩٨١١)بێسارانی،   

 ی فوق، دوریکند. گاه همچون منونهگری میغم غربت در اشعار بیسارانی به چند صورت جلوه

ی خودش سفرهای گوناگونی رفته است و مناطق فراوانی را از زادگاه و وطن است که به گفته

ستان، کشمیر، هند، مرص و طور که در اشعار دیگرش از چین، ماچین، ارمندیده است؛ هامن

های مختلفی از قبیل ترسا، گاور، رهبانیت ه است و در سفرهای خود کیش و آییننام برد شام

ی فوق، در نهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ دین و آیینی و... را دیده است. بنابر قطعه

ها ب انسانداند و قلآزاری را برابر با کفر میدوستی نیست؛ در نتیجه مردمبرابر انسانیت و انسان

 رود.داند که حتی یک نگاه رسد همچون خاری در آن فرو میلطیفی می هایگلربگ مچونرا ه

داند که برای همنوعان او پس از ذکر این اوصاف در بیت آخر، بهشت را الیق کسانی می 

 خود عزت و احرتام قائل باشند.

   ڕەــــە بـــوون ڕوو کەروو نـــەی مەجنـــبه وێن
 ەڕــــــدەی تــــەر دیـــــڕەوان بۆ هووناو بە س

   ۆـــــــرۆ کـــــــە دڵ گێــــر دووریت نـــــــئای
 ۆـــــــە داخ دەرد دووری تـــــــوو جـــــــبناڵ

   دڵ ۆ نەـــــــەر گەردوون ئێدش بـــــقیبلەم ئ
 ڵــــگشت من بەرۆ وە گە ـــــــجشەاڵی وەر 

   ۆـای گڵکــای ئەلحەد تەنگنــپەی چێش؟ ج
 ۆـــــــداخ دەرد دووری تە ـــــــجخاستەرەن 

  (٨٠٩) 

از ابعاد دیگر غم غربت در شعر بیسارانی، دوری و جدایی از خانواده و معشوق است. در شاهد 

فوق به خاطر این غم غربت در صدد است همچون مجنون رو به کوه و بیابان بگذارد و اشک 

سوزاند. او در این معشوق همچون آتشی درون او را می خونین بر دیده جاری کند؛ چرا که فراق

دوری از تو را برای من  ،گوید اگر روزگاردهد و به او میخصوص معشوق را مورد خطاب قرار می

گوید مرگ پس هامن بهرت که قبل از همه جان من را بستاند. در نهایت می ،مقدر کرده باشد
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که در آن داغ دوری تو را بر دل داشته باشم. شاهد ای است برای من بسیار گواراتر از زندگی

کند که قلب او را پاره پاره ساخته و مرگ را بر این زندگی دوم نیز درد دوری از خانواده را بیان می

 دهد؛ چرا که درد مرگ فقط یکبار است و درد دوری از یار هر لحظه مرگی است. ترجیح می

   ەردەمـــویی ـــــــەردەم وەشـــی ویـــــــوەش

 اڵ ویەردەم؟ـــــۆن وەشی وەخت ســـــئاخ ک

   ؟ەردەمـــۆن ئەو دڵ به سپەر ناوەکان کـــــک

 ۆن هووناو جەرگ چوون شەربەت وەردەم؟ـک

   ۆن ئەو سەودا و سەبر به ساڵ و ماهێ؟ـــــک

 ێ؟ـــــم نێگاهـــــەرد به نیـــــم مەکــــقنیات

   ەوارانـــــۆنه هـــــه سەنگ کـــــان بـــــبیەن

 ارانـــنری چــــەی چەتــــای سایـــپەی تەم

  (1٢1) 

تنگی و حرست به چیزهایی است که در دیگر غم غربت در اشعار بیسارانی، حس دل ب عد

گذشته آنها را تجربه کرده و در زمان حال آنها را از دست داده است؛ از جمله غربت جدایی از 

 ی شیریندارد و به یاد گذشتهوری او را با ایامژهای گوناگون بیان میمعشوق است که غم د

دهد. عنرص مهم و تأثیرگذار برای بیان آن، اسلوب استفهام در معنای تحرس خود آه و ناله رس می

پرسد: کجاست آید، شاعر با حرست میی فوق برمیطور که از منونهیا حرست است. هامن

ساخت؟ ایی که در کنار معشوق دل را سپر ناوک مژگان میروزهای شیرین گذشته؟ روزه

اش به کامش همچون رشبتی بود؟ کجاست روزهایی که کجاست روزهایی که خون دل کنونی

کرد؟ اما اکنون آنها را ها صرب پیشه میکرد و از برای آن سالبه نیم نگاه معشوق قناعت می

ساخته است. بنابراین برای فرار از وضع  یابد و فراق معشوق او را به سنگ سختی مبدلمنی

کند و خاطرات شیرینی را که در گذشته با گذرانی با معشوق را تداعی میموجود، دوران خوش

کند و در صدد است از این طریق درد و فشارهای روحی خود را او تجربه کرده است، مرور می

 بکاهد.

   یـــــــەی مناڵــاخ پـی ئــــــەی مناڵــاخ پـئ
 یـــــــاڵـــەرێ منــا پـــــــاخ وا درێغــــــــــئ

   یـــــــەم بێ خاڵـــرم جه خـــــگۆشەی خات
 یـــــــی و تاڵــــــالقەید بیم جه تان جه وەش
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   ی یارانــــــن چەنــم مەکەرد مـــــــهەر بازی
 ازدارانـــــاوەش نازک نــــه بــــــــمەشیم ن

   انــــــــم منەپۆشـــــــەمین لێــــازدارن جـن
 انـــــــران زڵف وەشبۆشــــەرم سەیـــــــمەک

   ڵــــەی باتــــی زەمانــــه شوومــــه جـــئیس
 ڵـــــــەران ســم مەکـــیەک لێنازاران یەک

  (١٢) 

ان روزگار بار آوری مکرر و حرستطور که گفته شد، غم غربت شاعر عمدتا  به صورت یادهامن

عف ضه، ها گریز به دوران کودکی است که خ لق افرسدخوش گذشته است. یکی از این یادآوری

کند تا بلکه از این طریق دوران کودکی میمرور جسامنی و پیری به طور متناوب او را وادار به 

ان های دوران پیری جرب ها و ناتوانیکمبودهای روحی و فکری خود را در فراسوی درد ناکامی

 پردازد؛ آنگاه کهمناید. در شاهد فوق، با افسوس و دریغ به ذکر خاطرات دوران کودکی خود می

توانست در آغوش زیبارویان جای ی ذهنی نداشت و مدام مشغول بازی بود و میهیچ دغدغه

یان وگیرد. اما اکنون پیری در او راه یافته و زیبایی و شادابی گذشته را از دست داده است و زیبار 

 برای فرار از ؛ پسدهد که شاعر از پیری خود دچار وحشت شده. ابیات نشان میگریزاننداز او 

 وضع موجود به خاطرات دوران کودکی پناه برده است.

 مقایسه و تطبیق غربت در دیوان دو شاعر -5-4-3
ذا، هردو زدگی و غربت نزد هر دو شاعر، ناشی از فراق محبوب و جرب روزگار است. لاحساس دل

ند. کنرو دارند، به ایام جوانی و کودکی خود رجوع میبرای فرار از واقعیت اندوهباری که پیش  

ی مشرتک مطران و بیسارانی برای رجوع به گذشته، آن است که هر دو از نامالیامت و انگیزه

خاطرات اند و تالش دارند با رجوع به گذشته و مرور و تداعی زدههای دوران پیری دلتلخی

نند کشیرین جوانی، غم ایام پیری را اندکی تسکین دهند. هر دو شاعر دوران کودکی را مرور می

کردند و نزد خوبرویان محبوب بودند. مطران عشق دوران خیال بازی میبال و بیکه چه سبک

دغدغه بیان کرده است و معتقد است که چنین حالتی در دوران کودکی را عشقی پاک و بی

گسالی وجود ندارد. بیسارانی بیشرت در حرست دورانی است که در کنار معشوق لحظات بزر 

خوشی را سپری منوده است. اما مطران در غم سپری شدن دوران جوانی است و آرزومند 

یزد راندوه آن است؛ اگرچه گاهی همچون بیسارانی از فراق یار اشک خون میبازگشت روزگار بی

 کند.معشوق را یادآوری می و خاطرات بودن در کنار
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 گیرینتیجه -6 

داران رمانتیسم در ادبیات خلیل مطران و مالمصطفی بیسارانی هر دو از پیشگامان و طالیه

اند. پژوهش حارض، تقدم بیسارانی را نسبت به پدیدآورندگان آثار ادبی و عربی و کردی بوده

نشان  حارض. بررسی تطبیقی دهدیمها نشان فرهنگی مکتب رمانتیک در ادبیات سایر ملت

ا و هو غم غربت به شیوهپردازی، حزن گرایی، خیالطبیعتعشق،  نظیرهای رمانتیک مؤلفهداد 

 . عنرص عشق در شعر این دو شاعر، عشقی زمینیاندختلفی به کار گرفته شدههای متصویرسازی

ه از عمق درون هر دو شاعر نشأت گرفته و در هیچ بوده و بیانگر احساسی پاک و عفیف است ک

زمانی هوس و پلیدی در آن راه نیافته است. شاعران در توصیف هرکدام از عنرص رمانتیک، عشق 

 اند.ای مسائل عاشقانه را در آن دخیل دانستهو عاطفه را با آن ممزوج ساخته و به گونه

ای دارد و همچون شاعری ناتورال آن را در دو شاعر جایگاه برجسته آثارگرایی در طبیعت

ز اندازهای زیبا و سحرانگیاند. خاستگاه و موطن دو شاعر که دارای طبیعت و چشمآغوش کشیده

به عنارص طبیعت، جان داده و هر . آنها دارد، در گرایش دو شاعر به سبک رمانتیک نقش است

رای منادی ب اند و گاه آن راپرداخته ا آنها به گفتگوای فرض کرده و بعنرص را همچون موجود زنده

و  دارای اسلوب قصصی استخلیل مطران و بیسارانی  اشعاراند. بیان عقاید خود به کار گرفته

به  اشاز وحدت عضوی برخوردارند. آنها در توصیفات خود از معشوق، طبیعت و حاالت نفسانی

اده اند، بلکه از لغات و تعبیرات ساده و روان استفای لفظی و صنایع بدیعی نپرداختههپیچیدگی

 اند.اند؛ در عین اینکه مقصود خود را به طور کامل منتقل کردهمنوده

 خورد، ایناز جمله وجوه افرتاقی که در تطبیق اشعار رمانتیک این دو شاعر به چشم می

ی خود بسیار افراط ورزیده و عشق تا حدی عاشقانه نی واست که بیسارانی در بیان عواطف درو 

خود ساخته و عنان اختیار از کف او ستانده، که مذهب شیخ صنعان را در پیش او را از خود بی

 اما خلیل مطران نسبتگردد. پروا ایامن خود را باخته و تسلیم محض معشوق میگیرد و بیمی

و کمرت به شکوه و گالیه پرداخته است؛ زیرا او معتقد  به بیسارانی بر درد هجران شکیباتر است

ای هها گردد. سیکی از جلوهورزی و نزدیکی دلتواند مانع از عشقاست که فاصله و جدایی منی

اند حزن و اندوه است. بیسارانی تنها یک رمانتیک که هر دو شاعر در اشعار خود منتقل منوده

آن جدایی و هجران یار است. ناکامی او در وصال به محبوب انگیزه برای غم و اندوه خود دارد و 

آمیز بیسارانی است. اما مطران ازآنجاکه دارای شعر مناسبات است، ی اشعار حزنعلت عمده

های مختلفی برای ابراز حزن و اندوه خود دارد؛ اگرچه دلیل اصلی او برای بیان عوامل و انگیزه

طن است. او همچنین اشعاری در سوگ دوستان، تلخی اندوه، جدایی از معشوق و دوری از و 

 وفایی یاران دارد.  جنگ، آوارگی افراد و بی
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