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مکتب ادبی رمانتیک در اواخر قرن هجدهم و تحت تأثیر
تحوالت و جریانهای فکری و سیاسی طبقات متوسط
اجتامعی ،در کشورهای اروپایی شکل گرفت .در ادبیات
عربی ،خلیل مطران به عنوان طالیهدار مکتب رمانتیک
شناخته شده است .طبیعت سحرانگیز لبنان ،استعداد
ذاتی ،عواطف و احساسات لطیف و افکار انتقادی
مطران ،او را در این راه یاری منود .در ادبیات کردی نیز
مولوی کرد به مثابه برجستهترین شاعر این مکتب
شناخته شده است .اما با توجه به اینکه بیسارانی بیش
از به یک و نیم قرن پیش از مولوی زیسته و شاخصههای
مکتب رمانتیک در رسارس اشعار وی موج میزند،
میتوان نتیجه گرفت که یکی از پیشگامان مکتب
رمانتیک در ادبیات کردی ،بیسارانی است .ازاینرو،
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
تطبیقی آمریکایی ،اشعار رمانتیک او را با اشعار رمانتیک
خلیل مطران ،شاعر معارص عرب ،مورد تطبیق و بررسی
قرار دهند .یافتههای پژوهش ،ضمن توجه به پیشتاز
بودن هر دو شاعر در این مکتب ادبی ،این امر را نشان
داده است که هر دو شاعر از بیشرت مولفهها و
شاخصههای رمانتیسم بهره جستهاند و در این میان
نخست توصیف طبیعت سپس خیالپردازی و احساس
رسشار دارای بیشرتین بسامد هستند.

قوتابخانەی ڕۆمانتیک لە کۆتایی سدەی هەژدە و لە ژێر
کارتێکەریی گۆڕانکاریی هزری و ڕامیاری چینی
ناوەڕاستی کۆمەڵگا لە واڵتە ئوروپاییەکاندا پێک هات.
لە وێژەی عەرەبیدا ،خەلیل مەتران بە پێشەنگی ئەم
قوتابخانەیە نارساوە .رسوشتی سیحراویی لوبنان،
بەهرەی زاتی ،سۆز و هەستی دەروونی ناسک و
هەستمەند و بیروڕای ڕەخنەیی ئەم شاعیرە ،لەم
رێگایەدا یارمەتیدەری بووە .هەروەها لە ئەدەبی کوردیدا
مەولەویی کورد بە دیارترین شاعیری ئەم قوتابخانەیە
نارساوە .بەاڵم بە پێی ئەوەی کە مامۆستا بێسارانی زیاتر
له یەک و نیو سەدە پێشرت لە مەولەوی ژیاوە و
مۆرکەکانی قوتابخانەی ڕۆمانتیک لە سەرانسەری
دیوانەکەیدا وە بەرچاو دەکەوێت ،بە شێوەیەکی
سەرەکی نەکەوتووە بەر دیدەی توێژەران و ڕەخنەگەران؛
نووسەرانی ئەم لێکۆڵینەوە هەوڵ دەدەن وێڕای
ناساندنی ئەم شاعیرە بەهێز و پایەبەرزە ،پێشەنگ بوونی
ئەو لە ڕێبازی ڕۆمانتیکدا روون بکەنەوە و هەروەها بە پێی
قوتابخانەی بەراوردکارانەی ئەمریکی ،بەرهەمە
ڕۆمانتیکەکانی لە گەڵ بەرهەمەکانی خەلیل مەتران
بەراورد بکەن .ئاکامەکانی ئەم لێکۆڵینەوە ،پێشەنگیی
هەر دوو شاعیر لەم ڕێبازە ئەدەبییەدا ئەسەملێنێت و
نیشان دەدات هەر دوو شاعیر لە مۆرکە ڕۆمانتیکەکان
کەڵکیان وەرگرتووە و سەرەتا عەشق و رسوشتخوازی و
گەڕاندنەوەی ،پاشان خەیاڵ و هەست و جۆش زۆرترین
فرەپاتییان بووە.

واژگان کلیدی :رمانتیسم؛ مکتب تطبیقی
آمریکایی؛ خلیل مطران؛ بیسارانی

وشەگەلی سەرەکی :ڕۆمانتیزم؛ قوتابخانەی
بەراوردکارانەی ئەمریکی؛ خەلیل مەتران؛ بێسارانی
I

mpishvaiialavi@yahoo.com
parvin.u94@gmail.com
III
golbahar.n1991@gmail.com
II

 | 87پژوهشنامه ادبیات کردی ،س ،5 .ش ،7 .پاییز و زمستان 8937
 -1مقدمه
در اواخر قرن هجدهم میالدی تحوالتی فکری و سیاسی در کشورهای اروپایی به وجود آمد که
عوامل آن ادیبان و اندیشمندان طبقهی متوسط جامعه یعنی بورژواها بودند .این طبقه خواستار
آزادی و مساوات بودند و همواره سعی داشتند به امتیازات اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی
جدیدی دست یابند .بنابراین علیه رقیب رسسخت خود یعنی طبقهی ارشاف میشوریدند .آنان
رسانجام توانستند از تجمل و نفوذ ارشافیان کاسته و با فروپاشی آنها بسرتی را برای ظهور
قدرت خود فراهم آورند و با رهایی از چارچوبهای سنتی ،ایدههای شخصی خود را تحقق
بخشند .طولی نکشید که این تحوالت وارد عرصهی ادبیات شد و به عنوان مکتبی جدید به نام
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
تقدیم ملتها میکند که در نوع خود بزرگترین لذت را ایجاد میکند .شاخصهها و مؤلفههایی
برای این مکتب تعیین شده است؛ از جمله ،توجه به عاطفه و خیال ،جایگزین ساخنت قلب به
جای عقل به عنوان منبعی برای الهام و وطنی برای احساسات و هدایتگری که خطا منیکند،
اهتامم ورزیدن به شعر غنایی ،پیروی از امیال ذهنی ،خیالپردازی ،حزن و اندوه ،فرار از
واقعیت ،غم غربت و فردگرایی (شکیب انصاری .)419 :4931 ،رمانتیکها ندای در هم
شکسنت محدودیتها ،قواعد و اسلوب سنتی را رس میدادند ،بر آزادی ،غنا ،فطرت ،ذوق و
مفاهیمی از این دست مترکز میکردند ،ساده نوشنت را مورد توجه قرار میدادند و از به کارگیری
زبان مصنوع متکلف پرهیز میکردند ،موسیقی و الوان جدیدی را در چارچوب زبانی دقیق به
کار میگرفتند و در کنار آن زبان مادری خود را نیز حفظ میکردند (نشاوی.)453 :4391 ،
رمانتیکها عالوه بر درونمایههای شعری در ساختار آن نیز تغییراتی ایجاد کردند .از جمله این
تغییرات وحدت عضوی در شعر بود .آنها بر خالف کالسیکها ،قصیده را همچون موجودی
زنده فرض می کردند که هر جزء آن دارای حیات و به هم وابسته است .بنابراین هیچ بیتی را
مستقل از دیگری به حساب منیآورند.
خاستگاه این جنبش ابتدا در آملان  ،سپس انگلستان و فرانسه و رسارس اروپا بود.
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
عربی از جمله کشورهایی بودند که به طور مستقیم از مکتب جدید تأثیر پذیرفتند .زیرا در آن
زمان برخی از شاعران عربی برای فرار از استبداد عثامنی به فرانسه مهاجرت کردند و تحت تأثیر
فرهنگ و ادبیات آن قرار گرفتند .یکی از این شاعران خلیل مطران ( )4981بود .او با دانشی
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که در زمینهی زبان و ادبیات فرانسه داشت ،تحت تأثیر این مکتب قرار گرفت و برای نخستین
بار مکتب رمانتیک را وارد ادبیات عربی منود و راه را برای دیگر شاعران از جمله شکری ،مازنی،
عقاد و ابوشادی هموار کرد.
برخی از شاعران کرد سدههای هفده الی نوزده میالدی نیز در ساختار و محتوای شعر
کالسیک تغییراتی پدید آوردند و در اشعارشان را به گونهای متفاوت از سنتها و قواعد
کالسیستی رسودند .برخالف برخی از پژوهشهای حوزهی ادبیات کردی گورانی که مولوی کرد
را نخستین شاعر رمانتیک میدانند ،میتوان گفت رمانتیسم در ادبیات کردی به قرن نوزدهم
محدود منیشود .به عنوان مثال ،خورشید رشید از روی عدم اطالع از وجود شخصیت بیسارانی،
پیشگامی رمانتیک کردی را به مولوی کرد نسبت داده است (رشید احمد )83 :4993 ،اما او از
این نکته غافل بوده است که بیسارانی ( 4414م ).یک ونیم قرن پیش از مولوی و حتی پیش
از ظهور این مکتب و تعیین شاخصههای آن توسط ویکتور هوگو ،زیباترین هرن غنایی را بر اساس
عدم پیروی از نظام کهن شعری (وحدت بیت) به تاریخ شعر کردی تقدیم داشته و اشعاری را به
هورامی رسوده است که مصداق کامل مؤلفههایی است که برای مکتب رمانتیک تعریف شده
است .از این رو نگارندگان در صدد برآمدند تا با جمعآوری اطالعات مربوط به مکتب فوق و
تطبیق آن با دیوان بیسارانی و رشح منونههایی از اشعار رمانتیک این شاعر ،پیشگامی او را در
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:
 -4مؤلفههای رمانتیک در دیوان مطران و بیسارانی چگونه جلوهگر شده است؟
 -1وجوه اشرتاک و افرتاق اشعار رمانتیک مطران و بیسارانی در چیست؟
٢ـ پیشینه پژوهش
علیرغم پژوهش صورت گرفته پیرامون زندگی و اندیشههای هرنی بیسارانی ،هنوز جنبههای
شخصیت ادبی وی به طور کامل شناخته نشده است .برخی از پژوهشهایی که در مورد وی

صورت گرفته است ،شامل این موارد هستند :بابامردوخ روحانی ( )4941در کتاب تاریخ مشاهیر
کرد و امین زکی بیک ( )4318در کتاب مشاهیر کرد و کردستان و نیز فصلنامهی ژیوار به صورت
کلی به زندگی و اشعار و سبک بیسارانی پرداختهاند .محمدپور ( )4994در کتابی با عنوان
رسود خزان به تحلیل انتقادی سبکشناسی اشعار بیسارانی پرداخته و در سه سطح زبانی و
فکری و ادبی اشعار او را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است .رسول نژاد و یوسفی ( )4931در
مقالهی «بازتاب مفاهیم دینی و عرفانی در دیوان مال مصطفی بیسارانی» او را به عنوان شاعری
صوفی مسلک معرفی کرده ،اشعار دینی و عرفانی را از دیوان او استخراج کرده و آنها را مورد
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بررسی قرار دادهاند .با توجه به شباهتهای سبکشناختی بیسارانی و مولوی کرد میتوان به
آن دسته از پژوهشها نیز اشاره منود که بر مولفههای رمانتیک در اشعار مولوی صحه مینهند.

به عنوان مثال ،خورشید رشید احمد ( )4393در کتابی تحت عنوان مکتب رمانتیک در اشعار
مولوی کرد سعی منوده است شاخصههای رمانتیک را در آثار این شاعر نشان دهد .همچنین،
بختیار سجادی ( )4983در مقالهای تحت عنوان «مولفههای رمانتیک در اشعار مولوی کرد»
برخی از ویژگیهای رمانتیک را در آثار این شاعر مورد بررسی قرار داده است .سجادی ()4935
در مقاله دیگری با عنوان «سبکشناسی ادبیات گورانی» به بررسی شباهتهای سبکشناختی
مولوی کرد و بیسارانی پرداخته است.
دربارهی خلیل مطران پژوهشهای متعددی صورت گرفته است .در این مقاله تنها به آن
دسته از کتابها و مقاالت اشاره میشود که در آنها به بررسی آثار مطران و ویژگیهای رمانتیک
آن پرداخته شده است .الرمادی ( )4381در کتاب خلیل مطران شاعر األقطار العربیه پیشگام
بودن مطران را در ادبیات رمانتیک عربی اثبات منوده است و با اشاره به فعالیتهای موثر ادبی

او ،علت شهرتش را در رسزمینهای عربی بیان کرده است .سعاده ( )4389در کتاب خلیل
مطران وریث الرومانطیقیه الفرنسیه و رائد الشعر العربی املعارص خلیل مطران را در میان
شاعران عرب به عنوان وارث مکتب رمانتیک فرانسه دانسته است که این مکتب نوین را به ادبیات

عربی منتقل منوده است .الحاوی ( )4394در کتاب خلیل مطران طلیعه الشعراء املحدثین
خلیل مطران را پیشگام و محرک ادیبان عرب برای روی آوردن به آثار فرانسوی و مکتب نوین
رمانتیک معرفی کرده است.
حریرچی و مزرعهشاهی ( )4993در مقالهای تحت عنوان «مظاهر رمانتیک در اشعار خلیل
مطران» به بررسی مؤلفههای رمانتیکی مطران پرداختهاند .عبادیان و سلیامنی ( )4934در
مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی مکتب رمانتیک در اشعار نیام یوشیج و خلیل مطران» به
بررسی مولفههای مکتب رمانتیک در اشعار این دو شاعر که هر دو در ادبیات مرز و بوم خود
پیشگام رمانتیک هستند ،پرداختهاند .فوزی و خنشا ( )4935در مقالهای با عنوان «جلوههای
عشق در شعر خلیل مطران» از میان مؤلفههای رمانتیک در شعر خلیل مطران به مؤلفهی عشق
پرداختهاند و آن را به اقسام مختلفی تقسیم کردهاند .محمدرضایی و جاهد ( )4935در مقالهای
با عنوان «طبیعتگرایی پنهان در شعر خلیل مطران» از میان مؤلفههای رمانتیکی اشعار مطران
به بررسی جلوههای طبیعتگرایی پرداختهاند.
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 -3نگاهی به زندگی و آثار خلیل مطران
خلیل مطران شاعر نامدار لبنانی و پیشگام مکتب رمانتیک ادبیات عربی در سال  4981م .در
شهر بعلبک و در خانوادهای مسیحی به دنیا آمد .او خواندن و نوشنت را در مدرسهی ابتدایی
زحله فراگرفت و سپس پدرش او را به بیروت فرستاد تا در مدرسهی بطریرکیه نزد استادانی چون
خلیل یازجی ،ابراهیم یازجی و عبدالله بستانی کسب علم مناید و ادبیات عربی و ادبیات
اروپایی را فراگیرد .خلیل مطران تحصیل را کنار گذاشت و به مطالعهی آثار نویسندگان و
شاعران بزرگ پرداخت و به فرهنگ وسیع عربی و اروپایی آراسته شد .مطران به واسطهی این
غنای فرهنگی ،افقهای وسیعتری مقابلش گشوده شد .این دیدگاه به او یاد داد که «آیندهی
ادبیات عربی ،متعلق به آثاری نیست که شیوههای معنایی و ساختاری پیشین را پیروی می
کنند ،بلکه متعلق به کسانی است که دربارهی روح ،احساسات و گرایشهای عرص جدید در یک
قالب اصیل عربی قلم زده باشند» (فاخوری.)4149 :4998 ،
او در سال  4931م .پس از رسودن قصیدهای در هجو سلطان عبدالحمید ،مجبور شد به
فرانسه برود و مدتی را در پاریس مباند .در سال  4931به مرص رفت و در اسکندریه اقامت کرد
و مشغول نوشنت روزنامهی األهرام شد .بعد از آن در قاهره اقامت گزید و مجله املرصیه و مجله
الجوائب املرصیه را منترش کرد (شکیب انصاری .)415 :4984 ،مطران عالوه بر فعالیت در
زمینهی روزنامهنگاری به کار ترجمه و منایشنامه عالقه داشت .او در فعالیتهای ترجمهای خود
به تاریخ ،اقتصاد ،اصول تربیتی ،قصاید شعری و آثار منایشنامهای پرداخته است .در سال
 4349به همراه حافظ ابراهیم کتاب املوجز العام فی االقتصاد را ترجمه منود که در نوع خود
جدید به حساب میآمد و توانایی مطران و توجه او را به علوم جدید نشان میداد.
مهمترین و بارزترین موضوعاتی که در اشعار مطران منایش داده شده است ،شعر مناسبات،
وصف طبیعت ،عشق و شعر داستانی است .مطران در خالل این موضوعات به برخی از
قالبهای شعری و قید و بندهای آن تاخته و همین طور به مضامینی همچون ظلم ،استعامر،
جهل و خواری پرداخته است (عشقوتی .)99 :4334 ،خلیل مطران اولین کسی است که در
عین پایبندی به اصول پیشین ،همگام شدن با عرص را در خلق آثارش رضوری دانسته و تقلید
رصف از پیشینیان را مانعی برای پیرشفت میداند .به همین خاطر خلیل مطران را پیشگام و
طالیهدار مکتب رمانتیک در ادبیات عربی دانستهاند.
از جمله مهمترین عواملی که باعث گرایش مطران به اندیشههای رمانتیک شد میتوان به
سه مورد اشاره منود« :تجربههای فردی شاعر در زندگی همچون عشق ،مهاجرت و ورشکستگی
مالی ،دارا بودن فرهنگ غنی عربی ،اطالع از علوم مختلف و تاثیری که ابراهیم یازجی در اندیشه
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و افکار او نهاد ،نیز آشنایی با فرهنگ غربی و مطالعهی ادبیات فرانسوی» (املوسی:4333 ،
 .)414او به اهمیت کلی قصیده در مقابل توجه به بیت تأکید کرد و وحدت بیت را که از قبل
مخصوصا نزد کالسیکها متعارف بود ،مورد نقد قرار داد و این مسئله از اولین نشانههایی است
که او را به تأسیس این مکتب سوق داد (خورشا .)418 :4994 ،مطران به دلیل شهرتش در
مرص و شام به «شاعر القطرین» شهرت یافت و به دلیل آوازهای که در متام کشورهای عربی
داشت به «شاعر األقطار العربیه» شهرت یافت.
خلیل مطران آثار بسیاری دارد که بسیاری از آنها به صورت خطی باقی مانده است .اما
آثار چاپ شدهی او عبارتند از :دیوان الخلیل ،مرآهی األیام يف ملخص تاریخ العام ،ترجمه
منایشنامههای شکسپیر و کورنیه به عربی مثل مکبث ،هملت ،عطیل ،تاجر البندقیه ،السید،
سنا و الی الشباب ،همچنین ارجوزههایی دربارهی اخالق و حسن رفتار (فاخوری:4998 ،
 .)4119خلیل مطران بعد از اینکه چنین آثار ارزندهای را به ادبیات عربی تقدیم منود ،در اواخر
حیاتش به بیامری نقرس دچار شد و در سال  4313وفات یافت.
 -4نگاهی به زندگی و آثار ماموستا بیسارانی
مال مصطفی بیسارانی شاعر و عارف کرد در سال ( 4151-4159ه .ق 4414 / .م ).در خاندانی
پایبند به دین و رشیعت به دنیا آمد و در بیساران نشأت یافت .او در محرض استادان مسلم وقت
اجازهی افتا دریافت منود و در علم اصول نیز دست داشت (سجادی .)٤٩٢ :٩٨٣١ ،مولوی و

دیگران از او به نیکی یاد کردهاند تا جایی که مولوی او را سودایی کامل لقب داده است (دیوان
مولوی .)511 :4985 ،عالوه بر این ،او را شاعر رسهگوی شعر کردی معرفی کردهاند که
فردوسیوار تاروپود زبان هورامی را از هجوم عنارص عاریتی زبآنهای دیگر محفوظ داشته است
(محمدپور .)٣١ :٩٨٣١ ،وی از پیشقراوالن مکتب رمانتیک است و دارای دیوان اشعاری
رمانتیک با تصویرگریهای ناب و بینظیر به زبان هورامی است که خود زبانی به قدمت زرتشت
و اوستا است.

عشق به عنوان مهمترین مؤلفههای مکتب رمانتیک خمیرمایهی بخش عظیمی از دیوان
بیسارانی را تشکیل میدهد .هامنطور که از اشعارش برمیآید او در جوانی عشقی ناکام را
تجربه منود و به عنوان دلدادهای محنتچشیده و شاعری شوریدهحال و هجرانکشیده ،هرن
شعری خود را اساسی برای بیان عواطف شخصی خود قرار داد و به گفتهی تذکرهنویسان تا
پایان عمرش به خاطر آن شکست عشقی ازدواج نکرد و مجرد باقی ماند .اشعار عاشقانهی او به
حدی دلنشین و شورانگیز است که با وجود گذشت یک قرن ،هنوز ورد زبان عاشقان سوختهدل
است .عشق ناکام شاعر را میتوان مهمرتین انگیزهی او برای ابداع مکتب رمانتیک دانست؛ زیرا
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او شاعر حزن و اندوه بود و طیف وسیعی از کلامت و عنارص ماتمزده در دیوانش وجود دارد که
انعکاس درونی او را نشان میدهد .بسامد باالی ترکیبات «خهزان ،زەردی ،دەرد ،داخ ،دڵ پاره
پاره ،کزەی جەرگ ،ئاهی سەرد ،جامی خەم ،ههناسهی سهرد ،دڵ هووناو و  »...خود مهر تأییدی
بر مکنونات درونی و دنیای پر غم و اندوه شاعر است که روح رمانتیکی را بر دیوان اشعار او
افکنده است .عالوه بر مسئلهی عشق ،پرورش شاعر در طبیعت زیبای هورامان و جلوهگاه
دلربای آن در جوشش اندیشههای شاعر و طبع لطیف او نقش داشته و او را به خلق اشعار
رمانتیک در راستای طبیعت جاندار و بیجان سوق داده است .از دیگر مضامین شعری او و
مرتبط به ادبیات رمانتیک ،غم غربت است که بیسارانی آنگاه که برای کسب علم به شهرهای
دیگر سفر کرده ،رسوده است.
 -5بررسی مؤلفههای رمانتیک در شعر دو شاعر
 -1-5عشق
شاید بتوان گفت از میان مؤلفههای رمانتیک ،عشق اولین و مهمترین عنرص این مکتب به
حساب میآید؛ زیرا «عنرص عشق نزد رمانیتکها برترین فضیلتهاست که از پاکی و صفای روح
و دل نشأت میگیرد .آنان معتقدند که عشق احساسی است که قابل ترجمه و بیان نیست و
حتی گاهی به درجهی پرستیدن و عبادت میرسد» (غنیمی هالل .)448 :4339 ،عشق
حالتی است که رمانتیکها ،به طور کامال آگاهانه در آن رشوع به حرکت میکنند و با عشق
نسبت به زن ،تکامل مییابند( .الحاوی)483 :4394 ،
 -1-1-5عشق در دیوان خلیل مطران
الحب العذری
أبـکـــــــــي إذا غـدت الظبــــــــاء فلــــــــم
أر زینـــــــهی األتــــــراب فـــــي الســــرب
فــارقتهـــــــا أبـــغــــــي سعــــادتهـــــــــــا
و الحب فــــــي القربــــــان ال فــــي القــرب
(مطران ،4313 ،ج)494 :4
از ابیات فوق برمیآید که عشق از دیدگاه شاعر ،هامنطور که از عنوانش پیداست یک عشق
عذری و پیراسته از گناه است .او معشوق را به اجزایی از طبیعت که مظهر زیبایی و جاملند
تشبیه میکند و از توصیفات مبتذل جسامنی خودداری میورزد .او اگرچه از دوری و فراق یار
اندوه گین است ،اما برایش خوشبختی و سعادت آرزو دارد و از دوری او شکوه منیکند؛ زیرا
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معتقد است که الزمهی عشق نزدیک بودن به لحاظ مکانی نیست؛ بلکه عشق محبت قلبی و
نزدیکی دلها به یکدیگر است.
لقــــد ذکــــــرتک و النهـــــــــار مــــــودع
و خواطــــــري تبــــــــدو تجـــــاه نواظـــري
و الدمــــــــع مـــن جفنـــي یسیل نضـــــاره

و القلب بیــــــن مهابــــــــهی و رجــــــــــاء
کلمـــــی کدامیـــهی السحـــــاب إزائـــــي
فـــــــوق العقیـــق علــــــی ذری ســــــوداء
()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
میآورد .او خاطراتش را در مقابل چشامنش مجسم میبیند ،درحالی که به خاطر اشکهای
خونینش آنها را همچون ابرهای رسخی مییابد که در آسامن نظاره میکند .گویی رسخی شفق
شاعر را به یاد خاطرات گذشته انداخته است ،که دور شدهاند و جز اندوه و ایجاد فضایی غمانگیز
اثری از خود به جای نگذاشتهاند .او اشکهایش را به عقیقی تشبیه منوده که بر باالی قلههایی
سیاه قرار گرفتهاند .اینجاست که شاعر غم عشق را با وصف طبیعت درمیآمیزد و با بیانی ساده
و بدون تکلف ،تصویری صادقانه از احساساتش خلق میکند.
عاشق متیم
مــــاذا یعـــــاين يف الهـــوی أهل الهـــــوی
مــــن سفک دمـــــع و احتــــــراق صــــدور
فــــي الحــــي أعرابیـــــهی هـدرت دمــــــا
لــــــو ال الهـــــوی مـــــا کـــان باملهــــدور
حسنـــــــاء تخطــــر بیـن أبیـــات الحمـــی
خطــــرات عیــــن فـــي الحنــــان و حــــور
بــــدالل غصـــــن فــــي حلـــــی نـــــــواره
و جمــــــال شمس فـــي غاللــــهی نــــــور
(ج)439 :1
مطران آنگاه که از عشق و سختیهای آن همچون اشک ،اندوه و گریه سخن میگوید در
واقع شکوهای از معشوق ندارد .او با خود میگوید که ،اهل عشق از چه مینالند ،آیا از اشک
ریخنت و سوزش قلب شکوه میکنند .شاعر معتقد است که اینها همه آثار عشق است؛ پس جای
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گله و شکایت نیست .او معشوق زیبارو را به صحرانشینی بدوی تشبیه منوده است که در میان
قبایل میگردد و خون آنان را میریزد .اما اگر عشق نبود ،خون کسی ریخته منیشد و کسی از
درد عشق منیمرد .شاعر مردن عاشقان را به خاطر وجود عشق میداند و معشوق خود را رسزنش
منیکند .در ادامه باز به رساغ متجید و توصیف زیباییهای معشوق میرود و چشامن حورآسای
او را ستایش منوده و خرامان راه رفتنش را به درختی رساپا شکوفه و زیباییاش را به روشنی
آفتاب مانند میکند.
یکی از جلوههای عشق در اشعار خلیل مطران ،عشق و اشتیاق نسبت به وطن است .اگرچه
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
آشفتگیهای سیاسی و اجتامعی در لبنان ،شاعر آرامش خود را در مکآنهای دیگری غیر از
زادگاهش جستجو میکرد .در نتیجه ،مرص به دلیل داشنت محیطی آرامتر ،میتوانست مأمن و
پناهگاه این شاعر رمانتیک و آسایشپسند باشد .او ابیات زیر را در مدح و ستایش مرص رسوده
است و کرامت و وجود خود را از او میداند و حارض است مال و جسم و روح خود را فدای آن
کند.
یــــا أیهـــــا الوطــــــن العزیــــز فـــــــــدی
منک الکرامـــــــهی و الوجــــــــــود معــــــا

لک مالنــــــــــا و الـــــــــروح و البـــــــدن
فـــــــإذا استعـــدتهمــــــــا فال حــــــــــزن
(ج)148 :9

و اما شاعر در ابیات زیر اشتیاق خود را این بار نسبت به زادگاه و وطن اصلی خود ،بعلبک،
اظهار میمناید .او میایستد و آنچه از زیباییهای دیار خود میبیند ،با عاطفه و خیال
شعریاش درمیآمیزد .وی وطنش را باغ سبزی میداند که زیر سایبانی از غنچههای شاداب و
ظریف آرمیده است .این توصیفات بیانگر آن است که شاعر نسبت به دیارش دیدگاهی رمانتیکی
و آرمانی دارد.
کــــم وقفـــــــهی فــــي بعلبک وقفتهـــــــا
بینــــــا أعیـــــد الطــــــرف عنهــــا راویـــــا

أرمــــــــي الـجهـــــــات بناظــــــــــــر رواد
عجبــــــــا و إعجـــــابـــا إذا هـــــو صـــــاد
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الروضــــــهی الخضــــــراء تحـــت مظلــهی

مــــــن ناصـــــع النـــــــوار فــــي األعـــواد
(ج)911 :4

 -٢-1-5عشق در دیوان بیسارانی
عشق به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای رمانتیک ،خمیرمایهی بخش قریب به اتفاق دیوان
بیسارانی را تشکیل میدهد .از ویژگیهای عشق در اشعار او میتوان به عاطفهی صادق و
عشقی پاک و عذری اشاره کرد که قدم از جادهی عفاف بیرون ننهاده و هر جا به توصیف معشوق
میپردازد ،به زلف ،چشم و خط و خال او بسنده میکند و از توصیفات جسامنی و رکیک امتناع
میورزد؛ بدین گونه بر پاکی و بیآالیشی عشق خود صحه میگذارد.
شیرین سیـــــای تۆ شیریــن سیــای تـــــــۆ
بـــه نیـــم نێگــای ناز ناگـــا دیــــای تـــــــۆ
بـــه مـــــوژەی نــــاواک ژار نێـــــش تـــــــۆ
بـــه بااڵ چــــوون سەرۆ خـەرامـــــان تـــــــۆ
یــه گشت سەوگەند بـــۆ جەمین وێنەی جام

قیبلـــــەم داخـــــەوه قیبلــــــەم داخــــەوه
داخــــۆ بــــۆ تــــۆ بــەی وه بــەیداخــــەوه؟
پــەی چێـــش؟ وه بێ تۆ بینـــایی دیـــــدەم

بـــه هەر دوو دیدەی مەست سیـــای تـــــــۆ
بـــه تـــاق ئەبـــروێ قەڵـەمکێـــــش تـــــــۆ
بـــه ڕێـــزەی ڕازان شـەکــەرڕێـــــــز تـــــــۆ
بـــه جــەور و جەفــــای بێسامــــان تـــــــۆ
دووری تـــــــۆ کــەردەن خـەو وەنەم حــەرام
(بێسارانی)٤٢١ :٩٨١١ ،

تۆ وەش بـــای مـــــەردان مــن به داخــــەوه
مەیل کــــەی وه جــەستەم به دەماخــــەوه؟
سپــــای خــەم نه دڵ وەنەم بیـــەن جــــەم
()541

شاعر در اشعارش معشوق خود را با منادهایی همچون قبله ،چراغ ،زلیخا و شیرین ،مورد خطاب
قرار می دهد که این اسامی نشان از عشق زمینی او دارد .در شاهد اول ،شاعر به محاسن و
زیباییهای یار از قبیل چشامن سیاه مست ،نیمنگاه ناز ،ابروی کامن ،مژگانی که همچون تیر
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زهرآگین است ،لبخند شکرین ،قد و باالی رسوآسا و بیوفاییهایش سوگند یاد میکند که
هجرانش خواب و آسایش را از او ربوده است.
شاعر در شاهد دوم ،خود را به رسزمینی تشبیه میکند که سپاه غم عشق آن را محارصه
کرده است و آرزو میکند معشوق با دیدار خود ،آن غم و اندوه را از سینهی او بزداید .سعادت و
خوشبختی را در وصال یار و بدبختی و شقاوت را در هجران او میبیند و عشق به حدی در وجود
او ریشه دوانده که آتش دوزخ را در مقابل آتش جدایی از یار عذاب منیداند ( .)٤١٣گاه عشق
تا حدی او را از خود بیخود ساخته و عنان اختیار از کف او ستانده که مذهب شیخ صنعان را
در پیش میگیرد و بیپروا از طعنهی رقیب و اغیار ،دین و ایامن خود را باخته و تسلیم محض
معشوق می گردد ،از هر دین و آیینی دست کشیده و زنار دین معشوق را به کمر میبندد و در
نهایت اعالم میدارد که پروایی ندارد از اینکه همگان بگویند به خاطر معشوق از دین خود
برگشته است (.)148
همچنین او در قصیدهی دیگری به نام «ڕوێ کوفر دیم ڕووی ئیامن مەگێرت» ،به توصیف
دل خود که دین خود را به جامل معشوق باخته میپردازد و سپس از او علت آن را جویا میشود.
او نیز دین ریاکاران و افعال مذمومشان را که سنخیتی با روح لطیف او ندارد و مایهی آزار او
شدهاند ،به چالش میکشد و ازاینرو دینگریزی خود را به دینداری ریاکارانهی آنها ترجیح
میدهد.
چـراغــــم بــــێ تــــۆ گـــــواڵن وەهــــــــار
هەریەک چـوون نێشتـەر بەرگوزیــدەی مــن
بەڵـــێ بـه بــێ تــــۆ مەدیـــەو نـه لێشــــان
غەیـــر جه بێتۆیــی چێش مەبـــۆ فێشتـەر؟

مـەیان وه دیـــدەم بـــه نێشتـــــەر هـــــەزار
بێ تــــۆ مـەشکـــاوا پــەردەی دیــدەی مــن
مەیــــان وه دیـــدەم تێژتـــەر جـــه نێشـــان
گـــواڵن حـەریـــــــر کــەری بـــه نێشتـــــەر
()914

عشق در دیوان بیسارانی عشقی است عاری از تعلقات و مادیات برش امروزی؛ عشقی که در آن
عاشق جز معشوق کسی را منیبیند و با اینکه نصیب او از عشق تنها رنجوری و شبهای پر از
گریه و اندوه بوده است ،اما با این حال کام نیافنت و نامرادی نه تنها سبب کنارهگیری او از
معشوق نشده ،بلکه معتقد است که عاشق باید پروانهوار در آتش عشق بسوزد و دم نزند.
همچنین عاشق نباید در راه عشق از جان خود پروایی داشته باشد ،بلکه باید وجود خود را به
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فنا و نابودی بسپارد و خویشنت خویش را فدای معشوق سازد و اگر عاشق را یارای فدا شدن و
قربانی گشنت در راه معشوق نباشد ،سزاوار عاشقی و همنشینی با معشوق نبوده و باید در ویرانه
به رس بربد.
 -3-1-5تطبیق و مقایسهی عشق در دیوان دو شاعر
مطران در بیان عشق و ترسیم زیباییهای معشوق طریقی میانه در پیش گرفته است .او در
توصیف زیباییهای ظاهری معشوق از پدیدههایی بهره میبرد که مظهر جامل هستیاند .نگاه
او به عشق یک نگاه عفیفانه و پیراسته از گناه است .او همچنین به هنگام بیان اندوه خود از
فراق یار ،مظاهری از جمله غروب آفتاب و رسخی شفق را مورد توصیف قرار میدهد و میان
حاالت اندوهبار خود و طبیعت ،همسانیها و شباهتهایی مییابد .بیسارانی نیز همچون خلیل
مطران به عشق نگاهی عذری و عفیفانه دارد .وی در هیچ جایی از دیوانش عشق را از دایرهی
عفاف خارج ننموده است و عمدهی توصیفات او از زیباییهای معشوق توصیف چشم ،ابرو ،زلف
و خط و خال اوست .بیسارانی تحمل دوری معشوق را به مراتب دشوارتر از تحمل دوزخ میداند
و حتی مرگ را بر آن ترجیح میدهد .او نسبت به مطران جزع و فزع بیشرتی میکند؛ به گونهای
که به جرأت میتوان گفت هیچ شاعری این گونه مویه نکرده و مرثیه خود را نرسوده است .اما
مطران سعی دارد در فراق یار شکیبایی پیشه کند تا زمانی که مرگ او را دریابد .این ناکامی و
شکست در عشق امری است که هر دو شاعر در زندگی واقعی خود تجربه منودهاند و همین امر
هم سبب شده است که هردو شاعر تا پایان عمر مجرد باقی مبانند.
 -٢-5طبیعت
یکی از خصیصههای مهم و بارز مکتب رمانتیسم طبیعتگرایی است .روحیهی انزواطلبی
شاعران رمانتیک و گرایش آنان به عزلت سبب گشته تا آنان به طبیعت روی آورند« .رمانتیکها
طبیعت را به عنوان محل امنی برای تسکین دردها و دغدغهها دانسته و آن را به عنوان سنگ
صبوری برای خود برمیگزینند» (ایوبی .)481 :4391 ،علت اهمیت یافنت طبیعت نزد شاعران
مکتب رمانتیک شاید از این جهت باشد که «هر شاعر رمانتیکی طبیعت را پاک و خالی از تظاهر،
کینه و نیرنگ میبیند و خود را در دامان طبیعت خشنود مییابد و معتقد است که طبیعت او را
دوست دارد و به سوی خود فرا میخواند .شاعر رمانتیک در طبیعت برای خود هم صحبتی
مییابد که هامنند آن را در جامعه منیتوان یافت» (مندور.)٩٠٨-٩٠٢ :4339 ،
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 -1-٢-5طبیعت در دیوان خلیل مطران
طبیعت و زیباییهای آن همواره منبع الهام و چهارچوبی برای بیان موضوعات مورد نظر مطران
بوده است .پرورش یافنت شاعر در طبیعت زیبا و دلفریب لبنان که همواره خیال و احساس او را
صیقل میداد ،عامل اصلی گرایش او به وصف طبیعت است .در حقیقت «میان خلیل مطران و
طبیعت رسزمینش یک رابطه مادر-فرزندی وجود دارد .او عشق به زیبایی ،صدق عاطفه و
احساس و همچنین ارزشمند بودن فضایل اخالق را از طبیعت لبنان آموخته است» (عشقوتی،
 .)18 :4334هرکدام از جلوههای طبیعت احساس خاصی را در شاعر پدید میآورد .در ابیات
زیر شاعر ضمن توصیف غروب آفتاب ،نشانههای پندآمیز آن را یادآور میشود و اندوه عشق خود
را به یاد میآورد.
و األفـــــق معتکــــــــــر قریــــــح جفنـــــه
یـــــا للغروب و مـــــا بـه مـــــن عبــــــــرهی
أو لیـــس نزعــــــا للنهــــــار و رصعـــــــهی
أو لیـــس طمســـــــا للیقیـــن و مبعثـــــــــا
أو لیـــس محـــــوا للوجــــود إلـــــی مـــدی
حتـــی یکـــــون النـــــــور تجدیدا لهــــــــا

یغظـــــــي علـــــی الجمــــــرات و األقـــذاء
للمستهـــــــام! و عبـــــــرهی للرائــــــــــي
للشمــس بیــــــن مــآتــــــم األضـــــــــــواء
للشکــــــــــ بیــن غالئـــــــل الظلمـــــــــاء
و إبــــــــادهی لـمعـــــــــالــم األشیـــــــــاء
و یکـــــون شبـــــه البعث عـــــود ذکائــــــه
(مطران ،4313 ،ج)٩٣-٩١ :4

ابیات فوق بخشی از قصیدهی معروف «املساء» است .شاعر به هنگام رسودن این قصیده
در کنار یکی از سواحل اسکندریه در مرص نشسته است و جلوههای طبیعت را مینگرد و با آنها
به نجوا میپردازد .شاعر عواطف و حالتهای خود را با دیدهها و تجربیات حسی خود از طبیعت
تلفیق میکند .او افق تیره را همچون انسان دردمندی میبیند که پلکهای زخمیاش را بر
بارقهها و خاشاک فروبسته است .با دیدن غروب خورشید اندوه خود را به یاد میآورد و آن را
اشک و اندوهی برای عاشق و عربت و پندی برای خردمند میداند .غروب را ریشه کن شدن
روز ،شکست خورشید و سوگواری تاریکی میداند ،روشنی را عامل یقین و غروب و تاریکی را
برانگیزندهی شک میداند؛ چراکه در میان اسارت تاریکی ،متام هستی محو میشود و نشانهها
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از بین میرود .طلوع صبح و روشنی روز را همچون رستاخیزی میداند که جهان را دوباره روشن
میگرداند.
أیهـــــا الروض کــــــن لقلبـــــــي سالمـــــا
مـــــا أقــــــر النــــــدی و مـــــا ألعب النـــو
و غدیـــــــر صـــــاف أقـــــــــام سیــاجــــــا

و مــــــــالذا مــــــن الشقــــــاء الــــــمـالزم
ر و مـــــا أجــــــزع الظالل الحـــــــوائــــــم

حولـــــــــه بـــــاسق من الــــدوح قــــــــائم
(ج)11 :9
پناه جسنت و طلب تسکین از مظاهر طبیعت ،یکی دیگر از اندیشههای رمانتیک مطران

است .او در ابیات فوق ،باغ را مورد خطاب قرار داده و از او میخواهد تا در سختیهایی که
همواره مالزم اوست ،برای قلبش آرامش و مأمنی باشد .از میان پدیدههای طبیعت ،نور و شبنم
را مایهی روشنی و شوق میداند و تاریکی را موجب بیتابی و رسگردانی معرفی میکند .او در
این باغ رودخانهی زاللی را ترسیم منوده که همچون بهشتی پنهان در سایهسار درختان بزرگ
و باشکوهی قرار گرفته است .چنین توصیفات بهشتآسایی از باغ ،درختان و رودخانه ،به
خواننده یادآور میشود که مطران در طبیعت پیشرو به دنبال بهشت گمشدهای میگردد که
برای او مظهر خیر ،سعادت و آسودگی است؛ گمشدهای که همواره شاعر در طلب آن بوده و در
جامعهی انسانی آن را نیافته است.
خلیل مطران عشق و اندوه خود را با طبیعت در میان میگذارد و آنگاه که بخواهد معشوق
را وصف مناید از نشانههای جامل طبیعت بهره میبرد و یا بالعکس مظاهر زیبای طبیعت را به
معشوقی زیبا تشبیه میکند .مثال گاه شبی آرام و زیبا را توصیف میکند که در آن تاریکی و
روشنی با هم درآمیختهاند؛ او چنین شبی را به دوشیزهای فریبنده و سیمینتن تشبیه میمناید
که لباسی سیاه و نازک بر تن دارد( .مطران ،ج)14 :4
الطبیعهی مصدر کل فن
کـــــل هـــــــذي اآلیـــــــات مبعث وحـــي
للنظیــــــــــم املجــــــــــاد أو للنـثـیـــــــر
کـــــل هـــــــذي اآلیـــــــات تؤخذ عنهـــــا
کـــــل هـــــــذي اآلیـــــــات یجمع منهــــا

رائعــــــــات التمثیـــــل و التـصــــویــــــــر
نغـــــــــــم الحــــــزن و نشیـــــد الســــرور
(ج)111 :1
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مطران در ابیات باال تایید میمناید که طبیعت مظهر متام هرنها و منبع الهامی برای شعر و نرث
است .او معتقد است همین جلوههای طبیعی و آیات و نشانههای هستی منبعی برای متثیلها
و تصویرپردازیهای زیباست و نغمههای اندوهبار و رسودهای شادی از همین آیات طبیعت
برمیخیزد .برای مطران «طبیعت با متام اجزای آن از بلندترین ستارهها در آسامن تا آخرین
دانههای خاک بر زمین منبع الهامند» (عشقوتی.)51 :4334 ،
الشالل و أنس الوجود
کشف الفجــــــــر عن جنــــــادل ســـــــود
ضمهـــــــا الغمــــــر مــن بنــات «ثبیــــــر»
تـتــــــراءي فـیـهــــــا مالمــــــح بـیــــــض
حیثمــــــا صـــودفت مــــــواقع نــــــــــــور
شف منهــــــا العبــــــاب عــــن فحــــــم طا
ف جلتــــــــــــه صیاقــــــل البــــــــــــدور
(مطران ،٩١٢١ ،ج)119 :1
مطران در قطعهی فوق ،رساغ جلوههای دیگری از طبیعت رفته و به توصیف آبشاری پرداخته
است که از کوه ثبیر جاری گشته است و روشنایی سپیدهدم حرکت آن را روی صخرههای سیاه
به منایش میگذارد .شاعر پیچ و تاب آبشار را در برابر انعکاس نور همچون صورتهای سفیدی
و زغالهای سیاهی دانسته است که حرکتهای موج آب آنها را منایان میکند؛ هامنند
چشمهای سیاه فروهشتهای که چهرههایی صاف و روشن (که هامن تاللؤ آبشار است) آنها را
متجلی ساخته است.
 -٢-٢-5طبیعت در دیوان بیسارانی
اشعاری که بیسارانی در مورد بهار رسوده است ،چنین نشان میدهند که او جز در موارد اندکی
زیباییهای بهار را بیان نکرده و از بهار بیزار است؛ چرا که فصل بهار را فصل وصال عاشقان و
به هم رسیدن گل و بلبل میداند؛ در حالی که خود از فراق یار در عذاب است و دیدن وصل
گل و بلبل تنها حسادت او را بر انگیخته و درد حاصل از دوری یار را تشدید میکند .فراق یار
هر گل از گلهای بهار را برای او تبدیل به هزاران تیغ کرده که در حال شکافنت پردهی دیدگان
اوست و هر بار که به آنها مینگرد همچون خار در چشم او فرو میروند .بنابراین ،با لحنی
گالیهآمیز به معشوق میگوید که جدایی تو گلهای لطیفتر از حریر را برای من به خار و نشرت
تبدیل کرده است.
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چراغـــــم بـــــێ تـــــۆ گـــــواڵن وەهـــــار
هەریەک چـوون نێشتــەر بەرگوزیـــدەی من
بەڵێ به بـــــێ تـــــۆ مەدیــەو نـه لێشـــــان
غەیر جه بــێ تـــــۆ یی چێش مەبۆ فێشتەر؟

مەیـــــان وه دیـــــدەم به نێشتــەر هـــــەزار
بـــــێ تـــــۆ مەشکاوا پەردەی دیــــدەی من
مەیـــــان وه دیـــــدەم تێژتـەر جه نێشـــــان
گــــواڵن حـەریــــــر کـــەری به نێشتــــــەر
(بێسارانی)٨٠٩ :٩٨١١ ،

اشعار دیگر بیسارانی نیز در مورد بهار جملگی از این دستهاند و بهار را به گونهای به عشق
ناکام نسبت داده و از آن بیزاری جسته و آن را مذمت کرده است .قصیدههای «وەهاری غەمین،
نەووەهار سیان ،میرزام نەووەهار ،وەهار یاواوه و  »...شواهدی برای اثبات این مدعاست و نشان
میدهند که بهار در زاویهی دید او هامن بهاری نیست که دیگران از آن لذت میبرند و با دیدن
آن شاد میشوند ،بلکه بهاری سیاه و غمناک است و نه تنها از دیدن آن لذت منیبرد ،بلکه از
دیدن آن دچار افرسدگی میشود.
ئــارۆ دیــــم خـــەزان دوور جه پــای نەمـــام
ئەویــچ بـــه جەستـــــەم مەنــــــااڵ بــــه زار
پەرســـام هـەی زەدەی گــــەردوون بێـــــڕام
یـه چــه بـەدبـەختیـن پێســـه پێت ئــامـــان
واتش هەی هامدەرد دەروون پەڕ جــه خـــار
یه هێجــــــران کەردەن جه دیــده کـــۆر بام
ئەو جــــه ناڵــــــینش ستـــــــاران ڕێــــــــزا

زایف و زەبـــوون هێجــــــران سـەرئـەنجـــام
به جەفـــای هێجــــــران مەکەردش ئێقـــرار
زێنـــدەی سەرەشووم دوور جـه پـای نەمـــام
مهـــر جــه خـــاو وینـــی بـااڵی نـەمـامـــان
سەرگەشتــەی هێجــــــران زەدەی ڕۆزگـــار
نــه تــەرز مـەوینـــــوو نـــه بـااڵی نـەمـــــام
مــن جــــه ئــــاه سەردم قیــــــامەت خێـــزا
()٩٠٤

از زیباترین صورخیالهای شاعر ،ترصفی است که ذهن خالق او در اشیا و عنارص بیجان
طبیعت میکند و از رهگذر نیروی تخیل خود به آنها جنبش و حرکت میدهد و به سخن گفنت
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وادار میکند .توصیف او از طبیعت توصیفی گزارشگرانه نیست ،بلکه به طبیعت بار معنایی
میدهد و پیوندی ناگسستنی با او برقرار میکند؛ به گونهای که گاه خود جزیی از طبیعت
میشود و با او به گفت و گو مینشیند .به سخن آوردن طبیعت بیشرت در مورد فصل پاییز صدق
میکند؛ چرا که پاییز در جای جای دیوان او بهسان عاشقی ناکام است که گاه از جور جفای
یار به زردی دچار گشته و گاه از فراق یار لب به شکوه و شکایت گشوده است.
در شاهد فوق ،شاعر پاییزی میآفریند که به درد هجران نهال گرفتار آمده است و تنها در
خواب میتواند یار را ببیند؛ از اینرو ،زرد و ضعیف گشته است .خزان با شاعر به گفتوگو
مینشیند و به درد مشرتک و زبونی خود و او اقرار میکند .دیالوگهایی که میان شاعر و پاییز
رد و بدل میشود ،در خصوص فراق و جدایی از یار است؛ بنابراین رسشار از حزن و اندوه بوده
و آنها را به آه و ناله انداخته است .نالهی پاییز تا حدی دردناک است که سبب فرو افتادن
ستارهها گشته و نالهی شاعر نیز تا حدی سوزناک و جانگداز است که قیامت را مقابل چشامنش
ظاهر میکند .این توصیف شاعر از طبیعت ،به خوبی گویای ویژگیهای روحی و روانی شاعر
شکستخورده و درد هجران کشیده است.
او در جایی دیگر ،زردرویی خود را با پاییز مقایسه میکند .زردی پاییز را ناشی از طبیعت و
تغییر فصل میداند و زردرویی خود را از درد و رنج عشق« .وەشڵەم به خەزان پەی وێش مەبۆ
زەرد *** ئەو جه وادەی وێش من جه تاوی دەرد» (.)٩٣1
تافــــی دێــوەزنــــــاو تافــــی دێــوەزنــــــاو
بـــە ســــۆزی سەدای ســـــازی تــەرانــــــە
جـــۆشش زەریفـــــەن ،شیرینـــەن ،دڵبــەر
شـــــۆرو نەغمــــەیی سوزانــــی پێشــــــەن
هــەر کــەس عاشقـەن پێسە جەستەش بـــۆ

تافــی شەیدای عەشق ،تافــی دێــوەزنـــــاو
مـەشنـــــاۆ کـــۆ کــــۆ مــــــــرواری دانـــــە
بــــی حـــەد مــــەدەرۆ مــــــــرواری وە بەر
داخـۆم ئـەی ســـەودا جە عیشقـی کێشەن؟
پێسە جۆیـــای وەسڵ ئـــاواتوەستـەش بـــۆ
()٩٣1

بیسارانی گاه از جلوههای طبیعت به عنوان قالب و ظرفی برای بیان مفاهیم دینی و عرفانی
استفاده میکند .یکی از پدیدههای طبیعی را که در این راستا به کار گرفته است ،آبشاری است
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که ناآرام و بیقرار و رسسام و دیوانهوار فرو میریزد .شاعر علت رسگشتگی او را میپرسد .آبشار
در پاسخ میگوید :عاشق است و طالب راه حق و پیوسنت به اصل حقیقت (خود دریا) است.
طبیعت جاندار نیز در اشعار بیسارانی از جایگاه خاصی برخوردار است و آن را به گونهای
هرنمندانه با مضامین عاشقانه و عاطفی ممزوج ساخته است .این طبیعت در چشم انداز او
طبیعتی پویا و دارای شخصیت است که با شاعر همکالم میشود و درد درونی او را درک میکند.
در این راستا شاعر گاه از داغ عشق رس به ویرانه میگذارد و با جغد همخانه میشود و در توصیف
این حاالت ،غرق در تخیالت خود میشود و جغد از آه آتشناک او دچار سوختگی میشود.
بنابراین ،شاعر خود را سزاوارتر به مسکن گزیدن در بیابان میداند و از جغد میخواهد به آبادانی
کوچ کند (بیسارانی .)438 :4935 ،گاه همنشین خروس میگردد و گریه و زاری خود را با
نالهی خروس مقایسه میکند .بر او غبطه میخورد و حال او را از خود بهرت میداند و میگوید
نالهی تو از خوش نفسی است و تو همچون من داغ دوری یار را بر دل نداری ( .)491توصیف
این حاالت دارای اسلوبی قصصی و ابیات دارای وحدت عضوی است که از شاخصههای مکتب
رمانتیک است.
 -3-٢-5تطبیق و مقایسه طبیعت در دیوان دو شاعر
طبیعت در دیوان خلیل مطران مهد بسیاری از موضوعات شعری اوست .طبیعت منبع الهامی
برای شاعر و عاملی برای صیقل دادن و صفای روح و احساس اوست .طبیعت پناهگاه و چه بسا
بهشت گمشدهای است که شاعر از آن برای خود کنج عزلتی ساخته است و درد و رنج خود را با
آن در میان مینهد و آن را پناهگاهی امن و محل آسایش میداند؛ زیرا از وجود بدکاران،
سخنچینان و دسیسهورزان در امان است .کارکرد دیگر طبیعت در اشعار مطران بهرهگیری از
جلوههای زیبای آن برای توصیف جامل معشوق است.
بیسارانی نیز همچون مطران ،با طبیعت صامت به گفتوگو مینشیند و با آن به نجوا
می پردازد .وجه اشرتاک دیگری که میان بیسارانی و خلیل مطران وجود دارد ،پرداخنت به
لحظات و فصول غمزدهی طبیعت ،مثل غروب و خزان است که با حالت روحی آنان هامهنگی
دارد .پدیدهی مشرتکی که هر دو شاعر از طبیعت انتخاب منودهاند ،آبشار است؛ با این تفاوت
که بیسارانی آن را برای بیان مفاهیم عرفانی و سیر و سلوک عارف به کار برده ،اما خلیل مطران
آن را به چهرهی سفید زیباروی تشبیه منوده است .بیسارانی بیشرت به طبیعت ماتم زده توجه
منوده و از زیبایی های آن رویگردان است ،اما مطران برعکس ،با طبیعت انس گرفته و آن را
مایهی آرامش خود میداند.
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 -3-5حزن و اندوه
حزن و اندوه یکی دیگر از مولفههای مکتب رمانتیک است که سویهای کامال فردی و شخصی
دارد و نشانهی درونگرایی و وضعیت ذهنی شعرای رمانتیک است .گاهی شاعران رمانتیک
آرمآنها و آرزوهایی در رس دارند که تحقق آنها نه در واقعیت بلکه در یک مدینهی فاضله میرس
خواهد بود .از این رو رمانتیکها همواره نوعی شکست و ناکامی و به تبع آن حزن و اندوهی را
در آثار خود منعکس منودهاند .حزن و اندوه و به دنبال آن «آرزوی مرگ نزد شاعران رمانتیک،
بیانگر ضعف آنان در برخورد با معضالت زندگی نیست ،بلکه آنها مرگ را موهبتی میدانند که
با آن به جهانی واال و کامل مطلق میرسند» (غنیمی هالل.)14 :4394 ،
 -1-3-5حزن و اندوه در دیوان خلیل مطران
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.
أنشودهی الیأس
هــــــذه عزلتــــــــــي أفـــر إلیهـــــــــــــــا
من مجــــــال األســــی و مجــری املظالـــم
هـهـنــــا أجـتــلـــــي مـثــالیــــن بــاتـــــــا
فـــــــــي سمـــــاء صفت وراء الـغـــمـائـــــم
ههنــــــا ألتقــــــي بطیفـــــــي حبیبــــــي
الــدفیفین فـــــــي فـــــــؤادي الـواجـــــــم
حــیث ال عیـــــــن للـریـــــــاء و ال للخــبـث
أذن و ال فــــــــــــــم للنـمـــــــائــــــــــــــم
(مطران ،٩١٢١ ،ج)19 :9
شاعر در این ابیات از غم و اندوهی که بر قلبش سنگینی میکند ،به عزلت پناه برده است .او
این عزلت را که به دور از متام مردمان عیبجوست ،خوشایند میداند؛ چراکه در این عزلت،
عزیزانش را که در آسامن پشت ابرها بیتوته کردهاند ،آشکارا میبیند و با آنان که در قلب
بیقرارش دفن شدهاند ،دیدار میکند .او کنج این عزلت را به بودن با مردم ترجیح میدهد؛
چراکه آنجا از سخنچینی منامان ،ریاکاری و خباثت افراد در امان است؛ نه چشمی و نه گوش
و دهانی وجود دارد تا او را آزار دهد.
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األسد الباکی
و کـــم فـــي فـــؤادي مـــن جــراح ثخینهی
یحجبهــــا بــــرداي عـــن أعیــــن النــــاس
إلی عیـــن شمس قـــد لجـــأت و حاجتــــي
طالقــــهی جــــــو لــم یــدنس بــأرجــــاس
أســــري همـومـــــي بــانفـــــرادي آمـنــــــا
مـکایــــــد واش أو منـائـــــــم دســـــــــاس
أنـــــــا األمل الساجـــــــي لبعد مزافـــــــري
أنــــــا األمل الداجــــي و مل یخب نرباســـي
أنـــــــا األسد الباکي ،أنـــــــا جبـل األســی
أنـــــــا الرمس یميش دامیـــا فوق أرمــــاس
فیــــا منتهــی حبــي إلــی منتهی املنــــی
و نعمـــهی فکـــري فــوق شقوهی إحساسـي
دعـــــــوتک أستشفـــــــي إلیک فوافنــــي
علــی غیــــر علــم منک أنک لــــــي آســـي
(ج)148-143:1
خلیل مطران در قصیدهی «األسد الباکی» اوج اندوه و ناامیدیاش را به منایش گذاشته است و
احساس و عاطفه را با هرن شعریاش درآمیخته است .اگرچه این قصیده را مطران بعد از شکست
مالیاش رسوده ،اما این درد و رنج عمیقی که در شعرش موج میزند ،تنها ناشی از رضر مالی
که بر او وارد شده ،نیست ،بلکه اندوه او به خاطر بدعهدی زمانه ،بیوفایی دوستان و بیزاری از
فضای ظاملانهی جامعه است .او اندوه و زخم کهنهایی را که بر دل دارد از چشم افراد مخفی
نگه میدارد و به دنبال فضایی آرام و به دور از پلیدی و دسیسهی سخنچینان است .او این
مکان امن را در شهر عین شمس مییابد و آن را پناهگاه خود قرار میدهد .شاعر با تصویرپردازی
زیبا خود را شیر گریان و کوه غم معرفی میکند که خونین بر روی قربهای دیگر راه میرود .او
با مدینهی عین شمس نجوا میکند و از او شفای درد و اندوهش را طلب میمناید.
 -٢-3-5حزن و اندوه در دیوان بیسارانی
خــۆ وێت مەزانی دڵ چەنـد سەبــرش کــەرد
ئیســــه هــــا سەبــــرم جه تاقــــەت بڕیــــا
پێسەشــــا واتــــەن حەکیمــــانه ســــــــاڵ

پــەردەی سڕ پۆشــــا و شــەکایەت نەکــەرد
یانــــەی سەبــــرم سۆت پەردەی دڵ دڕیــــا
جــــه سەبرکـەردەن سـەنگ مـەبـۆ بــــه الڵ
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من یەند سەبرم کــەرد سەنگ نەبی بـــه الڵ

من یــا بیم به سەنگ سەنگ بـی به زوخـــاڵ
(بێسارانی)٨٩٣ :٩٨١١ ،

شاعر در این ابیات ،معشوق خود را مورد خطاب قرار میدهد و بیفایده بودن صرب و شکیبایی
دل را بر عشق ناکام ،به او یادآور میشود که تا چه اندازه صرب پیشه کرده است ،راز خود را رس
به مهر نگه داشته ،در پنهان نگه داشنت نالههای قلبش کوشش کرده و هیچ شکوه و شکایتی
نکرده است .او این مفاهیم را با تصویرپردازیهای زیبا بیان منوده و با آراسنت آنها به
صنعتهای بالغی ،کالم خود را خیالانگیز کرده است .در این راستا با بهرهگیری از صنعت
تشخیص ،دل را به انسانی مانند کرده است که صرب و شکیبایی و رازپوشی از ویژگیهای اوست.
اما در نهایت رشتهی شکیبایی او گسسته شده و زبان به شکوه و شکایت گشوده و پند پیشینیان
را که گفتهاند «از صرب کردن سنگ لعل میشود» نفی منوده است؛ چرا که با صرب کردن او ،نه
تنها سنگ به لعل تبدیل نشد بلکه خود او به سنگ سخت و کالبد رسد و بیروحی تبدیل شده
که عشق و احساس در او خشکیده و سنگ وجود او نیز در نهایت از شدت غم و اندوه به خاکسرت
تبدیل شده است .این شاهد ،اوج بیقراری و ناامیدی شاعر را نشان میدهد که به گونهای
خیال انگیز آن را ابراز داشته است و با غلوی مقبول ،ناکامی خود را منایانده و مخاطب را تحت
تأثیر قرار داده است.
قیبلــــــەم گـــرفتـــار قیبلــــــەم گـــرفتـــار
هێجرانت بەی تەور وەنـــەم کـەردەن کـــــار
نـــه زوان یــــــاران چـــەنیت کـــــــــەرۆ ڕاز
نـــه گـــۆش نـــــەزداوەن بژنــــــەوۆ دەنگت
نه کۆتــــــا مەبۆ هەنـــاســــــــەی ســـەردم

دڵ بـــه جەفــــــای تـــۆ بیـــەن گـــرفتـــار
مات و بێدەنگم چــــــوون نەقشـــی دیـــوار
نه هـــەن دەلیلێـــــو عــەرز کـــەرۆ نیــــــاز
نـــه چــــــەم نــــوورش هەن بوینـــۆ ڕەنگت
نه تــــــۆ مەزانــــــی بـــه حاڵــــــــی دەردم
()١٣٤

شاهد فوق ،اوج ناراحتی و نگرانی شاعر را نشان میدهد که گرفتار جفا و هجران معشوقی شده
است که او را قبله خود میداند .تبعات حاصل از این هجران ،او را بهسان دیواری مات و حیران
ساخته است .بند بند وجود عاشق از هجران معشوق در عذاب است و هر عضو از وجود او به
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گونهای در فراق یار بیامر ،ضعیف و بیرمق گشته است .زبان او دیگر یارای گفتوگو با معشوق
را ندارد ،دلی برایش منانده تا اظهار ارادت کند ،و گوشی که صدای یار را بشنود ،و چشامنی
که توان دیدن معشوق را داشته باشند .او در نهایت از این رشایط موجود به تنگ میآید و فریاد
رس میدهد که چرا آه رسد او پایان منیپذیرد و معشوق از حال او آگاه منیشود.
چــراغـــــــم جیـــــــا چــراغـــــــم جیـــــــا
نائومێـــــــد نیشـــــــۆ وه بــەخت سیـــــــا
هەر کـــۆس کەوتەبـــان کەردشـــان کــارێ
هەر کـــۆس کەوتەبـــان کـــۆس وه کـۆسەوه
ئـەر ساتێــــو بااڵت نـەوینـــوو بــه چـــــــەم

هەر کەسێ کەردش مــن جــه تـــۆ جیـــــــا
زیـانش چێش بــێ ئــــەر مـن تــۆم بدیــــا؟
نـەوینـــــوو بـااڵت بـه ســــــــەد ڕۆ جــــارێ
ئـەڵاڵ دۆس پـێــکـــــۆ وه کـــەڵـپـۆســــــەوه
مەشــوو نـه مـەزهـەب مەسیحـــــای مەریەم
()٨٩٢

توجه به فردیت خود و مقرص دانسنت دیگران در شکستها و ناکامیها یکی دیگر از مؤلفههای
تفکر رمانتیک است .این ویژگی در جای جای دیوان بیسارانی به چشم میخورد .او در اشعار
خود به ریشهیابی علل و عوامل جدایی و به وصال نرسیدن میان خود و معشوق میپردازد و آن
را وجود حسودان ،سخنچینان ،معارضین ،رقیبان و دشمنان میداند .هامنطور که شاهد فوق
نشان میدهد شاعر از فرط غم و اندوه ،سخنچینان را مورد نفرین قرار میدهد که سبب جدایی
او از معشوق بودهاند و برای آنها شوربختی و مرگ عزیزانشان را آرزو میکند؛ چرا که کاری
کردهاند که او نتواند صد روز یک بار معشوق خود را ببیند؛ لذا ،او نیز آروزی مرگ معشوقان آنها
را میکند.
 -3-3-5تطبیق و مقایسهی اندوه در دیوان دو شاعر
حزن و اندوه در اشعار خلیل مطران علل و اسباب مختلفی دارد .اگرچه علت اصلی آن ،جدایی
و فراق یار است ،اما انگیزههای آن متعدد است .اندوه ،رنج و ناامیدی بیسارانی تنها یک عامل
دارد و آن غم هجران یار و ناکامی در وصال معشوق است .حزن و اندوههای بیسارانی بسیار
سوزناکتر از مطران است و کامال وضعیت روحی شاعر را به مخاطب میمنایاند .او حتی از به
کار بردن رنگهای شاد در شعرش پرهیز میکند و تنها به رنگهای سیاه ،تار ،دودی و زرد توجه
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دارد و حتی به جای واژهی قرمز« ،خونین» را برگزیده است و این امر اوج افرسدگی و ناراحتی
شاعر را میرساند.
 -4-5غربت
رمانتیکها نسبت به روزگار دچار نوعی رسخوردگی و آشفتگی هستند و همواره در نارضایتی از
جامعهی خویش به رس میبرند .به همین خاطر احساس تنهایی و غربت میکنند .فاصله میان
آرزوها با واقعیات و محدودیتهاي جامعه ،آنها را دچار اندوه کرده است .بنابراین به دنبال راه
فرار میگردند تا خود را از محدودیتها آزاد سازند( .غنیمی هالل)41-84 : 4339 ،
 -1-4-5غربت در دیوان خلیل مطران
رمانتیکها به علت ظلمها ،آشفتگیها و مفاسدی که در جامعه میبینند ،به عزلت و انزوا پناه
میبرند تا از جوامع انسانی به دور باشند .آنها میان آرزوها و آرمآنهایشان با جهان واقع،
فاصلهی زیادی احساس میکنند؛ به همین خاطر گاهی در اشعارشان سعی دارند از
واقعیتهای موجود فرار کنند و به خیالپردازی روی آورند .این فرار از واقعیت ،گاهی با رجوع
به گذشته و یادآوری دوران کودکی منود مییابد .خلیل مطران نیز در برخی اشعارش گاهی از
روزگار جوانی یاد میکند و بر خوشی آن ایام حرست میخورد.
جــــــالـسونـــي یــا رفقتــــــي للشــــــراب
فــي املکـــــــان الــــــذي ألفنـــــاه قبـــال
و لنــــــودع تــلک املعــــــاهــد تــــــودیع

و أعـیـــــــدوا إلــــــــی وهــــــم الـشبــــاب
و علـــی مثل مــــا مضـــی مـــــن تصـــــاب
الضیــــوف الکـــــــرام حیـــــن الـذهـــــاب
(مطران ،4313 ،ج)491 :4

در این ابیات مطران از دوستانش میخواهد تا با هم بنشینند ،رشاب بنوشند و در عامل مستی
به دوران جوانی بازگردند و در عامل رویا به هامن جایی سفر کنند که میعادگاه ایام خوش جوانی
بوده است .او در نهایت ،چنین میاندیشد که بازگشت به چنین دورانی میرس نیست ،پس بیاییم
با این یادها و خاطرات دوران جوانی همچون مهامنی بزرگوار وداع کنیم و با اجالل او را بدرقه
مناییم.
مطران گاهی نیز به دوران کودکیاش رجوع میکند و آرزو دارد که به صفای آن روزها و
فراغت بال کودکانهای که آنزمان داشت ،بازگردد .او دوران کودکی را همچون خواب خوشی
میداند که میگذرد و جوان توجهی به گذر این ایام ندارد .پس باید این دوران از زندگی را
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غنیمت شمرد؛ زیرا وقتی بگذرد و به پایان برسد ،تنها خاطره و یادی از آن باقی خواهد ماند .وی
بعد از سالها دوری از وطن و زادگاهش (بعلبک) ،آن را مورد خطاب قرار میدهد و از او می-
خواهد دوران کودکیاش را که در آنجا سپری کرده بود ،دوباره به یادش آورد تا خاطرات و یادگار
آن روزها دوباره برایش تداعی شود؛ آن روزهایی که آزادانه با لبی خندان بر تپهها بازی میکرد
و میدوید.
و الصبــــا کــالکـــــری نعیـــــم و لکـــــــن
یغنــم املـــــــرء عیشـه فـــــي صبــــــــــاه
إیــــه آثــــــــــار بــعـلبــــــک ســــــــــــالم
ذکرینـــــي طفـولتــــــــــي و أعیــــــــــدي
یوم أمشــــي علــــــی الطلول السواجــــــي

یــنـقـضـــــي و الفـتـــــی بـــه غیـــــر داري
فــــإذا بـــــان عـــــــاش بــالـتـــــــذکــــار
بعــــــد طـــــول النــــوی و بعـــــــد املــزار
رسم عهـــــــد عــــن أعینـــــي متـــــــواري
ال افـتــــــــــرار فیهــــــــن إال افـتـــــــراري
(ج)141-149 :1

در برخی ابیات ،شاعر دور از وطن خود و در غربت به رس میبرد و از تلخیهای غربت و
مصیبتهایی که او را احاطه کردهاند ،شکوه میکند .او خود را در هجرتی تحمیلی توصیف
میکند که برای غریبی همچون او هیچ انس و آرامشی ندارد و آفاق از هر سو او را طرد میکنند؛
همچون خاشاکی که باد آن را در هوا بچرخاند( .ج)441 :4
 -٢-4-5غربت در دیوان بیسارانی
احساس غربت ،دلزدگی و غم تنهایی ،بخش عمدهای از دیوان بیسارانی را به خود اختصاص
داده است .این شاعر تحت تاثیر عوامل مختلفی از حس غربت و رسگردانی خود پرده بر میدارد؛
گاهی از تنهایی و فراق یار حرست میخورد و گاه از دوری وطن اندوهگین است.
چــــراغ نــــه دڵــــەن چــــراغ نــــه دڵــــەن
دڵــــەی غەریبـــان چـــوون پەڕەی گوڵـــەن
غــەریب ئــــەر پەنەش بواچــــان ســــەردێ

هــەر کــەس غەریبەن هەر خـەم نه دڵــــەن
گــــوڵ خـــار تێش نیشـۆ خەیلێ موشکڵـەن
هـەر ســــەردێ پەرێش مەبــــۆ بــــە دەردێ
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دڵــــەی غــەریبــــان مێســــل گــــوڵ دارۆ
مــــوڵک غەریبیــــــم فــــەراوان دیــــــــەن
هــەر کــەس مەگێــــرۆ غــەریبــــان عێزەت

کافــــــــر ئەو کەســــــــەن غەریب مــــازارۆ
داخ غەریبیــــــم جــــە حــــەد بەرشیـــــەن
پەی وێش مەســــازۆ جایــــێ جە جــەننەت
(بێسارانی)٤1٩ :٩٨١١ ،

غم غربت در اشعار بیسارانی به چند صورت جلوهگری میکند .گاه همچون منونهی فوق ،دوری
از زادگاه و وطن است که به گفتهی خودش سفرهای گوناگونی رفته است و مناطق فراوانی را
دیده است؛ هامنطور که در اشعار دیگرش از چین ،ماچین ،ارمنستان ،کشمیر ،هند ،مرص و
شام نام برده است و در سفرهای خود کیش و آیینهای مختلفی از قبیل ترسا ،گاور ،رهبانیت
و ...را دیده است .بنابر قطعهی فوق ،در نهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ دین و آیینی
برابر انسانیت و انساندوستی نیست؛ در نتیجه مردمآزاری را برابر با کفر میداند و قلب انسانها
را همچون گلربگهای لطیفی میداند که حتی یک نگاه رسد همچون خاری در آن فرو میرود.
او پس از ذکر این اوصاف در بیت آخر ،بهشت را الیق کسانی میداند که برای همنوعان
خود عزت و احرتام قائل باشند.
به وێنـــەی مەجنـــوون ڕوو کەروو نـــە بــــەڕ
ئایـــــــر دووریت نــــە دڵ گێـــــــرۆ کـــــــۆ
قیبلەم ئـــــەر گەردوون ئێدش بـــــــۆ نە دڵ
پەی چێش؟ جــای ئەلحەد تەنگنــای گڵکـۆ

ڕەوان بۆ هووناو بە ســـــەر دیــــدەی تــــــەڕ
بناڵـــــــوو جـــــــە داخ دەرد دووری تـــــــۆ
شەاڵی وەر جـــــــە گشت من بەرۆ وە گــــڵ
خاستەرەن جـــــــە داخ دەرد دووری تـــــــۆ
()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
خونین بر دیده جاری کند؛ چرا که فراق معشوق همچون آتشی درون او را میسوزاند .او در این
خصوص معشوق را مورد خطاب قرار میدهد و به او میگوید اگر روزگار ،دوری از تو را برای من
مقدر کرده باشد ،پس هامن بهرت که قبل از همه جان من را بستاند .در نهایت میگوید مرگ
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برای من بسیار گواراتر از زندگیای است که در آن داغ دوری تو را بر دل داشته باشم .شاهد
دوم نیز درد دوری از خانواده را بیان میکند که قلب او را پاره پاره ساخته و مرگ را بر این زندگی
ترجیح میدهد؛ چرا که درد مرگ فقط یکبار است و درد دوری از یار هر لحظه مرگی است.
وەشـــــــی ویـــەردەم وەشـــــــی ویـــەردەم
ئاخ کـــــۆن وەشی وەخت ســـــاڵ ویەردەم؟
کـــــۆن ئەو دڵ به سپەر ناوەکان کـــەردەم؟
کـۆن هووناو جەرگ چوون شەربەت وەردەم؟
کـــــۆن ئەو سەودا و سەبر به ساڵ و ماهێ؟
قنیاتــــم مەکـــــەرد به نیـــــم نێگاهـــــێ؟
بیەنـــــان بـــــه سەنگ کـــــۆنه هـــــەواران
پەی تەمـــای سایــــەی چەتــــری چنـــاران
()1٢1
بعد دیگر غم غربت در اشعار بیسارانی ،حس دلتنگی و حرست به چیزهایی است که در
گذشته آنها را تجربه کرده و در زمان حال آنها را از دست داده است؛ از جمله غربت جدایی از
معشوق است که غم دوری او را با ایامژهای گوناگون بیان میدارد و به یاد گذشتهی شیرین
خود آه و ناله رس میدهد .عنرص مهم و تأثیرگذار برای بیان آن ،اسلوب استفهام در معنای تحرس
یا حرست است .هامنطور که از منونهی فوق برمیآید ،شاعر با حرست میپرسد :کجاست
روزهای شیرین گذشته؟ روزهایی که در کنار معشوق دل را سپر ناوک مژگان میساخت؟
کجاست روزهایی که خون دل کنونیاش به کامش همچون رشبتی بود؟ کجاست روزهایی که
به نیم نگاه معشوق قناعت میکرد و از برای آن سالها صرب پیشه میکرد؟ اما اکنون آنها را
منییابد و فراق معشوق او را به سنگ سختی مبدل ساخته است .بنابراین برای فرار از وضع
موجود ،دوران خوشگذرانی با معشوق را تداعی میکند و خاطرات شیرینی را که در گذشته با
او تجربه کرده است ،مرور میکند و در صدد است از این طریق درد و فشارهای روحی خود را
بکاهد.
ئـاخ پــەی مناڵــــــی ئـاخ پــەی مناڵـــــــی
گۆشەی خاتـــــرم جه خـــەم بێ خاڵـــــــی

ئــــــــــاخ وا درێغـــــــا پــەرێ منـــاڵـــــــی
القەید بیم جه تان جه وەشــــــی و تاڵـــــــی
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هەر بازیـــــــم مەکەرد مــن چەنــــــی یاران
نـازدارن جــــەمین لێـــــــم منەپۆشــــــــان
ئیســـه جــــه شوومــــی زەمانــــەی باتــــڵ

مەشیم نــــــــه بــــاوەش نازک نـــــازداران
مەکـــــــەرم سەیــــران زڵف وەشبۆشـــــــان
نازاران یەکیەک لێـــم مەکــەران ســـــــڵ
()١٢

هامنطور که گفته شد ،غم غربت شاعر عمدتا به صورت یادآوری مکرر و حرستبار روزگاران
خوش گذشته است .یکی از این یادآوریها گریز به دوران کودکی است که خلق افرسده ،ضعف
جسامنی و پیری به طور متناوب او را وادار به مرور دوران کودکی میکند تا بلکه از این طریق
کمبودهای روحی و فکری خود را در فراسوی درد ناکامیها و ناتوانیهای دوران پیری جربان
مناید .در شاهد فوق ،با افسوس و دریغ به ذکر خاطرات دوران کودکی خود میپردازد؛ آنگاه که
هیچ دغدغهی ذهنی نداشت و مدام مشغول بازی بود و میتوانست در آغوش زیبارویان جای
گیرد .اما اکنون پیری در او راه یافته و زیبایی و شادابی گذشته را از دست داده است و زیبارویان
از او گریزانند .ابیات نشان میدهد که شاعر از پیری خود دچار وحشت شده؛ پس برای فرار از
وضع موجود به خاطرات دوران کودکی پناه برده است.
 -3-4-5مقایسه و تطبیق غربت در دیوان دو شاعر
احساس دلزدگی و غربت نزد هر دو شاعر ،ناشی از فراق محبوب و جرب روزگار است .لذا ،هردو
برای فرار از واقعیت اندوهباری که پیشرو دارند ،به ایام جوانی و کودکی خود رجوع میکنند.
انگیزه ی مشرتک مطران و بیسارانی برای رجوع به گذشته ،آن است که هر دو از نامالیامت و
تلخیهای دوران پیری دلزدهاند و تالش دارند با رجوع به گذشته و مرور و تداعی خاطرات
شیرین جوانی ،غم ایام پیری را اندکی تسکین دهند .هر دو شاعر دوران کودکی را مرور میکنند
که چه سبکبال و بیخیال بازی میکردند و نزد خوبرویان محبوب بودند .مطران عشق دوران
کودکی را عشقی پاک و بیدغدغه بیان کرده است و معتقد است که چنین حالتی در دوران
بزرگسالی وجود ندارد .بیسارانی بیشرت در حرست دورانی است که در کنار معشوق لحظات
خوشی را سپری منوده است .اما مطران در غم سپری شدن دوران جوانی است و آرزومند
بازگشت روزگار بیاندوه آن است؛ اگرچه گاهی همچون بیسارانی از فراق یار اشک خون میریزد
و خاطرات بودن در کنار معشوق را یادآوری میکند.
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 -6نتیجهگیری
خلیل مطران و مالمصطفی بیسارانی هر دو از پیشگامان و طالیهداران رمانتیسم در ادبیات
عربی و کردی بودهاند .پژوهش حارض ،تقدم بیسارانی را نسبت به پدیدآورندگان آثار ادبی و
فرهنگی مکتب رمانتیک در ادبیات سایر ملتها نشان میدهد .بررسی تطبیقی حارض نشان
داد مؤلفههای رمانتیک نظیر عشق ،طبیعتگرایی ،خیالپردازی ،حزن و غم غربت به شیوهها و
تصویرسازیهای مختلفی به کار گرفته شدهاند .عنرص عشق در شعر این دو شاعر ،عشقی زمینی
بوده و بیانگر احساسی پاک و عفیف است که از عمق درون هر دو شاعر نشأت گرفته و در هیچ
زمانی هوس و پلیدی در آن راه نیافته است .شاعران در توصیف هرکدام از عنرص رمانتیک ،عشق
و عاطفه را با آن ممزوج ساخته و به گونهای مسائل عاشقانه را در آن دخیل دانستهاند.
طبیعتگرایی در آثار دو شاعر جایگاه برجستهای دارد و همچون شاعری ناتورال آن را در
آغوش کشیدهاند .خاستگاه و موطن دو شاعر که دارای طبیعت و چشماندازهای زیبا و سحرانگیز
است ،در گرایش دو شاعر به سبک رمانتیک نقش دارد .آنها به عنارص طبیعت ،جان داده و هر
عنرص را همچون موجود زندهای فرض کرده و با آنها به گفتگو پرداختهاند و گاه آن را منادی برای
بیان عقاید خود به کار گرفتهاند .اشعار خلیل مطران و بیسارانی دارای اسلوب قصصی است و
از وحدت عضوی برخوردارند .آنها در توصیفات خود از معشوق ،طبیعت و حاالت نفسانیاش به
پیچیدگیهای لفظی و صنایع بدیعی نپرداختهاند ،بلکه از لغات و تعبیرات ساده و روان استفاده
منودهاند؛ در عین اینکه مقصود خود را به طور کامل منتقل کردهاند.
از جمله وجوه افرتاقی که در تطبیق اشعار رمانتیک این دو شاعر به چشم میخورد ،این
است که بیسارانی در بیان عواطف درونی و عاشقانهی خود بسیار افراط ورزیده و عشق تا حدی
او را از خود بیخود ساخته و عنان اختیار از کف او ستانده ،که مذهب شیخ صنعان را در پیش
میگیرد و بیپروا ایامن خود را باخته و تسلیم محض معشوق میگردد .اما خلیل مطران نسبت
به بیسارانی بر درد هجران شکیباتر است و کمرت به شکوه و گالیه پرداخته است؛ زیرا او معتقد
است که فاصله و جدایی منیتواند مانع از عشقورزی و نزدیکی دلها گردد .سیکی از جلوههای
رمانتیک که هر دو شاعر در اشعار خود منتقل منودهاند حزن و اندوه است .بیسارانی تنها یک
انگیزه برای غم و اندوه خود دارد و آن جدایی و هجران یار است .ناکامی او در وصال به محبوب
علت عمدهی اشعار حزنآمیز بیسارانی است .اما مطران ازآنجاکه دارای شعر مناسبات است،
عوامل و انگیزههای مختلفی برای ابراز حزن و اندوه خود دارد؛ اگرچه دلیل اصلی او برای بیان
اندوه ،جدایی از معشوق و دوری از وطن است .او همچنین اشعاری در سوگ دوستان ،تلخی
جنگ ،آوارگی افراد و بیوفایی یاران دارد.
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