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چکیده
امــا م رضــا gو یــادآوری فضایــل ایشــان از گذشــته تاکنــون محــور بســیاری از اشــعار مذهبــی شــیعی
بــود ه اســت .در ایــنپژوهــش نیــز بــه تحلیــل ســرودههای رضــوی دیوانهــای «خلجــات فــی ســفر
القلــب» عبــاس یاســین و «گوشــوارۀ عــرش» موســویگرمارودی بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــر
پایــۀ مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقــی پرداختهشــده اســت تــا بتــوان بــا کشــف اشــتراکات کالمــی و
احساســی دو شــاعر ،ســیرت و ســیمای حضــرت را از منظــری ادیبانــه بــرای پیــروان ایشــان ترســیمکرد.
از دســتاوردهای ایــنپژوهــش توجــه بــهایــننکتــهاســت کــه بخشــندگی و فریادرســی امــام هشــتمg
بیــش از دیگــر صفــات ایشــان بــرای دو شــاعر اهمیــتدارد .ایــننکتــه میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه هر
ـی زمانــه ،خــود را بیــش از هــر
دو نماینــدۀ ادبــی ،متاثــر از شــرایط روحــی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگـ ِ
وقــت دیگــری نیازمنــد کمــک امــام gمیداننــد .در رســیدن بــه هــدف نیــز شــاعر پارســی در اســتفاده
از تخیــل ،صنایــع ادبــی و نیــز بهکارگیــری تصویرهــای جدیــد موفقتــر ظاهرشــدهاســت؛ البتــه اســتفاده
از حقایــق علمــی و نمایــش اطالعــات شــاعر در بیانــی شــاعرانه نیــز نــه تنهــا فهــم شــعر او را دشــوارنکرده،
بلکــه بــا درک اینحقایــق ،لــذت مخاطــب نیــز دوچنــدان شدهاســت .شــعر عبــاس یاســین نیــز بیشــتر
تبلــور احساســات اوســت و دیگــر عناصــر از جملــه خیــال و تصویرســازیهای جدیــد کمتــر در آن ب ه چشــم
میخــورد؛ امــا در نهایــت هــردو شــاعر بیــش از هــر چیــز مخاطــب را متوجــه ابعــاد معنــوی شــخصیت
حضــرت رضــا gمیکننــد و بــا انتخــاب بخشــندگی و فریادرســی ایشــانُ ،بعــد توســل را در شــعر بــرای
خواننــده پررنــگ میکننــد کــه از مباحــث مهــم مذهــب شــیعه اســت.
کلیدواژهها :مدیحهسرایی ،امامرضا،gموسویگرمارودی ،عباس یاسین.
 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)saberehsiavashi@yahoo.com :
 .2کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیmr.khandan94@gmail.com :
 .3دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطباییr707070a@yahoo.com :
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 .1مقدمه
یکــی از موهبتهــای بــزرگ بــرای ایرانیــان ،وجــود مرقــد حضــرت علیبنموســیالرضا
 gدر خراســان اســت .از آنجــا کــه در ادبیــات پارســی ،مدیحهســرایی بــرای خانــدان پیامبــر
 nاز جایــگاه ویــژهای برخــورداراســت ،عشــق و ارادت بــه امــام رضــا gنیــز از ســوی ادیبــان
ن شــدهاســت« .ایــنقبیــل اشــعار ،پیــش از حملــۀ مغــول در
ایرانــی بــه گونههــای مختلــف بیــا 
ج یافتــه
ایــران چنــدان متــداول نبودهاســت؛ امــا پــس از آن و بــهویــژه از دورۀ صفویــه بســیار روا 
اســت ...ایننــوع شــعر ،از قــرن نهــم بــه بعــد ،بســیار مــورد توجــه شــاعران قرارگرفتــهاســت بــه
طــوریکــه در دیــوان هــر شــاعر ،چنــدمنقبــت وجــوددارد»(رستگارفســایی 170 :1380 ،و
ت بــرای خانــدان وحــی ،از
 )171ایــن در حالــیاســت کــه در میــان اعــراب ،ســابقۀ ســرایش منقبـ 
آغــاز پیــروزی مســلمانان بــر بتپرســتان مکــه آغــا ز شــد ه و تاکنــون ادامــهدارد .ســتایش اهــل بیت
 gتنهــا بــه شــیعیان و مســلمانان اختصــاص نــدارد .در تاییــد ایــنادعــا میتــوان به شــعر فرزدق
(114 -38ق) شــاعر عصــر امــوی ،در مــدح امــام ســجاد و اشــعار بولــس ســامه ،شــاعر مســیحی
لبنــان ،در بزرگداشــت حضــرت علــی gو امــام حســین gاشــاره کــرد .ارادت بــه اهــل بیتb
در دو زبــان پارســی و عربــی ،همــواره بــا فــراز و نشــیبهای گوناگــون ادام ـ ه یافتــه تــا اینکــه در
شــعر معاصــر و در آثــار ادیبــاند و زبــان پارســی و عربــی نمــودی دوبــاره یافتــهاســت کــه از جملــۀ
ايــنشــاعران ،عبــاس یاســین و عليموســويگرمارودی هســتند .در اینپژوهــش ســعی بــر آن
ي و مشــخص -شــود که
اســت کــه اشــعار گرمــارودی و عبــاس یاســین دربــارۀ امــام رضــا gبررسـ 
اینشــاعران ،شــخصیت حضــرت را چگونــه بــهتصویــر کشــیدهاند تــا روش پــردازش موضــوع در
شــعر هرکــدام از شــاعران در مقایســه بــا شــعر دیگــری بهتــر آشــکارشــود.
 .2-1پرسشهای پژوهش
ن مقالــه دربــارۀ شــخصیت و ســیرۀ امــام رضــا ،gمیتــوان
بــا توجــه بــه نگــرش ایــ 
ن د و شــاعر مطــرح کــرد و از میــان مباحــث ایــن
پرســشهای زیــر را دربــارۀ اشــعار رضــوی ایــ 
پژوهــش ،پاســخهای مناســبی بــه آنهــا داد:
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 .1سیرۀ امامرضا ،gدرشعر عباس یاسین وگرمارودی چهمحورهایی دارد؟
 .2چــه مشــابهتهایی میــان اندیشــۀ عبــاس یاســین وگرمــارودی در ترســیم ســیرۀ امــام رضــا
 gوجــود دارد؟
 .3صــور خیــال در شــعر رضــوی گرمــارودی و عبــاس یاســین بــرای اثبــات معنــا چگونــه ب ـهکار
رفتــه و کــدا م شــاعر در بهکارگیــری عناصــرآن توفیــق بیشــتری یافتــهاســت؟
 .3-1روش و هدف پژوهش
در ایــنپژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی و بــر پایــۀ مکتــب آمریکایــی ادبیــات
تطبیقــی( ،)1ســرودههای رضــوی در دیــواندوشــاعر ،معرفــی و ویژگیهــای ه ـ ر یــک برشــمرده
میشــود .ایــنمقالــه بــا نمونــهآوردن اشــعار دو شــاعر ،در تــاش اســت بــه معرفــی و تبییــن روش
ک از شــاعران و ژرفــای دلدادگــی آنهــا بــه امــام gدر قلمــرو محتــوا بپــردازد.
هــر یـ 
 .4-1پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهشهــای نســبتا فراوانــی در ایــن بــاره انجــام شــده اســت .بهمنیمطلــق()1391
درمقالــهای بــا عنــوان «نگاهــی بــه قصیدهپــردازی گرمــارودی ،سبکشناســی نظــم و نثــر
فارســی» بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت امــا در ایــن نوشــتار ،قصیدههــای حاضــر بررســی
نشــد ه اســت .رســولنیا و آقاجانــی( )1391هــم درمقالــه «پایــداری و ناپذیرایــی در شــعر محمــود
درویــش و موســویگرمارودی» هــم بــه اشــعار گرمــارودی دربــاره امــام رضــا gنپرداختهاســت.
ابــاذری و ترکمانــی( )1394هــم در مقالــۀ «بررســی تلمیح در اشــعار ســیدعلیموســویگرمارودی
چ یــک از تلمیحهــای مرتبــط بــه امــام رضــا gدر
و محمدعلــی معلــم دامغانــی» بــه هیــ 
اشــعار گرمــارودی نپرداختــه اســت .دهرامــی و کمالینهــاد( )1394هــم در «حــس شــاعرانه در
سوگســرودههای موســویگرمارودی» بــه سوگســرودههای مرتبــط بــا امــام رضــا gاشــارهای
نکــرده اســت .هــر چنــد در مقالــۀ رحیمیزنگنــه و بیــگزاده( )1397بــا عنــوان «جلوههــای
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پایــداری در مناظرههــای امامرضــا gو ســرودههای صفــارزاده و گرمــارودی» ،تنهــا بخشهایــی
از اشــعار مرتبــط بــا امــام رضــا  gبررســیشــدهاســت.
عبدالنبــی یاســین ،خلــود(2019م) هــم در مقال ـهای بــا عنــوان «شـ ّ
ّ
ومصداقيــة
ـاعرية مرهفــة
ّ
الضوء» للشــاعر ّ
عباس ياســين کــه تنها پژوهــش یافته
الفتــة فــي ديوان «شــبابیك ســوف يدخلهــا
شــده دربــارۀ یاســین اســت ،بــه ویژگیهــای شــعر عبــاس یاســین در آخریــن دیوانــش پرداخت ـه
ّ
اســت کــه «شــبابیک ســوف یدخلهــا الضــوء» نــا م دارد و در آن صحبتی از شــعرهای عباس یاســین
دربــاره حضــرت رضــا gنیســت .دلیــل نبــود اطالعــات دربــارۀ شــاعر عــرب ،میتوانــد داشــتن
شــخصیت سیاســی و حفــظ امنیــت او باشــد.

 .2سیدعلیموسویگرمارودی
ـد پــدری طلبــه دارای خانــوادهای کامــا مذهبــی
ســیدعلیموســویگرمارودی( )1320فرزنـ ِ

اســت کــه افــزون برآموختــن دروس حــوزوی ،در ســطح دانشــگاهی نیــز موفــق بــه کســب دکتــرای
زبــان و ادبیــات فارســی شــدهاســت(گرمارودی )604 -571 :1389 ،او بــا ســهمجموعــه شــعر
«عبــور»« ،ســرود رگبــار» و «در سایهســار نخــل والیــت»  ...از بنیانگــذاران شــعر نــو مذهبــی در
دهــۀ  50اســت .گرمــارودی در شــعر ســپید بــا نادیدهگرفتــن آگاهانــۀ وزن عروضــی ،بســیاری از
ظرافتهــای غیرقابــل توصیــف امــا محســوس و نیــز آهنــگ درونــی ایــننــوع شــعر را کســبکــرده
اســت .او بیــش از هــر شــاعر مذهبیســرای دیگــر ،نگــرش تاریخــی دارد و مســیر پــر ســنگالخ
شــیعه را در بســتر تاریــخ کاویــده و بــا زبــان هنرمندانــه بیــانکــردهاســت.گرمارودی در نحــو زبــان
دســتنمیبــرد و از الگوهــای رایــج زبانــی قدیــم و جدیــد اســتفادهمیکنــد و در کنار ســاختارهای
نحــوی کالســیک ،گاه شــعرش بــه زبــان گفتــار امــروز نزدیــک میشــود[...گرمارودی] از بیــن
صورتهــای خیالــی ،بــه تشــبیه و ســپس بــه اســتعاره عالقهمنــد اســت و از نمادهــای آشــنا نیــز
اســتفاد ه میکنــد» (ر.ک :طاهــری )228-225 :1393 ،شــعر گرمــارودی از بعــد محتوایــی
دربردارنــدۀ موضوعاتــی چــون مــدح و ســتایش ،توصیــف ،مرثیــه ،شــکواییه ،حبســیه ،تحمیدیه و
بدبینــی بــه دنیــا اســت(ر.ک :بهمنیمطلــق.)500 -495 :1391 ،
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 .3عباس یاسین
حــاج عبــاس یاســین ،مســئول روابــط عمومــی حزباللــه در بیــروت و پــدر شــهید محمدعبــاس
ب «قمــری ...دمــه یضــئ»(2009م) را در انتشــارات
یاســین بــا نــام جهــادی «رضــا» اســت .او کتــا 
دارالهــادی بــهچــاپ رســاند ه کــه دربردارنــدۀ خاطــرات و نامههــای نویســنده بهعنــوان پــدر بــرای
پســر شــهیدش است(ســایت مقاومــت اســامی لبنــان15 ،مهــر )1399دیگــر آثــار او عبارتنــد از:
مطــرزة علــی حاشــیة الجــرح( ،)2014خلجــات فــی ســفر القلــب( ،)2014فقــرات مــن حکایــة
الوطــن والغربــة( )1982و تذکــرة لشــمس العمر(یاســین .)128 :2014 ،آخریــن دیــوان او
ّ
«شــبابيك ســوف يدخلهــا الضــوء» ذکرشــدهاســت(خبرگزاری بیــن المللــی قــرآن (ایکنــا)15 ،
مهــر  )1399از شــاعر اطالعــات بیشــتری در دســترس نیســت کــه دلیــل آن میتوانــد مســائل
امنیتــی بــهخاطــر عضویــت او در حــزب مقاومــت اســامی لبنــان باشــد.

 .4سنجش تحلیلی موضوع
ابعــاد وجــودی و ســیرۀ امــام هشــتم gدر اشــعار موســویگرمارودی و عبــاس یاســین را
میتــوان در چهــار مؤلفــۀ وحدتآفرینــی ،بخشــندگی ،یــاوری و جذابیتهــای معنــوی حضــرت
بررســیکرد:
 .1-4وحدتآفرینی امامرضاg
گرمارودی در شعر «سپیدۀ هشتم» ،اما م رضا gرا عامل وحدت و یکپارچگی معرفیمیکند:
«رشــتهای از فــرش َح َرمــت /زنجیــر گــردن عاشــقان اســت /وسلســلۀ وحــدت؛ /و خطــی کــه
دلهــا را بــ ه هــم پیونــد میدهد»(گرمــارودی)258 :1388 ،
واژگان «رشــته»« ،زنجیــر»« ،سلســله» و «خــط» همگــی ضمــن داشــتن تناســب معنایــی بــا
یکدیگــر ،دربردارنــدۀ معنــای «دریکخطقرارگرفتــن» و «وحــدت» نیــز هســتند .گرچــه شــاعر
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در ظاهــر امــر ،رشــتهای از فــرش حــرم امامرضــا gرا عامــل وحــدت دانســته ؛ امــا درحقیقــت بــه
ن معتقــداســت کــه فــرش نیــز از اینکــه در کنــار پیکــر مطهــر امامرضــا gقرارگرفتـ ه و در راه
ایـ 
ت بــه زیارتکننــدگان ایشــان بهکارگرفتــهشــدهاســت ،تقدسیافتــه و حتــی رشــتهای از تــار
خدمـ 
و پــود آن میتوانــد اثــرات مثبتــی برجایگــذارد و بــهطــورتلویحــی یــادآوریکنــد کــه اگــر انســان
پیــرو راه امامرضــا gشــود ،بــه چــهســرمنزلی نائلخواهدشــد.
در مقطــع واپســین اینشــعر ،بــار دیگــر اشــیا بــه نمایندگــی از وجــود امامرضــا gعامــل وحدت
شــدهاند:
پــوالد تــو /پیونــد جمــاد و نبــات و
پــوالد ضریــح تــو میگریــزد/
«شــتر از مســلخ /بــه
ِ
ِ

حیوان»(گرمــارودی)259 :1388 ،

ن بــارپــوالدی کــه همــۀ هســتی بــدان دســت نیــاز میفشــرند ،آنــان را در یــکخــط بــه صــف
ایـ 
کــرد ه اســت.
یاســین در شــعر «مــوج الجمــوع» کــه آن را در جــوار ضریــح امامرضــا gســرودهاســت ،بــه
صــورت ضمنــی امــا م رضــا gرا بــه کعبـ ه تشــبیهکرد ه کــه قلبهــا از هــر ســو قصــد طــواف آن را
میکننــد و بدینســان حضرترضــا gباعــث وحــدت میــان قلبهــا شــدهاند:
ْ
ـدق علــى عالــم اليريـ ُـد الرحيـ َـل /..وهــذا الشـ ُ
ـوب تـ ُّ
«كأن بمــوج الجمــوع يحـ ُّ
ـك /قلـ ٌ
َّ
ـعاع
ـج إليـ
ٍ
ِ
ِ
يعبــر َ
ُ
ُ
المحبــة تهفــو إليک»(یاســین2014 ،م)93 :؛ گویــی
ســهام
العيــون/
اآلن قــرب
الــذي
ِ
ِ
قلبهایــی کــه در جهانــی مانــا میتپنــد ،بــا مــوج جمعیــت قصد[دیــدار] تــو /حــج [کعبــۀ وجود]
تــو را دارنــد  ...و ایــنپرتویــی کــه اکنــون از نزدیکــی دیــدگان میگــذرد ،تیرهــای مهــری اســت کــه
بــهســوی تــو بــه پــرواز درمیآیــد.
ن شــعر ،اســتفاده از واژۀ قلبهــا بهجــای واژۀ انسانهاســت؛ در اینحالــت،
نکتــۀ جالــب در ایـ 
هــر موجــودی کــه قلبــی تپنــد ه دارد ،میتوانــد بــه طــواف کعبــۀ وجــود حضرترضــا gبیایــد.
همچنیــن اســتفاده از واژۀ جمــع «قلــوب» بیانگــر عقیــدۀ شــاعر اســت کــه امامرضــا gرا پیونــد
دهنــدۀ قلــب همــۀ موجــودات بــه خــود میدانــد .همچنیــن حضــرت را تنهــا پیونــد دهنــدۀ قلــب
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شــیعیان ،مســلمانان یــا ایرانیــان نمیدانــد بلکــه هــر انســانی از هـ ر نــژادی و بــا هــر دینــی ،اگــر
بــا ابعــاد وجــودی شــخصیت ایشــان آشناشــود ،ممکناســت ایــنکشــش وحدتآفریــن را درک
کنــد کــه فــارغ از هــر تقســیمبندی ،رو بــه ســوی نماینــدۀ خداونــد و ســپس ذات پــروردگار و هدفی
ت کنــد.
واحــد حرکـ 
 .2-4بخشندگی امامرضاg
زائــران امامرضــا ،gبهجــز شــوق ،حاجتهــا و خواســتههایی دارنــد کــه بــهدنبــال آن ،رهســپار
ن میداننــد کــه تــوان بخشــش داشــته
حــرم امامرضــا gمیشــوند؛ زیــرا ایشــان را مهربانتــر از آ 
باشــد و نبخشد:
«و بخشــش تــو /اعطــای پاکتریــن بنــدۀ خــدای ســبحان اســت /وقتــی تــو میبخشــی/
ّ
دســت مریــخ نیــز /بــهســوی ســقاخانهات /دراز اســت /ناهیــد و کیــوان و پرویــن /صــف در
صــف /در کنــار مــن و آن مــرد روســتا /در ُمضیــف [خانــۀ] تــو /کاســه در دســت /بــهنوبــت آش/
ایســتادهایم»(گرمارودی.)259 :1388 ،
ب معــروفاســت و تــا مدتهــا نیــز گمــان
مریــخ در میــان ســیارات ،بــه ناچی ـ ز بــودن حجــم آ 
میرفــت کــه آبــی در ســطح مریــخ وجودندارد(مصفــی 728 :1357 ،و .)729
ـکل مریخ
حــال شــاعر ایرانــی بــا اســتفاده از راهحــل معنــوی و احساســی ،ســعی در حل ای 
ن مشـ ِ

در ســقاخانۀ امامرضــا gفرســتادهاســت تــا
کــرده و آن را چــون انســانی دردمنــد و حاجـتدار بــه ِ
از آب ســقاخانۀ امــا م رضــا ،gخــود را ســیرابکند.

شــاعر تصویــری خلــق میکنــد کــه در آن ،صحنــۀ بخشــش امامرضــا gبــه هســتی ،بــه صحنۀ
پخشکــردن غــذا میــان مردمــی تشــبیهمیشــود کــه پشــت در خانـهای صفکشــیدهاند و ســپس
بــا تشــبیه ســیارات ناهیــد و کیــوان و نیــز ســتارههای خوشــۀ پرویــن بــه مــردم منتظــر و تشــبیه
الطــاف حضرترضــا gبــه غــذا ،بــر زیبایــی صحنــه افــزود ه اســت .درواقــع ایــن بنــد از شــعر،
ن حضــرت ،بلکه ســایر موجــودات و حتی ســتارگان
ن نکتــه اشــارهدارد کــه نــه تنهــا پیــروان آ 
بــه ایـ 
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و ســیارات همگــی بــه نوبــت ایســتاده و در انتظــار توجــه و بهرهجســتن از وجــود حضرترضــاg
هســتند و نیــز بایــد توجــهداشــت قیــاس الطــاف امامرضــا gبــا کاســۀ غــذا ،قیاســی مــع الفارق
اســت و کاســۀ آش پایانپذیرفتنــی اســت ،امــا عنایــات امــام رضــا gبهخواســت خداونــد،
زوالناپذیــر اســت .همچنیــن مقــدار اثرگــذاری ایــندو بــهطــور کامــل متفــاوتاســت و نیز بیشــتر
تاثیــر کاســۀ آش بــر جســم آدمــی و بیشــتر تاثیــر عنایــات امامرضا gبــر روح اوســت؛ البتــه توجه
بــه نــوع آش یــا همــان عنایاتــی کــه بــهطــور تخمینــی از جانــب امــامرضــا gمتوجــه ســیارات
ناهیــد و کیــوان و ســتارگان پرویــن خواهــدشــد نیــز بــهنوبــۀ خــود جالــبتوجــه اســت .ناهیــد
یــا زهــره کــه دومیــن ســیارۀ منظومــۀ شمســی اســت و گرمتریــن آنــان نیــز بهشــمارمیرود،
در ادبیــات ،نمــاد معشــوق و گاه در کنــار دوفرشــتۀ تبعیــد شــده یعنــی هــاروت و مــاروت ،نمــاد
رامشــگری ،خنیاگــری و جــادو اســت و معشــوق مریــخ بهشــمارمیرود .ایـندو در پارســی ناهیــد
و بهــرام نــامدارنــد و در یونانــی ونــوس و ادونیــس نامگذاریشــدهاند .اینســیارۀ ســپیدرنگ،
ســیارۀ دوقلــوی زمیــن بــوده و پرنورتریــن جســم آســمانی هــم لقبگرفتــهاســت(مصفی:1357 ،
 94و  97؛  .)348-344و طبــق نظــر برخــی ،در گذشــته ایــنســیاره آب فراوانــی داشــتهاســت اما
یــک بــاره تمــام اینآبهــا از ســطح ناهیــد تبخیــرشــده و از ایــنرو ،ایــننامگــذاری بیدلیــل
نبــودهاســت(ر.ک :آســیموف .)27 -16 :1374 ،طبــق ایــن توضیحــات ،غــذا یــا عنایتــی کــه
ق خواهــ د گرفــت ،میتوانــد خنکتــر شــدن و نجــات از
از جانــب امامرضــا gبــه ناهیــد تعلــ 
حــرارت بــاال ،زیــاد شــدن حجــم آب آن ،رهایــی از رســوایی و بدنامــی یــا موفقشــدن در امــر عشــق
و عاشــقی باشــد.
ت دارد
کیــوان یــا زحــل نیــز هفتمین ســیارۀ منظومۀ شمســی اســت کــه بــه «نحس اکبــر» شــهر 
و از آنجــاکــه در پارســی َدری« ،کــی» بــه معنــای «شــاه»(داعی االســام ،1362 ،ج )338 :4و
وان بهمعنــای «بان»(همــان ،ج )594 :1اســت ،یکــی از معانــی ایننــام« ،نگهبــان شــاه» اســت
و پیشــینیان نیــز نامهایــی چــون «پیرفلــک»« ،مهنــدس فلــک» یــا «پاســبان هفتمیــن طــارم» بــر
آن نهادهاند(مصفــی .)339-336 :1357 ،طبــق آنچــه گفتهشــد ،توجــه بــه کیــوان میتوانــد
نجــات او از شــومی یــا کمشــدن وظایــف نگهبانـیاش از گســترۀ آســمان باشــد .البتــه این شــومی
دربــارۀ مریــخ نیــز صــادق اســت کــه از آن بــه قرینــۀ واژۀ «ســقاخانه» چشمپوشــی شــدهاســت.
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خوشــۀ پرویــن یــا هفتخواهــران نیــز کــه هفتســتارۀ پرنــور در کنــار هــم هســتند ،بنابــر
ل بودنــد تــا اینکــه متوجــه حضــور
ح مشــغو 
افســانهها ،هفتخواهــر بودنــد کــه در جنــگل بــه تفریـ 
یکشــکارچی هوســباز در نزدیکــی خــود شــدند و از تختــه ســنگی بــاال رفتنــد و از خــدای خــود
کمــک خواســتند و بــا ایـنکار قابلیــت پــرواز پیداکردنــد؛ امــا شــکارچی نیــز کــه بــه دنبــال آنــان
بــود از ایــنقابلیــت برخــوردا ر شــد و بــاز هــم بــه تعقیبشــان پرداخــت تــا اینکــه زئــوس ،خــدای
خدایــان یونــان باســتان ،بــه کمــک آنــان شــتافت و آنهــا را تبدیــل بــه ســتاره کــرد و شــکارچی نیز
در تعقیــب آنــان بــه صــورت فلکــی شــکارچی تبدیلشــد(گریمال ،1339 ،ج 747 :2و .)748
بــه اینترتیــب میتــوان خواســتۀ ســتارههای خوشــۀ پرویــن را نیــز نجــات از دســت شــکارچی یــا
همــان توفیــق دوری از گنــاه دانســت.
یاســین نیــز پرداختــن بــه صفــت بخشــندگی امــا م رضــا gرا از آغــاز کار خویــش یعنــی انتخاب
عنــوان «علــی اعتــاب الکریــم»(=در پیشــگاه امــام بخشــنده) شــروعکرد ه کــه در آن پــس از حذف
اســم ،صفــت «الکریــم» را جایگزیــن «االمــام الکریــم» کــرد ه و پــس از آن ،شــعر خود را بــا اطمینان
کامــل از وجــود اینصفــت در امــامرضــا gآغــا ز کــردهاســت:
ُ
ُ
ُ
الكريم»(یاســین2014 ،م)23 :؛
وأعلــم كيــف يلقانــي
زاد/
مــن
الرضــا،
علــى
«وفــدت
غيــر ٍ
ِ

بیهیــچ توشـهای بــهجانــب امــام رضــا gروانــهشــدم و میدانــم [امــام] بخشــنده مــرا چگونــه
مالقــات خواهدکــرد.
شــاعر بــهقــدری از بخشــندگی امامرضــا gاطمینــاندارد کــه حتــی ســفر خــود را بــدون
هیچگونــه توشـهای آغــازمیکنــد و میدانــد کــه وقتــی بــه پیشــگاه ایشــان برســد ،چگونــه توشــۀ
ت خواهـ د کــرد .شــاعر در ادامــه نیز بــر درخواســت از امــام رضا
خیراتــی از امــام بخشــندگی دریافـ 
ب از ایشــان و نهایت بخشــندگی اما م هشــتم gتأکیــد دارد:
 gو بردبــاری حضــرت هنــگام طل 
ُ
الحليــم /وأتــرك عنــده مــا كان عنــديِّ /
يؤرقنــي ،ويتبعنــي /،ويقلــق
«وأســأله الرضــا ،فهــو
الرؤوم ِّ
ـير الطــرف / ،مجـ َ
ُ
/أودعـ ُـه ،كسـ َ
الفؤاد(»..یاســین2014 ،م)24 :؛ و آن
ـروح
راحتي/..فهــو
ِ
ِ
[خواســتهام] را از امــا م رضــا gمیخواهــم چــرا کــه [در وقــت درخواســت] بردبــار اســت .آنچــه
دارم نــزد او جــا میگــذارم :چیزهایــی کــه بیخوابــ م میکنــد ،دنبالــ م میکنــد .آرامشــم را
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میگیــرد ...حضــرت مهربــان اســت .بــا او ،چشــم بــر زمیندوختــه و با قلبــی زخمــی خداحافظی
میکنــم.
درحقیقــت بخشــندگی امامرضــا gمانــع از آن اســت کــه اگر کســی از ایشــان چیــزی بخواهد،
حضــرت خشــمگین یــا آزردهشــوند؛ بلکــه بــا مهربانــی ،از حاجتمنــدان حمایــتمیکننــد.
ی و دلهرههــای خــود را نــزد حضرترضــا gباقیمیگــذارد.
شــاعر همچنیــن ،تمــام نگرانــ 
حضــرت عامــل آرامــش شــاعر اســت؛ هرچنــد دلشکســته و اندوهگیــن ،ناچار بــه جدایــی و دوری
از ایشــان اســت.
 .3-4جذابیت و گیرایی معنوی امامرضاg
اشــتیاق دیــدار معشــوق در وجــود هرعاشــقی وجــو د دارد و همــان اســت کــه عاشــق را بــه ســمت
معشــوقجذبمیکند .عاشــقان اختــر هشــتم gنیــز از شــدت شــوق بــا هرمرکــب کــه بتواننــد
و در اولیــن فرصــت بهســوی او روان هســتند:
«تــا نهــد دل در رهــت پــا در رکاب /اشــک پیشافتــاد و دل را زد بــه آب» (گرمــارودی:1388 ،
)264
عاشــق خواســتار رســانیدن وجــود خــود بــه معشــوق اســت امــا بایــد ســریعترین ابــزار ممکــن را
بــرای رســیدن بــه او برگزینــد .پیــش از قدمبرداشــتن ،قلــب شــاعر بهســوی حضــرت پرمیکشــد
امــا در نهایــت اشــک ،بهعنــوان لطیفتریــن بخــش جســم عاشــق ،از قلــب هــم پیشـیمیگیرد.
کــم اشــک چشــم ،بــا آنکــه در ســرازیری و بهســمت
آشکاراســت کــه حجــم بســیار محــدود و ِ

جاذبــۀ زمیــن درحرکــت اســت امــا تــوان حرکــت ســریع و ســبقتگرفتن از قلــب را نخواهــد داشــت
و چهبســا کــه در میانــۀ راه بــه خاطــر حجــم کــم خشکشــود امــا اینجذبــه وشــوق دیــدار یــار
اســت کــه بــر هرقانــون علمــی و عرفــی غلبهمیکنــد و اشــک را بــه شــوق دیــدن یــار تــا «تــوس»
میکشــاند و بــدون تــرس از خشــکیدن و کمبــودن ،دل بــه دریــا میزنــد.
در دیگــر شــعر گرمــارودی بــا عنــوان «گــرگ و آهــو» نیــز اشــتیاق مشــهود اســت امــا اینبــار
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

مطالعه تطبیقی شعر موسویگرمارودی و عباسیاسین ( ...سیاوشی و همکاران)

139

اشــتیاق تنهــا از جانــب خــود شــاعر نیســت و از دیگــر حاضــران در شــعر – عرشــی و فرشــی -نیــز به
ســوی امامرضــا gســرازیر اســت:
«هزارچشــم ز آفــاق آســمان تــا خــاک /بهســوی اوســت بهســودای دیــدن رویــش / ... /ز
فرشــیان زمیــن صدهــزار دســت امیــد /درازگشــت که شــاید رســد بــه مشــکویش /ز عــرش و فرش
ـاب گیســویش» (گرمــارودی265 :1388 ،
ـان تـ ِ
بــه دلهــای پــاک مینگرم/کــه گشــتهاند پریشـ ِ

و )266

نمیتــوان شــوق هزارانچشــم از آســمان و زمیــن را نادیــدهگرفــت کــه تمنــای دیــدار امامرضــا
 gرا دارنــد و صــد هــزار دســت کــه بــرای رســیدن بــه معشــوق در تکاپـ و هســتند و نیــز دلهــای
عرشــیان و فرشــیان کــه از شــدت شــوق بــه مرحلــۀ «پریشــانی» رســیدهاند .اعــدادی کــه شــاعر
بــرای بــرآورد تعــداد عاشــقان بهکاربــردهاســت یعنــی هــزاران ،صــد هــزار و نیــز گســترهای کــه
بوتــاب افتادهانــد یعنــی آســمان تــا خــاک و عــرش و فــرش بســیار مبالغهآمیز
عاشــقان در آن بــه تا 
ن حالــت دوراه بیشــتر وجــود نــدارد :نخســت آنکــه بــهخاطــر اعتقــادات
مینماینــد؛ امــا در ای ـ 
همســو بــا شــاعر ،از صمیــم قلــب وجــود ایــنتعــداد شــیفته را پذیرفــت و دوم آنکــه به دلیــل معتقد
ن واقعیــت را پذیرفــت کــه چیــزی جــز شــوق نمیتوانــد اســتفاده
نبــودن بــه اعتقــادات شــاعر ،ایـ 
ل کنــد و دس ـتکم بایــد پذیرفــت کــه خــود شــاعر
از ایــنالفــاظ مبالغهآمیــز را بــه شــاعر تحمی ـ 
بهگفتــهاش ایمانــی راســخ داشتهاســت و شــوق او نهتنهــا مبالغــه و ســاختگی نیســت بلکــه
واقعیتــی پذیرفتــه و جزئــی از وجــود اوســت.
ن کــه عنوانــش بیانگــر قصــد تــرک حــرم مطهــر از
یاســین در شــعر «فــي وداع اإلمــام »gبــا آ 
ســوی شــاعر اســت ،همچنــان اشــتیاق را درون خــود حتــی آتشــینتر از زمــان ورودش حفظکــرده
اســت:
ً
َ
ـرا  ..مــن طيــور َ
ـي مــا بيــن هــذي القبــاب /و يسـ ُ
المقـ ْ
«أن ِّقـ ُـل طرفـ َ
ـام/
ـ
طائ
ـا
ـ
بينه
ـا
ـ
م
ـي
ـ
قلب
ـرح
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِّ
َ
َ
ُ
الربوع»(یاســین2014 ،م)95 :؛ بیــن اینگنبدهــا
عينــاي هــذي
تشــرب
مــوالي..
أحــد ُق
چشــ م میگردانــم /و قلبــم چونــان پرنــدهای ...از پرنــدگان ضریــح میــان گنبدهــا آزادانــه بــه
گردشدرمیآیــد /چشــم دوخت ـهام مــوالی مــن ...چشــمانم اینصحــن وســراها را مینوشــند.
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ک میشــود ،چشــم و قلــب شــاعر نقشــی
ص نزدی ـ 
بــرای نشــاندادن اشــتیاقی کــه بــه حــر 
اساســی بــازیمیکننــد .قلــب ماننــد پرنــده ،خــود را بــه جایجــای حرمــی میرســاند کــه عطــر
ن جــاری اســت و چشــم نیــز از چشـمنوازی محیــط حــرم بــهقــدری لــذتبــرده
امامرضــا gدر آ 
اســت کــه گویــی میخواهــد آن را بنوشــد .درواقــع شــوق شــاعر از اشــتیاق فراتــر رفتــه و بــه حرص
نزدیــکشــدهاســت کــه ایــن امــر ریشــه در گیرایــی و جذابیــت وجــود امــام gدارد.
یاســین همچنیــن در شــعر «مــوج الجمــوع» تصویرگــر شــوق خــود و دیگــر زیارتکننــدگان
حضــرت بــرای زیــارت ایشــان اســت:
ْ
ـدق علــى عالــم اليريـ ُـد الرحيـ َـل /..وهــذا الشـ ُ
ـوب تـ ُّ
«كأن بمــوج الجمــوع يحـ ُّ
ـك /قلـ ٌ
َّ
ـعاع
ـج إليـ
ٍ
ِ
ِ
ْ
الــذي يعبـ ُـر َ
اآلن قــرب العيــون /سـ ُ
ـهام المحبـ ِـة تهفــو إليك»(همــان)93 :؛ گویــی قلبهایــی کــه
ِ
در جهانــی مانــا میتپنــد ،بــا مــوج جمعیــت قصد[دیــدار] تــو /حــج [کعبــۀ وجــود] تــو را دارنــد...
ن پرتــوی کــه اکنــون از نزدیکــی دیــدگان میگــذرد ،تیرهــای مهــری اســت کــه بهســوی تــو بــه
و ایـ 
پــرواز درمیآیــد.
در ایــنشــعر ،بــرای تیرهــای محبــت ،جانبخشــی زیبایــی شــکلگرفتهاســت .فعــل «هفــا» اگــر
بــرای پرنــدگان بــهکار رود ،بــهمعنــای «پرگشــودن پرنــده و ســپس پروازکــردن» اســت و اگــر دربــارۀ
قلــب بــ ه کاررود بهمعنــای «زدودهشــدن عشــق ،خوشــحالی یــا ناراحتــی از قلب»(بســتانی،
 ،1883ج )347 :9اســت و از آنجــا کــه تیــر بــهطورمعمــول پرتــابمیشــود و حرکتــش در پرتاب،
تداعیگــرنوعــی پــرواز اســت؛ میتــوان چنیــن برداش ـتکرد کــه گویــی تیــر از شــدت شــوق،
خــود ماننــد پرنــده ،جانیافتــه و پرگشــوده و ســپس بــه پــرواز درآمــدهاســت و در اینشــکل ،پرهای
انتهــای تیــر ،نقــش بــال پرنــده را بــرای آن بازیکردهانــد تــا تیــر بتوانــد بــه هــدف خــود برســد.
ـد دیگـ ِـر همیــنشــعر ،شــوق دیــدار حضرترضــا gرا شــوقی ترســیم
شــاعر همچنیــن در بنـ ِ

میکنــد کــه آن را بــا تمــام وجــود در خــود احســاسمیکند و گویــی در کنــار شــوق کلــی در وجــود
شــاعر ،هرکــدام از اعضــای وجــودش بــه تنهایــی نیز خواســتار پیوســتن بــه امامرضا gهســتند:
«تقبـ ْـل نجيـ َـع دمي/..عـ ٌ
الزمان/تمر السـ ُ
ـروق ِّ
َّ
ُّ
ـنون
تعبـ ُـر عــن شــوقها /..وعن خوفها مــن تحـ ّـدي
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ويبقــى الرضا(»..gیاســین2014 ،م)94 :؛آرامــش طلبــی خونم(وجــودم) را بپذیــر ...رگهایــی
کــه از شوقشــان میگوینــد ...و از ترسشــان از چالــش گــذر زمــان /ســالیان میگذرنــد و [یــاد]
امــا م رضــا gباقیمیمانــد...
رگهــای جســم شــاعر ،شــوق خــود را در کنــار ترسشــان از گذشــت زمــان بیــان میکننــد؛ زیــرا
یقیــندارنــد کــه تــا همیشــه امــکان زیــارت حضــرت را ندارنــد و بایــد بــا مــرگ از حضرترضــاg
جداشــوند؛ درحالیکــه ایشــان تــا همیشــه حضــو ر دارنــد .رگهــای شــاعر در حالتی انســانگونه،
شــوق و تــرس را بــا هــم تجربــهمیکننــد و صنعــت تشــخیص در ارائــۀ آن بــه مخاطب شــعر یاســین
نقشی اساســی دارد.
یاســین همچنیــن در قصیــدۀ «علــی اعتــاب الکریــم» ،در لحظــۀ ورود بــه حــرم امامرضــاg
بیــش از هــر چیــز ،شــوق دیــدار حضــرت را در وجــود خویــش احســاسمیکند:
ـي األشـ ُ
ـدده العليـ ُـم /و عنــدي خافـ ٌـق يرنــو بحـ ٍّ
ـواق هائمـ ٌـة ،ودمـ ٌـع /وبــي حـ ٌ
ـزن يجـ ُ
«وبـ َ
لثامن
/
ـب
ِ
ّ ُ َّ
ـراه /و أمسـ ُ
كل قلبــي فــي ثـ ُ
ُ
ـح
العظيم/أمــرغ
ـام حـ ٍّـق /و ســلطان الــورى ،و هــو
عصمـ ٍـة ...و إمـ ِ
ً
ـاألرض شــوقا»(همان)23 :؛ مــرا اشــتیاق ســرگردان و اشــکی اســت و اندوهی کــه وجود
جبهتــي بـ
ِ
آگاه آن را تــازهمیکنــد و مــرا قلبــی تپنــده اســت کــه از عشــق هشــتمین بازدارنــده [از ناپاکیهــا]
 ...خوشــحالیمیکنــد و امــام حقــی کــه ســلطان مــردم و شــخص بزرگــی اســت .تمــام وجــودم را
خاکمــال کویــش میکنــم و پیشــانیام را از شــوق بــه زمین[حرمــش] میگــذارم.
یاســین نیــز چــون شــاعر پارســی هــر گاه از شــوق ســخنمیگویــد ،پــای اشــک و قلب را بــهمیان
مـیآورد .گویــی قلــب او ،عظمــت وجــود امامرضــا gرا دریافتــهاســت و خــود را در برابــر عظمــت
امامرضــا gکوچــکیافتــه چونــان کودکــی کــه از شــوق بــه خاکبــازی کودکان ـهای روی آورده
است.
شــوق دیــدار
یاســین در شــعر «فــی طائــرة متوجهــة مــن بیــروت إلــی طهــران» ،از شــدت
ِ

حضرترضــا ،gجســم خــود را ســوار بــر روحمیبینــد ،حــال آنکــه ایــن جســم اســت کــه بایــد
ظرفیــت تحمــل روح را داشــت ه باشــد:
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ً
ً
َ
ُ
ُ
ْ
ـن ..صبــرا/
«وتحملنــي الروح..تأخذنــي نحــو تلــك الخيــام /وشــيئا فشــيئا يبــوح فــؤادك للعيـ ِ
ُ
ُ
ْ
الهيام»(همــان)86 :؛ روح[ ،جســم] مــرا حمــلمیکنــد .مــرا بــهســمت آن
ــك وقــت
فوقت ِ
خیمهها(صحــن و ســرا) میکشــاند و آرامآرام ،قلبــت بــرای چشــم نمایــان میشــود ...اندکــی
صبــر ...وقــت [مالقــات تــو] ،وقــت شــیدایی اســت.
 .4-4دستگیری و یاوری
گرمــارودی در شــعر «عاشــقان را کــو پناهــی غیــر تــوس؟» ابتــدا بــه توصیــف شــرایط دردنــاک و
ن پرســش میرســد کــه در اینشــرایط
غیرقابــل تحمــل زمانــۀ خویــش میپــردازد و ســپس بــهایـ 
بــه کجــا بایــد پناهبــرد؟:
« ،...روزگار مردمیهــا ســوخته /چهــرۀ نامردمــی افروختــه /کینههــا در ســینهها انباشــته/
پرچــم رنــگ و ریــا افراشــته /... /جــان بــهلــب شــد از ریــاکاری شــرف /خوببــودن ُمــرد و بــودن
شــد هــدف /... /خــاک را از خــار و خــس انباشــتند /یــاس را در کــرت شــبدر کاشــتند/... /گــر
دلــی مجروحگــردد از جفــا /نیســت گلخنــدی تــا یابــد شــفا /نســخهای نــو در فریــب آوردهانــد/
بوســه ،دارویــی کــه پنهانکردهانــد /در دل ایــنروزگار پرفســوس /عاشــقان را کــو پناهــی غیــر
توس؟»(گرمــارودی)264-262 :1388 ،
اگــر شــاعر ،بــهداشــتن ویژگــی دســتگیری در وجــود امــامرضــا gایمــاننداشــت ،هی ـچگاه
پــس از مــرور رنجهایــی کــه جهــان پیرامونــش را دربرگرفتــه ،ب ـ ه فکــر پنــاهبــردن بــه «تــوس» و
مرقــد مطهــر امامرضــا gنمیافتــاد .شــاعر در ایــن شــعر مصراعــی کلیــدی دارد و آن بیشــک،
ن مصــرع ،مخاطــب اصلــی شــعر
مصــراع «عاشــقان را کــو پناهــی غیــر تــوس؟» اســت؛ زیــرا ،در ایـ 
او کــه امــامرضــا gو هدفــش کــه یاریطلبــی اســت بــرای مخاطــب آشکارمیشــود.
اگــر وحــدت معنایــی شــعر مــورد توجــهقــرا ر گیــرد ،مشخصمیشــود کــه شــاعر اگرچــه در آغاز،
شــعر خــود را آینــۀ تمامنمــای همــۀ ناامیدیهــا نشاندادهاســت ،امــا واژۀ «عاشــقان» جمــعاســت
و ایــن یعنــی شــاعر تنهــا خــود را شــیفتۀ فضایــل امــام رضــا gنمیدانــد ،بلکــه بهوجــود گروهــی
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قائــل اســت کــه همگــی در میــان تمــام پلیدیهــا ،بــه خوبــی و لطــف امــا م رضــا gایمــاندارنــد
تــا در ســختیها بــه حــرم ایشــان پنــا ه ببرنــد و از ایشــان بخواهنــد آنــان را از روزگار تزویــر و نامردمی
نجــاتدهــد .درحقیقــت شــاعر« ،گوهــر گمشــدۀ عدالــت را در بــارگاه امامرضــا gجس ـتوجو
میکنــد کــه مظهــر دادگــری و دادخواهــی اســت»(رحیمیزنگنه و بیـگزاده )214 :1397 ،ایــن
شــعر در حقیقــت ،یکپارچــه امیــدواری اســت و امیــد بــه یــاری امامرضــا gو شــفاعت ایشــان در
ج میزنــد.
آن مــو 
گرمــارودی در شــعر دیگــر خــود« ،گــرگ و آهــو» ،پــس از وصــف حالــت شرمســار خــود ،بــاز هــم
امیــد یاریگرفتــن از امامرضــا gبــرای بخشــیدهشــدن نــزد پــروردگار را دارد:
«ز شــرم دســت تهـ ّ
ـی و دل گنـهکارم /ســتادهام بهکنــاری چــو گــرگ در کویــش /ســا م میکنــم
ش م ـیروم ،آیــا /شــود کــه ضامــن اینگــرگ گــردد آهویش؟»(گرمــارودی 265 :1388 ،و
و پی ـ 
)266
اینشــعر ،تلمیحــی زیبــا بــه ضمانتکــردن امــامرضــا gبــرای آهویــی دارد کــه در دام
ی بودهانــد .امــام
یکشــکارچی اســیرمیشــود و بــه امــامرضــا gپنــاهمیبــرد کــه در آن نزدیکـ 
رضــا gدرصــدد پرداخــت مبلغــی بــرای آزادکــردن آهــو بــر میآینــد کــه شــکارچی نمیپذیــرد
و در اینوقــت آهــو بــه ســخن میآیــد و علــت فــرارش را شــیر دادن بــه دوبچــه آهویــش اظهــار
ت میگیــرد تــا پــس از انجــام ایــنکار بازگــردد و حضــرترضــا gگــروگان
میکنــد و مهلــ 
ی میشــوند .آهــو پــس از مدتــی بازگشــته و وفــای بــه عهــد میکنــد و شــکارچی
شــکارچ 
منقلبشــده در جریــان گفتوگوهایــش بــا امــام ،gمتوجهخطــای خــود شــده و در نهایــت
ی علــی بــن موســی الرضــا
درمییابــد کــه چهکســی را بــه گروگرفتــهاســت و شرمســار بــه پــا 
 gمیافتــد .گرچــه ایــنجریــان در منابــع شــیعه ذکــر نشــدهاســت؛ امــا ابنبابویــه کــه خــود
نویســندۀ کتابهــای معتبــر فقــه شــیعه اســت ،بــه معتبــربــودن آن اعتقــاد داشتهاســت(ر.ک:
ابنبابویــه ،1378 ،ج .)318 :2حــال در ایــنشــعر ،امــا م رضــا gخــود ،آن آهــوی گریزپاســت
ش نمیشــود و شــاعر کــه دیگــر خــود را گــرگ معرفیکنــد ،بــرای
کــه هرکــس موفــق بــه دیــدار رویـ 
نجــات از پلیدیهــا ،چشــم امیــد بــه کمــک آهویــی را دارد کــه ســعادت دیــدارش را پیــدا کــرده
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اســت .در اینشــعر ،نوعــی «قلــب» یــا دگرگونــی و نیــز آشــناییزدایی صورتگرفتهاســت؛ بدیــن
معنــا کــه گرچــه در تصــور معمــول وقتــی گــرگ بــه آهویــی حملهکنــد ،او را گیــر میانــدازد و آنگاه
گــرگ اســت کــه تصمیممیگیــرد کــه آهــو را بکشــد یــا برهانــد امــا در ایــن شــعر ،نهتنهــا گــرگ
تصمیمگیرنــده نیســت بلکــه چشــم امیــد بــه نظــر لطــف آهــو نیــز دارد .از دیگــر ســو ،گــرگ بــرای
دیــدار آهــو نــه تنهــا بــه زور متوســل نمیشــود بلکــه در کمــال ادب و حتــی انتظارکشــیدن ،فرصت
ت مییابــد و در هرحــال هــم چیــزی جــز یاریطلبــی از آهــو را در نظــر نــدارد و خــاف رســم
مالقــا 
معمــول ،نــه تنهــا بــه تــوان و نیــروی خــود نمیبالــد بلکــه بــه نقطـهای رســید ه اســت که دیگــر تنها
بــه تــوان آهــو ایمــاندارد و خــود را بـ ه کنــارینهــادهاســت.
ب میکند:
در شعر «سپیدۀ هشتم» نیز شاعر نیرویی تازه از امامرضا gطل 
«مــن آن پرنــدۀ مهاجــرم /کــه هــزار ســال پریــدهاســت /امــا هنوز /ســواد گنبــدت /پیدانیســت/
نیرویــی دیگــر در پرم ِنــه!» (گرمــارودی)257 :1388 ،
ت گرفتــه
البتــه جالباســت کــه ایــنبــار ایــنیاریطلبــی بــرای دیــدار خــود امامرضــا gصــور 
اســت و بــرای دســتیابی بــه آن نیــز از خــود امــامرضا gکمکخواســتهشــدهاســت .شــاعر دیگر
بــار در ادامــۀ همیــن شــعر ،یاریطلبــی از امــام رضــا gرا خــاص انســانها ندانســته و اینبــار
یاریطلبــی از جانــب شــتری در شــرف ذبحشــدن اســت:
پوالد تو /پیوند جماد و نبات و حیوان»(گرمارودی،
پوالد ضریح تو میگریزدِ /
«شتر از مسلخ /به ِ

)259 :1388

نصراللــه حســینزاده ،از خادمــان درگاه امامرضــا gنقلکردهاســت کــه در اواخــر بهمــن
ن آورده میشــوند کــه
ســال  57تعــداد  12شــتر از افغانســتان بــرای عالمتگــذاری و ذبــح بــه ایــرا 
یکــی از فربهتریــن ایــنشــتران ،از همــان آغــاز شــروع بــه بیقــراری کــرده و فــردای آن روز همــراه
شــتر دیگــری از ذبحشــدن فرارکــرده و از ســمت ورودی مســجد گوهرشــاد ،وارد حــرم امامرضــا
 gمیشــود و خــود را بــه پنجــره فــوالد رســانده و ماننــد انســانها جلــوی ایــوان طــای حــرم
امــام gزانــو زده و شــروع بــه اشــکریختن و نالــ ه ســر دادن میکنــد و در اینحیــن یکــی از
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دربانهــا ،شــال ســبز خــود را بــه گــردن شــتر انداختــه و حیــوان رامشــده ،آرام بــهدنبــال خــادم
م ـیرود .اینجریــان در قــاب دوربیــن عکاســان نیــز بــهثبــت رسیدهاست(باشــگاه خبرنــگاران
ن شــعر ،جامدات را هــم درحال یاریخواســتن
جــوان15 ،مهــر )1399گرمــارودی در ادامــۀ همیـ 
از امــا م رضــا gوصــفمیکنــد:
ّ
«وقتــی تــو میبخشــی /دســت مریــخ نیــز /بهســوی ســقاخانهات /دراز اســت /ناهیــد و کیــوان و
پرویــن /صــف در صــف /در کنــار مــن و آن مــرد روســتا /در ُمضیــف [خانــۀ] تــو /کاســه در دســت/
بــهنوبــت آش /ایســتادهایم»(گرمارودی.)259 :1388 ،
ت یافتــه و از عــرش بــه فــرش آمدهانــد
ن شــعر ،تمــام کهکشــانیهای بیجــان ،شــخصی 
در ای ـ 
ت بگیرنــد .نکتــۀ اصلــی کــه دربــارۀ مریــخ در ایــنشــعر
تــا بــه کمــک عنایــات امــام رضــا gحاجـ 
قابلتوجــه اســت ،وجــود افســانهها و اســاطیر اســت کــه طبــق آن مــارس در فرهنــگ یونانــی،
مریــخ در فرهنــگ عربــی ،یــا بهــرام یــا ورهــرام در فرهنــگ ایرانــی ،خــدای جنــگ بهشــما ر مـیرود
کــه یکــی از علتهایــی کــه بــرای ایــنوجــه تســمیهبرشــمردهشــده ،رنــگ نارنجــی و ســرخ آن
اســت(ر.ک :مصفــی .)732 -728 :1357 ،در ایــنشــعر ،شــاعر ایرانــی بــا زیرکــی تمــام مریــخ
را از خدایــی بــه درجــۀ بندگــی تنــزلداده ،تــا جاییکــه در برابــر ســقاخانۀ امامرضــا gچــون
ســایر پیــروان و دردمنــدان دســت یــاری درازکــرده اســت .نکتــۀ جالــبتوجــه دیگــر ،رابطــۀ زهــره و
مریــخ در ایــنشــعر اســت کــه در پارســی معــادل «ناهیــد و بهــرام» و «ونــوس و ادونیــس» در یونانی
هســتند کــه در ابتــدا دوعاشــق زمینــی بودهانــد کــه بعدهــا بــه آســمان رفتهانــد و بنابرایــن زهــره،
معشــوقۀ مریــخ محسوبمیشــود .حــال در ایــنشــعر نیازمنــدی مریــخ بدانجــا رسیدهاســت
کــه نهتنهــا خــود بــا تمــام القــاب و افتخــارات جنگــی بــرای یاریگرفتــن از امامهشــتمg
از آســمان بــه زمیــن آمــد ه اســت ،بلکــه معشــوقهاش زهــره را نیــز همــرا ه کــردهاســت تــا هــر دو
حاجــت بطلبنــد.
گرمــارودی در ادامــۀ شــعر ،بــرای افــزودن بــر غنــای شــعر خــود ،از وجــود امامرضــاg
ک کــردهاســت،
یاریمیخواهــد ،چراکــه بــا وجــود آنکــه تمــام هســتی عظمــت وجــود ایشــان را در 
شــاعر ،خــود و شــعرش را بــهقــدری خــام میدانــد کــه هنــوز حتــی وارد حریــم پــاک ایشــان نیــز
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ک کنــد:
نشــدهاند چــه رســد بــه آنکــه وجــود مبــارک ایشــان را در 
«مــن بــا اشــک و عشــق مینویســم /شــعر مــن چــون مــور /بــر کاغــذ را ه افتــادهاســت/
ســلیمانوار /بــه نیمنگاهــی برمــن درنگکن/تــو امامــی! [امامرضــا /]gهســتی ،بــا تــو
قیــا م میکنــد /درختــان بــه تــو اقت ـدامیکننــد /کائنــات ،بــه نمــاز تــو ایســتاده /و مهربانــی/،
تکبیرگــوی توســت! /عشــق /بــه نمــاز تــو /قامــتبســتهاســت /تاریــخ ،چــون بــهتــو میرســد/
ـتگاه حرمــت /پیــاد ه میشــود /و کلمه/،چــون بــه تــو میرســد/
طــواف میکنــد /عرفــان ،در ایسـ ِ

ـی درگاهــت /بــه -پاســداری میایســتد! /شــعر مــن نیــز /کــه هزارســال ،راه پیمــوده/
بــه دربانـ ِ

بیــرون بــارگاه تــو مانــدهاســت»(گرمارودی 260 :1388 ،و )261
هنــوز/،
ِ

شــاعر دریافتــهاســت کــه تمــام هســتی کــه بــهظاهــر بیجــان اســت ،چگونــه ارزش واقعــی ایــن
وجــود مبــارک را درک کــرده و تمــام تــاش خــود را بــرای بهرهبــردن از ایشــان و خدمتگــزاری
بــر ایشــان بهکارمیگیــرد؛ امــا خــود او حتــی بــا واســطۀ شــعرش نیــز نتوانســت ه اســت از وجــود
ایشــان بهرهگیــرد یــا خدمتــیبکنــد و از ایــن روی ،آخریــن یاریطلبــی اینشــعر بــرای خــود
شــعر اســت ،چــون همانطــور کــه در لفــظ آوردهشــده ،شــاعر ،شــعر خــود را حقیــر و کوچــک بــه
ســان مورچـهای معرفیمیکنــد کــه تنهــا بــر کاغــذی را ه مـیرود و ارزش و عظمتــی در آن دیــده
نمیشــود و در حقیقــت تنهــا خطــی اســت بــر کاغــذ! ایــنمفهــوم در تضــاد بــا مفهــوم عظمــت
ن بــار در عرصــۀ
خــو د امــا م رضــا gقــرار دارد کــه تمــام پهنــۀ هســتی را دربرگرفتهاســت و ایــ 
ک شــود و
ش یافتــن میکنــد تــا بــه آن دیگــری نزدیـ 
تضــاد ،یکــی از ضدیــن ،از دیگــری طلــب ارز 
بــر ایــناســاس ،مورچــۀ کوچــک شــعر گرمــارودی ،بــا یــاری امامرضــا gدیــدهمیشــود و دیگــر
حقــارت گذشــته را نخواهــدداشــت .هــر چنــد کــه تلمیــح بــه داســتان زیبــای مورچــه و حضــرت
ســلیمان(gنمل )19-17 ،نیــز بــر تاکیــد اینمعنــا افــزودهاســت و شــاعر شــعرش را مورچــۀ
ـلیمانی حضــرت را بنابــر شــرایط و منافــع خــود تفســیرمیکند
ـت سـ
کوچکــی میدانــد کــه عظمـ ِ
ِ

ن وجــود را بــدون کمــک خودشــان درنخواهــدیافــت .گرچــه برخــی معتقدنــد «کلمــه»
و عمــق ایـ 
در اینشــعر «همــان دانایــی و حکمــت امــا م رضــا gاســت کــه شــاعر بــرای بیــان تمــام دانــش و
دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری از کلمــه بهــره بردهاســت»(رحیمیزنگنه و بیـگزاده،
 )207 :1397امــا در حقیقــت چنیــن بــه نظــر نمیرســد .زیــرا ،شــاعر پارســی ،هــم عرفــان و هــم
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کلمــه را از رســیدن بــه معرفــت و درگاه حضــرت رضــا gناتــوان میدانــد و بنابرایــن کلمــه نهتنهــا
تمــام دانــش و دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری نیســت؛ بلکــه چیــزی اســت کــه حتــی
بــه درگاه و آســتانۀ علــم و معرفــت رضــوی هــم نرســید ه اســت.
عبــاس یاســین نیــز در شــعر خــود «أيــن الطريــق» از امــام gیــاری خواســتهاســت امــا ایــن
یاریطلبــی در راســتای فراهــم شــدن مقدمــات ســفر بــه مشــهد بــرای زیــارت خــود حضــرت
اســت:
«أدعو...فيأتينــي /أمشــي بهــذا الشــوق عـ َّـل القلـ َ
ـب يهدينــي /فــأراه يوغـ ُـل فــى المسـ ْ
ـير/...نحو
ِّ ً
حبــا إليه(»...یاســین)21 :2014 ،؛او را [بــرای درخواســت
الضوء...مــن إثـ ِـر (الرضــا)/
ـاس
ِ
التمـ ِ
زیارتــش] فــرا میخوانــم و [آنچــه را میخواهــم] بــه مــن میدهــد .بــا ایــنشــوق راهمیپیمایــم
تــا شــاید قلبــم مــرا راهنمایــی کنــد ...آنگاه قلــب را میبینــم کــه در طلــب نــور ،بــهدنبــال رضاg
و بــه خاطــر عشــق بــه او در مســیر میشــتابد.
شــاعر کــه آنچــه را طلبیــده بــهدس ـتآوردهاســت ،اینــک بــا قلبــی سرشــار از خوشــحالی و در
طلــب نــور ،مســیر حــرم مطهــر را میپیمایــد .در حقیقــت هــدف شــاعر از ایــنزیــارت ،درمــان
ن کالم ،شــاعر از
قلبــش اســت و بیمــاری قلــب شــاعر نیــز هدایــت شــدن آن اســت و طبــق ای ـ 
ـت حضــرت پیــرویکنــد و
ـیر درسـ ِ
حضــرت میخواهــد تــا دســتگیر قلــب او باشــد تــا بتوانــد از مسـ ِ

ن درخواســت نیــز گویــی یــادآور اینحدیــث پیامبــر گرامــی اســام
آکنــده از نــور ایمــان شــود و ایـ 
 nاســت کــه میفرماینــد« :ســتدفن بضعــة منــى بــأرض خراســان مــا زارهــا مكــروب اال نفــس
اللــه كربتــه وال مذنــب اال غفــر اللــه ذنوبــه»(= پــارۀ تنــی از مــن در خراســان دفــن خواهدشــد،
هیچگرفتــار و گنــهكارى اورا زیــارت نكنــد جــز ایــن كــه خداونــد گرفتــارى او را برطــرف ســازد

وگناهانــش را ببخشــاید().ابنبابویه ،1378 ،ج )288 :2بنابرایــن حدیــث ،شــاعر نیــز بــا زیــارت
ن بخــش از شــعر ،در اطمینــان
حضــرت از گرفتــاری قلــب رهاییخواهــدیافــت و نکتــۀ زیبــای ایـ 
از بــرآورده شــدن خواســته اســت.
ی شــده در شــعر دو شــاعر ،اینگونــه
در مجمــوع ،بســامد اســتفاده از محورهــای شــعری بررسـ 
در قالــب نمــودار قابــل نمایــش و ارزیابــی اســت .ایــن نمودارهــا بــر اســاس تعــداد شــواهد یافتــه
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شــده دربــارۀ چهارمحــور مــد نظــر مقالــه رســم شــدهاند .بــر اســاس آن ،بســامد شــواهد در شــعر
موســوی طبــق محورهــای مــد نظــر در وحدتآفرینــی دو نمونــه ،در بخشــندگی حضــرت یــک
نمونــه ،در یــاوری شــش نمونــه و در جذابیــتهــای معنــوی دو مثــال اســت و در شــعر یاســین نیــز
در وحدتآرینــی یــک نمونــه ،در بخشــندگی دونمونــه ،در یــاوری یــک نمونــه و در جذابیتهــای
معنــوی پنــج شــاهد دارد:

نمودار بسامد مولفههای بررسیشدۀ پژوهش در شعر دو شاعر

چنانکــه مشــاهد ه میشــود ،یاریرســانی حضرترضــا gدر شــعر گرمــارودی بیشــترین
فراوانــی را دارد؛ در حالــی کــه شــاعر عــرب ،بیــش از هــر چیــز دلباختــۀ جذابیــت معنــوی حضرت
شــد ه و شــیفتگی خــود را بــهنمایــش گــذارده اســت .البته شــاید در دســترس نبودن حــرم حضرت
بــرای عبــاس یاســین کــه بایــد از کشــوری دیگــر بــرای زیــارت حضــرت بــه ایــران بیایــد ،در پررنــگ
شــدن اینمحــور در شــعر او بیتاثیــر نباشــد.
بخشــندگی حضــرت رضــا gنیــز در شــعر عبــاس یاســین بیــش از شــاعر پارســی تکــرار
شدهاســت کــه اینمحــور نیــز بــی ارتبــاط بــا ُبعــد مکانــی او نیســت؛ چــون ،بــرای پیمــودن
ســفری طوالنــی ،بایــد هدفــی مهــم وجــود داشتهباشــد تــا ســفر برای مســافر بیهــوده تلقــینگردد
و زیــارت حضرترضــا gنیــز بــرای رســیدن بــه خواســتهها بــهخصــوص بــرکات معنــوی امامــی
کــه رابــط شــاعر و سرچشــمۀ آفرینــش اســت نیــز بــه طــور طبیعــی مهمتــر خواهــدبــود.
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محورهــای وحدتآفریــن و جذابیــت معنــوی در شــعر گرمــارودی بســامدی نزدیــک بــههــم دارند
ضمــن آنکــه وحدتآفرینــی و دســتگیری نیــز در شــعر یاســین حجم مشــابهی دارنــد .تــوازن میان
ایــن دومحــور بــا اختالفــی انــدک در شــعر دوشــاعر برقــرار اســت کــه بیانگــر اهمیــت آنهــا بــرای
ایشــان است.

نتیجهگیری
در پــردازش سنجشــی شــعر ایــندوشــاعر بــا تمرکــز بــر شــخصیت حضــرت رضــا gمشــاهده
میشــود کــه هــردو شــاعر بــا پرداختــن بــه محورهــای وحدتآفرینــی ،بخشــندگی ،دســتگیری و
نیــز جذابیــت و گیرایــی معنــوی امامرضــا ،gســیرۀ ایشــان را بــهتصویرکشــیدهاند.
در وحدتآفرینــی ،جامداتــی چــون فــرش و ضریــح در شــعر گرمــارودی و ضریــح ،بهتنهایــی
در شــعر یاســین در جهــت ایجــاد وحــدت نقشآفرینــی کردهانــد .در شــعر یاســین بهجــای تمــام
ن بخــش از وجــود آدمــی در ارتباط
وجــود زائــر« ،قلــب» جایگزیــنشــدهاســت؛ بدیــن معنــا کــه ایـ 
او بــا امــام بــهعنــوان منبــع خیــر بیــش از دیگــر اعضــا نقــش دارد و از همیـنرو ارزشــمندتر اســت.
در محــور بخشــندگی ،گرمــارودی از اجــرام بیجــان آســمانی بــرای درخواســت از حضــرت
اســتفاد ه کــردهاســت کــه شــعر او را نســبت بــه نمونــۀ عربــی خیالانگیزتــر جلــو ه دادهاســت؛
تناســب میــان خواســتههای آفریــدگان از حضــرت و نــوع آفرینــش آنــان ارتبــاط مســتقی م دارد؛
بــرای نمونــه مریــخ کــه بــه کــم آبــی دچــار اســت بــه در ســقاخانۀ حضــرت رضــا gمـیرود و آب
میطلبــد امــا شــاعر کــه خواســتار نجــات از گمراهــی اســت ،هدایــت قلــب خــود را میخواهــد.
در هرحــال هــم در شــعر پارســی کــه اجــرام آســمانی بــه زمیــن میآینــد و هــم در شــعر عربــی کــه
شــاعر راهــی طوالنــی بــرای زیــارت حضرترضــا gمیپیمایــد ،اطمینــان به بخشــندگی ایشــان
پیــش از ســفر در زیارتکننــدگان وجــود دارد و بــهخاطــر اعتقــاد بــه پیونــد حضــرت رضــا gبــه
ذات پــروردگار بینیــاز ،زائــران ایمــان دارنــد کــه ایشــان از خواســتههای آنــان بــه خشــم نمیآینــد
ن دلیــل ،ســختی پیمــودن ایــن مســیر طوالنــی
و ناامیــد و دســت خالــی بازنمیگردنــد و بههمیـ 
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را بــه جــان میخرنــد.
در بحــث جذابیــت معنــوی و گیرایــی ،وجــود امــامرضــا gدر شــعر گرمــارودی دومســابقه
جریــان دارد :یــک مســابقه میــان روح و جســم شــاعر عاشــق بــرای ســریعتر رســیدن بــه
محبــوب خــود و یــکمســابقه میــان اجــزای بــدن او یعنــی دل و اشــک .جــذاب بــودن وجــود
حضــرت رضــا gهــم بــرای فرشــیان و هــم بــرای عرشــیان ،اســتفاده از قلــب در نقــش پرنــدۀ
طوافکننــده ،جوشــش خــون از شــوق زیــارت ایشــان ،سوارشــدن جســم بــر روح بهجــای آنکــه
خــود ظرفیــت تحمــل و نگهــداری روح را داشــته باشــد ،همگــی از جملــه مفاهیمــی اســت کــه
جذابیــت معنــوی حضــرت رضــا gرا در شــعر دوشــاعر بــه نمایــش گــذاردهاســت.
در محــور یاریرســانی امــام رضــا gنیــز اشــاره بــه جمــع عاشــقان و تنهــا نبــودن شــاعر پارســی
در اینشــیدایی ،اشــتیاق بــه زیــارت حضــرت رضــا ،gامیــدواری به کمــک حضرت ،شرمســاری
از گناهــان گــرگ وجــود خــود و چشـمدوختن بــه بخشــش آهــوی وجود حضــرت رضــا ،gرعایت
ادب و شــأن امــام بههنــگام درخواســت از ایشــان ،درخواســت از حضــرت و پاسـخگرفتن از ایشــان
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
ازمشــابهتهای شــعر ایــندو ادیــب میتــوان بــه درخواســت کمــک بــرای نجــات از تاریکــی،
زیــارت حضــرت بهقصــد رســیدن بــه خیــر ،اظهــار ارادت بــه حضرترضــا gبــا بهکارگیــری
اعضــای بــدن در اشــعار ،درخواســت شــفا از حضــرت بــرای برطرفشــدن گمراهــی و رســیدن بــه
نــور ،امیــد بــه مــورد عنایــت قرارگرفتــن ،نورانیشــدن بــا نــور وجــود حضــرت ،پیمــودن مشــتاقانۀ
مســیر زیــارت ،میــل بــه مانــدن در جــوار حضــرت ،اعتقــاد بــه زوالپذیرنبــودن بخشــشهای
معنــوی ایشــان بــه ســبب ارتبــاط بــا منبــع خیــرات در جهــان و تاثیــر گــذاری بیشــتر عنایــت
حضــرت بــر روح انســان نســبت بــه جســم اشــارهکرد.
هــر دوشــاعر بــا بهکارگیــری آرایههــای ادبــی بــهمحورهــای مــد نظرشــان پرداختهانــد.
گرمــارودی بــا اســتفاده از تلمیــح هایــی چــون ضمانــت حضــرت بــرای آهــو ،پنــا ه دادن بــه
شــتری کــه از کشــتارگاه گریخــت ،داســتان مــور و ســلیمان ،جانبخشــی بــه عناصــری ماننــد
مریــخ ،ناهیــد ،کیــوان ،پرویــن ،دل ،اشــک ،کلمــه و ،...برقــراری جنــاس در واژۀ ایســتاده ،تقابــل
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واژگانــی چــون ســپیده و ســایه ،آفتــاب و ذره ،اســتفاده از احادیــث و آیــات قــرآن بــا الهــام از متــن
کتیبههــای حــرم ،تناســب میــان واژگانــی چــون رشــته ،زنجیــر ،سلســله و خــط و ،...تشــبیه خــود
بــه گــرگ و پرنــدۀ مهاجــر و ،...آشــناییزدایی دربــارۀ گرگــی کــه چشــم به کــرم آهــو دارد ،اســتفاده
از حســن تعلیــل بــرای تغییــر منــازل اجــرام آســمانی ماننــد مریــخ ،ناهیــد ،کیــوان و خوشــۀ پروین
باهــدف طلــب آب و کاســۀ آش از خانــۀ امــام ،موفــق عملکــردهاســت .یاســین نیــز در مقابــل ،از
آرایههایــی چــون جانبخشــی بــه قلــب و چشــم ،تناســب واژگانــی چــون ســنا ،بــرق و المــع و،...
تضــاد در فعلهایــی چــون «تمــر» و «یبقــی» ،اشــاره به حدیث نبــوی ،آشــناییزدایی دربــارۀ قلبی
کــه بــا وجــود بیمــاری ،انــرژی بیشــتری یافتـه ،در جهــت آراســتن شــعر خــود تالشکردهاســت.
گرچــه هــر دو نهایــت کوشــش خــود را بـهکار بردهانــد امــا بــهنظرمیرســد کــه گرمــارودی موفقتــر
ظاهرشــدهاســت؛ زیــرا ،توانایــی اســتفادۀ او از آرایههــا ،در درجــۀ نخســت ،نشــانگر تخیــل قــوی
او اســت و ســپس دایــرۀ اطالعــات او را در زمینههــای علمــی و ادبــی بــهنمایشمیگــذارد و ایــن
مطلبــی اســت کــه در شــعر یاســین کمتــر بـ ه چشـ م میخــورد .تخیــل نیــز گرچــه در شــعر یاســین
قابــل تشــخیص اســت امــا بســیار کمرنگتــر از شــعر گرمــارودی جلــو ه میکنــد.

پینوشت
 .1مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقی گرچه مانند مکتب فرانســوی آن بــه اثرگــذاری و اثرپذیری
قائــل اســت ،امــا اوال بیــش از هرچیــز بــه ضــرورت وجــود رابطــه میــان ادبیــات و دیگــر موضوعــات
چــون هنرهــای زیبــا ،علــوم تجربــی ،ادیــان و  ...تاکیــد دارد و در حقیقــت ماهیتــی میانرشــتهای
دارد ،ثانیــا میــدان مقایســه و تطبیــق وســیعتری در اختیــار پژوهشــگران قرارمیدهــد؛ زیــرا ،مانند
مکتــب فرانســوی ،وجــود روابــط تاریخــی و ارائــۀ ســند را شــرط ضــروری نمیدانــد و تنهــا وجــود
تشــابه را شــرط کافــی بــرای انجــام پژوهــش میدانــد .در اینمکتــب همچنیــن شــرط اختــاف
زبانهــا وجــود نــدارد و میتــوان اثــری از نویســندهای انگلیســی را بــا اثــری از نویســندهای
آمریکایــی مقایســهکرد (ر.ک :خضــری.)360 -347 :1392 ،
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