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  دهیکچ
 سال از 12سم قرار داشتند، او یسکر ماریه تحت تأثک بود یسانک از یکی و كمت، شاعر ترکناظم ح

 ان بـه کـ ه برداشت او را از مک يا تجربه. سر برد د بهیا در تبع   سال ر  20 به   یکمرش را در زندان و نزد     ع
  نـد، بـه  ک ین میی تبولوکه کن  اساختار افق، چن  . ر گذاشت یز تأث یر داد و بر ساختار افق آثارش ن       یشدت تغ   

ا سوژه است،   ی نهاد   ۀستی ز ۀدنبال تجرب    به ینظر دارد و در اثر ادب     » در جهان بودن   «ۀدارشناسانیپدمفهوم  
ـ ا. نـد ک یا را احـضار مـ  یـ ه دنک قرار دارد و از آنجاست    یانکه همواره در م   ک يعنوان موجود    به نهاد ن ی

جهان، زبان و   : است  افتهیل  ک بر اساس سه عنصر ش     يا  ه هر گفته  کند  ک یار م ک ن فرض آغاز به   یروش با ا  
ان در ک از میافت زندانید چه طور گسست در دریم دیو ساختار افق او، خواه  مت  ک ناظم ح  ةدربار. من

 زمـان و  يقـا ین گسست در سـاختار افـق را در بوط  ی اين مقاله قصد دارد ردپا  یا. شود  یده م یشعر او د  
عـصرش در   گر شاعران هـم یان، او را از دک او از م   يها  فیچگونه توص . ندک یمت بررس کان شعر ح  کم

ـ ند؟ چگونه او اک یز میآن تعلق داشت، متما  ه به ک یاتیادب  ۀاش را بـا دغدغـ   ی وطنـ الت جهـان ین تمـا ی
ـ شود؟ ا   یت افق مواجه م   یگرا با معنو     شاعر ماده  یکدهد؟ چگونه     ی م یآشتش  یانمندکم  یهـا سـؤاالت    نی

 .ها دارد آن   در پاسخ دادن بهیمت سعکل ساختار افق شعر حیق تحلین مقاله از طریه اکاست 

 .دیست، تبعولو، گسکشل یمت، مک، ناظم حيانمندک ساختار افق، م:يدیلک يها واژه

                                                           
 E-mail: ali_abasi2001@yahoo.com، 021-29902445: ، دورنگار021-29902455: تلفن ∗
  :M_Akbarpouran@sbu.ac.ir E-mail،021-29902445: ، دورنگار021-29902455: تلفن ∗∗



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  112
 

 مقدمه
 بـا نـرودا   ك را به طور مشتر1950 نوبل سال ی ادبةزیه جا ک) 1963-1901(مت  کناظم ح 

 یستیـ الینش شـعر سوس یه آفرک بود ك از شاعران تریشگام نسلیرد، پ کافت  یگر در ی د يو شاعر 
» انیـ د آقایـ دیزیپا خ به«) 1923(» دیهنر جد «يها سه شعر او به نام    .  را رقم زدند   یکدئولوژیو ا 

Ayağa Kalkın Efendiler رانکروشـنف « و«  Aydınlıkçılar) 1924 ( یکنلیدیـ  آۀه در مجلـ کـ 
ست یـ الی او و مرجـع شـاعران سوس       ی ادب يها  دند در واقع مرامنامه   یچاپ رس   به) 1921-1925(

 ییرهـا یردنـد و بـا اسـتفاده از تعب      ک یشدت رد مـ       هنر را به   ي هنر برا  ۀینظره  کبودند  پس از او    
شـرح فهـم خـود از هنـر       بـه » هنـر واقعگـرا   «و  » ستیـ الیهنرمنـدان سوس  «،  »یر مردم هن«چون  

شـده   ادیـ مت در اشعار    که ح کن  ا، چن یگرا و مردم   ن هنر واقع  یا) 220اندام    گول. (پرداختند  یم
مـت بـه    که ح کـ  ییتـا جـا   .  داشت ی با عمل و تعهد عمل     یرده بود، در ارتباط تنگاتنگ    کم  یترس

ست سـال در  یـ رد و ب  کـ  يتعهد دوازده سال از عمرش را در زندان سپر        ن  یا   ش به یبندیخاطر پا 
 شد  یلمات وارد متون  کل داد و از خالل      کجهان را ش     ه نگرش او به   ک يا  د به سر برد تجربه    یتبع
ـ  يا زهیه آمکژه اشعارش یو  ها و به شنامهیها، نما رمان. شهرت رساندند  ه او را به ک ، ی از نبـوغ ادب

فـرد     منحـصر بـه  ییایـ  او بودند، دنيها شهی و البته اند ی در زندگ  يفرد و     منحصر به  يها  تجربه
 یتمـام    بـه  ی بـا نظـام    ییایـ  خود را داشت، دن    يها  یژگی و یه مثل تمام آثار بزرگ ادب     کدند  یآفر

ه کـ  يزیـ رد، چکـ  یز میه آن را متماک داشت يزیمت چ ک ح يایهمه دن  نیبا ا . ساخته و پرداخته  
ـ  یـ را با خود داشـت و ا        او ۀستی ز ۀمت تجرب ک ح  شعر يقایبوط. خاص او بود   سته، یـ  ز ۀن تجرب

ه بخواهد و بداند بـا  کآن  یرد و خواننده بک ی از آن خود میتمام   ه شعر را به   کآنقدر خاص بود    
) Paysage(ن در منظـر     یادیـ  بن یه دوازده سال بـا گسـست      ک یسک ۀستی ز ۀتجرب. شد  یاو همراه م  

 نش او را بـه    یآفـر ) Imaginaire(ل  یـ ار عمـل تخ   ک و   ن گسست در ساز   یش مواجه بود و ا    یخو
 .داده است ر قراریثأشدت تحت ت 

ان و ساختار  ک م يقاین گسست منظر بر بوط    یرات ا یثأ ت ۀاست بر مطالع    ی حاضر تالش  ۀمقال
ان، اشعار او را از کفات او از میه چگونه توصکمت، کدر اشعار ح) Structure d`horizon(افق 

   مربـوط بـه  ی واژگانةریند؟ او چگونه در اشعار خود دا  ک یز م یعصرش متما اشعار هموطنان هم    
 خـود  یستیسکالت ماریر دارند، با تما  یار چشمگ ی بس يه همواره حضور  ک را،   يانمندکان و م  کم

ز و  ی اسـرارآم  يزیه مفهوم افق، همواره چ    کن  یا  دهد؟ با توجه به     ی م ی بودن آشت  ی جهان يو آرزو 
 دسـت  يه اشعارش گواه عطـش او بـرا  کست، یسکن شاعر ماریه ا  در خود داشته، چگون    يمعنو

ت یری مـد  يا  گونـه   انه به یگرا   ماده یهاست، ساختار افق شعرش را در چارچوب        دوردست  افتن به ی
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ـ کـ  هـستند  یها سـؤاالت  نید؟ ایایچشم ن   بزرگ بهی روحن خألیه ا کرده است   ک  حاضـر  ۀه مقال
ـ کشل  یـ  م يدستگاه نظر    وشد با رجوع به   ک یم هـا پاسـخ داده، از خـالل          آن  ، بـه  ي فرانـسو  يوول

ولـو  که  کن  یا   ن هدف و با توجه به     یا  ل به ی ن يبرا. ندکم  یمت را ترس  کساختار افق شعر ناظم ح    
ن یـی  تبي به نسبت مفصل، بـرا يا ست در قدم اول، آوردن مقدمهیران چندان شناخته شده ن    یدر ا 
 ياربردکـ  ۀه شـامل مطالعـ  کب، در قدم بعد یترتن یا  د، بهینما  یر م یناپذ ، اجتناب ییولوکم  یمفاه

حات یف و توضـ   ین تعـار  یـ رار ا کـ  از ت  يادیـ مت است تـا حـد ز      کم بر شعر ناظم ح    ین مفاه یا
س  از شـعرها در دسـتر   ياری بس ی فارس ۀه ترجم کن  یا  در ضمن با توجه به    . اجتناب خواهد شد  

ر شده تـا  ک و منبع آن ذیاصلان هر شعر نام    ی آن شدند، در پا    مۀترج  نبود و نگارندگان مجبور به    
 .تر باشد  پژوهشگران آساني برایمتن اصل  رجوع به

  يانمندک تا میدارشناسیاز پد. 1
 متن به مثابۀ یک پدیده. 1. 1

د در دسـتگاه    یـ در اثـر را با    » ستهیـ امـر ز   «يق در باب جستجو   ی دق ي نظر يها  ن جرقه یاول
لــسوفان یه فکــ يزیاصــلخ حي نظــرۀنــیزم. ردکــوجــو   جــستیدارشناســی بزرگــان پدينظــر
 و بازگردانـدن او  ی انتزاعی و فلسفي نظريها  شهید اند یردن انسان از ق   ک رها   يدارشناس برا یپد
افـت و   ی دوبـاره    یل جـان  یـ وأنـد، علـم ت    ک ی مـ  یه در آن زنـدگ    کـ  یجهان   جهان ملموس، به     به

ـ    يدگر بـر رو   یـ  و با مطالعـات ها     ی و فلسف  ینیردی غ يا   مدرن با وجه   یکهرمنوت ودن در  فعـل ب
 .ردک و زمان حضور خود را اعالم یتاب هستک

... س و ین، نوالیه، هولدرلکلی چون ریل اشعار شاعرانیدگر با تحل  یه ها ک یگر سو، پل  یاز د 
ات و  یـ ه در آن پژوهـشگران ادب     کـ  ي عـصر  يسو    بود به  یات زد، راه  ی و ادب  یدارشناسیان پد یم

ه انـسان   کتر از همه انسان و هر آنچه           مهم ش را از سر گرفتند و     یم خو ی قد يفلسفه بده بستانها  
  بـه » ستهیـ امـر ز « به -ز نبود؟ ی چه چة انسان سوژ یدارشناسی پد ي برا - آن بود  يسوژه و شناسا  

ز در صـدد گـام   یـ ات، نیـ  از پژوهشگران ادبيادیه شمار زکن گونه بود   یا. ات بازگشت یبطن ح 
د در  ی جد يها  تحت عنوان راه   يا   مقاله  در کیاستاروبنس.  بر آمدند  یدارشناسی پد يایدن   نهادن به 

 ست حتمـاً یـ م الزم نی خوب انجـام دهـ  ۀدارشناسانیار پدک یکه کن ی ايبرا«: دیگو ی مینقد ادب 
 یه در جهـت معرفـ    کـ ن اسـتدالل    یا). 138 کیاستاروبنس(» میشک ب كدیدارشناس را   یعنوان پد 
دهـد، تـا چـه انـدازه      یانجـام شـده نـشان مـ    » دهـد  یگوش فرا م «ه به متن    کد از نقد    ینوع جد 

ردند و البتـه تـا   ک ی درست، موجه و مرجع قلمداد م      ی را روش  یدارشناسیات پد یپژوهشگران ادب 
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ه بـه  ک ي نقدۀان تنها نحلین میدر ا. دانستند ی محق م  یچه حد خود را در اعمال آن بر متون ادب         
  . بوديا هیرد، نقد درونماک ی میدارشناس معرفیار واضح خود را پدیل بسکش

ان عمـل  یـ  مۀ رابطۀه مطالعک بود یشناس  معرفت ۀن نحل یعنوان آغازگر ا     گاستون باشالر به  
عنـوان آثـار مهـم باشـالر در             گذرا بـه   ینگاه. ش قرار داده بود   یار خو کل و ماده را اساس      یتخ
 گـرد   يا  هیـ ما  ر پـرچم نقـد درون     یـ ه بعدها ز  ک او و شاگردانش     يدهد برا   یات نشان م  ی ادب ۀنیزم

: دار باشـد    یتوانـست معنـ     ی و فاعـل شناسـا مـ       يان جهان مـاد   یتا چه اندازه بده بستان م     آمدند  
، )1941 (ي مـاد  يپـرداز  الیـ  در باب خ   يا  مطالعه،  يپرداز  الیآب و خ  ،  )1938( آتش   ياوکروان

 اسـتراحت  يپـرداز  الی و خك، خا)1943 (تک حريپرداز الی در باب خ   يا  مطالعه: اهایهوا و رؤ  
ه کـ ن مطالعـات اسـت      یدر چارچوب همـ   ... و) 1948( خواست   يپرداز  لای و خ  ك، خا )1945(

ه از آن کـ  یفـ ینـد، امـا تعر   ک ی استفاده م  pays( 1(ار  ی د ةباشالر از واژ  . آورد  یمفهوم منظر سربرم  
 يمحـل خـاص وجـود     : ار دارد ی بـس  یکـی نـد نزد  ک یار م یولو اخت کدهد، با آنچه بعدها       یارائه م 

 ه نـه بـه    کـ  بود   ی علم یدارشناسیه پد کم  ینک فراموش ن  .)34رمنو  ( خاص   يها یژگیخاص، با و  
ها بود    دهین پد ین ا یتر   از مهم  یکیات  یار داشت و ادب   کها سر و       آن يدارهایه با پد  کزها  یذات چ   
ز یـ رونـل ن ید پیشـا . یشف اعماق هستک ي بود به سویشد، راه  یل بنا م  یه چون بر زبان و تخ     ک

رار کـ ت  دارشناسـانه و البتـه بـه   ین جنبـه پد یـ ا   بهيا هیمانقد درون   به 2»نقد اعماق «در دادن لقب    
 .ن نحله نظر داشته استیسندگان ای عمق و مشتقات آن در آثار نوةدار واژ یمعن

 هی درونمایک ۀمثاب  ان و منظر بهک میشناخت ت معرفتیاهم. 2 .1
 3نیـ  دازایان آلمةل واژیدگر از تحلیه ها ک را   يا  جهیه در سطور باال گفته شد، نت      کهمانطور  

ان کـ  همـواره در م    یهـست :  بازتاب داشـت   يا  هی نقادان درونما  يها گرفته بود، در اغلب خوانش    
 یکه با حذف هر ک يا هی دوسو ۀرابط. ندیب  یه آن را م   ک يا  ان از خالل سوژه   کافت و م  ی ی م یمعن

 یکـی  بـه  يانمنـد کم«دگر یـ بـا ها . شـد  ین مـ کز نـامم یـ گـر ن یف طرف د  یرـن آن، تع  یرفـاز ط 
 -مینـ ک یآن اشاره مـ  ق آنها بهیه از طر  ک یعبارات«شود و     یل م یتبد» )وجود(ن  ی دازا يها یژگیواز

 يهـا  یژگـ یه وکـ ستند، بلیـ  نی انتزاعيانمندک میک ی محليها نی تنها تع-نیینجا، آن پا  یآنجا، ا 
                                                           

 .ردک را حفظ یژگین ویتوان ا ی نمیسفانه در ترجمه فارسأ دارند اما متیسانیکۀ شین دو واژه ریدر فرانسه ا -1
. ده اسـت  یـ  اختصاص داشته نقـد اعمـاق نام       يا هیه به نقد درونما   کخود را   » ینقد ادب « تابکبرونل فصل ششم     -2

  La Critique littéraire, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2001, VIe  chapitre:د بهینکنگاه 
3- )Dasein ( آنجا،)Da ( و بودن)sein(  
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ان و سـوژه  کـ ان میـ دگر میـ ه هاک يا دهیچی پۀرابط) 26تاسن (» ندیآ یشمار م  ن به ی دازا يوجود
ن ی همـ  يشـدند و در راسـتا       ید مـ  ی بازتول ياری بس ی و ادب  یرد، بارها در متون فلسف    ک یف م یعرت

 بـا سـردابه و      ییهـا   خانـه    لمات را به  ک )1957(ان  ک م يقایبوطه باشالر در    ک است   يرکسنت ف 
 در  ی مرلو پـونت   ،)139باشالر  (ه شاعر در آن رفت و آمد دارد         کند  ک یه م ی تشب یروانیر ش یاتاق ز 

مـن  «: دیـ گو  یان و ذهن م   کان م یل روابط م  یدر تحل  خود و ) 1944( ك ادرا یدارشناسیپدتاب  ک
، 1997ولـو،   ک( »نـد ک یثر مـ  أدهد و متـ     یر قرار م  یثأمنظر مرا تحت ت   [...] منبع مطلق منظر هستم     

 .سازد یرا م) 105-104خطاط (» ساختار افق«و هوسرل عبارت ) 188
ـ        یمدرس دانـشگاه پـار    ولو،  کشل  یه م ک اثر   یکل ساختار افق    یتحل  ۀس سـه، آن را بـه مثاب

 يهــا ن روشیــ از ایکــیرد، کــ اثــر مطــرح ییایــ جغرافيتــر از نقــدها 1يا هیــ درونمایتــیروا
هـا و آثـار برترانـد وسـتفال           هیـ ه همـه آن را بـا نظر       کـ  اثـر    ییایـ نقد جغراف . دارشناسانه بود یپد
 ۀیـ  روش و نظر   ینـد هـر علمـ     و مان ) 6،  2001وستفال،(بود  » اتیان در ادب  کعلم م «شناسند،    یم

ات از سـر    یـ ان در ادب  کـ ه خـوانش م   کـ  یراتیی تغ ۀوستفال با مطالع  . خود را داشت     مخصوص به 
 یهیبـد ] قـانون [چ  یان و نمـود آن از هـ       کـ ه برداشت ما از م    کد داشت   کیأن مهم ت  یگذرانده بر ا  

 خـوانش آن اثـر      توانـد در    ی اثر م  یکان در   که نه تنها نمود م    کرد  یگ  یجه م یند و نت  ک ی نم يرویپ
) Reintegration(انتـصاب    «ياسـت بـرا     یات راهـ  یه هنر و ادب   ک داشته باشد، بل   ییسزا  نقش به 
 ).13-9، 2007، وستفال(» جهان ةدوبار
ن یـ ف او از ا   یرد، به تعر  یگ  یه در نظر م   ی درونما ۀولو منظر را به مثاب    که چطور و چرا     کن  یا

ولـو بـا آوردن سـه       ک» يا  هیـ دگاه نقـد درونما   یه از د  ینمادرو«نام     به يا  در مقاله . گردد  یدو باز م  
  شار تعلـق دارنـد بـه      یر ر ی، روالن بارت و ژان پ     کیژان دوبروفس   ه به که  یف مهم از درونما   یتعر
 :وشدک یه می جامع و مانع از درونمایفی تعرۀارائ

 ۀ رابطـ  يایـ  و ملمـوس؛ گو    ی، ضمن ي است فرد  ی مدلول يه ا یه از نظر نقد درونما    یدرونما
) Récurrence(رخـداد   ق بـاز یـ  فاعل شناسـا بـا جهـان اسـت؛ در متـون از طر        یکان  ی م یعاطف

 اثـر بـا   ي و صـور ییب معنـا کیـ  سـاخت تر يدهد؛ برا  ی از مشتقات خود را نشان م      يا  مجموعه
 .)181، 1988 ولو،ک(ابد ی یوند میگر پی ديه هایدرونما

 يانتقادهـا    بـه  يا  هیـ  نقـد درونما   ردنکـ وشد با روشمندتر    ک ین مقاله م  یولو در ا  کدر واقع   

                                                           
کولو منتقدیست که همواره خود را در امنتداد سنت فکري کسانی مثل گاستون باشـالر و ژان پیـر ریـشارد بـه            -1

 .د استاي پایبن آورد و به بسیاري از اصول نقد درونمایه شمار می
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ـ . شار پاسخ دهـد   یر ر یپ - استاد خود ژان   يها ينگار  کها و ت    لیوارده بر تحل   ر یـ پ -تـر ژان    شیپ
ان کـ م) 1967 (انیمنظر شاتوبر تاب  ک ژه در یو   و به  )1970( سمی رمانت ة دربار یمطالعاتشار در   یر

ده بـود منظـرِ     یوشـ کان  یر منظر شاتوبر  داو  .  قرار داده بود   یه مورد بررس  ی درونما یک ۀرا به مثاب  
 از  يا  رهیـ ار زنج کـ ن  یـ  ا ياو بـرا  . ندکل هماهنگ مطالعه    ک یکعنوان    ان را به  یتمام آثار شاتوبر  

ه گفتـه شـد،     کاما چنان   .  قرار داده بود   یگر مورد بررس  یدیک را در ارتباط با      ی واژگان يها داللت
.  مواجـه شـدند    ياری بـس  يبـا انتقادهـا   هـا    ينگـار   کن نوع تـ   ی ا یی اوج ساختارگرا  يها در سال 
ن مقاله و یهم ب درین ترتیا  به. وشدک یشان میرفع و رجو    ولو به کمحور    ه نگاه متن  ک ییانتقادها
 يزیـ ه چ یـ ند؛ آن درونما  ک یه را رسم م   ی درونما یک ةریولو زنج که  کن بحث است    ی هم  در ادامه 

را بـر  » منظـر  «ژةه واکـ شار را یـ ف ریـ نه، تعرین زمیولو با استفاده از ا  کعنصر هوا و    ست جز   ین
 :ندک یخود دارد، نقل م

شار یـ ر ریـ ه ژان پکـ گرنـد  ی دییا هی به درونمايا هیده از درونمای تنيها ن مجموعه داللت  یا
 .)87همان (نامد  ی اثر میک» منظر«ا ی» لی تخيایدن«

نظـر    بـه (منظـر   /ه، متن و افقیان درونمایه م ک يا  شرح رابطه    ان مقاله به  یو با اختصاص پا   
ار نقـد   کـ  وجـود دارد     .)انـد    نـشده  کیـک دقـت از هـم تف        ن دو به  ین زمان هنوز ا   یرسد در ا    یم

 : ندک ین مییطه را تبین حی در ايا هیدرونما
ـ  ی از تحل  يا  هینقد درونما ). یمتن برون(  افق یکدارد و   ) یمتن(  ساختار یکه  یدرونما  یل اول

 1»صـفحه «را در   » افـق  «یند خطوط اصل  ک یه تالش م  کلشود ب   یند، اما آنجا متوقف نم    ک یآغاز م 
 .)89 همان(ه و متن در رفت و آمد است یان درونمایابد و دائم میب

و » منظر «ۀم به طرح مسئل   یطور مستق    ه به ک ينش آثار ی آفر ي بود برا  يولو آغاز ک ۀن مقال یا
ولو به شـرح و  کالعات  بعد انبوه مط   يها و در سال  . پردازند  ی متن م  یکل  یدر تحل » ساختار افق «

ـ          ین نظر یگسترش ا  افـق  ،  )1981 (يافـق رِورد  :  پرداختنـد  یه و اعمال آن بر متـون مختلـف ادب
 منظـر و اشـعار    ،  )1997(  احـساس  - ماده ،)1989( شعر مدرن و ساختار افق    ،  )1988( يا  افسانه

ست یـ  ب بـاَ یتقر( وتـاه کن زمـان    یـ  چاپ شده در ا    يها تابکعنوان     گذرا به  ینگاه... ، و )2005(
 وفادار مانده و در     يا  هی بزرگان نقد درونما   يرکسنت ف   ولو به کدهد تا چه اندازه       ینشان م ) ساله

 یتر بررسـ  انهی ساختارمندتر و ساختارگرایات را در چارچوب   ی ادب یشناخت  معرفت ۀن حال جنب  یع
ه در آن   کـ « شـود     ی مـ  یمعرفـ » ی واقع يساختار«ولو افق   ک ۀیه در نظر  کن  یدر واقع با ا   . ندک یم

                                                           
 )منظره (Paysageو ) صفحه( Page:کند درواقع کولو از همآوایی این دو کلمه در زبان فرانسه استفاده می -1
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ولـو،  ک(» نـد ک یرد زبـان اداره مـ     ک خود را با جهان، با سرشت فاعل شناسا و با عمل           ۀواحد رابط 
 اسـتفاده از  يم تـالش بـرا  ییا بهتر است بگویانه، یش ساختارگرایب م وکن نگاه ی، اما ا)7،  1989
ده شده اسـت؛    اد نها یدارشناسانه بن ی پد یبردند بر چارچوب    یان از آن بهره م    یه ساختارگرا ک یفنون
نـد،  ک ی خود را بر آن استوار مـ ۀی نظر1989ولو در سال  که  ک» فاعلِ شناسا، جهان، زبان    «ۀگان  سه
 :نی هولدرلةدگر درباری هايها  از درسيدیست جز ترجمان جدی نيزیچ

 را وضـع    یه و اساسـ   یـ ه پا کـ ] یحـالت [د،  یگو  یسخن م ) Stimmung( حالت   یکشاعر از   
جـاد  ی وجـود را ا یـک  در آن و از آن ي شـعر ۀه گفتـ کـ  را یانک سو م ن سو تا آن   یند و از ا   ک یم
 .)15 اندرولدهو( دهد یر قرار میثأند، تحت تک یم

دگر شـعر  یـ  هايه اگـر بـرا  کم یان ببریپا   مهم بهۀتکن نیولو را با ا که  ی نظر یجا دارد معرف  
 ی طـ س او راکـ  عيریولـو مـس  ک دارد، یشـناخت   معرفـت ی است و خواندن آن هدف  یزبان هست 

با نور سـاختار    ] شعر[ردن  کروشن  « آن   يایجغراف    هدف او در بازگرداندن شعر به      یعنیند؛  ک یم
 .ست) 107، 1988ولو، ک( »این وجود ما در دنیادیبن

 د از منظری جدیافتیدر: متکناظم ح. 2
 یکیه منظر کند ک ید مکیأن مهم تی منظر انجام داده، بر ا   يه رو ک یتوما فرانسوا در مطالعات   

 گسـست از  ۀجـ ی و آن را نت ه با رنسانس متولد شـده     کاست     ی غرب ۀتی مدرن یمین مفاه یتر  از مهم 
د یـ ق و عهد جد   یشه در متون عهد عت    یه ر ک یداند، برداشت   یان م ک از م  یلین و تمث  یبرداشت نماد 

ات یـ تـر بـر ادب    بـزرگ یاسـ ی در مقیلیه همان برداشت تمث  کاست     یعیطب) 278فرانسوا  ( داشت
 ی و اسـالم   یم عرفان ی مفاه یات فارس ی سو مثل ادب   یکه از   ک یاتیادب. م باشد ک حا یکسالک کیتر

ه در  کـ م  ینـ کفراموش ن . رده بود ک خود را حفظ     ی شامان ۀشیگر ر ی د يرا با خود داشت و از سو      
اده یال(ز روح دارند  ی و سنگ و آسمان ن     ك خا یعت حت ی از جهان تمام عناصر طب     یبرداشت شامان 

ن و  ی معـ  یهـا در چـارچوب      حـضور آن     به یسخت    آنها به  يتقل و معنو  ت مس یو شخص  ) 34-49
پندارنـد و     ی مـ  یکـی ه خدا را بـا آسـمان        ک ی مردم يرکدر سنت ف  . دهد  ی مثل منظر تن م    يماد
شـمارند، مفهـوم سـاختار افـق و           ی فرابـشر و مقـدس مـ       ییها  قدرت يرا دارا  ها ها و سنگ    وهک

دگاه جاندار ین دین همه، ایبا ا.  ندارندییچ جای، همیه امروزه سراغ دار  کان، آنگونه   کف م یتوص
د یـ پا یه چنـدان نمـ  کـ  يا یشود، همراهـ    یه ساختار افق همراه م    یگر از نظر  ی د یانگارانه با بخش  

  :ندک یء را فراموش نمی شيچگاه حضور مادیچون، ه
، وشندک یه علوم در ساختن آن م     ک ینی ع ییایقت دن یه شعر بدان اشاره دارد، حق     ک یقتیحق«
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دهد مگـر     یا، خود را نشان نم    ین دن یاما ا . سته تعلق دارد  یافت شده و ز   ی در يایدن  ه به کست، بل ین
 ك اتصال متحر  یک فاعل شناسا و بر حسب       یکد خاص   ی د ۀی بر حسب زاو   یعنیل افق،   کش   به
 يا هیشدن حاشـ   ساختار و بازیک يریگ لکان شیشود، م یشود و آنچه نم  یافت م یان آنچه در  یم
 .)7، 1989ولو، ک( »يریناپذ نی از تعيریناپذ انیپا

، ك تـر یکالسـ کات ی ادبیفات سنتیه توصکجه گرفت یتوان نت ین نقل قول م یبا دقت در ا   
ف یب هرچه، هر لحظـه توصـ      یولو است و به تقر    کت مورد نظر    ی، فاقد ماد  ی فارس يو تا حدود  

ن بحث  ی ا يه در ابتدا  کن طور   جه، هما یو در نت  » دیآ  یچشم نم   آنچه به «است از     یلیشود، تمث   یم
ن سـر  یریـ ن سـنت د یـ مـت از ا که چـه طـور نـاظم ح      کن  یا. ردیگ  یل نم کش» منظر«اشاره شد   

نجا مـورد   یوندد ا یپ  ی شاعران مدرن م   ۀ به جرگ  ي و ماد  ینی زم امالًک یفاتی توص ۀچد و با ارائ   یپ  یم
رد؛ کـ  یشـعر او بررسـ  دگاه را در یـ ر دیـ ین تغی ايها توان نمونه ی م یست اما به آسان   یبحث ما ن  
 قـرار  يدی جدیی معناةریمت در زنجکه در شعر ناظم ح کاند    ين موارد ی از ا  یکی یعیعناصر طب 

ـ    » سـرو « درخت با نام     1یکالسک شاعران   ي نمونه اگر برا   ي برا .)48اورال  ( رندیگ  یم   ۀو بـه مثاب
رود  ی نـاز راه مـ  ه بـا  کـ  از معـشوق مغـرور       یلی تمث ۀبه مثاب » سرو خرامان «ا  ی،  ی از آزادگ  یلیتمث

رانـد؛   یمت از درخت گردو سـخن مـ  کشعر را داشت، ناظم ح      شد و مجوز ورود به      یر م یتصو
 :ر شاعرانهی؛ غك تريم شعریدگاه سنت قدی، و البته از دي و مادینی زمی هستیک

/  گولهانـه  ك هـستم در پـار     یـی مـن درخـت گردو    / ایآلود، درون و برونم در      فکسرم ابر   
/ [...]/ سی و نـه پلـ  ین هـست یـ نـه تـو متوجـه ا   / اره پاره و گـره در گـره       ر، پ ی پ ییدرخت گردو 

ـ  یبا صـدهزار دسـت بـه تـو مـ     / صدهزار دست دارمیکم دستانم هستند، من یها  برگ چم، بـه  یپ
با صـدهزار چـشم تـو را        / نمک ی نگاه م  یم چشمانم هستند، با شگفت    یها  برگ/ چمیپ  یاستانبول م 

 )134، 2مت، جکح (2/ [..]نمک ینم، استانبول را تماشا مک یتماشا م
ـ  و  حـق يایـ در بـا مـدلول   یکالسکات یه در ادبکا ی و در  یشتکر  یا تصو ی  گـره  م مـوج یب

                                                           
 به علت بده   کی تر یکالسکا  ی یوانیات د ی، ادب كسان بزرگ تر  ینو اتیخ ادب یه به اذعان تمام تار    کن  یا  با توجه به   -1

 دارد و اغلـب  ی فارسـ یکالسـ کات یـ  بـا ادب ياری بـس یهمـسان ان دو ملت،  ی م ی و زبان  یق فرهنگ ی عم يها  و بستان 
 . ندانستياست ترجمه شاهد مثال را ضرور یکیشان یها شهیلکموضوعات و 

2- Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz/ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda/budak 

budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz./Ne sen bunun farkındasın, ne polis 
farkında./[…]Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var./Yüz bin elle dokunurum sana, 

İstanbul’a./Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım./Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul’u. 

Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. 
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 1.گری ديها  افقيشود به سو ی میابد و راهی یگر می ديا مت جنبهکخورده است، در شعر ح
 نیتوانـد در همـ     یز م یند، ن ک یمت از جنگل ارائه م    که ح ک يدیر جد یگر، تصو یاز طرف د  
تـر بـه جنگـل اشـاره دارد و      مکـ  یکالسـ که شـعر  کـ ن یـ گذشـته از ا . ر شـود یچارچوب تفـس  

مت را ناب جلـوه     ک ح يرسازیاست، آنچه تصو  » باغ« و  » مرغزار«ن مفهوم به جنگل     یتر  یکنزد
 : است یعین عنصر طبی او از ایستیسکه نو و ماریدهد، تشب یم

 )410، 4مت، ج،کح(2جنگل و برادرانه مثل /  درختیکستن، تنها و آزاد مثل یز
ه یتـشب . میرسـ   یتر م   يعناصر ماد ر  یم به تصو  یه بگذر ک یعیر مربوط به عناصر طب    یاز تصاو 

-ین شـامان یـ ه به سنت درکد اما باز از آنجا ینما یب می غریمک گردو گرچه یش به درخت یخو
 .ستیب نیپوش غریش به پایه قلب خوی تشبةنداز ا دارد بهی گوشه چشمیشرق

 :سدینو یاو م 3ممتنام  گر بهی ديو در شعر
ـ    یش م یه پ ک/  بوده است از چرم گاو نر      یه چارق کقلب نه    پـاره  / رود دائـم    یش مـ  یرود، پ

ـ  يرود، آر   یش م یپ/ لوخک پر از سنگ و      يها  در راه / شود  ینم  پـر از  يهـا   در راه / رود  یش مـ  ی پ
 یـک / اهی سيای دريا رهسوان نقی گياه ا/ ندک یعبور م 4 از مقابل وارنایشتک یک/ لوخکسنگ و 

دسـتانش گـر   / نـد ک یاط آن را نـوازش مـ  یـ نـاظم بـا احت  / نـد ک یعبور م 5 بوغازيسو   بهیشتک
 6.ممـت /  ممـت يشـنو  یمـ / زنـم  یاز وارنا تو را صدا مـ / [...]/ رندیگ یدستانش گر م  / رندیگ  یم
  ).32، 2ج مت،کح(

 يا رهیـ امـل وارد زنج کنجا بـه طـور   یه نماد احساسات است، اکم قلب ینیب  یه م کهمانطور  
ه کـ ، بلي عـاد ین آن چـارق اسـت و نـه چـارق    یه دومک باشد یهین عضو تشبی شده تا اول  يماد

 بـودن   ینـ ی و زم  يد بر ماد  کیأ ت یتواند نوع   ید بر جنس چارق م    کیأن ت یا.  از چرم گاو نر    یچارق

                                                           
  . شودیل میه در سطور بعد تحلک» ممت«د به شعر ینکنگاه  -1

2- Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine 

 یه است، سـخن مـ     کیه در تر  کد سروده شده، او با پسرش       یه در تبع  کن شعر   یممت نام پسر شاعر است و در ا        -3
 .دیگو
 ینونک در بلغارستان ينام شهر -4
 نام محل -5

6- Yürek değil be, çarıkmış bu, manda gönünden,/Teper ha babam teper/paralanmaz/teper taşlı 
yolları./Bir vapur geçer Varna önünden,/ Uy Karadeniz'in gümüş telleri, /Bir vapur geçer Boğaz’a 

doğru./Nazım usullacık okşar vapuru,/yanar elleri.[…]Sesleniyorum Varna’dan /İşitiyor 

musun?/Memet! Memet! 
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ه کـ  يگـر ی ديهـا   واژهيجـا    چـارق بـه  ةگر، شـاعر بـا انتخـاب واژ   یاز طرف د  .  شود یآن تلق 
ه بـا  کـ  پرداخته یکائک آرینیجاد طنیا  ن بافت ظاهر شوند، بهیپوش در ایعنوان پا  توانستند به  یم

ه کن است   ی هم يد برا یشا. شود  یهمراه م »  ساده دل  ییروستا«و البته   »  راه کسال«م  یر قد یتصاو
ه کن  یا   به یبا اذعان ضمن  » تک احمد شاملو و ناظم ح     يها   عاشقانه یقی تطب یبررس «ۀمؤلف مقال 

 .وشـد ک ی از عرفـان در آن مـ       ییهـا   افتن رگـه  ی  است به   ي و مجاز  ینیمت زم کعشق در اشعار ح   
ر محبـوب   ی از تصاو  یکیش عاشقانه   یم وب ک ۀن صحن یدر واقع ا   ).78س  یزاده هر   ی و تق  یفرض(

زد ی مضمون افق در اپ    ین همه، عناصر اصل   یبا ا . رفتن   رفتن، مدام راه    راه: مت است کدر شعر ح  
ش گـر  یهـا  گـذرد و شـاعر بـا نـوازش آن دسـت          یه مـ  ک یشتک یکآورند؛    یعر سر بر م   دوم ش 

ـ  م و کـ  يمـت بـا ظـواهر     کبارها در اشعار نـاظم ح     ۀ  ن صحن یا. رندیگ  یم رار کـ ش مختلـف ت یب
اط نـوازش  یـ بـا احت «ر یـ  نظیعبـارات . مـت باشـد  ی شاعر به عزۀ عالق ۀتواند نشان   یه م کشوند    یم
اما چـرا شـاعر دنبـال قلـبش         . ل حسرت بارند  ین تما ی شاهد ا  »رندیگ  یگر م  دستانش«و  » ندک یم
 پـر  يا جاده «یعنیر ین تصاوی ايه هردوک کیند؟ تنها مدلول مشترک یاش نم  یا همراه یرود    ینم

ن دو  یـ ان ا یـ م.  اسـت    مـت یعززند،  یتوانند برانگ   یم» یشتک یک با   ییایدر«و  » لوخکاز سنگ و    
 ییبـا یس زکهم ارتباط دهد، وجود ندارد اما با پـارادو   ها را به   ه آن ک یچ عالمت خاص  یزود ه یاپ
ه کـ  یقلب:  داردیرد مهم کارکشود، در ساختار افق شعر        یده م یان آن دو آفر   ی م یطور ضمن   ه به ک

 در یعنـ ی، 1957ن شعر در سـال  یا. ماند ی ميجا  ه با حسرت بهک يماند و مرد    یاز رفتن باز نم   
 يهـا  ن گسـست از سـال  یـ د چه طور ا  یم د یر بعد خواه  د نوشته شده، اما در سطو     ی تبع يها سال

 .ابدی یان عمر ادامه میشود و تا پا یزندان آغاز م

 .ان استیوارها در جریآنچه پشت د: یافق و افق زندان. 3
 ه اغلب مواقـع نگـاه شـاعر را بـه    ک يا افتن برد صحنهی«ولو بر ضرورت ک،  يافق رِورد در  

 در افـق در  يه روردکدهد  یح میگذارد و توض یصحه م) 15، 1981،  ولوک( »ندک یخود جلب م    
ـ کولو کدر واقع تمام شاعران مورد مطالعه .  از دست رفته استی امر عرفان یپ ش در افـق  یم و ب
 نـاظم   ۀ رابط ید چگونگ یآ  یش م ینجا پ یه ا ک یالؤس. نندک ی و مقدس را جستجو م     ی عرفان يزیچ
 یـی گرا ند و مـاده  یب  ین م ی زم يدش را رو  ی ام ۀه هم ک یسکا نگاه   یگرا با افق است؛ آ      مت ماده کح
سـمت    د هرگـز بـه  یای بر بی امر عرفاني در جستجويدهد مثل رورد یاو اجازه نم  الش به یکراد

 ا افق دارد؟یاء و ی اشین دی نادۀی از روی چه برداشتين شاعریشود؟ چن یا اسمان جلب میافق 
 یکدر  . رسد  ینظر م    به يو افق ضرور   منظر   ۀن رابط یین سؤاالت تع  یا    پاسخ دادن به   يبرا
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 :دیگو ین باره میولو در اکمصاحبه 
: ه افـق تمـام ابهـام منظـر را بـا خـود دارد              کـ ن  ی ا يام، برا   ردهکد  کیأ افق ت  ي رو یلیمن خ 

ر یـ  غ یی فـضا  ۀن حال آستان  یند و در ع   ک ین م ییمند را تع   ت و نظام  ی قابل رؤ  يا   مجموعه يمرزها
  ی افـق، تالشـ  یک   شعر بهیکوند دادن یپ. ندک یز مشخص میا نت و دور از دسترس ر     یقابل رؤ 
ه آن  کـ  يا با جهان، چـون فاصـله     ) mimétique( انهیر بازنما ی غ يا  ردن رابطه ک برقرار   ياست برا 

 .)1 س و بوگوکیبور(رد یگ یز در نظر میند را نک یدو را از هم جدا م
ن مفهـوم   یـ م تولـد ا   یدیشوکم و   یمت سخن گفت  کمنظر در شعر ح   ة  ن دربار یشیدر بخش پ  

 یولـو مفهـوم افـق ذاتـ    ک يه براکن یا  اما با توجه به . مینکن  ییفات او تب  ید را از خالل توص    یجد
شتر یـ ب. ت وجـود داشـته باشـد      یـ ر قابل رؤ  ین قسمت غ  یز ا یمت ن کد در شعر ح   یمنظر است، با  

 و بـر  میمت سخن گفتـ کف شده در شعر ناظم حی از عناصر توص   ياری بس یلیعت تخ ی طب ةدربار
 يه او را از منظـر کـ  وجـود دارد  ي مادیمت مانعکه همواره در شعر حکم یردکد کیأته تکن ن یا
ه سـبب   کـ  یمانع. شورکان دو   یا مرز م  یوار  ید: ندک یه مشغول سخن گفتن از آن است، جدا م        ک
 يا  ژهیـ ت و یـ ند موقع که  کیش ت یل خو یش به تخ  یشود شاعر در ساختن و پرداختن منظر خو         یم

گـر چـون    ی د ي و مدرن اسـت و از سـو        يف شده ماد  ی سو منظر توص   یکاز  : آورد  یمرا فراهم   
 گـرفتن در آن را  يش و جـا ی منظـر خـو  يان تماشـا کـ ژه قـرار دارد و ام یـ  ویتیشاعر در موقع  

پنجـره   وار، نـرده و   یر د ی نظ يها   با واژه  یگاه. شود  ی بنا م  یلی تخ ییها  ن منظر بر داده   یابد، ا ی ینم
 یکن حـس شـر  یـ ه بدانـد در ا کـ آن  یشتر اوقات خواننده بیشود، اما ب ین گسست اشاره م یا   به
 .شود یم

 یلـ ی همـزاد تخ   یـک  ياست و هر منظر      يا ولو افق همواره افسانه   که از نظر    کم  یاد نبر یاز  
ن مهـم   یشرح عنوان آن اختصاص دارند، بر ا         ه به ک يا  افق افسانه تاب  کن صفحات   ینخست. دارد

ه انـسان  کـ اسـت   یی جايا ن بخش افسانهی ا.)4-3، 1988) یرتکزه  ژو( ولو،ک( گذارند  یصحه م 
انـسان آن   ه  کـ ز از جمله افق     یت هر چ  یر قابل رؤ  ی غ ۀی در فضا، رو   ییخال. پرورد  یخود آن را م   

ز مـرتبط  یـ  آن نةل در بار ینده و تخ  یولو گاه آن را با آ     که  ک ییفضا. ندک یش پر م  یل خو یرا با تخ  
بـا و   ی ز يایـ دن. ار قابـل توجـه اسـت      ی شـعر نـاظم بـس      ۀن وجهـ  یـ  ا .)50،  1989 ولو،ک( داند  یم

 يا نـده یآ  است مربوط به يزیند چک یاش خلق م    یستیسک اعتقادات مار  ۀجیه او در نت   ک يبرادروار
ه فاعـل   کـ  یی به فـضا   یچ ربط یب ه ین ترت یا  ند و به  ک یاش م   ینیب شیا پ یش را دارد    یه او آرزو  ک

د یـ توانـد مف  یمت مکگر از اشعار حی دیکیۀ ن مورد مطالع  یدر ا . شناسا در آن قرار گرفته ندارد     
ار ی بافـت بـس  یـک  افـق قلـب و افـق جـسم در     یعنـ ین دو افق، یشوت ا کیدر شعر دون    . باشد
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ش گـوش فـرا داده، عـازم    ی قلب خو يندا   ه به کشوت  کیشوند و دن      ی م یکهم نزد    به یکرمانت
ه افـق قلـبش را دنبـال        کاست    یسکد  شوت نما کیدون  . شود  یم» یقت و راست  ی، حق ییبایز«فتح  

 .شود ی ميروبه رو»  احمقشيوهای مغرور با دییایدن«رده و با ک
و در  / د را خـورد   یـ تپ  یه در دلش م   ک یب عقل ی فر یدر پنجاه سالگ  /  جاودان ی جوان ۀیشوال

در برابـرش جهـان مغـرور بـا         ./ قتی و حق  یراست ،ییبایفتح ز    به/  شد یدم تموز راه    دهی سپ یک
دهـد   ی انسان دل مـ  یدانم وقت   یم/ ن و قهرمان  ی غمگ 1نانتیش روس یر پا یدر ز / احمقش يوهاید
 نـدارد،  يا چـاره / ه چهارصـد درهـم وزن آن اسـت،   کـ ن قلـبش  یـ و تـازه بـا ا  / ن حسرت یا  به
، 3مـت، ج  کح( 2/ [...] رفت ی خواه ي باد يها ابیجنگ آس    به./  ندارد يا  شوت من، چاره  کیدون

170(.  
 ی از همـدل   کیتواند حـا    یرار شده، م  کن شعر دو بار ت    یه در ا  ک» شوت من کیدون  « عبارت

ه در آن قـرار دارد، بـه راه دون       کـ  را   یه شاعر راه  کداست  یپ. شوت باشد کیق شاعر با دون     یعم
 ش گوش فـرا داده    ی قلب خو  يندا   ه به کند  یب  ی م یسکند و خود را همچون      ک یه م یشوت تشب کی

در . ن دو راه وجـود دارد   یـ ن ا یه ب کاست    يدار یتفاوت معن افتد،    ینجا م یه ا ک یاتفاق جالب . است  
  ه شـاعر قـادر بـه   کـ نند، حـال آن    ک یت م کر حر ی مس یکشوت و قلبش درست در      کیشعر دون   

 يه در بافتار کن  یند عالوه بر ا   ک ی م یشوت همدل کینقدر با دون    یه او ا  کن  یا. ستی ن يارکن  یچن
 . رفتن باشديت شاعر برا حسرةدهند تواند نشان یشود، م ی مین معنینماد

ن یآنـژ «دهـد، شـعر       یار واضـح شـرح مـ      ی بـس  یلکشـ    ن فاصـله را بـه     یه ا ک يگریشعر د 
 .ست»يصدر
 يه سـو کـ  یاهیان آن سـ یـ در م !/ ترکن است د  یگرش در چ  یم د ین/ نجاستی از قلبم ا   یمین

نجا هـر   یاو./ شود  یرباران م یونان ت یدم قلبم در      دهیهر سپ  ترکده دم، د  یو هر سپ  / رود  یرود زرد م  
ـ  در» جایچامل« قلبم در  /شود،  یو درمانگاه خلوت م   / روند  یخواب م    ن به یومکه مح کشب    ۀخان

ب ی سـ  یـک تنهـا   / رمیـ ملت فق   ردن به که  ی هد يبرا/ ه،کو ده سال است     !/ ترک است د  يا  مخروبه
ن، نـه   یوتکـ وی، نـه ن   »لروزکواسـ یآرتر«نـه   ./ قلبم: ب سرخ ی س یک!/ ترکاست، د   م مانده یسرخ برا 

                                                           
  شوتکیاسب دون  -1

2- ölümsüz gençliğin şövalyesi,/ ellisinde uydu yüreğinde çarpan aklına, güzelin, doğrunun ve 
haklının :/önünde mağrur, aptal devleriyle dünya, /altında mahzun, fakat kahraman 

rosinant'ı./bilirim,/hele bir düşmeyegör hasretin hâlisine,/hele bir de tam okka dört yüz dirhemse 

yürek,/yolu yok, don kişot'um benim, yolu yok,/yeldeğirmenleriyle dövüşülecek. 
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و بـا  / نمکـ  یها شـب را تماشـا مـ    از پشت نرده!/ ترکن است د ی من ا  ين صدر یسبب آنژ / زندان
 1تپـد  ی در دور دسـت مـ  يا قلبم با ستاره / نندک ی م ینیام سنگ   نهیه بر س  کوارها  ین د یوجود تمام ا  

 .)450، 6مت، ج کح(
 جالـب و  اریشود و قلب، بس یا را شامل می دنيش چهار سو  یم و ب  که  ک يان منظر یوند م یپ

 درمانگاه زندان اشـاره     یعنی،  يتگریمحل روا   ها به   ه در آن  ک يزودی دو اپ  یوانگه. دار است   یمعن
 ماننـد   ییهـا   واژه. آورنـد   ید مـ  یـ ق را پد  یـ  عم ین دو افق، گسست   یجاد تضاد در ا   یشده است با ا   
ن یـ  وجود ا  با«د  یان شعر ق  ینند و در پا   ک یر م ی را تصو  يا  بسته يوارها فضا ی و د  یزندان، و زندان  

دوار و آزاد پـشت سـر   یـ اسـت گـشوده، ام    یه افقکافق قلب   دن بهی رسيها را برا   نیتمام ا » هک
است بر     يدییأند، مهر ت  ک یجاد م ی ا ي و امر ماد   یان امر روح  یه م ک یبکین شعر با تر   یا. گذارد  یم

 15ه او  کـ  ي بهتر از نام مجموعـه شـعر       یچ عبارت یه. مین از آن سخن گفت    یش از ا  یه پ ک يتضاد
او را » منظـر «توانـد   ی سـروده، نمـ   1967-1966 يهـا   در سـال   یعنـ یدش  یسال بعد از آغاز تبع    

ن مجموعه  یداست اشعار ا  یتاب پ که از عنوان    کچنان  » شورمک از   ی انسان يمنظرها« :ندکف  یتعر
ان یه تفاوت م  کنجاست  یا. دهیهاست آن را ند     ه شاعر سال  کاند    يشورک ي احضار منظرها  یدر پ 
ولـو در پاسـخ     ک. شـود   یدار مـ  یـ د، پد یـ گو  یولـو از آن سـخن مـ       که  کف و احضار چنان     یتوص

ف ی توصـ ةه واژکد یگو یرده بود، مکف و احساسات سؤال یان توصی مۀه از رابط ک يگر  مصاحبه
ـ  یق و ب  ید دق ی بازتول یستیآل ناتورال   دهیا   دهد چون به    ی آزارش م  یمک  خـارج از    یتـ ی واقع ۀطرفان

ل یند، چون نقش پر رنگ تخ     ک یشنهاد م ی آن پ  يجا   را به » احضار «ة و واژ  .شود  یسوژه مربوط م  
 .)2س و بوگو کیبور( شناسد یت میرسم  ت را بهیو ذهن

 ؟یا افقی يافق در محور عمود. 4
ر مناظر دوردست مـشغول اسـت و        یس   م چه طور شاعر مدام به     یدین د یشی پ يها  در بخش 

                                                           
1- Yarısı burdaysa kalbimin/Yarısı Çin’dedir, doktor./Sarınehre dğru akan/Ordunun 

içindedir./Sonra, her şafak vakti, doktor,/Her şafak vakti kalbim/Yunanistan’da kurşuna 
diziliyor./Sonra, bizim burada mahkumlar uykuya varıp/ Revirden el ayak çekilince/ Kalbim 

Çamlıca’da bir harap konaktadır/Her gece,/Doktor./Sonra, şu on yıldan bu yana 

Benim, fakir milletime ikram edebildiğim/Bir tek elmam var elimde, doktor,/ Bir kırmızı 
elma:/Kalbim…/Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis,/İşte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden 

bende/Bu angina pektoris…/Bakıyorum geceye demirlerden/ Ve iman tahtamın üstündeki korkunç 

baskıya rağmen/ Kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor 
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   بـه یهـا پاسـخ   ا در آنیـ دهـد،     یت افق ربط م   یابل رؤ ر ق ی غ ۀنده و جنب  ی آ یها را با خوشبخت     آن
م همـه جـا در شـعر        یه گفت ک یمانع. ابدی یاش م   وطنانه و انسان دوستانه      جهان يها آل  دهیعطش ا 
ه شـاعر   کـ  يزی چ یعنی. شود  ی اعمال م  ی افق یمت حضور دارد و البته همواره در جهت       کناظم ح 
ن یـ با ا. نی زمياست رو يا مرزیوار یند، دک یدنش را دارد، محروم م ی د يدن آنچه آرزو  یرا از د  

 رد، اما چون شـاعر چنـدان بـه   یگ ی م یز از زندان  یه آسمان را ن   کست  یه بالطبع زندان محدوده ا    ک
وارها و در دور یتصور آنچه در پس د  زند و به یوار حرف می سرش نظر ندارد، اغلب از د     يباال  

د جداگانـه مـورد   یه باکت وجود دارد ی اهمته حائزکنجا دو نیا. دهد مشغول است یدست رخ م 
ان کحذف م . 2. یمت و افق در محور افق     ک در شعر ح   يانمندک م ۀدغدغ.1 :رندی قرار بگ  یبررس

 . آنيدر مواجهه با افق در محور عمود
ه انتخـاب  کـ  را یعنـوان » شعر مدرن و ساختار افـق «تاب خود کن یولو در صفحات آغاز ک

. دهد یح م یتوض) 6،  1989ولو،  ک( »افق در شعر مدرن      اشاره به  ۀنراحضور مص «  رده با اشاره به   ک
 مجموعـه  یک منظر تنها در عنوان ةر نشده و واژ   ک بار هم ذ   یک ین واژه حت  یمت، ا کدر شعر ح  

 از  کی حـا  يانمنـد کان و م  کـ م    از لغـات مربـوط بـه       یعی وس ةرینهمه دا یبا ا . شود  یشعر ظاهر م  
رسـد در   ی بـه نظـر مـ   ی گاهین شاعراند و حتی اير شعياین مضمون در دنیحضور قدرتمند ا  

ه کـ  مثـال، در شـعر درخـت گـردو     يبـرا .  داردی ذاتۀان آن رابطکز با میت هر چیا هو ین دن ـیا
ـ    كم، قرار گرفتن در پار    یردکآن اشاره      تر به  شیپ  ی اصـل يهـا  یژگـ ی از و  یکـی   ۀ گولهانه به مثاب

ز یـ  گولهانـه ن ك پـار ةشـود واژ  یاهر م  درخت گردو ظ   ۀلمکه  کشود و هر بار       ی م یدرخت معرف 
ن یـ  در آن قـرار گرفتـه، ا       كن پـار  یه ا ک یی جا یعنیشهر استانبول،      دو اشاره به  . همراه آن است  

 يق جـا  یـ  دق یلـ یتواند خ   ی م يا   هر خواننده  یعنی. ندک یتر م   ینیتر و زم    قیار دق ی را بس  يانمندکم
تـر    جالـب یمثال درخت گردو زمان . دند، بدان ک یه م یآن تشب   مت خود را به   که ناظم ح  ک یدرخت

 يتماشـا «اسـت و     »يرکی از زندان چان   ییها  نامه «ۀمجموع   ن شعر متعلق به   یم ا یه بدان کشود    یم
ـ ك پاري درخت گردوی اصليها یژگی از ویکیه شاعر از آن محروم است       ک» استانبول  ۀ گولهان

است   یانک بودن در م   ي برا  شاعر يان آرزو یه ب ین تشب ی در ا  یدر واقع هدف اصل   . استانبول است 
 .»س بفهمدیپل«ه کآن  یه درخت گردو قرار دارد، بک

ـ  ینجا موقع یا. افتیشوت  کیتوان در شعر دون       یگر را م  یمثال د  شوت از  کیـ  دون   یت روان
 يوهـا ی مغـرور بـا د     يایـ در برابـرش دن   : شـود   یان القاء مـ   کم    مربوط به  ۀخالل دو حرف اضاف   

تـوان    ین حـروف اضـافه مـ      یدر استفاده از ا   . ن و قهرمان  ینانت، غمگ یرش روس یودنش و در ز   ک
 دون  ينجـا جهانمنـد   یشـد، ا     ه گفته کهمان طور   . ردک را حس    يانمندکم   د شاعر به  یل شد یتما
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ن یـ  از ا  ییهـا   مثـال . شـود   ین مـ  ییش و اسبش تب   یجهان روبرو   ت او نسبت به   یشوت در موقع  کی
مثل اسـتانبول  . ییای جغرافيها نام. 1 :ردکم یدو دسته تقس    توان به   یستند م یم هم ن  که  کدست را   

شوت کیه در شعر دون   ک يا  مثل نمونه . ان اشاره دارند  که به م  ک يا  دها و حروف اضافه   یق. 2 ...و
 را شـامل    ي ظـاهر  ي اول تـضاد   ۀدسـت . مارستان وجـود دارد   یه به زندان و ب    ک یا اشارات یم  یدید
» شورشکـ «   ناظم بـه   ی در پ  ی اشارات پ  یطرفاز  : میینجا از آن سخن بگو    یه جا دارد ا   کشود    یم
ست، بـه آن تعلـق داشـت    یـ  بۀ، در دهـ ی جوانيها ه او در سالکاست  ییگرا یادآور گفتمان مل ی
بـه  . نندک یت م یاک او ح  یوطن  ه از جهان  ک وجود دارند    یگر اشارات یو از طرف د   ) 266 یکلئونت(

 يهـا   سـال یـی گرا  ی او از ملـ    يرد او شـاهد دو    یچهل و اشعار سـپ    ۀ  ه ده کن  یگر، با ا  یعبارت د 
هرچنـد در     قـاطع دارد،   يهمواره حضور  شورک، مفهوم وطن و     )224 اندام  گول( هستند   یجوان
دار اشاره بـه   یرار معنکتواند ت یه مکرسد آنچه     یبه نظر م  . 1 جهان ةنار واژ کا در   ی ی صلب يبافتار

   او بـه   ۀز عالق یاز هرچ ش  یند ب که  یمت توج ک ح ي از شعرها  ياریشور، وطن و جهان را در بس      ک
ه شـهر   کـ مـا   «:دیـ شود شاعر از زبان استانبول سخن بگو        یه سبب م  ک يا  عالقه. است  ينمنداکم

ه از خود سـخن   ک یا زمان ی) 8،40مت،ج  کح( 2».میده  ینگونه حال خود را شرح م     یا/ میاستانبول
از سـرتا پـا   / كمت شـاعر تـر  کمن ناظم ح/  انسانیکمن « :ندکتش اشاره ید مدام بر مل یگو  یم

 .)56، 8مت، ج کح (3»انسان
ونـد  ی محـل پ یکاش را با نام  یاش هر مرحله از زندگ »یوگرافیب«م چطور در شعر   ینیب  یم

  :دهد یم
در / ، بازگشت را دوست ندارم    / گردم یگر به شهر زادگاهم برنم    یا آمدم، د  یدن   به 1902در  

در / وک مس یستیمونک دانشگاه   يجو دانش یدر نوزده سالگ  /  بودم در حلب   یی پاشا ة نو یسالگ  سه
 یسـالگ    و شـش یدر سـ  ./ [...]/وک در مـس يزک مرۀتیمکدعوت     گر به ی بار د  یچهل و نه سالگ   

 پراگ تـا هاوانـا را       ینه سالگ  در پنجاه و  / نمک عبور   ي متر چهار یمانید از س  یشکماه طول     شش
/[...]  از مـرگ گذشـتم     اهی سـ  يایـ  جـوان در در    ی با دوست  1951در  [...]/ .مودم  ی ساعت پ  18در  

                                                           
 .)22، 5ج  مت،کح( دمیشی اندیشورم و تو مکبه جهان،  [...]اط ندامتگاه یدر استانبول، در ح:  مثاليبرا -1

2- Biz ki İstanbul şehriyiz, işte, arzederiz halimizi. 

3- Ben bir insane/ ben bir Türk şairi Nazım Hikmet / ben tepeden tırnağa insan. 
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 .)460، 7مت، جکح( 1اُپرا رفتم  به. اند ها نشده یلین شدم خیما و ماشیسوار قطار، هواپ
ه در کابد ی یت می اهمییشود و تا جا    یرار م ک ت ياری بس يان در شعرها  کم    به ین وابستگ یا
ن یتـر   بیـ عج«ارگر ناآگـاه    کـ ه  کـ ن  یر ا کشاعر با ذ  » برادرم«نام    ، به یستیالی سراسر سوس  يشعر
 ی جـالب  ۀتـ کن. ندک یه م ی تشب یر عقرب، صدف و ماه    ی نظ یجانوران   است آن را به   »  جهان ةدیآفر
ـ     یمـاه   ارگر بـه  کـ ه  یه در تشب  ک : ه در آن قـرار دارد     کـ  اسـت    یانکـ  از م  يخبـر   ی وجـود دارد ب

ا را یـ امـا در / ا بـود یـ ه تمـام عمـر در در  کـ  یی یتر از ماه    بیعج/  تو ی جهان ةدین آفر یتر  بیعج
 .)290، 5مت، جکح( دیهمنف

ت انسان دو پـا،     یدن به موقع  یرس«:دیگو  یولو م ک تولد مفهوم منظر     ة دربار ی سخنران یکدر  
  شان دوختـه شـده بـود بـه        یک و اطراف نزد   كخا  شتر به یه پ کاجداد ما اجازه داد نگاهشان را         به

ان نگاه کنظر در امل انسان دوپا م  ین تحل یبر اساس ا  ) 12،  2006ولو،  ک( »نندکسمت آسمان بلند    
 يبـاال   ردن بهک نگاه ۀپردازد مسئل یآن نم  ولو بهکه  ک یاست، اما سؤال     دور نهفته  يجاها   ردن به ک

تـر اشـاره شـد، افـق          شیه پ کهمانطور  . ي در جهت عمود   ی سر و نگاه   يسر است، آسمان باال   
 چشم دارد و نه     روبرو   شه به ی شاعر هم  یعنیرد،  یگ  یل م ک ش یز اغلب در محور افق    یشعر ناظم ن  

مـت مطـرح    ک ح یـی گرا  يسم و مـاد   یونالیه مفهوم مبارزه، ناس   کن محور است    یبه آسمان و در ا    
شـدن افـق     ز تعلـق دارنـد بـا گـشوده    ی زندان نيروزها  ه بهکن همه در چند شعر  یشود، با ا    یم

 ی و بهتـ  شـود   یاشفه مانند با آسمان روبرو مـ      ک م يا  در تجربه »  بار اول  يبرا«او: میا  د مواجه یجد
 :ردیگ یگردد، تمام وجودش را فرا م ی باز ميرمادی و غي آن به امر معنوۀشی رکش ی بکی

ه کـ ن  یـ از ا / ن بار در عمـرم    ی اول يو من برا  /  بردند يهواخور  ن بار مرا به   ی اول يامروز برا 
ـ کتعجب / عیه آنقدر وسک./ است  یه آنقدر آب  ک/ آسمان آنقدر از من دور است      ت کـ حر یردم و ب

ن لحظـه نـه   یـ در ا./ ه زدمکیوار تیو بر د/ ن نشستمیبعد با احترام بر زم./ ستادمی آن ا يتماشا  به

                                                           
1- 1902'de doğdum/doğduğum şehre dönmedim bir daha/geriye dönmeyi sevmem/üç yaşımda 

Halep'te paşa torunluğu ettim/ on dokuzumda Moskova'da komünist Üniversite öğrenciliği / kırk 

dokuzumda yine Moskova'da Tseka-Parti konukluğu/[…]/otuz altımda yarım yılda geçtim dört 
metre kare betonu/elli dokuzumda on sekiz saatta uçtum Pırağ'dan Havana'ya […] 951'de bir 

denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün/ bindim tirene uçağa otomobile /çoğunluk 

binemiyor /operaya gittim. 
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 1مـن خوشـبختم  / د و مـن ین، خورشـ یزمـ / ، نـه زن ينه مبارزه، نـه آزاد    / غوغاها  تن سپردن به  
 .)38، 2مت، جکح(

 یبزرگه در کاست  يگر نه مبارز است و نه عاشق، تنها موجود  ی، د ین شعر مرد زندان   یدر ا 
ه فراموشـشان  کـ رنـد  ی و حقکوچـ کش یشورها آنقدر براکبار مرزها و    نیآسمان محو شده و ا    

 ۀن لحظه لحظیا. ندک بی احساس خوشبخت دین و خورش  ی زم  بزرگ يایدن  وستن به یند تا با پ   ک یم
ه در آن   کـ ست  ین شعر تنها شعر   یرد ا کتوان ادعا     یت م أاست؛ به جر    يار نادر یننده و بس  کن  ییتع

 توسـط   يانمنـد ک م ینف. گذارد  ینار م کاش    یتی هو يها  یژگی خود را همراه با و     يانمندک م شاعر
فاعـل  » دین و خورشـ   یمـن، زمـ   «عبـارت   . افتین در یزم  اش به   توان از خالل اشاره     یشاعر را م  

 .ندک یر میها تصو ن دو و خارج از آنیسخنگو را همطراز با ا

 جهینت
 خاص خـود را  يها یژگیمت وکار افق در شعر ح    ه ساخت کجه گرفت   یتوان نت   یان م یدر پا 

ق یـ  و عم  یشـناخت    معرفت ید همواره گسست  یگو  یه از آن سخن م    ک ين او و منظر   یدارد، چون ب  
بعـدها   ای بزرگ و اهداف جهان شمولش       ي و آرزوها  ی زندان یکافق  ان  یگسست م . وجود دارد 

ن مـرد   یـ م، ا یدیـ ه د کانطور  در واقع هم  .  وطنش یعنیشد  یاند  یآن م    و آنچه به   يدی تبع یکافق  
ده سـخن  یـ د از آنچـه ند   یـ ده، سـخن بگو   یه از آنچه د   ک آن   يجا   ند و به  یب  یم م ک یلی خ یزندان

 يان فاعل سخنگو و منظـر     ی م يا  شه فاصله یب در ساختار افق اشعار او هم      ین ترت یا  راند و به    یم
مرزهـا بـزرگ و     وارهـا و    یه بـا حـضور د     کـ  يا  د وجود دارد، فاصـله    یگو  یه او از آن سخن م     ک

 یان و جهـت نقـش  کـ  میی معناةریمت زنجکه در ساختار افق ناظم ح کم  یدید. شود  یتر م   بزرگ
اد ی یز به جهان وطنی نیسم و گاهیونالیناس   به ی گاه یی معنا يها  ن مجموعه ی دارند و از ا    یاساس

 یبی عج ۀ رابط  و يانمندکم    شاعر به  ۀشتر در عالق  یه ب ک ما نشان داد     يها لیه تحل کره  یدا. شود  یم
 در  يری او هـر تـصو     يم چه طور بـرا    یدید. شه دارد یند ر ک یت برقرار م  یان و هو  کان م یه او م  ک

ه کـ ش مطمـئن اسـت      یار خـو  کـ   ابد و او چنـان بـه      ی یل م کن ش یزم   به یک و نزد  ی افق يمحور
گـر  ی د ۀیـ ن رو یند چون ا  ک یت افق درنگ نم   یر قابل رؤ  ی غ ۀی در ساختن و پرداختن رو     يا  لحظه

                                                           
1- Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar,/ Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün,/bu kadar benden 
uzak, bu kadar mavi,/bu kadar geniş olduğuna şaşarak,/kımıldamadan durdum,/Sonra saygıyla 

toprağa oturdum,/dayadım sırtımı duvara,/Bu anda ne düşmek dalgalara,/bu anda ne kavga, ne 

hürriyet, ne karım,/Toprak, güneş ve ben…/Bahtiyarım…  
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 و  ي مـاد  ینـ ی زم ين محور، شاعر را رو    یا.  زندان قرار داد   يها  لهیا م ین و پشت مرزها     یزم يرو
هـا   ند و عظمت آسمان کچگاه سرش را بلند ن    ی ه یسکن است   کدارد اما مگر مم     یگرا نگاه م   ماده
جـه  یان نت که از م  کش را   یت خو یگرا تمام هو    انکه شاعر م  کست  ی نادر بۀن تجر یند؟ در چن  یرا نب 

م ینـ کم ادعـا    یت بتـوان  أجـر   د به یشود و شا    یند و محو آسمان م    ک یت، را فراموش م   شده اس   یم
 ين لحظات معنو  یتواند از ا    یه م کشعر اوست     رد به یکمت تنها رو  ک ناظم ح  ساختار افق ل  یتحل

  .نادر پرده بردارد
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