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  مقدمه
   از خود بـه ي فراواني و آثار ادب ردهك ظهور ياريسندگان و شاعران بسيخ، نويطول تاردر 

ات ملـل و    يـ ونـد ادب  يشورها موجـب پ   كـ ر  ين آثار در سـا    ي ا ةترجمه و مطالع  . اند  ادگار گذاشته ي
 ، مثـال  يه بـرا  كـ ست  يـ ن رو، دور از انتظـار ن      يـ از ا .  اسـت   گر شـده  يها از همـد     آن يريرپذيتأث

ـ ةسندي نويك نگارش   كسب از   ييها  نشانه ـ ي ايـك  در آثـار  ي غرب ن يپـرو . ده شـود يـ ز ديـ  نيران
 ژهيـ و  به -ش از خود  يسندگان پ ي، آثار شاعران و نو    يرانين شاعران ا  يتر   از پرآوازه  يكي،  ياعتصام

ر يهـا تـأث    را خوانـده و از آن    -ي و فردوسـ   ي، ناصـر خـسرو، سـعد      ي مانند مولو  يرانيشاعران ا 
 گر شـاعران  يده او را از     ك  اما آنچه ). 371،  1379وب،  كن  ي؛ زر 36 ،1386،  يبقائ(رفته است   يپذ

ل يالتحـص  فـارغ ( واقـع در تهـران   Iran Bethel ييايك آمرة مدرسيكل در يند، تحصك يز ميمتما
 با  يريناپذ  طور اجتناب  به ي سبب شد تا و    يلي تحص ةن تجرب يا. باشد   يم) يدي خورش 1303سال  
ات غـرب بـر   ير ادبيثأت يارسازكآش بر افزونن مقاله  يدر ا .  شود ز آشنا يات غرب ن  يشه و ادب  ياند
 و گفتـار « و ،»محـضر  دو« ،»يگـشا  گـره « ني عنـاو  بان  يپرو ةديبرگز شعر ، سه ين اعتصام يپرو
 .ردكم ي خواهيبررس» يدگرگون« و »شفك «ييرا از منظر دو عنصر ارسطو »ردارك

 يات غـرب، نخـست مـرور      ين از ادب  ي پرو يريرپذيزان تأث ي بهتر م  ك در ين مقاله، برا  يدر ا 
ن يـ ات اي ادبيريرپذيه تأثكم يم داشت تا نشان دهي مشروطه خواه  ةخ و ادب دور   ي بر تار  ياجمال

شف و كـ  ييسپس، بـا دو عنـصر ارسـطو   . ر بوده استيناپذ  اجتنابيات غرب، امريدوره از ادب 
 دو« ،»يگـشا  گـره «عر ها را در سـه شـ   م شد تا نمود آنيشف آشنا خواهكز انواع ي، و ن  يدگرگون
سـپس، سـه شـعر     . مي قـرار دهـ    ين مورد بررس  يپرووان  يداز اشعار    »ردارك و گفتار« و ،»محضر

 يـي ن حال در اشـعار روا يه در عك يرنگ تراژدي ارسطو در باب پيها  هيمورد نظر بر اساس نظر  
ج پژوهش نـشان    ينتا. ج ارائه خواهد شد   يان، نتا يده و در پا   يل گرد ينند تحل ك  يدا م يز مصداق پ  ين
ن از  يپـرو .  دارد يكـي  ارتبـاط نزد   يشف و دگرگون  كاربرد نوع   كن اشعار با    ي ا ييبايه ز كدهد    يم
 در سـه    يشف و دگرگـون   كـ ، تنها از نوع همزمـان       ي و همزمان  ي، تأخر يشف تقدم كان انواع   يم

  .گردد يشف محسوب مكن نوع يده ارسطو، برتريه به عقكرده است كاد شده استفاده يشعر 

  يث و بررسبح
  ات غربين از ادبي پرويريرپذيثأت

از  «ين اعتصام يپروه  ك، معتقد است    يات فارس ي و استاد ادب   ي هند ةسنديمحمد اسحاق، نو  
ـ  ياثـر تحـص   «اسـت و    » امالً مـدرن  ك يان شاعر ي ب ةلحاظ انتخاب موضوع و نحو     ه كـ  يالت غرب
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 توانا بـود و بـا   يشاعرن يه پروكن يدر ا). 137، 1390مشرف، (» ان استيداشته در شعرش نما 
ن يزم راني اان شاعراني در م  ييگاه واال يجا به   سرانجام ، خود ةوقف يمطالعات و زحمات ب   ه بر   كيت

 هكم  يابي يدرم -ني پدر پرو  -يوسف اعتصام ي و آثار    يزندگ به   ياما با نگاه  . ستي ن كيد، ش يرس
ار بـرده   كـ  ر اشعار خـود بـه     ها را د    ن آموخته ي آموخته و ا   ياريز مطالب بس  ين از پدر خود ن    يپرو

بـا  «ه  كـ  بل ،ي ادب فارس  يها  ن را نه تنها با سنت     يوسف، پرو يت پدرش   يم و ترب  يرا تعل ي ز ،است
 تحـت  يوسـف اعتـصام   ي). 364-365،  1379وب،  كـ  نيزر (»داشت  ي هم آشنا م   ييات اروپا يادب
. ذاشـت  گ يجـا    از خـود بـه     ياديـ  آثـار ز   ، مـشروطه  ةات دور يـ م بر ادب  ك حا ي غرب ةشير اند يتاث

گـر آن زمـان، تحـت       ي د يها   مجله شتريبز مانند   ين مجله ن  يا. بود» بهار «ةن آثار مجل  ين ا يتر  مهم
سندگان آن  يـ را نو يـ  بود ز  -) 127 ،1380،  يعشر  ياثن(» فرانسه « مخصوصاً -ر فرهنگ غرب  يتأث

) 127همـان  (» رانيـ ن اي در مدارس نـو يي اروپاكسب به «ا يا در اروپا و يه ك بودند يسانكزمان  
 از شاعران   ي آثار ةچاپ شده، ترجم  » بهار«ه در   ك ييها  ثر مقاله كا ن،يهمچن. رده بودند كل  يتحص
ردن كـ ه در آشنا ك است ي معتبريها  از ماهنامه » بهار«.  و عرب است   ك و تر  يسندگان غرب يو نو 

 ،1385، انيـ درود( بـسزا دارد  يوران غرب، سـهم  شهيسندگان و شاعران و انديان با آثار نو   يرانيا
93.(  

 حقـوق زن و  ي، برابريخواه يآزاد:  مشروطه عبارتند ازةات دوري ادبيها يژگي از و يبرخ
د يـ ش علـوم جد   ين، و سـتا   ي، فرهنـگ و آمـوزش نـو       يـي گرا  ، مبارزه با خرافه   ييمرد، تجددگرا 

بـا  ). 39 و   35،  1380،  ينكدكـ  يعي؛ شـف  86،  1392،  ينكدكـ  يعي؛ شـف  21-20،  1391مشرف،  (
. ستنديـ هـا ن  يژگيون يمضمون آثار او خارج از اه كد يتوان د  يم ياعتصامسف  ويآثار     به ينگاه
تـاب  ك از ي فارسـ يا ه در واقـع ترجمـه  كـ رد كاشاره ت نسوان يتربتاب  ك  توان به  ي مثال، م  يبرا

ـ   كن  يا. است ين مصر يف قاسم ام  ي تأل  ةار المر يتحر  حقـوق زن و مـرد       ي برابـر  ةلئمـس   هتـاب ب
پـور    نيآر(ران بود   ي در ا  يستينيات فم يادبگذار    هي پا يوسف اعتصام يفت  د بتوان گ  يشا. پردازد  يم
 :يرا ويز) 8

ت زنان آورده و توجه ي تربة درباريمقاالت متعدد » بهار «ة مختلف مجل  يها  در شماره 
اختراعات    اخبار مربوط به   ،»بهار« متعدد   يها  در شماره . ن موضوع داشته است   يا   به يخاص

ت در پارلمان ي عضوي، تالش زنان براييايك و آمريي اروپايها م خاني علم يها  شرفتيو پ 
ها در شهر لندن      ستيني، تظاهرات فم  ي و ادارات دولت   يت در خدمات عموم   كاروپا و مشار  

  ).22، 1391مشرف، (و مانند آن چاپ شده است 
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عار اشـ   تـوان بـه   ي مثال، م يبرا. حقوق زن اشاره دارند     ز به ين ن يپرووان  يد از اشعار    يبرخ
ن يافـت پـرو  يتـوان در  ين سبب، مـ   يبد. ردكاشاره   » انس ةفرشت«، و   »نهال آرزو «،  »رانيزن در ا  «

  .ارث برده است  الت زنان را از پدرش بهك مسائل و مشةدغدغ
نظـر  از  « امـا    ،ردكـ دا  ير پ ييتغ» نيم و مضام  يتنها در مفاه  «ت، شعر شاعران    يبا آغاز مشروط  

گـر،  يعبـارت د   بـه ). 390 و   385،  1383 ،يحقوق(نداشت  »  ما ة با شعر گذشت   يچ تفاوت يقالب ه 
 يه مرتـض كـ طـور   رو، همـان  نيـ  و از ااست مدرن  ي و محتوا  يكالسك قالب   ين دارا يشعر پرو 

 در گـذرگاه سـنت و   ين اعتـصام يپـرو « عنـوان  بـا  خود   ةدر مقال ز  يروز ن ي و غالمرضا پ   يمحسن
ل يـ  از دال  يكي). 52 (است و مدرن    يتت سن اي از ادب  يقين تلف ياند، شعر پرو    هردكاشاره  » تهيمدرن

 و وجـود    يتـب و مباحـث دسـتور      كرشـد نـشر     « مـشروطه،    ة دور يثابت مانـدن قالـب شـعر      
ران يـ  ا يات سـنت  يـ ج ادب يحفـظ و تـرو     ه به   كبود  زمان    دولت آن » نترلك تحت   ي ادب يها  انجمن

جـام  تـاب  كندوشـن در     ي اسـالم  ياما محمدعل ). 52،  1380،  ينكدك يعيشف(د  يورز يممبادرت  
 آثـار   ةه ترجمـ  كـ تـه اسـت     كن ن يـ ات ا  گوناگون خود درصدد اثبـ     يها  ان بحث ي در م  ،نيب  جهان

 ة شـعر دور   ي بر محتـوا   يير شعر اروپا  يثأت. رگذار بوده است  ي تاث يرانياشاعران   بر   ي غرب شاعران
ه كـ  ييهـا   ر است و ترجمـه    يارناپذكان«ند،  ك يصراحت مطرح م    ه ندوشن به  ك چنان مشروطه، هم 

نـدگان  ين صورت گرفته بود، بر گويتور هوگو و المارتيك چون الفونتن و و   يشاعران، از   كت كت
سـبب     به«ز  ي ن يوسف اعتصام ي). 162 ،1363،  ؛ آژند 158 ،1363،  ندوشن  ياسالم(» ر نهاد يثأما ت 

   قطعـات منثـور بـه   ي و بعـض Victor Hugoتور هوگو يك اثر وLes Misérables انينوايب ةترجم
 در  يو). 137،  1390ف،  مـشر (»  شد يكر عصر رمانت  كان با ف  يراني ا يي، موجب آشنا  يزبان فارس 

ضـرورت اخـذ    «ات غـرب پرداختـه و       ي با ادب  ييدفاع از آشنا    به» بهار« مجله   يها   از شماره  يكي
 افـزون ز  يـ ن ن يپـرو ). 242،  1392،  ينكدك يعيشف(» ادآور شده است  ي را   ي از ادب فرنگ   يجوانب

ـ «،  )177 ،1363،  آژند(» سيات انگل يباد«امل با   ك ييبر آشنا   خاصـه   ،يير اروپـا  كـ د از ف  يـ ترد  يب
» ثر بـوده أرده، متـ  كـ  ي ترجمـه مـ    ينـدگان فرانـسو   ي از گو  كالملـ   ه پـدرش اعتـصام    ك ييشعرها

  ).5 ،1371، يزيراندوست تبري؛ ا159 ،1363، ندوشن ياسالم(
نش در مقابـل    كـ  و وا  ي دلـسوز  ي همراه بـا نـوع     ،هنك» خرد و پند  « از   يقين تلف يشعر پرو 

 يباشد و اغلب پوشـش  يم ميسندگان قديادآور نوي خود يه در جاكمسائل دور و بر خود است       
ـ    يات غرب ن  ير ادب يثأه ت كسم در خود دارد     ياز رمانت   ،1363،  آژنـد (خـورد     يچـشم مـ   ه  ز در آن ب

343.(  
 نـد، »بهـار  «ة چاپ شده در مجلـ     ي اشعار غرب  ةه برگرفته از ترجم   كن  ي اشعار پرو   از يبرخ
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 شـاعر  Jean de La Fontaineاثـر الفـونتن   » ديـ خـروش و مروار «از » ارزش گوهر«: عبارتند از
اثـر  » بـوت كعـزم و نـشاط عن     «از شـعر    »  خدا يجوال«؛  Aesopاز ازوپ   » مال آز يپا«؛  يفرانسو

 Thomasاز تـامس هـود   »  رفـوگر ةنغم«؛ ييايك آمرةسندي، نوArthur Brisbaneزبان يآرتور بر

Hoodمصريياي موميك به «ةاز قطع» انارياد ي«؛ يسيل، شاعر انگ  «Address to the Mummy in 

Belzoni’s Exhibition ت يو اسمياثر هوراشHoratio Smith1385،انيـ درود (يسي، شاعر انگل، 
 ي اشعار ةه در زمر  ك» رانيان و يآش«؛  )367،  1379وب،  ك ني؛ زر 273،  1392،  ينكدك يعي؛ شف 97

؛ و  )399 ،1383،  يحقـوق (» انـد    غرب سـاخته شـده     يك شاعران رمانت  ر آثار يثأتحت ت «ه  كاست  
 ين اعتصامي پرو يارهاك از شاه  يكيه منشاء الهام    ك «ييايتاليللو شاعر ا  ياثر تر » قطرات سه گانه  «

  ).150، 1392، ينكدك يعيشف(» است
 ر شـد،  كذها    آن يزندگان يخي تار ةن، پدرش و بره   يپرو ةه دربار ك ياتكبا در نظر داشتن ن    

ـ ير فـضا ي آثار خود را تحت تـأث   ،ن دو يه ا كم  يابي يم  در ردنـد و از  ك مـشروطه خلـق   ة دوري ادب
ق اشـعار  يـ  دقةبا مطالعـ . ز در نگارش آثار خود بهره جستند     يات غرب ن  ي ادب  خود از  يها  آموخته

نـار  كن در   يرا پـرو  يـ  ز ،افـت يها را     ن آموخته ي از ا  يتر  فيشتر و ظر  ي ب يها  توان نشانه   ين م يپرو
  دن بـه يز در جهـت عمـق بخـش    يـ ات غـرب ن   يخود، از ادب  » ي و اخالق  ي شرق يها اصالت «حفظ

، و  )57 ،1369،  راد يخـالق (رده اسـت    كها با اقتضائات زمان خود استفاده        اشعار و وفق دادن آن    
:  نـوآور  ي، شـاعر  ين اعتـصام  يپـرو «عنوان  با   خود    ة در مقال  كاك ح يميركه احمد   كگونه   همان
ـ يگر از شاعران ا ين و چند تن د    يند، در شعر پرو   ك ياشاره م »»  خدا يالجو« از شعر    يليتحل  يران
بار ين جو يري ز يها  هي در ال  ،ت است كر سنت در حر   يه بر خالف مس   ك ياني جر ،ستميل قرن ب  ياوا

  ).266(د يآ ينم چشم   گذرا و شتابزده بهيها ه در نگاهكن روست ي است، و از ايجار
شـود و    يترجمه و مضمون اشعارش محدود نمـ       ت غرب به    اين از ادب  ي پرو يريرپذيأثاما ت 

ـ يهـا  هي خود از نظريين در سرودن اشعار روا ين مقاله نشان خواهد داد، پرو     يه ا ك چنان هم  ي ادب
 فـن شـعر   ه ارسـطو در     كـ  ياصطالحاتن است؛   ي توجه ا    قابل ةتكن. ز بهره جسته است   يارسطو ن 

گرچـه وجـود    . شـوند   يده مـ  يـ  د يـي آثـار روا   ة در هم  ي تا حدود  واند    شمول  رده، جهان كابداع  
ـ   بـه   ن  ي پرو يي در اشعار روا   يياصطالحات ارسطو  ات غـرب   يـ ن از ادب  ي پـرو  يريرپـذ يثأ ت ةمنزل

ن ي غرب، بر اشعار پرو    يپرداز ادب   هين نظر ير ارسطو، اول  يثأت به يقيچ تحق ينون در ه  كست، اما تا  ين
 تـوان   يم ايآ هك است پرسش نيا به پاسخ يجستجو در پژوهش نيا. است   نشده يمياشاره مستق 

 نيپـرو  ،اسـت  نيچنـ  اگـر  و افت؟ي نيپرو اشعار در را يدگرگون و شفك ييارسطو عنصر دو
 يلـ ك يلي تحل ةارائن پژوهش،   يبرد؟ البته هدف ا     يم ارك به اشعارش از يبرخ در چگونه را ها آن
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 يهـا   هينظر اثبات وجود    هكست، بل ي ارسطو ن  يها  هين با استفاده از نظر    يپرووان  يداز تمام اشعار    
 . استن ي از اشعار پرويدر برخ) ني مغرب زميگذاران نقد ادب هي از پايكي عنوان  به(ارسطو 

  يدگرگونشف و ك
فـن  تاب  كن بار توسط ارسطو در      ي اول يه برا كد  اني دو جزء مهم تراژد    يدگرگونشف و   ك
دو    بـه يسيـ  در انگلهكـ  اسـت  ναγνώρισιςἀ يونـان ي ة واژبرابـر شف، كـ . انـد  مطرح شدهشعر 
 يي شناسـا ي فارسـ يها برابر به Discovery.  ترجمه شده استDiscovery و  Anagnorisisةواژ

؛ )143 ،1373،  سايشم(قت  يشف حق ك؛  )ل واژه ي، ذ ينيحس(ل  يا تحل ي؛ تعرف   )ل واژه ي، ذ ييبابا(
ـ      ،برگردانده شده ) 131،  1369وب،  ك نيزر(و بازشناخت    نـد  يفرا«شف  كـ ،  ي اما در اصطالح ادب

خبـر و غافـل بـوده     يه تا آن وقت از آن ب ك است   يقتيا حق يته  كشنامه بر ن  يت نما ي شخص يآگاه
 نام از هكبازشناخت، چنان «: ندك يف م ين تعر يشف را چن  كز  يارسطو ن ). 241 ،1375،  داد(» است

ـ يم ،شـود  يمـ  سـبب  هكـ  شـناخت   به ناشناخت از است انتقال د،يآ يم بر زين آن  هكـ  يسانكـ  ةان
 يدوسـت   بـه  يدشـمن  از ايـ  ،يدشـمن   بـه  يدوسـت  از ارك رسند، شقاوت اي سعادت  به ستيبا  يم
 يتي از واقع  ،تيه شخص كدهد    ي م يرو يشف زمان كن،  يبنابرا). 131،  1369وب،  ك نيزر( »شدكب
س كا بـرع يـ  و يدشـمن    بـه ي از دوسـت   يا  ر رابطه ييشود و باعث تغ   آگاه   ،نون خبر نداشته  كه تا ك

  ه با دست خـود بـه      ك يابد مرد ي يم  ان در يه در پا  ك اريپ شهر ياد ةشناميپ در نما  يشود، مانند اد  
  .مادر اوستبستر شده،  ه با او همك يرسانده، پدرش و زن قتل

 و Peripeteia ةدو واژ    بـه  يسيـ ه در انگل  كـ  است περιπέτεια يوناني ة واژ برابر ،يدگرگون
Reversal   ترجمه شده است  .Reversal  ا يـ وس  كـ ت مع ك مانند حر  ي مختلف يمعان  به ي در فارس

-142 ،1373، سايـ شم (يبرگشتگ   ا بخت ير سرنوشت   يي؛ تغ )ل واژه ي، ذ ييبابا (ي ناگهان يدگرگون
ـ       ،برگردانـده شـده اسـت     ) ل واژه يـ ، ذ يمقداد( بخت   يواژگونو  ) 143 ، ي امـا در اصـطالح ادب

ر ييـ ر اسـت و آن تغ     ش بـر آن اسـتوا     يرنگ داسـتان و نمـا     يه معموالً پ  ك است   يتيفكي «يدگرگون
از نظـر   ). 241 ،1375،  داد(» س آنـست  كـ حالت ع    حالت به  يكت داستان از    يت و وضع  يموقع

ه بـه   كـ ) 131،  1369وب،  ك نيزر(»  آن ضد   به   يعبارت است از تبدل فعل    « يدگرگونز  يارسطو ن 
م، خـواه   ي عظـ  يآن تحـول  امـد   يپباشـد و      يت مـ  يامل در احوال و رفتـار شخـص       ك يريي تغ يمعن 

ه پـس از    كـ پ  يـ د، مانند اد  باش ي رخ م  يت اصل ي شخص يند، در زندگ  يند و خواه ناخوشا   يخوشا
بـستر شـده و خـودش عامـل طـاعون بـوده،        شته، با مـادرش هـم  كه متوجه شد پدرش را    ك نيا

  .ردكاحوالش منقلب شد و خودش را مجازات 
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ا در   امـ  ،هن دو اصطالح ارائـه شـد      ي ا ي برا يادي ز يها برابر شود،  يه مشاهده م  كطور    همان
م و اصـطالحات    ي مفاه ةنام واژه: يفرهنگ اصطالحات ادب  تاب  كشف از   ك يهان مقاله از برابر   يا

ارسطو و فن تاب ك از ي، و دگرگونما داديف سيلأت )يحي و توضيقيتطب( يي و اروپاي فارسيادب
 يهـا   ف و مثال  يحات، تعار يرا توض ي ز ،ردكم  ياستفاده خواه وب  ك نين زر يترجمه عبدالحس شعر  

 .ندتر يكنزد ما ةمقال مورد نظر ياهداف و معان  بهها، تابكن يارائه شده در ا
هر . است يدگرگونشف و   كن  يخاطر داشت، شباهت و تفاوت ب        د به يه با كرا   ي مهم ةتكن

تفـاوت  . ن لحاظ شـباهت دارنـد     ينند و از ا   ك يت اشاره م  ي در شخص  يرييتغ  ن عناصر به  ي ا يدو
 اسـت، امـا   يآگـاه   بـه  يو انتقال از ناآگاه) يركف (ي درونيرييتغشف كه  كن است   يها در ا   آن

 ماننـد سـقوط از   ،در بخت و اقبال فرد است  ) ا قابل لمس  ي و   يرفتار (يروني ب يريي تغ يدگرگون
 مثـال  گـر يبـار د اگر . يخوشبخت به  يبخت رهيا گذر از تيثروت و     دن از فقر به   يقهقرا، رس   اوج به 

شـود   ي متوجـه مـ  يه وكـ افتد  يپ اتفاق مي ادي براي زمانير درون ييغم، ت يريپ را در نظر بگ    ياد
 يت واقعـ يـ هو  ها به را پس از مدتي ز،بستر شده است قتل رسانده و با مادرش هم  پدرش را به 

 ي رو ي زمـان  -تـر اسـت     مراتب واضـح   ه به   ك -يرونير ب ييتغ. برد  ي م يپ) و پدر و مادرش   (خود  
  بـه  ي قبلـ  يهـا   ر اتفـاق  يرا رفتارش تحت تأث   ي ز ،ندك يور م ك خود را    يها  پ چشم يه اد كدهد    يم
 بلـد   يخاطر سوگندش نف    رده و مجبور شده به    ك تنزل   ييگدا  به   يو از پادشاه   عوض شده    يلك
  .ندك

 ي و هنـر   يرگـذار يزان تأث يه از لحاظ م   كشف برشمرده است    ك ي برا يارسطو انواع مختلف  
عبـارت اسـت از   « آن نوع اول. دهند يا نشان مزان مهارت شاعر ر ي دارند و م   تفاوتبودن با هم    

وب، كـ  نيـ زر(» ...بنـد  ا دسـت يبند  گردن ...مثل آثار زخم ...ي مرئيها   نشانه ةليوس  بازشناخت به   
 خود خبر نـدارد  يستكياز «ه ك ي فردوسرستم و سهراب  ، مانند سهراب در داستان      )141،  1369

 ينـ ي عة نـشان يـك و پـس از وقـوع حادثـه،       شناسد   يوجو از مادر، خود را م       و سرانجام با پرس   
ـ  يمحمدصـالح (» شـود   يموجب بازشـناخت مـ    » بازوبند« آن «نـوع دوم،    ). 156 ،1388،  ي داران

آن «نـوع سـوم   ). 141، 1369وب، ك نيزر(» ذوق شاعر ابداع شده باشند  ه بهك هاست  بازشناخت
حـساس سـابق را    ايك يزيدن چي ديعني ،شود ي حاصل م  يادآوريه با   كگونه بازشناخت است    

زره او را   «شـدن سـهراب       شتهكـ  مثال رسـتم پـس از        ي، برا )142-141همان،  (» خاطر آورد   به
شود و جامه بر      يند و درد و اندوهش تازه م      يب  ي او م  ي خود را بر بازو    ي پهلوان ةد و مهر  يگشا  يم

ه كـ  آن بازشناخت است  «و نوع چهارم،    ). 164 ،1388،  ي داران يمحمدصالح(» درد  يشتن م يخو
رسـتم و   ز در   يـ را ن    از آن  يا  ه نمونـه  كـ ،  )142،  1369وب،  كـ  نيزر(» دياس حاصل آ  ي ق ياز رو 
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ن پهلـوان   يا: ديگو  يم ...دن رستم يران و د  ير ا كردن لش كز با برانداز    يسهراب ن «: مينيب  يم سهراب
ـ  يمحمدصـالح (» نم رستم اسـت   ك يند و گمان م   ك ي مادر مطابقت م   يها  يبزرگ با نشان   ، ي داران

1388، 163 .(  
شف قبـل از  كـ ؛ يدگرگونشف بعد از ك: ل رخ دهدكسه ش  تواند به   ي م يدگرگونشف و   ك
از «ه  كشف آن است    كن نوع   يارسطو معتقد است بهتر   . يدگرگونزمان با     شف هم ك؛ و   يدگرگون

ز رخ يـ  نيدگرگـون  درنگ يبآن   دنبال  و به ) 142،  1369وب،  ك نيزر(» ديخود حوادث حاصل آ   
 در هكـ  آنگونـه  از  باشد، ]زمان  هم[ همراه يدگرگون با هك است آن بازشناخت نيتر  خوش«: دهد
پ يـ اد ةشناميـ ان نما يه در پا  ك ين، اتفاقات يبنابرا). 131همان  (» شود  يم افتي پوسياد ةشنامينما

 يصـورت   بـه  ها  اتفاق تمام: شود  يشف محسوب م  كن نوع   يدهد، بهتر   يپ رخ م  ي اد يبراار  يشهر
، )شفكـ (پ يـ ت پـدر و مـادر اد   يـ ار شدن هو  ك پس از آش   درنگ  يب ،انير پا د هك روند  يم شيپ

دانـست، خـود را       يشتر نمـ  يه پ ك يدن مطالب يشود و پس از فهم      يم  دگرگون پياحوال پادشاه اد  
 يينـوا يب يگـدا  نـد و شـهر را ماننـد   ك يور مك خود را يها  ها دانسته، چشم    بتي مص ةمسئول هم 

  ).يدگرگون(د يگو ي مكتر
) يمـد ك و   يتـراژد  (يشيـ ات نما يـ ادب را دو جزء مهـم       يدگرگونشف و   كطو  اگرچه ارس 

 در يتـر مقـداد  ك داز افالطون تا عـصر حاضـر،      : يفرهنگ اصطالحات ادب  تاب  ك اما در    ،داند  يم
اثر ادگار آلـن پـو    The Purloined Letter»  مسروقهةنام «يي از داستان جنايشف، مثالكمدخل 

Edgar Allan Poeه كـ رسـد   ينظر مـ   ن بهيو چن) 394-99 ،1378، يمقداد(ست ز آورده اي را ن
شـمول بـودن،    ل جهـان يـ دل   نبـوده و بـه  يمدك و يتراژد   منحصر بهيين دو اصطالح ارسطو يا
  .ار بردك ز بهين) ييوتاه و شعر رواكمانند داستان  (ير انواع ادبيها را در سا توان آن يم

 در اشـعار    يين دو عنـصر ارسـطو     يـ م ا ين دهـ  ن خواهد بود تا نشا    ين، تالش ما بر ا    يبنابرا
قالـب داسـتان و    ين گـاه يد، اشعار پـرو   يم د يه خواه كطور    را همان ي ز ،اند  ار رفته ك ز به ين ن يپرو
 بزرگـان شـعر     يپـرداز   تيـ اكقاً روش ح  يدق«گونه اشعار، او      نيرند و در ا   يگ  يخود م   ت به ياكح
 نيـ ا در شـاعر  زمـان  ياجتمـاع  ميهمفـا «ه  كـ ن تفـاوت    يـ ند با ا  ك يرا دنبال م  » ي فارس يكالسك
 دو  يبررسـ   بـه    در ادامـه،  ). 92 ،1386،  ان نـژاد  يـ حاج(» دارد يشتريـ ب يتجل و نمود ها  تياكح

ن ياز پـرو » رداركـ گفتـار و  «و » دو محـضر «، »يگشا گره « در سه شعريدگرگونشف و   كعنصر  
. تـر شـود   صن مـشخ  ي در اشعار پـرو    يين دو عنصر ارسطو   يت ا يزان اهم يم پرداخت تا م   يخواه
 يير اشـعار ارسـطو    ين سه شعر، برخالف سا    ي در ا  يدگرگونشف و   كه  كد  يم د ين، خواه يچن  هم
 يدگرگـون شف و كـ ن نوع ياند و بهتر  رخ دادهي اصليها تي شخصيطور همزمان برا   به ن،يپرو
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  .شوند يمحسوب م

  »يگشا گره«
غـذا     و به  نديماريبه فرزندانش در بستر     ك است   يرمرد مفلس ي داستان پ  ،»يگشا گره «يمثنو

سـرانجام  .  فـراهم سـازد    يشان طعام يتواند برا   ي نم ،اديرغم تالش ز    يرمرد عل يپو   ،اج دارند ياحت
 گنـدم   ةسكيرمرد  يپ. بخشد  يرمرد م يپ  سه گندم به  كي يكابان  يحاصل، آس   ي تالش ب  يپس از مدت  

التش ك حل مـش   ي برا ييتنها  ه گندم به  ك ييشود، اما از آنجا     ي خانه م  يدوش گرفته و راه     را به 
  :ندك ي ميش روزي نبود، در راه از خدا طلب گشايافك

ــدير    زد گـــره در دامـــن آن گنـــدم، فقيـــر  ــي ق ــاي ح ــت ك ــد روان و گف ش
ي هـــر گـــره كايـــام بـــستيبرگـــشا  فضل خويش دست   ه  گر تو پيش آري ب    

...    
ــشوده  ــره بگ ــس گ ــل  ب ــر قبي ــشا، اي جليــل      اي، از ه ــره را نيــز بگ ــن گ اي

  )212 ،1363، ياماعتص(
 گندم باز شـده و      ةسكي» گره« است يمدته  كشود    يرمرد متوجه م  ياز، پ ين راز و ن   يپس از ا  

 گنـدم از  ةسكيـ  ةص گـر ين از ضعف خدا در تشخي هميبرا. اند  شده ختهين ر ي زم يها رو   گندم
 :ديگشا يت مياكش  الت او، لب بهك مشةگر

ــا    بانــگ بــر زد، كــاي خــداي دادگــر     ــو دان ــون ت ــيي، يچ ــر  نم ــد مگ دان
ــشناختي    ي بـــاختييهـــا نـــرد خـــدا   ســـال ــره نـ ــره را زان گـ ــن گـ ايـ

...    
ــن نمــط     ــدم زي ــدي ندي ــن خداون ــره بگــشودي و آن   م ــك گ ــط ي ــم غل 1ه

 )213- 212همان (
ن ي زمـ  يهـا از رو     ردن گندم ك جمع  ، به يديرغم ناام   يرمرد عل يار، پ ي بس يها  تياكپس از ش  

                                                           
متأثر شده باشد، چه عطار حكايتي دارد كـه در          الطير    منطقگمان بايد از عطار در        ، پروين بي  ن شعر يدر سرودن ا  . 1

هم چـو خلقـان دگـر       / اي ده محكمم    بهيا رب ج  : پوش داشتند، گفت    رفت، اما مردم همه تن      اي برهنه مي    آن ديوانه 
  :گويد آسمان مي افتد، و مرد رو به  پوشي بر او فرو مي سرانجام تن. كن خرمم

  اي بر دوختي زان روز باز ژنده  مرد مجنون گفت اي داناي راز
...  

  اين چنين درزي ز كه آموختي  صد هزاران ژنده بر هم دوختي
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شف كه  كنجاست  يا. ندك يدا م يها پ   ن گندم ي طال ب  ةسكي يك يمال ناباور كشود و در      يمشغول م 
 گنـدم  ةسكيـ ه پس از باز شدن گره از     ك يو: افتد  يرمرد اتفاق م  ي پ ينار هم برا  ك در   يدگرگونو  

ردن كـ دا  يـ ان پـس از پ    يرده بود، در پا   ك كعلم خداوند ش     به يد شده و حت   ياز رحمت خدا ناام   
  :هكرسد  يجه مين نتيا  برده و به ي پاشتباه خود و عظمت خداوند   طال بهةسكي

هر كه را فقري دهي، آن دولتـي اسـت           ي كـز تـو آيـد، رحمتـي اسـت          يهر بال 
 )213همان (

  : استيت معروف از سعدين بيه در واقع مصداق اك
ــدد دري   ــت ببنـ ــر ز حكمـ ــدا گـ ــشايد در ديگــــري    خـ ــت گــ ز رحمــ

ـ يرييشف باعث تغ  ك اشاره شد،    شتريپه  كطور    همان  باعـث  يدگرگـون و ) يركـ ف (ي درون
ـ  ييـ  تغ ،ن شعر يه در ا  كتوان گفت     يم. شود  ي شخص م  يكدر  ) يرفتار (يروني ب يرييتغ  ير درون

 ةسكيـ  پـس از بـاز شـدن گـره از            يه و ك است   يبار اول، زمان  : دهد  يرمرد رخ م  ي پ يدو بار برا  
 ةت از گـر   الك مـش  ةز گر يتما ، قادر به    ه خداوند كند  ك يرده و تصور م   كگندم، عجوالنه قضاوت    

تفـاوت  . نـد ك يدا مـ يـ هـا پ  ن گنـدم ي طال را بةسكيرمرد  يه پ ك است   يبار دوم، زمان  . ستيسه ن كي
ر ييـ ه همان تغ  كدهد    يز رخ م  ي ن يدگرگوندنبال آن،      ه به كن است   يشف اول در ا   كشف دوم با    ك
ضـوح  و  بهز  ي ن يركر و تحول ف   ييتغ. رسد  يثروت م   رمرد از فقر به   ي است و پس از آن، پ      يرونيب

 بـا  خـود  ةمقالنژاد در  انيرضا حاجيه علك چنان را در ادامه، همي ز،شود يده م يرمرد د يدر سخنان پ  
مـت  كاز زبـان خـود ح   يشـمارد، و  يبرمـ » هـا  ين در مثنـو ي پـرو يپرداز تياك ح ةويش«عنوان  

شه يـ ار مخلـوق اسـت و او هم       كـ ر  يـ ار خدا غ  كه  كند  ك يند و اعالم م   ك يان م ي را ب  ي اله يارهاك
شه و احـساس مـا   يـ ن ظـرف تنـگ اند  يـ منتهـا ا ... دارد ي مصلحت بندگان خود را نگاه م   جانب

در ... مينـ ك ي زود قـضاوت مـ     يلـ يم و خ  يابي ي خودمان را در نم    يها  ه مصلحت كبندگان اوست   
 در نظر آن لطف مطلق، لطف و مـصلحت     ،دينما  ينظر ما نادرست و قهر م       ه به كچه  ه آن ك يحال
 ).103-102 ،1386، ان نژاديجحا( ما در آن است يقيحق

  »دو محضر«
ن، ا منتقـد يست و در نظـر برخـ  ي ن يلي اما تمث  ، نوشته شده  يز در قالب مثنو   ين» دو محضر «

معنـا و     پر ةر پنهان شد  ين شعر، تصو  يشاعر در ا  «: شود  ين محسوب م  ي پرو يستينيجزو اشعار فم  
» داننـد، نـشان داده اسـت    يه خود را صاحبان قدرت و قـانون مـ      كمردان    بخش زن را به     يزندگ

 -داسـت، دو محـضر  يه از عنوان شعر پكطور   همان). 221 ،1390،  يزگاري و پره  يوي گ يصادق(
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سه يـ  بـا هـم مقا  - زن و شـوهر    يـك ، منـزل    يگـر ياختالفات مردم و د      به يدگيان رس ك م ،يكي
  .اند شده

ـ   ي، خـشمگ  ي قاضـ  يـك  يه روز كن قرار است    ياز ا » دو محضر «داستان شعر    ه ن وارد خان
  بـه ه او نـسبت     كـ ه معتقـد اسـت      كـ  چـرا    ،نـد ك ي سرزنش م  يخاطر تنبل    شده و همسرش را به    

  :ندك ي مي سپريراحت  ام را بهياعتناست و در منزل ا ي مردان بيالت زندگكمش
ــاگواري ــان   نـ ــرد از ميـ ــرا بـ ــا مـ ــان     هـ ــر و پرنيـ ــودي در حريـ ــو غنـ تـ

مـــا بيـــاورديم بـــا خـــون جگـــر      تــــو نشــــستي تــــا بيارنــــدت ز در
  )133 ،1363، ياعتصام(

خواهـد هماننـد    ين پس مـ ين وضع خسته شده و از ا     يه از ا  كدارد    ي اعالم م  يسپس، قاض 
  :زنش در خانه بماند

جـاي مـن ببـر       هر كـه را خـواهي، بـه           خــدمت محــضر ز مــن نايــد دگــر    
چون تو، انـدر خانـه خـواهم كـرد جـا         بعــد ازيــن نــه پيــروم، نــه پيــشوا     

  )134همان (
 كرده و چنـد روز خانـه را تـر   كـ شنهاد را قبـول  ين پي اي، همسر ويتظار قاض رغم ان   يعل

ـ    يدر آغاز، همه چ   . سپارد  ي م يقاض  ند و امور منزل را به     ك يم  امـا   ،رود  يش مـ  يز مطابق معمول پ
  دربـان بـه  اخ و فـراش و  و خادم و طبـ افتد  يراه م   در منزل بهيپس از گذشت چند روز، آشوب 

 ردهك متهم  يدزد   را به  يگريس، د كهر  . نندك يگر را فاش م   ي همد ة ناگفت جان هم افتاده و اسرار    
ش نتوانـست  ي بـا آن همـه ادعـا   يه قاضكن يپس از ا. دانست يا از هر گونه گناه مو خود را مبر  

 محـضر  ،رديـ گ يم مـ يرده و تصمكاشتباه خود اعتراف   ند، بهكها را حل و فصل       ن آن ياختالف ب 
 يطور همزمان بـرا    بهيدگرگونشف و كه كنجاست يا. ندك كگاه ترقصد محضر داد منزل را به    

  :دهد ي رخ ميقاض
محضر است، اما دگرگون محضر اسـت       ديد قاضي، خانه پر شـور و شـر اسـت          

...    
ــل  ــشناخت از دزد و دغ ــين ن ــل     چــون ام ــدر بغـ ــاد انـ ــود را نهـ ــر خـ دفتـ

ــضر      زين جنگ و جدل، سر خيره گشت      : گفت ــه مح ــتن، گ ــدم رف ــتباي گذش
  )135همان (

ن سـبب  يهمـ    بـه ار زن در خانه است وكتر از     ارش سخت كرد  ك ي در ابتدا تصور م    يقاض
توانـد    يه نمـ كن ياما پس از ا. شود ين مينش  رده و منزل  ك سرزنش   يجهت تنبل   همسر خود را به   
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ه ردكاشتباه خود اعتراف     ، به )شفك(ند  ك خانه حل و فصل      ين اعضا ي را ب  كوچك اختالف   يك
مـه، بـازگردد   ك محيعنـ يمحـضر خـودش،     رد تـا بـه    يـ گ  يم م يند و تصم  ك ي م يمانيو اظهار پش  

رسـد و   يند، همسرش از راه مـ    ك كقصد محضر تر   به   خانه را    يه قاض ك نيقبل از ا  ). يدگرگون(
  :ندك را سرزنش يه قاضكحاال نوبت اوست 

ـ       : گفت  چون ز جا برخاسـت، زن در را گـشود          ودديـدي آنچـه گفـتم راسـت ب
ــه  ــو، ب ــزار  ت ــردي ه ــضر داوري ك ليــك انــدر خانــه درمانــدي ز كــار      مح

...    
ــر و دار  ــدي گي ــه دي ــدر خان ــو ان ــا ت چنــد روزي مانــدي و كــردي فــرار     ت
گــاه دســتم، گــام چــشمم، گــاه گــوش  من كنم صد شعله در يـك دم خمـوش        

  )135همان (
 يقاض. دهد، قابل تأمل است    ي م  رخ ي قاض يه برا ك  يروني و ب  ير درون ييز تغ ين شعر ن  يدر ا 
تـه اشـاره    كن ن يـ ا  ست، بـه  يـ  منـزل ن   ي اختالف اعضا  حل شود قادر به     يه متوجه م  ك نيپس از ا  

در هـر دو،    . ار دارد ياد، محضر منزل با محضر دادگاه تفاوت بـس        يه برخالف شباهت ز   كند  ك يم
ست و فقـط در    يـ  خـود ن   ةحل اختالف در خان     قادر به    ي، اما قاض  صحبت از حل اختالف است    

شـود    يله عوض م  ن مسئ ي ا ة دربار ي قاض ةديپس عق . محضر قضاوت خارج از منزل موفق است      
 از زحمات همـسر و ارج نهـادن         يه در واقع قدردان   كدهد    ي رخ م  ي و ي برا ير درون يي تغ يكو  

ـ ه كـ  -يرونير بييتغ. است حفظ نظم در منزل ي براي وة روزمر يها  بر تالش   پـس از  درنـگ  يب
را يـ  ز ،محضر دادگاه است     منزل و بازگشتن به    كز تر ي ن -افتد  ي اتفاق م  ي قاض ي برا يونر در ييتغ

ر ييـ ن تغ يـ اما ا . مان شده است  يار خود پش  كست خورده و از     كش» جنگ و جدل  «ن  ي در ا  يقاض
دهـد و او در مقابـل سـخنان زن            يه زنش او را مورد سـرزنش قـرار مـ          ك مشهودتر است    يزمان
ه حق بـا زن  كرده كه است و اعتراف رفتيرا اشتباه خود را پذي ز،هدد ي نميرده و جواب  كوت  كس

را متوجه  ي ز ،ردكتر رفتار خواهد       با همسرش نرم   ك بدون ش  يز قاض ين واقعه ن  يپس از ا  . اوست
 . استيار سختكت منزل يريه مدكشده 

  »رداركگفتار و «
ن شـعر،  يانات در ا ويده است و استفاده از ح     ي در قالب قص   يلي تمث ي، شعر »رداركگفتار و   «

وانـات  ي، از حيالت جانوريدر تمث. دهد ي قرار مbeast fables يالت جانوريتمث ةرا در دست  آن
، ين اسـت طـوط  كـ ، مم مثال ي برا شود؛  ي استفاده م  يميم تعل يان مفاه ي ب ين برا يصورت نماد    به
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 ةجي نت يك با   شهيالت هم ين نوع تمث  يا. ش باشد ك نماد انسان غافل و مورچه، نماد انسان زحمت       
لـه و   يلك تـاب كق  ياز طر  يالت جانور يتمث). 8 ،2009،  آبرامز(رسند    يان م يپا  به moral ياخالق
ده يـ ز نام يـ  ن يالت رمـز  يه تمثـ  كـ  -هـا   گونه داستان   ني در واقع، هدف ا    .1افتنديران راه   يا  به دمنه

هـا   انات در داستانويد و حضور حان» يمي و تعلي بلند اخالق  يها  و آموزه  يمعان«ان  ي ب -شوند  يم
 مـورد  ي فارسـ يا عرفـان ي يه در متون رمزكاست ... وانات يان و ح ي آدم ياي دن يختگيآم نشانگر

 يمـ ي تعلةوين شـ يـ ، هوشـمندانه از ا ين اعتـصام ي چـون پـرو  ياسـت و شـاعران   نظر قرار گرفته  
ات و  يـ اكم در قالـب ح    يمـستق   ريـ ق غ يـ طر  ان بـه  ينيشياند و با استفاده از روش پ        برخوردار شده 

انـد    قـرار داده   ي و انـسان   ي اخالقـ  ي تعال ةوانات را بهان  ي ح يش، زبان گفتگو  ك دل يالت رمز يتمث
  ).183 ،1386، يزمرد(

 يوانيـ ر، گربـه را ح يشـ . شـود  ير آغاز مـ ي با سرزنش گربه توسط ش،»رداركگفتار و   «شعر  
 همـه   يغـذا   بـه رود و     يار نمـ  كسراغ ش   بهه شرافتمندانه   كند  ك يوجدان خطاب م    يپرور و ب    تن

 از دسـتبرد گربـه در   ير و غنـ يرزن، دهقان، چوپان، فق   يس از پ  ك چير، ه ياز نظر ش  . ازدي يدست م 
   را بـه   ي رنج و تالش هر انسان     ةجي دست بزند تا نت    ياركهر    حاضر است به  را او   ي ز ،ستيامان ن 

  : باشديسكه آن شخص چه كست يش مهم ني براهرگزاورد و يچنگ ب
 كاسة چوپان   نه شير مانده ز جورت، به       خانـة زارع    آزت بـه    نه ماست مانـده ز      

شبي ز سگ رسدت فتنه، روزي از دربان        گهت زگوش چكانند خون و گاه از دم       
  )214 ،1363، ياعتصام(

ار ك و شيه معتقد است زندگك چرا   ،ندك يشه دعوت م  ي در ب  يزندگ  گربه را به     ريسپس، ش 
  :جدان استوانات آزاد و باويار حك ،شهيدر ب

ــا بــه  براي خوردن و خوش زيستن، مكش وجدان         بيــشه و آزاد زنــدگاني كــن   بي
  )214همان (

  :هك نيتر ا و مهم
شرط آن كه كني تيز، پنجه و دنـدان          به    شكارگاه، بسي هست و صيد خفته بسي      

  )214همان (
تـر    رافتمندانه ش ي زندگ يكافتن  يدنبال     رفته و به  ير را پذ  يحت ش يب، گربه نص  ين ترت يو بد 

                                                           
ورش اعراب ابـن مقفـع   يانه ترجمه شد، پس از ي ميفارس  ية پزشك بهن، اين كتاب توسط برزواي ساسان ةدر دور . 1

 شـشم،  ة در شـد ي سرودند، اما نصراهللا منـش ي دريفارس  گر آن را به  ي و شاعران د   كي برگرداند، رود  يعرب  آن را به  
  . برگردانديفارس   بهييها يپژوه  ابن مقفع را با فزونةترجم
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  :داند ير ميف شيرد ار مغرور شده و خود را همياو در آغاز بس. شود ي جنگل ميو پربارتر راه
نه شهر و وادي و صحرا بود مرا شـايان          كنون كز نـژاد شـيرانم     :  خويش گفت   به

  )215همان (
  :خبر بوده است ينون از قدرت خود بكه تاك معتقد است يو حت

وقت كار، توان كرد اين خطا جبـران         به    ين، كه من چه كسم  نبود آگهيم پيش از ا    
  )215همان (

نج كـ مه خود را در     يده و سراس  يوانات ترس ي ح ياما با آغاز شب و طلوع ماه، گربه از صدا         
 همـان غـار   يسـو   بـه »  طعمـه ياندر هوا «ين هنگام پلنگياز قضا، در هم. ندك ي م ي مخف يغار

وحشت افتاده، تمـام      او به  ي پا يدن صدا يگربه با شن  . ندينش  يمن  يمك غار در    ةد و در دهان   يآ  يم
 امـا پلنـگ   ،ندكافتد تا فرار  يراه م   غار به ة دهان يسو   رده و به  ك خود را فراموش     ي قبل يها  گفته

اشتباه خود اعتـراف    ر چنگال پلنگ بهيه گربه در زكنجاست  يا. ندك يار م ك غار او را ش    ةدر دهان 
  :ندك يم

خيال بيهده بين، بـاختم دريـن ره جـان          به و در كوهسار شـير شـدم       شهر، گر   به  
بناي سست بريزد، چو سخت شد باران        ز خودپرستي و آزم چنين شد آخر كـار     

  )216همان (
ه كـ او : دهـد  يصورت همزمان رخ مـ    گربه بهي براي و درونيرونير بييز تغ ين شعر ن  يدر ا 

خبـر بـوده،      ينون از قدرت خود ب    كه تا ك و معتقد بود     دانست  يار قدرتمند م  يدر ابتدا خود را بس    
جـه  ين نتيـ ا شـود و بـه    ي اما با آغاز شب در جنگل متوجه اشتباه خـود مـ     ،شود  ي جنگل م  يراه
پـس از   درنـگ     يب). شفك(ن است   كممنا دشوار و    يارك او   ي در جنگل برا   يه زندگ كرسد    يم
شود و جان خود را  ير ميدر چنگال پلنگ اس اما ،رديگ  يفرار م   م به ي، گربه تصم  ير درون يين تغ يا

 ةجـ ي نت يـك  بـا    يالت جـانور  ي اشاره شد، تمث   شتريپه  كطور   همان). يدگرگون(دهد    ياز دست م  
 عاقبـت  ،ه حـرص و طمـع  كـ ن اسـت    يـ ز ا ين شعر ن  ي ا ي اخالق ةجينت. رسند  يان م يپا   به ياخالق
ن يـ البتـه ا  .  داشـته باشـد    شرفتيـ ش انتظـار پ   ي توان خـو   ةانداز  د به يس با كندارد و هر     يخوش

  :باشد يز مي تعقل نةاستفاده از قو   منوط بهيخودشناس
مزن، گرت خردي هست، مشت بر سندان        منه، گرت بصري هست، پاي در آتـش       

 )216همان (
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  جهينت
 يهـا   يدگرگـون  بشر داشـته و همـواره از         ي ابعاد زندگ  گريد با   ي ناگسستن يونديات، پ يادب

 حفـظ  بـا  در طول قرون و اعصار مختلف الهـام گرفتـه اسـت، تـا                ي و اجتماع  ياسي، س يخيتار
 ة دور ن مقالـه، بـا مـرور      يـ ا. خور مخاطبان خـود ارائـه دهـد         متناسب و در   يامي خود، پ  ييايپو
 در سرودن اشـعار خـود،   يند وك ثابترد، بر آن است تا  ك ي م ين در آن زندگ   يه پرو ك،  يخيتار

ن يـ ا. است  رفتهير پذ يثأ ت ، خودآگاه و ناخودآگاه   ز،يرب ن ات غ يران، از ادب  يهن ا كات  ي بر ادب  افزون
ن يـ در ا. ات غرب بوده استي با ادبيم وي مستقيي و آشناي آثار غربةق ترجمي از طر يريرپذيثأت
 ،»محضر دو« ،»يگشا گره« غرب، در سه شعر      ي ادب يها  هيذار نظر انگيبن ارسطو،   يها  هيان، نظر يم
ن يه پـرو  كـ ن پژوهش نشان داد     ي ما در ا   يبررس.  است يرسمشهود و قابل بر   » ردارك و گفتار« و

ه كـ رده كخر استفاده أ، و نه از نوع متقدم و مت    يدگرگونشف و   كدر هر سه شعر از نوع همزمان        
طـور   ا بـه  يـ جهـت     ي ب ، را يين دو عنصر ارسطو   يپرو. شف است كن نوع   يطبق نظر ارسطو، بهتر   

شتر يـ  از آن جهـت ب     يدگرگـون شف و   كمزمان  اربرد ه ك. ار نبرده است  ك نار هم به  ك در   ،يتصادف
ـ  ييـ ت هـر دو تغ    يـ  و تقو  يپوشـان   هـم  ةنـ يزمه  كـ ند  ك يفا م ير خود را ا   يثأت ـ   ير برون  در ي و درون

ن، ي شـعر پـرو  يهـا  يژگـ يگـذاردن و نار هـم    كبا  . آورد  ي و خواننده را فراهم م     يت اصل يشخص
ق يـ  از تلف يريـ گ   با بهـره   هكر است چرا    ينظ  ي ب ير و حت  ينظ  مك يه شعر و  كجه گرفت   يتوان نت   يم

 در  يدگرگـون شف و   كاربرد همزمان   كد، و   ي جد ي و موضوعات و حال و هوا      يمي قد يها  قالب
 انتقال  ي برا يي استثنا يتيدهد و موقع    يروان هر دو نسل را مخاطب قرار م       ي پ ينوع   به ،ها  تياكح
اه سـاختن او از     منظـور آگـ      تعقل مخاطـب را بـه      ةقوه در آن همواره     كآورد    يد م يام خود پد  يپ
  .شدك يچالش م به ت ي از انسانيتر يدرجات متعال   بهيرامون خود و رساندن وي پيايدن

 يشف و دگرگـون كـ دو عنـصر    كمـ ك تـوان بـه       يرا مـ   نيپرو از ياديز اشعار هك نماند ناگفته
 واقـع  در(» مـال آز يپا«و » شبان و گرگ«، »زانيبرگ ر «،  »بلبل و مور  «شعر   مانند رد،ك يبررس ارسطو

ا در قالـب منـاظره،      يوانـات و اشـ    ين اشعار، ح  يثر ا كدر ا ). ات ازوپ ياك است از ح   ين شعر اقتباس  يا
 ة حوصـل  بـه  توجـه  بـا  اما. برند ي مي اشتباه خود پ   ان به ينند و در پا   ك ي گزاف را مطرح م    ييابتدا ادعا 
 مفـصل  طور به   را ها  آن يركف يها  جنبه و نيپرو اشعار تمام توان  ينم وجه  چيه  ن مقاله، به    يمحدود ا 

ـ ا  ردهكـ  زكـ تمر نيشعر پرو  سه يرو تنها  ناچار  رد و به  ك يبررس شف و  كـ وضـوح تـام،       ه بـه    كـ م  ي
ـ ه مـا در ا كـ  اسـت  يهيبـد . ننـد ك يس م ك را منع  يپردازان ادب   هي مورد نظر ارسطو و نظر     يدگرگون ن ي
ـ ا ردهكـ اده يـ ن پي را در شعر پـرو ي نقد ادبةن دو اصطالح و مقول  ي، ا يبررس ن اسـت از  كـ م، امـا مم ي
  .ن داشتيشعر پرو ز به يگر و متفاوت ني دي، بتوان نظري ادبيها هير نظريد سايد  يةانداز و زاو چشم
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