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 چکيده
هاي بشري در آثار جوامع مختلف به مدد ادبیات تطبیقي به عنوان بررسي وجوه مشترک انديشه

رو به هاي مهم نقد ادبي امروزه بیش از قبل شناخته شده است. در پژوهش پیشيکي از گونه
« هاي الزاچشم»از احمد شاملو و « آيدا در آينه»هاي دو اثر ي عاشقانهدورنمايه بررسي تطبیقي

اي از اشعار عاشقانه لويي آراگون از آثار مختلف او ، همراه با شواهد شعري خواهیم مجموعه
 .پرداخت

ها، عواطف و ي دغدغهنشان دهنده عاشقانه دو شاعر هايقرابت میان برخي درونمايه 
مشابه شاعران است؛ آشنايي شاملو با آثار آراگون نیز سبب شده است تا زباني  احساساتي
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ي يکديگر بیانگر تأثیر و تأثر شاعران ملل مختلف بر انديشه  هاي بشري و از سويي ديگر
 .و گاه توارد مي باشد« سازي نظیره»است که گاه به سبب اقتباس در معناي صحیح آن 
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   مقدمه -1

ادبیات تطبیقي از اهمیت به سزايي در نقد ادبي برخوردار است. اين مکتب، اوايل قرن  
ي تحقیقات ادبي گذاشت. اين براي اولین بار توسط پژوهشگران فرانسوي پا به عرصه 40

-نقد آثار ادبي ميي ادبي، شامل دو مکتب آمريکايي و فرانسوي در بررسي، تطبیق و گونه

هايي در شیوه و روش بررسي با يکديگر دارند؛ در واقع، مکتب آمريکايي باشد که تفاوت
ي ادبیات بدون تکیه بر آثار ادبي خاص و همچنین بدون واسطهبه نقد مستقیم و بي

ي پردازد و در مقابل آن، در مکتب فرانسوي که شیوهي تاريخي آنها ميبررسي زمینه
اي ن اين جستار نیز بر اساس اين مکتب شکل گرفته است، تطبیقگر با شیوهنگارندگا

و تأثیرپذيري ادبي در آثار شاعران و نويسندگان تأثیرگذاري  روشمند به بررسي دو حوزۀ
 پردازد.جوامع مختلف بر يکديگر مي

 مکتب فرانسوی ادبيات تطبيقی-1-1     
ها تب فرانسوي است و به بررسي مشابهتي مکاز آنجايي که اساس اين پژوهش به شیوه

هاي موجود در میان دو اثر از دو شاعر يا نويسنده از دو جامعه و فرهنگ و تفاوت
ي آن، ضروري است اي از پیشینه تاريخي اين مکتب و شیوهدر خالصه پردازد.مختلف مي

ن بیستم تا ادبیات تطبیقي با مکتب فرانسوي شروع شد. از اوايل قر»اذعان داشت که؛ 
گرا، مکتبي به نام مکتب فرانسوي گرا و تجربهجنگ جهاني دوم، تحت تأثیر مکاتب اثبات

میان فرهنگي و مابین « تأثرهاي»و « هاخاستگاه»شکل گرفت که در آن، توجه به شواهد 
هاي ملل، بر هر ديدگاه ديگري ارجحیت داشت و بنابراين، کار پژوهشگر، يافتن سرنخ

هاي ادبي و چگونگي انتقال آنها از ملتي به ملت ديگر در گذر زمان بود. دهمضامین و اي
هاي ادبیات تطبیقي در جهان ي پژوهشمکتب فرانسوي ادبیات تطبیقي که پیشگام عرصه

( تأثیري که شاعران 14مقدم)شرکت« است بر دو اصل تأثیر و ارتباطات ادبي استوار است.
 گذارند.گر ميملل و جوامع مختلف بر آثار يکدي

ديگر مرهون شايان ذکر است که آشنايي شاعران و نويسندگان ملل مختلف با آثار يك
عوامل مختلفي است که يکي از آنها پیشرفت و گسترش صنعت ترجمه و گاه نیز آشنايي 

ي آثارادبي جوامع ديگر و ... ، اي با زبان هاي خارجه و به تبع آن مطالعهشاعر يا نويسنده
ها در آثار نويسندگان خاص يا تواند به تأثیر ترجمهطالعات ادبیات تطبیقي مياست. م
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ها سبب ظهور تغییراتي در مکاتب ادبي در هاي ادبي بپردازد. گاه اين تأثیرپذيريمکتب
کتب مي آن نقشي محوري در گردند؛ به عنوان مثال: ترجمه و نظريهبستر جهان مي

ترجمه نه تنها نقشي کلیدي در رشد نويسندگان ، بلکه در رمانتیسم آلمان داشت؛ بنابراين 
( پیامدهاي ترجمه و 28، 24و انوشیروانيحسینيبي و انواع ادبي نیز دارد. )هاي ادمکتب

تواند سبب تأثیر و تأثر شاعران و نويسندگان بر ذهن، انديشه و آشنايي با زباني ديگر مي
مشاهده کرد به  ن با بررسي تطبیقي آثارتوااسلوب يکديگر باشد و نمودهاي آن را مي

رغم ي شاعري از يك جامعه عليکه گاه در تحقیق، تجلي و انعکاس انديشهاي گونه
اي ديگر به سهولت قابل در جامعه ايي زماني و مکاني در اثري از شاعر يا نويسندهفاصله

زهاي فرهنگي و بعد از فرو ريختن ديوارهاي مر»ه عبارتي ديگر . بمشاهده و درک است
جغرافیايي فکري کشورها و مردمي شدن ادبیات و هنر، جريان انتقال انديشه و تغییر 

اي وام هاي تازهنگرش سرعت بیشتري گرفت؛ شاعران و هنرمندان از آثار همديگر ايده
پنج -گرفتند. در ادبیات معاصر ايران اين اتفاق با عمق و گسترۀ بیشتر رخ داد؛ هر چهار

هاي قابل از طريق ترجمه در اين زمینه تجربه -صر مستقیم يا غیر مستقیمشاعر معا
اي را متناسب با روح زمان و مسائل هاي فکري و مضامین تازهاي دارند و افقمالحضه

   (122)پیراني« کنند.مي جوواجتماعي روزگار خود جست
عاشقانه از  دو اثر با مقايسه و تحلیل تطبیقياهمیت پژوهش حاضر در اين امر است که 

-زيستهاين دو شاعر بزرگ ايراني و فرانسوي که در دو بستر فکري و فرهنگي متفاوت مي

ي ي عشق و جايگاه معشوق و رابطهتوان به نوع نگاه و نگرش دو شاعر در مقولهاند مي
ا ي آنان پي برد و آنچه که اين مقايسه رهاي خلق شده در ذهن و انديشهمايهآن با درون

ها در اشعار عاشقانه سازد بررسي اين درونمايهبراي نگارندگان اين پژوهش ممکن مي
ها و پیامدهاي دهد چگونه عشق و ويژگيآنان و تحلیل محتوايي آنها است که نشان مي

-هاي مشترک منجر ميمايهآن در ذهن دو شاعر يا نويسنده، به آفرينش ايماژها و درون

؛ نیازهايي چون: طلبدیازهاي مشترکي را در جهان براي افراد مي. از آنجا که عشق نگردد
ي پیامدهاي آن نیز در انديشهاحترام، آرامش، غلبه بر جدايي و رهايي، نثار کردن و ... ، 

هاي فکري و شرايط سیاسي و اجتماعي مشابهي را شاعران و نويسندگاني که دغدغه
 ت.ي زيادي مشترک اساند تا اندازهتجربه کرده

توصیفي است و در آن با استفاده از روش -هاي تحلیليپژوهش حاضر از نوع پژوهش
هاي چشم»اثري از احمد شاملو و  «آيدا در آينه» تحلیل ساختارهاي شعري و محتوايي در 
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هاي اي از شعرهاي عاشقانه لويي آراگون، به بررسي موردي درونمايهمجموعه «الزا
هاي آراگون هاي موجود با عاشقانهاثر مذکور و مشابهت ي شاملو درشعرهاي عاشقانه

پرداخته شده است، از آنجائیکه بررسي دقیق و کامل تمامي آثار شاملو در اين حیطه 
پژوهشي از حوصله و حجم اين مقاله خارج است؛ نگارندگان تنها به بررسي يك اثر از 

اشعار عاشقانه آراگون در اين هاي او و شاملو و وجوه اشتراک و افتراق میان درونمايه
اي پس از تبیین مباني نظري پژوهش مورد نظر به اند. نخست در مقدمهمقاله پرداخته

دو شاعر پرداخته  هاي سیاسي، فکري، فرهنگي و اجتماعي عصربررسي اجمالي مشابهت
ها و ي بررسي تطبیقي  مکتب فرانسوي به بررسي مشابهتشده است، سپس  با شیوه

هاي بدست آمده در هاي موجود اشاره شده است و در ادامه نیز با ذکر شاهدمثالقافترا
 هر دو اثر به واکاوي انديشه و  تبیین نگاه شاعران به مضامین مشترک پرداخته شده است.

هايي به طور ي اين پژوهش، مقالهي بررسي تطبیقي  آثار دو نويسنده و پیشینهدر زمینه
یرپذيري و يا تطبیق اشعار شاملو با ديگر شاعران جهان وجود دارد؛ اما مجزا در رابطه با تأث

» نامه تحت عنوان ي ادبیات تطبیقي تنها يك پاياندر مقايسه با اشعار آراگون در زمینه
هاي عشق در مجموعه اشعار السا اثر آراگون و آيدا در آينه اثر شاملو بررسي تطبیقي جلوه

 08از خانم الهام باقري دانشجوي کارشناسي ارشد سال « عتبا تکیه بر عناصر اصلي طبی
و تفاوت هاي  دانشگاه شهید چمران در مستندات ايرانداک وجود دارد که بررسي شباهت

موجود در تشبیه معشوق به عناصر طبیعي از قبیل شب، برف، زمین و بهار و ... ،  در شعر 
آفرينش الساي آراگون »فرانسه با عنوان  اي به زبانهر دو شاعر پرداخته است و نیز مقاله

ي قلم، زاده و اکرم عنايتي در نشريهاز خانم مژگان مهدوي« به صورت آيدا نزد شاملو
است امر نشان دادن اين  مقاله هدف ( به چاپ رسیده است و 02)پايیزوزمستان 82پیاپي 

خشیدن به که چگونه آراگون و شاملو، در جستجوي هويت گمشده خود، با عینیت ب
عشقي مجازي در قالب اشعاري سوررئالیستي، نسلي را، هم در فرانسه و هم در ايران، 

. در اين مقاله حیطه و موضوع اصلي به شکلي متفاوت اند متأثراز طرز تفکر خود، قرار داده
هاي مذکور براي تبیین چگونگي اي متفاوت با پژوهشتر سعي بر آن دارد تا در حوزه

ا تکیه بر اش بهاي اشعار عاشقانهمايهاملو از لويي آراگون در خلق درونتأثیرپذيري ش
-ها به وجوه اشتراک و افتراق موجود در اين درونمايهنقش معشوق در خلق اين درون
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نمايد که به تبیین برخي اصطالحات مورد نظر و ميضروري ها بپردازد؛ اما پیش از آن مايه
 د.کاربردي اين پژوهش پرداخته شو

 
 معنای اصطالحی و لغوی ادبيات تطبيقی -7-1

يعني مطالعه و بررسي ادبیات که از تطبیق به » ادبیات تطبیقي در معناي اصطالحي خود، 
و در معناي  (49و انوشیرواني)حسیني« کند.عنوان ابزار اصلي، و نه هدف استفاده مي

)دهخدا، « چیز با يکديگر. با هم مطابق کردن، برابر کردن دو» لغوي تطبیق آمده است: 
که مبناي پژوهش در ادبیات تطبیقي است و مطالعات در اين حوزه را در ذيل تطبیق( 

مطالعات ادبیات تطبیقي يعني بررسي وجوه اشتراک و »کند: تعريفي اينگونه مطرح مي
و مراودات  ، يا مطالعه و بررسي روابط ]....[افتراق، منبع الهام يا تأثیر و تأثر بین متون ادبي

 (41 )همان« کنند.هاي مختلف صحبت ميادبي بین دو يا چند جامعه که به زبان
همچنین بر مبناي تعاريف مذکور بايد به اين امر اشاره کرد که در بررسي تطبیقي و 

شك بايد از دو حوزه متفاوت زباني انتخاب شده بررسي آثار منتخب، دو اثري که بي
وجود دارد: نخست صورت آگاهانه تأثیرات فردي شاعران بر ي متفاوت باشند دو حیطه

يکديگر مانند تأثیرسعدي بر بحتري است. دو ديگر اشتراک ضمیر ناخودآگاه انساني، 
نام دارد و ثمره اقتباس شاعران از يکديگر است بدين معنا که شامل تشابهات « توارد»

خبر از همتاي خود در اي بيمعنادار بین برخي آثار مختلف است که شاعر يا نويسنده
 (11سناييوبیرقاکبريزند )کشوري ديگر به خلق اثري مشابه دست مي

بررسي از لحاظ زيبايي محتوايي، کمي و »اين بررسي و تطبیق دو اثر با يکديگر به نوعي 
ي انتقال مفاهیم از ادبیات دهنده کیفي تاريخي است از آنجايي که ادبیات تطبیقي نشان

ي ها و گاهي در حوزهي واژهبه ملتي ديگر است اين انتقال گاهي در حوزه يك ملت
هاي مختلف بیاني همانند موضوعات و زماني در قالب تصاوير و صور خیال و قالب

(؛ بنابراين آنچه در اين جستار 4129و همکاران)صمدي« قصیده، قطعه، رباعي و ... است.
هاي شعري مشترک و مشابهي است که در شعر مورد بررسي قرار گرفته است درون مايه

 شاملو و آراگون مشاهده شده است.
 
 
 مایه ندرو -1-1
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در شعر فارسي آمده است؛ در تعريفي که از « مايه درون»تعاريف گوناگوني از اصطالح 
مايه مفهومي انتزاعي و زيربنايي درون» توان مطرح کرد اين است که آن به عنوان نمونه مي

هاي آن ها و موقعیتآيد و اجزاء متعدد و بخشاز موضوع  اثر ادبي به وجود مياست که 
هاي شعري در کنار مايه(. يکي از انواع درون822)انوشه« دهد.را با يکديگر پیوند مي

هاي مايههاي تعلیمي، عرفاني، اجتماعي، و ... ، درونهايي چون درون مايهدرون مايه
آنها به بیان کیفیات عشق و احوال عاشقانه میان عاشق و در  عاشقانه است که شاعر

اشعار هاي عاشقانه به صورت  چه مضامیني در حال، بايد ديد درونمايه. معشوق مي پردازد
تا چه اندازه نگاه آنان به مقوله عشق با است و اين دو شاعر ايراني و فرانسوي آمده 

د نسعي دارپژوهش در اين  گانارندنگ هايي مشترک دارد،گرايي معشوق ويژگيمرکزيت
اي از مجوعه «هاي الزاچشم» درمشترک هاي عاشقانه طبقه بندي درونمايه و با بررسي

ذکر شواهدي از آنها،  از شاملو همراه با« آيدا در آينه»لويي آراگون و اشعار عاشقانه 
هي اجمالي بر روي، پس از نگا به هر .دنياري کن ابهاماتخواننده را در پاسخ به اين 

هاي مشترک دو شاعر در عصر زندگي لويي آراگون و احمد شاملو و بررسي تجربه
ي اين دو شاعر بزرگ پرداخته شده هاي عاشقانههاي سرودهخويش، به تحلیل درونمايه

 است.

 احمد شاملو و لویی آراگون -0-1
ر و رمان نويس در پاريس به دنیا آمد. او که شاع 4202لويي آراگون در سوم اکتبر 

هاي آخر جنگ اول هاي هنري و ادبي خود را همزمان با سالفرانسوي بود  فعالیت
هاي ادبي خود که شش دهه به طي فعالیت در وي» جهاني و انقالب روسیه آغاز کرد، 

ها و شعرها گرفته تا داستان کوتاه، مقاله طول انجامید، تقريبا  در همه ژانرهاي ادبي از رمان
و از طريق شاعري  Nayak-Guercio، (52) «و روزنامه نگاري فعالیت داشت. نويسي

-سورئالیست به نام آندره برتون به جنبش آوانگارد دادائیسم معرفي شد؛ جنبشي که نتیجه

ي ناامیدي و مصائب حاصل از جنگ جهاني اول بود. پس از آن نیز به سورئالیسم روي 
اين دو جنبش پايبند نماند و بعدها به حزب  آورد اما چندان بر تعهد خود نسبت به

کمونیست فرانسه ملحق گشت و پس از رفتن به روسیه، فعالیت هاي سیاسي خود را در 
در سالهاي » آنجا نیز به عنوان سخنگوي حزب کمونیست آن کشور ادامه داد. شعر او 

وم پوچ  عمق نفرت و ناامیدي شاعر را از حکومت، مذهب کاتولیك، مفه 4082و  4081
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،  ]... [شادي، دوگانگي کاذب، استعمال مواد مخدر، توهم آزادي، ناممکن بودن گريز و
اما پس از سفرش به روسیه و حضور الزا تريوله در  (lebron 766)« دهد.نشان مي

در » سیاسي، اجتماعي و فرهنگي عصر شاعر ؛  و ديگر مسائل 4082اش در سال زندگي
عاقب آن يعني کمونیست شدنش، مفهوم شعر و نقش شاعر در و  نیز تحول مت 4019سال 

هاي فردي سرايش شعر را در ديدگاه خود تغییر داد، شعرهاي او ديگر بیان خیال پردازي
  «هاي جمعي بود.نبود بلکه بیانگر امیدها، آرزوها و اشتیاق

((734 becker and della fazia 

را دستخوش مضامین مختلفي نسبت به  ي شاعر، شعر ويتحوالتي اينچنین در انديشه
اش مشاهده هاي او نیز اين تحول در مضامین شعرياش ساخت که در عاشقانهاشعار قبلي

ي دردناک او و زماني  بین دو تجربهي شود. مهمترين رويداد زندگي آراگون در فاصلهمي
-، بي4010و جنگ جهاني دوم در سال  4042جهاني اول در سال حضورش در دو جنگ

نگار، منتقد بود. الزا تريوله نويسنده، روزنامه 4082اش با الزا تريوله در سال شك آشنايي
ورزيد منجر تئاتر و مترجم سرشناس نظم و نثر روس بود و عشقي که آراگون به وي مي

ي هاي او گشت که از جملهبه نوشتن چندين مجموعه شعر در ستايش معشوق و زيبايي
( و 4011)ی الزا دیوانه(، 4080)الزا (، 4018)های الزا چشمي توان از: ها ماين کتاب

 (89، 40ام برد.)فريد( ن4011)پاریس برایم جز الزا نيست 
نگاري در تهران، شاعر، محقق و روزنامه 4191احمد شاملو )الف.بامداد( نیز متولد آذرماه 

ي و ازدواج سوم خود با آيدا معاصر ايراني بود که پس از دو ازدواج ناموفق، در آشناي
کند که سرکیسیان، با نام واقعي ريتا آتانت سرکیسیان، تحول عشقي عظیم را تجربه مي

آیدا در هايي چون: چون لويي آراگون، اين عشق در او منجر به نوشتن دفاتر شعري با نام
آيدا در حضور »گردد. در واقع؛ ( مي4111) آیدا، درخت و خنجر و خاطره(، 4114) آینه

شماري براي آورد. داليل بيشعر شاملو شاملو فضاي متفاوتي را در شعر او بوجود مي
توجه شاعر به آيدا در اين برحه از شاعري مطرح شده است؛ به عنوان مثال سرخوردگي 

« شاره کرده است.از شرايط اجتماعي يکي از داليلي است که پورنامداريان به آن ا
ملو در دوره حیات خويش به دلیل آشنايي با زبان فرانسه به ( شا1گذشتيو)رومیاني

و  جهان پرداخت مطالعه آثار بسیاري از شاعران و نويسندگان فرانسوي و ديگر شاعران
ها و هاي متنوع )ققنوس در باران، ابراهیم در آتش، آهنبا سرودن مجموعه» در مجموع 
ین و ... (، و ترجمه انواع رمان، قصه، نويسي )میراث، درها و ديوار بزرگ چ...( داستان
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هاي نويسندگان بزرگ غربي توانست در نزد مخاطبان خود به عنوان شعر و نمايشنامه
و در پاسخ به اين سوال که  (222ادي بهزو )بیاتي« تعهد و نوگرا مطرح باشد.شاعري م

چه مستقیما  به ي اوست و شعرش بیشتر از او متأثر است؟ گرکدام شاعر بیشتر مورد عالقه
نام يك شاعر اشاره نمي کند؛ اما در سخنان خود از نام آراگون در میان کساني که از آنان 

 گويد:تأثیر پذيرفته نام برده و مي
ام و آثار و احوال شاعران و نويسندگان هاي جواني با زبان فرانسه آشنا شدهاز سال»     

میر ماياکوفسکي، فدريکو گارسیا لورکا، ها مانند والديها و سوسالیستچپ، کمونیست
ها مستقیما  روي ام. اينلوئي آراگون، پل الوار، آلبر کامو و ژان پل سارتر را خوانده

)دومانچیچ نقل « اند.ي زندگي من تأثیر گذاشتههاي سیاسي و شیوهآفرينش شعري، ديدگاه
 (111در پورعظیمي

ايم اگر مدعي گرديم که زندگي اين دو شاعر نرفتهبنا بر سخنان فوق الذکر، چندان به بیراهه 
هاي بسیار هاي سیاسي، اجتماعي، عاطفي و ... ، همسانيبزرگ ايراني و فرانسوي در زمینه

ر کتاب هاي اشعار عاشقانه شاملو درو شاهد آن هستیم که برخي دورنمايه؛ از اينداشته است
ر از تنوع مضموني مشابه با اشعار عاشقانه گرايي معشوق برخوردابا مرکزيت« آيدا در آينه»

هايي مايهآراگون در آثار مختلف اوست؛ استاد شفیعي کدکني در بیان تنوع تم  معشوق در درون
تماس با شعر آراگون و الوار يك نوع تغزل جديد را به زبان فارسي ارائه »فرمايد: اين چنین مي

در « الزا»اي است با اسم و رسم و شناخته شدهکه فرد معین داد که در آن معشوق در عین اين
در شعر شاملو، کلیت و الفرديتي دارد که با زندگي اجتماعي و « آيدا»شعر آراگون و 

همچنین دکتر محمد حقوقي درباره (؛ 191« )یاسي، وابستگي کامل دارد.رويدادهاي س
از داليل دلبستگي و  فرمايند:اگون و ديگر شاعران مطرح جهان ميتأثیرپذيري شاملو از آر

تأثیرپذيري شاملو از شاعراني چون آراگون، ماياکوفسکي، لورکا و ... وجود وجوه مشترک و 
شباهت بین موقعیتهاي اجتماعي است که شاملو میان خود و آنها احساس کرده است و به دلیل 

ضاي تشابهات روحي و شخصي و نیز به دلیل شرايط اجتماعي و محیطي مشابه، گويي که ف
در ادامه نیز بايد يادآور شد که آشنايي شاملو به ( 80، 82ود را بازيافته است.)واقعي شعر خ

زبان فرانسه و سیر مطالعاتي وي از اشعار شاعران فرانسوي بیشترين تأثیر را در اثرپذيري 
 شاملو از اين شاعر داشته است.
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 آراگون های اشعار عاشقانه شاملو و بررسی تطبيقی درون مایه -7 

ي دو شاعر از هاي مشترک در اشعار عاشقانهمايهچه که بايد پیش از پرداختن به تحلیل درونآن
آن سخن به میان آوريم بیان تأثیري است که شاملو در انتخاب نام کتابهايش از همتاي 

ب در انتخا «آيدا»خويش  اش لويي آراگون پذيرفته است؛ يعني به کاربردن نام معشوقفرانسوي
من بامدادم »ايي که از زندگي احمد شاملو در کتاب . در خاطرهيشهاکتاب برخي از عنوان

ذکر شده است هنگامي که شاملو را با تکیه بر شخصیت متعهدش در قبال مسائل « سرانجام
دهند که چگونه در اين آشوب سیاسي و سیاسي و اجتماعي روز جامعه مورد شماتت قرار مي

گردد هايش را اينگونه انتخاب کرده است، وي صراحتا  معترف اين موضوع مياجتماعي نام کتاب
شناسید؟ او شما شاعري متعهدتر از لوئي آراگون، شاعر کمونیست فرانسوي مي»گويد: و مي

کتابي دارد به اسم چشمان الیزا. مي دانید الیزا کیست؟ الیزا تريوله زنش است. اسم کتاب 
. چرا آراگون حق داشته باشد چنین کند ولي من چنین حقي شعرش را چشمان زنش گذاشته

از احمد شاملو، « آيدا در آينه»( همچنین در کتاب 128)اوجي نقل در پورعظیمي« نداشته باشم؟
شويم که دقیقا همنام با بخشي از مواجه مي« چهار سرود برای آیدا»در بخش فهرست با عنوان 

ها ها و اقتباساين انتخاب«. هایی برای الزاترانه»نوان است با ع «هاي الزاچشم»فهرست کتاب 
هاي شعري مايههاي مذکور نشده است و چنان که در ذيل به واکاوي درونتنها محدود به زمینه

تري از اين تأثیرپذيري ي گستردههايشان خواهیم پرداخت دامنهدو شاعر و بويژه در عاشقانه
 مشاهده خواهد شد.

ي و انديشه عاشقانه اشعار هايدرونمايه ين موضوع که چگونه احمد شاملو ازبراي دانستن ا 
لويي آراگون تأثیر پذيرفته است به بررسي تحلیلي و محتوايي اشعار دو شاعر پرداخته شده 
است؛ البته توجه بیشتر بر اشعاري است که مشترکات ذهني و سبکي بیان دو شاعر را با نمود 

رسان د و قادرند تا در تبیین و رسانايي  چگونگي اين تأثیرپذيري ياريشونگر ميبیشتري جلوه
 باشند.

 
 ستایش معشوق و نيازمندی عاشق -1-7

هاي مشترک میان اشعار عاشقانه شاملو و آراگون، ستايش و وصف معشوق با تکیه از درونمايه
یازمندي خود به اوست و از اين رهگذر هر دو شاعر به طور ضمني به ن« دستان»و تأکید بر 

اند، دستان معشوق به عنوان نمادي از همراهي و ياري و همراهي و ياري معشوق نیز پرداخته
هاي مختلف ستايش و توصیف شده بخشي از زيبايي معشوق، در شعر هر دو شاعر به شکل
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گردد؛ شاملو است؛ اما تفاوتي جزئي نیز در بیان شاملو و آراگون در اين اشعار مشاهده مي
به ديگر خصايل نیك  ،عالوه بر بیان ضمني همراهي و ياري معشوق با اشاره به دستان او

« دستان الزا»کند حال آنکه آراگون که شعري مجزا را با عنوان اخالقي او نیز اشاره مي
اش به حضور او داده، بیشتر به اختصاص به وصف و ستايش دستان معشوق و نیازمندي

 ي و ياري معشوق براي آرامش تأکید کرده است.نیازمندي خويش به همراه

سطرهايي از اشعار آراگون :   

Donne-moi tes mains pour l'inquiétude 

(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:82) 

(21من بسپار به خاطر نگراني )فريد  دستانت را به  

     Donne-moi tes mains que je sois sauvé 

(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:82) 
 دستانت را به من بسپار تا رهايي يابم )همان(

Donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme 

S'y taise le monde au moins un moment 

Donne-moi tes mains que mon âme y dorme 

Que mon âme y dorme éternellement 

(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:82) 

بم میان آنها شکل بگیرد/ تا جهان دمي در میان آنها خاموشي دستانت را به من بسپار تا قل
 (22گزيند/ دستانت را به من بسپار تا روحم در میان آنها به خواب رود. )همان،

C’est de tes belles mains que neige la clarté 

(Aragon, le Yeux d’elsa, p:72) 
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 (80گیرد )فريد از دستان زيباي توست که برف سپیدي مي

Et parlant de tes mains comment se peut-il faire 

Que je n’en ai rien dit moi qui les aime tant 

(Aragon, le Yeux d’elsa, p:72) 

 

ام/من هنگامي که سخن از دستان توست/ چگونه است که به قدر کفايت از آنها سخن نرانده       
 که اين همه دستانت را دوست دارم. )همان(

 
 اشعار احمد شاملو :

 (11 آيدا در آينهن کودکي گرم است )شاملو، دستي که همچو
 (19هاي گرم تو / نطفه بسته است... . )همان،... هر ترانه / فرزندي است که از نوازش دست

 (11آن دست ها پیش از آنکه گیرنده باشند/ مي بخشند )همان، 
 (28تا دشمني / از ياد برده شود. )همان، دستانت آشتي است/ و دوستاني که ياري مي دهند/ 

گرديم؛ از جمله چنین مواجه ميالبته بايد اذعان داشت که در آثار ديگر شاملو نیز با مواردي اين
 از شاملو:« هواي تازه»از مجموعه شعر « عشق عمومي»در شعر 

 (841 ، هواي تازهو با من آشناست. )شاملوهاي تدستت را به من بده/ دست
مي خوانیم « آيدا، درخت، خنجر و خاطره» از مجموعه شعر « غزلي در نتوانستن»ز در شعر و نی

: 
 مجموعه آثارتوانم گفت. )شاملو، ها مياز دستان گرم تو/ کودکان توأمان آغوش خويش/ سخن

812) 
 
 
 
 اميدواری ارمغان معشوق -7-7
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و وآراگون، مضمون امیدواري هاي شاملهاي مشترک در عاشقانهمايهنوع ديگر از ديگر درون
-ي زندگي شاعران مياست، امیدي که باز هم در شعر دو شاعر با آمدن معشوق پا به عرصه

با تجربه دو » در يکي از شعرها؛ « باغ آينه»گذارد. شاملو در يکي از دفترهاي پیشین خود به نام 
-ازدواج ناموفق، دچار سرخوردگي شده و در غم و تنهايي غوطه ور گشته است و اينگونه مي

  سرايد :
 امدر خاموشي نشسته

 امخسته
 امدر هم شکسته

 (؛18 خواه)فالحت« ام.ن دل بستهم

يابد، امیدي که عشق برايش به ارمغان آورده است و هاي امید را ميدر مواجه با آيدا بارقه وي
گیرد اين امید  به حیات که شاعر سالها در انتظارش نشسته بوده است با آمدن معشوق جان مي

 رسد. در مثالي ديگر نیز که در ذيلاش به سر ميبه تعبیر خودش در زندگي« جانفرسا»و انتظار 
زاد باز هم شکست عشقي  شاملو را در دو ازدواج به آن اشاره خواهد شد، پوران فرخ

و گذشتي به نقل از داند. )رومیانينخستینش، دلیل سرايش چنین اشعاري از سوي شاعر مي
 (8زادفرخ

آفتاب را فراسوي افق پنداشته بودم/ به جز عزيمت نا به هنگامم گزيري نبود/ چنین انگاشته 
 (48 آيدا در آينهمت جاودانه بود. )شاملو، آيدا فسخ عزي بودم/
 و نیز:

ي دار من از هم گسست/ چنان چون فرمان جستنش را پا نفرسودم/ به هنگامي که رشته
 (18بخششي فرود آمد/ هم در آن هنگام/ که زمین را ديگر/ به رهايي من امیدي نبود. )همان، 

يي کرد/ بدان سان که کنونم/ شب بي روزن هرگز/ هنگاهي که عرياني روح مرا/ از مهر/ جام
 (44چنان نمايد که کنايتي طنز آلود بوده است. )همان، 

را در معناي « روزنشب بي»ي نیز شاملو استعارهالذکر در آخرين شعر از نمونه شعرهاي فوق
د شده بیان کرده است. با آمدن معشوق )آيدا(، تحولي در نگرش شاعر ايجا «ناامیدي مطلق»

گويد آيدا با گونه که خود مينامد و همانمي« کنايتي طنزآلود»است که آن را در ادامه 
اش، آنچنان اين مفهوم را در ذهن شاملو کمرنگ کرده و وي را امیدوار حضورش و مهرباني
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ساخته است که شاعر ديگر ناامیدي را چون کنايتي طنزآلود به سخره گرفته است؛ گويي که 
 آيد. چشم نميديگر به 

در عاشقانه هاي آراگون نیز همین احساس دروني و گذر از ناامیدي به سوي امید وجود دارد.  
، در غم جدايي خود از 4082خود هنگام آشنايي با الزا تريوله در سال  وي چون همتاي ايراني

پیوندهاي برد و چون شاملو شکست خورده از اش با نانسي کونار به سر ميي عاشقانهرابطه
 (89، 40يابد. )ر.ک: فريداش امیدي تازه ميعاطفي پیشین با حضور الزا در زندگي

 اشعار مشابهي از آراگون :

Il n'aurait fallu 

Qu'un moment de plus 

Pour que la mort vienne 

Mais une main nue 

Alors est venue 

Qui a pris la mienne 

(Aragon, Le Roman inachevé, p:181)  

و دستم را گرفت. زمان کوتاهي نیاز بود/ تا مرگ از راه در رسد/ اما دستي برهنه آمد 
 (421)فريد

Mon amour n’a qu’un nom c’est la jeune espérance 

J’en retrouve toujours la neuve symphonie 

(Aragon, le Yeux d’elsa, p:93) 

ام. )همان، اي يافتهرا همیشه همچون سمفوني تازه عشقم يك نام بیشتر ندارد، امید جوان/ آن
10) 

Tu m'as retiré de la chair le désespoir comme une épine   

Tu m'as donné le goût nouveau d'un langage de plein midi 

   (Aragon, Le Roman inachevé, p:183) 
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فتاب را طعم تازه زباني سرشار از آتو از گوشتم بیرون کشیدي نومیدي را چنان که خاري/ تو 
 (420به من چشانیدي.)همان 

Tes yeux dans le malheur ouvrent la  

double brèche 

(Aragon, les yeux d’elsa, p :18) 

 (89گشايند.)همان اي دوگانه ميچشمانت در شوربختي روزنه
C'est par toi que je vis Elsa de ma jeunesse 

(Aragon, Le Roman inachevé, p:237)  

 (429زيم )همان ام را ميبه خاطر توست که جواني
دهد و درونمايه امیدواري به عنوان ارمغاني از جانب بهار همواره به انسان درس امید مي

، که «بهار»اي ديگر نیز با در نظر داشتن مفاهیم ضمني واژه معشوق در شعر آراگون به گونه
تنها به دو  د يافته است، در اين بخشاي ديگر نموبه شیوه اري استيکي از اين مفاهیم امیدو

 کنیم:مورد بسنده مي
Je vis pour ce printemps furtif que tu me donnes 

(Aragon, Le Roman inachevé, p:237)  

 کني. )همان(اش ميکنم که تو به من ارزانيمن به خاطر اين بهار گريزان زندگي مي
Il s’y lève un vent qui tient du prodige 

 L’approche de toi qui me fait printemps 

(Aragon,le voyage de hollande, p:101) 

آورد. شود و بهار را برايم باز ميخیزد که اعجازي با خود دارد/ نزديك تو مياينجا بادي برمي
 (898)همان 

 
 بيان عشقی فراتر از اميال نفسانی -1-7

ي مشترک ديگري مايهورزي در شعر هر دو شاعر دروني عشقبه نوع و نحوه نگاه مشترک
آورند، عشقي فراتر است که هر دو شاعر با مخاطب قرار دادن معشوق از آن سخن به میان مي

ي میان عاشق و معشوق. عشقي پاک و مقدس که فراسوي مرزهاي از امیال جنسي  رابطه
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درون مايه در  نوع ان است. هر چند تنها يك مورد از اينغريزي و ابعاد حیواني بشر در جري
 هاي مختلفي سروده است.شعر آراگون وجود دارد اما شاملو اين مضمون را به شیوه

 شعر لويي آراگون:
Je t’aime au-delà d’être un homme 

 au-delà de toucher et voir 

Au-delà des mots qui me font au profond 

 du cœur ce grand bruit 

(Aragon, L'œuvre poétique, p:201) 

 
هايي که ام و فراتر از لمس کردن و ديدنت/ فراتر از اين واژهتو را دوست دارم فراتر از مردي

 (824انگیزند. )فريددر اعماق قلبم/ نوايي عظیم را برمي
 و بیاني متفاوت: گیري شاملو از اين سطر شعر و تعمیم آن در تصاوير مختلفاقتباس يا وام

 در فراسوي مرزهاي تنت دوستت دارم. 
 پذيرد. ها پايان ميدر آن دوردست بعید/ که رسالت اندام
 (22، 28 آيدا در آينهيداري بده. )شاملو، ي ددر فراسوهاي پیکرهايمان/ با من وعده

اول شعر  کنند که با سطرهر سه سطر فوق الذکر يك مفهوم واحد را در شعر شاملو بازگو مي
 کند.لويي آراگون از لحاظ مفهوم و معنا برابري مي

 
 ی شاعرانگیمعشوق و انگيزه -0-7

گیري آن دارد، اشعاري است اي در شکلهايي که باز هم معشوق جايگاه ويژهمايهاز ديگر درون
نان اند. اشعار چکه در آنها هر دو شاعر دلیل سرايش شعر و ترانه را وجود معشوق بیان کرده

اي براي شاعري ندارند و اين اند که گويي شاملو بدون آيدا و آراگون بدون الزا انگیزهبیان شده
 دهد.وجود آنهاست که به هر دو شاعر انگیزه سرودن مي

 اشعار شاملو:
يي در وجود آيد/ سرودي که نشیند/ تا نغمهيي که در آن ميتن تو آهنگي ست/ و تن من کلمه

 (19همان، . )تپدتداوم را مي
اين)شعر(/ سرود سپاسي ديگرست/ سرود ستايشي ديگر/ ستايش دستي که/ مضرابش نوازشي 

 (18زد. )همان نواست/ و هر تار جان مرا به سرودي تازه مي
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)آيدا( است / که ويرانه را/ به نبرد با ويراني به پاي  و اين)شعر(/ پاس داشت آن سرود بزرگ
 (11دارد. )همان مي

آرام / اشتیاق پر صداقت تو/ تا نخستین خواننده هر سرود تازه باشي/ چنان چون  ييخانه
پدري که چشم به راه میالد نخستین فرزند خويش است؛/ چرا که هر ترانه / فرزندي است که 

 (19همانهاي گرم تو / نطفه بسته است. )از نوازش دست
 
 اشعار لويي آراگون: 

Les vers maladroits que j'écrivais d'une nouvelle manière 

Les marches d'escalier pour vendre l'invention de tes doigts 

(Aragon, Le Roman inachevé, p:183) 

 

رفتم هاي بلندي که بايد باال ميها را/ و پلهنوشتم آناي نو مياي که به گونهشعرهاي ناشیانه
 (420داي انگشتان تو. )فريهفروختن آفريدهبراي 

Moi qui frémissais 

Toujours je ne sais 

De quelle colère 

Deux bras ont suffi 

Pour faire à ma vie 

Un grand collier d'air 

 (Aragon, Le Roman inachevé, p:181)  

 
آمد/ اما دو بازو کافي بود تا دانم از کجا ميلرزيدم/ از خشمي که نميمن که هماره به خود مي

 (421همانبند بزرگي از ترانه بسازد. )ام/ گردنندگيدر ز
J'ai compris par tes mots la couleur des turquoises 

Qui change de toucher la peau des bien-aimées 

Ta lampe en moi s'éteint rien ne m'est plus rimé 

(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:495) 



 162شاملو «نهیدر آ دایآ» در عاشقانه آراگون های هیبا بازتاب درونما ای نهیآ« معشوق»

 

233 

 

 

 

شود/ چون تن دلدار را ها را شناختم/ رنگي که دگرگون ميزههاي تو، من رنگ فیروبا واژه
آيد. گیرد/ شعر نیز در من به ترنم در نميلمس کند/ آن گاه که چراغت در من خاموشي مي

 (499)همان 

 

Je te dois tout je ne suis rien que ta poussière 

Chaque mot de mon chant c'est de toi qu'il venait 

(Aragon, Le Roman inachevé, p:237) 

 

که سرودم از توست که  ايمگر گرد و غبارت/ هر واژه ستمین چیه /توام ونيرا مد زیهمه چ
 (424. )هماندآييبرم
 
 تولدی دیگر پيامد حضور معشوق -5-7

ي ديگري که هم از لحاظ لفظي و هم از لحاظ معنايي در شعر آراگون و شاملو از مايهدرون
اي است که بیانگر نوعي آغاز و بازگشت به مايهزيادي برخوردار است، درون شباهت بسیار

گونه نشان داده شده است که شاعر در اي تازه است. در اشعار شاملو و آراگون، آنزندگي
جايگاه عاشق پیش از حضور معشوق گويي زندگي و امید به آينده را رها کرده است و از 

-هايش شدهگیري او از زندگي و زيباييگي که مسبب اين کنارههايي در زندها و رنجآشفتگي

در اين « آغاز»و « زنجیر»، «درد»ي مشترک  اند، در تنگنا و عذاب بوده است. حضور سه واژه
کشند نشان از اقتباس شاملو اشعار از نظر مشابهت لفظي و آنچه مفهوم اين اشعار به تصوير مي

 در اين بخش دارد. ي آراگون از شعرهاي اشاره شده
شود/ و انسان با نخستین درد/ در من زنداني ستمگري بود/ که ها آغاز ميکوه با نخستین سنگ

 (24 ، آيدا در آينهاه تو آغاز شدم. )شاملوکرد/ من با نخستین نگبه آواز زنجیرش خو نمي
 شواهد شعري آراگون:

Ma vie en vérité commence 

Le jour que je t'ai rencontrée 

Toi dont les bras ont su barrer 

Sa route atroce à ma démence 
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(Aragon, Le Roman inachevé, p:172) 

 

ام به واقع آن روزي آغاز شد / که به تو برخوردم/ تو را که بازوانت توانستند ببندند/ زندگي
 (428انجامید. )فريد راهي را که به جنونم مي

 و مثالي ديگر:

Et j'ai quitté mes compagnons  

comme on déchire son poème 

Comment aurais-je pu sans toi  

rompre les liens de ma folie 

(Aragon, Le Roman inachevé, p:183) 

توانستم از بي تو چگونه مي ام/ همانگونه که شعري را پاره کنند/و من همراهانم را ترک کرده
 (420 ام را. )همانهم بگسلم زنجیرهاي ديوانگي

 
 وحدت و تکامل در نگاه به معشوق -6-7

هاي عاشقانه است که ي وحدت و تکامل عاشق و معشوق، بحثي گريزناپذير از رابطهبیان رابطه
ساز در شعرهاي فارسي و بويژه شعرهاي ادبیات غنايي بوده است از ديرباز موضوعي مضمون

است که همچنان با صالبت پیشین خويش پا برجاست؛  هاي ادبي نیز راه يافتهو در ديگر قالب
از آنجا که عشق را پاياني نیست اين مضمون نیز به حیات خود ادامه خواهد داد. لويي آراگون 

هايي هايي که در نوع نگاه خود به اين مقوله دارند؛ اما تفاوتو احمد شاملو با وجود شباهت
و فرد مکمل وجود دارد که  ي گمشدهمنظر نیمهنیز در بیان خويش و نگرششان به معشوق از 

 در ادامه نیز به اين تفاوت نگرش و نگاه دو شاعر با ذکر مثال خواهیم پرداخت.
 شعري لويي آراگون:نمونه

Ingrat amant comment ne reconnais-tu pas la rose 
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Elle aussi qui t’a fait un autre une autre terre. 

(Aragon, Elsa, p:85) 

 

شناسي/ او، آن سرخ گل برايت زمیني ديگر ل را نميگي ناسپاس/ چگونه سرخ ي دلدادها
 (411فريده است و خاک ديگري. )فريد آ

نام برده است و « گل سرخ»ي خود با عنوان شاعر با بیاني استعاري از معشوقهدر شعر فوق 
کند که ه شاعر را موأخذه ميي شکوه و شکايت از زبان زمین است کاين سطر در واقع ادامه

دارد که اين فراموشي ديگر او را به فراموشي سپرده است و بیان مي ،چرا با آمدن معشوق
 اينك جايگزين زمین حقیقي براي شاعر گشته است. در تشبیهيدلیلش آن است که معشوق هم

رويند زمین مي، گیاه، درخت يا ديگر عناصر طبیعي که در مضمر شاعر نیز در اين سطر به گل
 تشبیه شده است.

 خوانیم:در شعري از شاملو نیز اينگونه مي
 (41 ، آيدا در آينههار. )شاملومن باهارم تو زمین/ من زمینم تو درخت/ من درختم تو با

الذکر آراگون از يك مفهوم برخوردار هستند و شعر ذيل از بند اول اين شعر شاملو با شعر فوق
 وم همین شعر از شاملو همخواني دارد.لويي آراگون با بند د

Ô terre enfin que je suis 

Offerte à toi qui es la rose 

(Aragon, Elsa, p:86)                       

 (412که سرخ گل مني. )فريد اين منم که سرانجام خاک و زمینم/ هدايتي از براي تو/ تو
 گويد:همچنین اين شعر شاملو که مي

ها را همه گفته يافتیم/ چندان که ديگر با يکديگر چون به سخن در آمديم/ گفتنيهمچنان که، 
 (11 ، آيدا در آينهه/ ناگفته نمانده بود. )شاملوهیچ چیز در میان

 در تشابه با اين شعر آراگون قرار دارد:

 

Elle seule ouvre mon âme 

À ce qui ne peut s'entendre 
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(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:62)                

 

 (21گويد. )فريدها را باز ميگشايد/ و ناگفتهتنها او روحم را از هم مي
اما تفاوتي که در نوع نگاه دو شاعر به اين مقوله وجود دارد اين است که شاملو بر اين باور 

ي خويش در معناي حقیقي است و هر دو در ي گمشدههمان نیمه )آيدا(است که معشوق
دت و تکامل با ديگري، به يك میزان مؤثر و سهیم هستند و به ديگر سخن، هر دو ي وحرابطه

ي خويشند نه چیزي فراتر و يا فروتر از آن ؛ اما لويي آراگون خود را تنها ي گمشدهدقیقا  نیمه
ي مکمل معشوق ، در زير به قراين داند جزيي فروتر و نه نیمهجزيي از معشوق و جهان او مي

 ه شده است.موجود اشار
 اشعار شاملو:

 من و تو يکي دهانیم/ که با همه آوازش/ به زيباتر سرودي خواناست. 
 سازد.تر ميمن و تو يکي ديدگانیم/ که دنیا را هر دم/ در منظر خويش/ تازه

گاه شکست را بر ما چیرگي نیست/ چرا که ايي برتر/ که هیچمن و تو يکي شوريم/ از هر شعله
 (42، 41 آيدا در آينهتنیم. )شاملو،  ويینهاز عشق/ ر

 هاي شعري آراگون:نمونه

Je suis la croix où tu t'endors 

Le chemin creux qui pluie implore 

Je suis ton ombre lapidée 

(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:112) 

سايه سنگسار کند/ اي تهي که باران در آن مويه ميخوابي/ جادهام که تو بر آن ميمن صلیبي
 (01شب توام و سکوتت. )فريدي توام/ شده

Elsa ma force et ma faiblesse 

Je ne suis rien que ta rumeur 

Le pas dans l'herbe que tu laisses 
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(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:265) 

 (08گذاري.)همان، ي تو/ ردپايي در علفزار که برجاي ميهیچ نیستم من جز زمزمه
 
 انتظاردیرپای  معشوق -2-7

ي پذيري شاملو از اشعار عاشقانهآخرين مورد آشکار که در آن نیز همچنان ساز و کار تأثیر
ي هر دو شاعر در اشعار عاشقانه« انتظار»ي آراگون به خوبي مشهود است، پرداختن به مقوله

جود ترسیم است که زاويه ديد و نگرش مشترک شاملو و آراگون را به روشني در قراين مو
ي بیان هر دو شاعر است که هم شاملو و هم آراگون نمايد نحوهکند؛ اما آن چه که مهم ميمي

-اند. زبان شعري هر دو شاعر در بیان رنجاز انتظاري طوالني براي آمدن معشوق سخن رانده

از  هاييهاي متحمل شده در اين انتظار ساده و در عین حال رق ت انگیز است. در ذيل نمونه
 کنیم.مايه مرور ميشعر هر دو شاعر را با اين درون

 هاي شعري احمد شاملو:نمونه
 (18 آيدا در آينهرسید. )شاملو، گاهان از راه بخواهد هاي من / بيمسافر چشم به راهي

 (21ز در آن نگريستم. )همانتا در آيینه پديدار آيي/ عمري درا
 هاي شعري مشابه از لويي آراگون:نمونه

Le vent roule aux pentes du toit 

De rousses graines d'azerolles 

J'ai rêvé si longtemps de toi 

Que j'en ai perdu la parole 

(Aragon, Le Fou d'Elsa, p:105) 

ها را/ چنان ديرگاهي در هاي خرمايي رنگ گلگرداند دانهها/ و ميپیچد روي شیب بامباد مي
 (04ام. )فريده اينك سخن گفتن را از ياد بردهام/ کرويايت بوده

Comme c’est long comme c’est long cette année 

Cette interminable attente de la rose 
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     (Aragon, Elsa, p:89) 

 (488ن ناپذير سرخ گل. )همانچقدر طوالني است، طوالني است اين سال/ اين انتظار پايا
 

 نتيجه
اگون هر دو بیشتر به عنوان شاعراني با تعهد اجتماعي و سیاسي در جهان اگرچه شاملو و آر

هاي اي جهاني دارد و به زباني آنها نیز شهرهاند؛ اما اشعار رمانتیك و عاشقانهشناخته شده
آيدا »هايي از اشعار عاشقانه شاملو در اثر در پژوهش حاضر، نمونهمختلف ترجمه شده است. 

یشتري از نقطه نظر درونمايه با اشعار عاشقانه آراگون در آثار مختلف او که قرابت ب« در آينه
ي دهد اشعار عاشقانهرو نشان مينتايج پژوهش پیش داشتند مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت.
هاي بسیاري با ها و شباهتويژگي« آيدا در آينه»شاملو با بررسي صورت گرفته در اثر 

 د در آثار مختلف آراگون دارد. هاي عاشقانه موجودرونمايه
توان شباهت میان اين اشعار را پیامدي از تجارب زيستي مشابه و نیز شباهت از سويي مي

ي حیات دو شاعر دانست و به بیاني ديگر بسیار در بستر سیاسي، فرهنگي و اجتماعي عرصه
نزديکي زبان در توان اذعان داشت که در نظر گرفت و از سويي ديگر نیز مي« توارد»نوعي 

ي آثار مختلف لويي آراگون از سوي احمد بررسي موردي برخي از اين اشعار حاکي از مطالعه
گر تأثیرپذيري شاملوست که منجر به سرايش چنین اشعاري از سوي وي گشته است و تجلي

نگاه و نگرش  باشد.گاني و ايدئولوژيکي شاعري بر شاعر ديگر در فراسوي مرزها ميانديشه
مشابه در موارد بررسي شده در شعر شاملو با اشعار عاشقانه آراگون در مواردي از قبیل: 

هاي پیش از ، بیان دردها و رنجورزيي بیان عشقامیدواري پس از حضور معشوق، نحوه
حضور عشقي راستین از سوي عاشق، ستايش دستان معشوق و  ... ، همگي حاکي از اين امر 

توانند بر آثار يکديگر اثر بگذارند و و نويسندگان ملل مختلف مي است که چگونه شاعران
ي بشري و بويژه در سبك و سیاق گیري انديشهتواند در جهتچگونه آشنايي با زباني ديگر مي

هاي عاطفي با بیان همراه کردن پیام زباني و ادبي ديگر شاعران و نويسندگان مؤثر واقع شود.
هاي شاملو تقويت کرده عمق، غنا و قدرت تأثیر کالم را در عاشقانهچنین، هايي ايندرونمايه

است و به نوعي شايد يکي از عوامل تمايز شعر شاملو از شعر ديگر شاعران زمانه خويش 
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هاي آگاهانه يا ناآگاهانه از سوي او باشد که تا حدودي به اشعار عاشقانه او همین اقتباس
 است.  تشخص سبکي نیز بخشیده

د باالي موارد مشابه تنها در يك اثر از شعرهاي عاشقانه شاملو، بیانگر عالقه و توجه بسام
شاملو از  ها با فرض صحیح دانستن اقتباسشاملو به اشعار و آثار آراگون دارد، وجود شباهت

اين اشعار، تقلید و تکرار ساده نیست؛ بلکه نشان از توانايي هنري شاعر دارد که توانسته است 
بیني تر و مبتني بر جهاناي متفاوتهاي مذکور احساس خويش را به گونهقتباس از نمونهبا ا

خويش بیان سازد، به عنوان نمونه در مورد درونمايه ستايش دستان معشوق شاهد آن هستم که 
هاي مثبت اخالقي معشوق نیز شاملو به موازات بیان ياري و همراهي معشوق به ديگر ويژگي

 اشاره دارد.
نیز براي بیان احساس « امیدواري ارمغان معشوق»هاي مورد بررسي از درونمايه شاملو در نمونه

گیرد و در اين هاي قبلي خود بهره ميهاي عاطفي پیشین در ازدواجرهايي از رنج و شکست
 تر است.ها ملموسها و تأثیرپذيرمورد مشابهت

 
ي لويي آراگون بر شاملو انکارناپذير است و توجه توان گفت که تأثیر آثار و انديشهدر پايان مي

-هم با شباهت موارد بسیار در يك اثر از او با مرکزيتهايي از سوي وي آنبه چنین درونمايه

ها را براي شاعر به ارمغان آورده سراييگرايي معشوق، دستیابي به يك شگرد بیاني در عاشقانه
ه دلیل مطالعه آثار لويي آراگون از اين نوع بیان است و بیانگر آن است که شاملو آگاهانه ب

متفاوت به عنوان شگردي ادبي و زباني جهت انتقال پیام و ابراز احساسات خويش نسبت به 
  .معشوق سود جسته است
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