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 ،ساﻝ سوﻡ ،ش

مارة 9؛ ﺹ 26ـ11

موتيﻒﻫاﻯ مﺸترﻙ راسﺖنمايﻰ در اشعار سعدﻯ
و والﺖ ويتمن
ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺍﺣﻤﺪﺳﻠﻄﺎﻧﻰ

*

چكيده

راستنمايﻰ نوعﻰ نﻈريﺔ ادبﻰ است ،كه در آن ،به اشعارﻯ كه شاعران آنها واقعيتهاﻯ
اجتماعﻰ را عنوان مﻰكنند ،اطالﻕ مﻰشود .سعدﻯ و والت ويتمن ازنﻈر هدﻑ شاعرﻯ
باتوجه به فاﺻلﺔ زمانﻰ ازنﻈر قدمت كام ً
ال متفاوتاند ،اما هر دو شاعر ،در پرداخت مﻀامين
مشترك اجتماعﻰ و بازﮔوكردن اين مساﺋﻞ بسيار موفﻖ بودهاند؛ مساﺋلﻰ مانند همدلﻰ،
ترويﺞ عدالت ،ترسيمكردن سعادت ،ﮔﺬر عمر و ﻏنيمت شمردن آن ،توجيه زندﮔﻰ و
مساﺋﻞ آن كه كام ً
ال شبيه هماند و در اين پژوهﺶ به آنها اشاره مﻰشود.
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كليدواژهﻫا :راستنمايﻰ ،ناتوراليسم ،سعادت ،ﻏنيمتشمردن فرﺻت ،اجتماﻉ ،طبيعت
تربيت ،موتيﻒ.

*.عضوهيئتعلميدانشگاهآزاداسالميـواحدتهرانمركزﻱ.
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مقدمه

ادبيات ،بازتابﻰ از واقعيتهايﻰ است كه در وراﻯ متن نهفته شده و اعتبار خود را نيز از

همين بابت كسﺐ كرده است؛ اما اينﻜه واقعيت ﭼيست ،ازنﻈر منتقدان ،دو نﻈريه وجود دارد؛
نﻈريههايي كه به افالطون و ارسطو برمﻰﮔردد .نﻈريﺔ اوﻝ ،شﺨﺼيتبﺨشﻰ شاعر است

درمورد اشياﻱ بﻰجان كه با دنياﻯ مﺤسوﺱ ما ارتباطﻰ ندارد؛ درحقيقت ،در پشت اشياﻱ
مﺤسوﺱ كه همگﻰ سايهاﻯ ناقﺺاند ،حقيقت وجود دارد و شاعر و هنرمند آن را بﻰواسطه

دريافت ميكند و در اثرﺵ متجلﻰ مﻰسازد .اين ديدﮔاه را شلينﮓ و برادران شلگﻞ در آلمان

نيز داشتهاند .آنان مﻰﮔويند كه وقايﻊ عادﻯ بايد در قالبﻰ نو بهتﺼوير كشيده شوند تا هدفمند
شوند؛ همﭽنين معتقدند كه شاعر دركنار طبيعت است كه به اﺻﻞ خود و آرامشﻰ كه از آن

دورافتاده است ،مﻰانديشد .نﻈريﺔ ديگر ،نﻈريﺔ كسانﻰ است كه معتقدند زبان اثر ادبﻰ دﻻلت
كامﻞ بر اشياﻱ جهان دارد كه اين ايده را هنر تقليدﻯ از طبيعت مﻰنامند و ﺫيمقراطيﺲ از

آن سﺨن ﮔفته است (مقدادﻯ.)251 :1378 ،

البته اولينبار ايدﺓ تقليد از طبيعت بهعنوان مﺤﻜﻰ براﻯ ارزشمندﻯ شعر در بوطيقاﻯ ارسطو
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مطرﺡ شده كه نسﺨهبردارﻯ از واقعيت مﺤسوﺱ مربوﻁ به كردار آدميان است ،بهﮔونهاﻯ
كه اثر درنزد خواننده متقاعدكننده باشد .براﻯ راستنمايﻰ بايد رﺋاليسم و ناتوراليسم را نيز
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ارزيابﻰ كرد و اين ديدﮔاهها را نيز به خورد اين دو مورد داد .در رﺋاليسم ،هنرمند ،موﺿوعﻰ

از زندﮔﻰ واقعﻰ مردم را عين ًا بازﮔو مﻰكند كه در اين ﺻورت ،واقعيت در نفﺲ حوادﺙ وجود

دارد نه در تﺨيﻞ هنرمند .در اين روﺵ ،هنرمندان در اﺻوﻝ با يﻜديگر اتفاﻕ نﻈر پيدا مﻰكنند
اما نﺤوﺓ بهكارﮔيرﻯ اين واقﻊنمايﻰ متفاوت مﻰشود.

در ناتوراليسم ،آنﭽه در رﺋاليسم به تقليد و مشاهدﺓ دقيﻖ از دنياﻯ خارﺝ تﺼور مﻰشود،

مالحﻈه شده است ،با اين تفاوت كه ناتوراليسم ماهيت انسانﻰ را نيز به رﺋاليسم اﺿافه كرده
است .بهموجﺐ ناتوراليسم فلسفﻰ ،تمامي پديدههاﻯ هستﻰ در طبيعت و در مﺤدودﺓ دانﺶ

عملﻰ و تجربﻰ جاﻯ دارند و هيﭻ ﭼيز در وراﻯ ماده وجود ندارد( .همان ،ﺹ )503

باتوجه به اين تعاريﻒ ،هنرﻯ كه بهنوعﻰ مشﻜالت زندﮔﻰ را دركنار زيبايﻰهاﻯ آن
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متبلور مﻰكند ،با نشاندادن تمامي عناﺻر خوﺏ و بد آن ،هنرﻯ راستنما است! دكتر

مقدادﻯ در مقدمﺔ كتاﺏ خود (همان ،ﺹ  ،)8راجﻊ به آﻯ اﻯ هاوسمن مﻰنويسد:

انسان بايد خود را از فشار شهوات نفسانﻰ آزاد سازد و دربرابر ﻏم يا شادﻯ بﻰتفاوت باشد
و بدون شﻜوه و ﮔاليه تسليم سرد و ﮔرم روزﮔار شود.

بنابراين ،شﻜيبايﻰ و خويشتندارﻯ و پايدارﻯ دربرابر رنﺞ و خوﮔيرﻯ با طبيعت و استفاده

از زيبايﻰ آن ،نوعﻰ مقابله با زندﮔﻰ با روشﻰ منطقﻰ و اﺻولﻰ است .هرﭼند كه بهنﻈر مﻰآيد

دنياﻯ واژه و تﺨيﻞ ،فرسنﮓها از واقعيت بهدور مﻰافتد ،هنرمند مﻰتواند اينهمه تﻀاد را
كنار هم بياورد و نتيجﺔ سازشﻜارانه و هدفمندانه براﻯ زندﮔﻰ تﺼوير كند.

با اين توﺻيﻒ ،بسيارﻯ از هنرمندان جهان را مﻰتوان در اين رديﻒ قرار داد؛ افرادﻯ كه

حقايﻖ زندﮔﻰ را با همﺔ تلقﻰهاﻯ ﺻرف ًا زشت و زيبا و يا با دو رنﮓ سياه و سفيد نمﻰبينند

و دركنار همﺔ سﺨتﻰها ،توانهاﻱ مقابله با آن را نيز مﻰبينند و نشان مﻰدهند؛ كه اين
نشاندهندﺓ يﻚ روﺡ و جسم سالم است .مﻰتوانيم هر ﺻبﺤگاه با اين ديد ﭼشم باز كنيم كه
توانستهايم دوباره به آفتاﺏ سالم بگوييم و دركنار طبيعت زيبا با همﺔ ويژﮔﻰهاﻯ دلﭙﺬير و
بدون دريﻎ آن ،به كار و تالﺵ ادامه دهيم .با هدﻑ لﺬتبردن از خدمت و مﺤبت ،همانﮔونه
كه طبيعت نيز جز اين كارﻯ نمﻰكند ،دانه بهمﺤﺾ يافتن آﺏ و خاك شﻜفته مﻰشود

بﻰنهايت تﻜامﻞ پيﺶ مﻰرود .پرندﮔان و خزندﮔان و جوندﮔان و همه و همه اركسترﻯ را
بهوجود مﻰآورند كه زيباترين سمفونﻰها را به ﮔوﺵ جان ما مﻰفرستد و ما اين سمفونﻰ را

همگﻰ مﻰشنويم و فقﻂ ﺫهن هنرمند است كه آن را براﻯ ما ﺿبﻂ و پﺨﺶ مﻰكند و ديد
ناقﺺ ما را با ديدﮔاه هنرﻯ خود همسو مﻰسازد ،تا ما هم كه ناآشنا با اين سمفونﻰ هستيم

آن را بشنويم و لﺬت ببريم .از اين دست هنرمندان در اين زمينه دو شاعر همفﻜر را مﻰبينيم:
سعدﻯ شاعر بزرگ ايران در قرن هفتم قمرﻯ و والت ويتمن شاعر امريﻜايﻰ قرن هيجدهم

و نوزدهم ميالدﻯ .در آثار آنان ،موتيﻒهاﻯ مشترك فراواني وجود دارد كه با شرﺡ زندﮔﻰ

آنان ،نقاﻁ اين تالقﻰ و اشتراك ،علتيابﻰ مﻰشود.
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و بﻰدريﻎ دربرابر ناماليماتﻰ كه انسان ـ اين موجود برتر ـ برايﺶ فراهم آورده است ،تا
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والﺖ ويتمن

شاعر پرآوازﺓ امريﻜايﻰ در  31مه  1819در خانوادﺓ پرجمعيتﻰ در منطقﺔ »ﻻنﮓ آيلند«

نيويورك ديده به جهان ﮔشود .پدرﺵ نجار و مادرﺵ از خانوادهاﻯ كشاورز و هلندﻯتبار بود.

كودكﻰ اين نويسنده با دوران بردهدارﻯ در مزرعههاﻯ اياﻻت متﺤده همزمان شده بود.

ويتمن از همان كودكﻰ عاشﻖ طبيعت بود و در مطالعاتﺶ دربارﺓ تفﻜر كالسيﻚ جهان ،از

متفﻜرانﻰ مانند ﮔوته ،هگﻞ و امرسون دنبالهروﻯ مﻰكرد .وﻯ در اوان كودكﻰ ،دانﺶآموزﻯ

را رها و شاﮔردﻯ در ﭼاپﺨانه را آﻏاز كرد .ويتمن همﭽنين ساﻝ  1835را به پيشههاﻯ
آموزﮔارﻯ و استادكارﻯ ﭼاپﺨانه ﮔﺬراند.

پﺲ از عوﺽكردن مشاﻏﻞ فراوان دركنار نويسندﮔﻰ و ويراستارﻯ ،در ﭼند ﮔاهنامه مانند

بروكلين ايگﻞ (1848ـ )1846و بروكلين تايمز به كار مشﻐوﻝ شد .در اين بين ،سه ماه نيز
در يﻚ روزنامﺔ تازهتﺄسيﺲ ايالت نيواورلﺌان مشﻐوﻝ كار شد تا هزينههاﻯ زندﮔﻰ خود را از

نويسندﮔﻰ بازارﻯ بهدست آورد.

ويتمن خواستار ادبياتﻰ نو بود كه متناسﺐ با مقتﻀيات دموكراسﻰ باشد؛ و سبﻚ و
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شيوهاﻯ را پيشنهاد مﻰكرد كه از درون مايه ﮔيرد ،نه اينﻜه از بيرون بر شاعر تﺤميﻞ شود.
او مﻰﮔفت كه شعر بزرگ بايد از روحﻰ بزرگ و ملﻰ سرﭼشمه بگيرد .وﻯ بااينﻜه بعﻀﻰ از
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عناﺻر رمانتيسم و واقعگرايﻰ را با شدت رد مﻰكرد ،باز هم ريشه در هر دو مﻜتﺐ داشت.

ويتمن درمقام شاعر ،مورد بﻰمهرﻯ تودﺓ مردم قرار ﮔرفت .ركﮔويﻰ او در مساﺋﻞ جنسﻰ

و طرز تلقﻰاﺵ در اين مورد ،طرفداران عفت و اخالﻕ را برآشفت .او بهجاﻯ سﺨنﮔفتن
از عشﻖ و زيبايﻰ و رنﺞ و مرگ ،از ﺻلﺢ و برادرﻯ و انسانيت مﻰﮔفت ،كه خوشايند ﺫوﻕ

زمانه نبود.

با اينهمه ،او را شاعرﻱ اﺻيﻞ و بزرگ تلقﻰ كردند با سيمايﻰ مبهم اما بديﻊ .شعر او نيز

مانند وجود معجون متناقﺾ و درهمﻰ بود از باورهاﻯ مسيﺤﻰ و شركآميز ،ﮔرايﺶهاﻯ

فردﻯ و تمايالت نفسانﻰ و عرفانﻰ.

عالقﺔ ويتمن به طبيعت ،شور و شوﻕ او به مساﺋﻞ اجتماعﻰ و در عين حاﻝ ،معرفتﺶ به
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طبيعت روستايﻰ ،به او سيمايﻰ درخشان و زنده مﻰبﺨشد( .تراويﻚ :1376 ،ﺝ  ،2ﺹ)827

شعرهاﻯ اوليﺔ وﻯ تابﻊ رسوم و قيود كهن شعر انگليسﻰ بود .در اولين اثرﺵ ،برگهاﻯ

علﻒ ،ﭼنان بﻰپروا و آزاد سﺨن ﮔفت كه بعد از اين اشعار انقالبﻰ ،بسيارﻯ با او به دشمنﻰ
برخاستند؛ همﭽنين دوستان مشهورﻯ يافت كه او را تشويﻖ كردند ،ﭼنانكه امرسون نوشت:

»در آستان زندﮔﻰ بزرﮔت بر تو درود مﻰفرستم« و همو وﻯ را تشويﻖ كرد كه در ﭼاپ
سوم كتابﺶ تجديدنﻈر كند و اشعار تند را كنار بگﺬارد .او در آن هنگام ،منشﻰ وزارت كشور

امريﻜا بود كه وزير كشور در همان وقت وﻯ را به اتهام يﻚ كتاﺏ »ناشايسته« از سِ َمت
خود معزوﻝ كرد .سﭙﺲ وﻯ به واشنگتن رفت و در  54سالگﻰ احساﺱ ﻏربت كرد و مرگ

خود را نزديﻚ ديد .بنابراين به نيوجرسﻰ نزد مادر و برادر خود برﮔشت .وﻯ در اين تاريﺦ،
مادرﺵ را ازدست داد و از اين بابت دﭼار يﺄﺱ و افسردﮔﻰ شد .او بعد از ازدستدادن شﻐلﺶ

دﭼار بيمارﻯ و تشنﺞ عﺼبﻰ شد .در اين هنگام به منتقد كتاﺏ خود نوشت» :اﮔر بﺨواهيد
باز هم مطلبﻰ دربارﺓ من و كتابم بنويسيد ،شايسته و ﺿرورﻯ است كه اشاره كنيد به اينﻜه

برگهاﻯ علﻒ و سرايندﺓ آن در مجامﻊ رسمﻰ امريﻜا بهنﺤو تﺤقيرآميزﻯ نديده ﮔرفته شده
است ،ناشران هر دو را طرد كردهاند و شاعر از امرار معاﺵ مﺤروم شده است ،...تنها براﻯ

اينﻜه اين كتاﺏ را بهوجود آورده است«.

دو ساﻝ ،سالمتﻰ خود را بهدست آورد و كمكم به شهرت رسيد و منﻈومﺔ آنگاه كه ﮔﻞهاﻯ
ياﺱ آخرين بار در آستانﺔ خانه شﻜفت را كه مورد پسند عامه واقﻊ شد ،نوشت.

وﻯ در  65سالگﻰ دركنار دخمهاﻯ در كنار راهآهن مﻰزيست و فقﻂ بهكمﻚ مادﻯ

دوستانﺶ از ﮔرسنگﻰ نجات مﻰيافت .وﻯ هرﮔز اشعار خود را علﻰرﻏم مﺨالفت دولت ،حﻚ
و اﺻالﺡ نﻜرد و دربرابر بﺨشﺶ دوستانﺶ ﮔفت» :اين كمﻚ ،انبوهترين موﺝ مهر و عطوفتﻰ
است كه تاكنون مرا دربر ﮔرفته است« .علﻰرﻏم مﺤبوبيت ويتمن ،دادستان ماساﭼوست

كتاﺏ برگهاﻯ علﻒ را توقيﻒ كرد .حتﻰ بعد از مرگ شاعر نيز سانسور دست از كتاﺏ او

برنداشت و ﮔويا اخيراً در شهر كبﻚ كانادا آن را با نام اوراﻕ مﻀره و مﺨرﺏ و منافﻰ عفت

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در ساﻝ  ،1877ناتوانﻰ و فقر او را به فروﺵ كتاﺏهاﻯ خود در فيالدلفيا وادار كرد .بعد از

15

ادبیات ت

ﻡ ،شمارة 9
طبیقی ،ساﻝ سو

ازميان بردند.

سرانجام وﻯ براثر سﻞ و فلﺞ در  26مارﺱ در همان خانﺔ دوران كهنسالﻰاﺵ ازدنيا
رفت .در مراسم تدفينﺶ ،اشعارﺵ را با ﺻداﻯ بلند مﻰخواندند و در فواﺻﻞ آنها عباراتﻰ از
افالطون و بودا و كنفوسيوﺱ و عيسﻰ و نيز آياتﻰ از قرآن و زند اوستا تالوت مﻰكردند .قيام
ويتمن ،قيام برﺿد سنتهاﻯ كهن اجتماعﻰ و ادبﻰ بود .وﻯ همﺔ سنتها را مﻰشﻜست.
انديشههاﻯ او وابسته به سﺨتﻰها و كارﮔران بود ،نه كسانﻰ كه كنار بﺨارﻯها ﭼرت
1
مﻰزدند( .پرهام)12 :1383 ،

ازميان شاعران قرن نوزدهم ،ويتمن تنها كسﻰ بود كه جرﺃت كرد خﺼوﺻيت مشترك

انبوه انسانيت ﮔرداﮔرد خود را بﻰپرده و بﻰپيرايه بيان كند؛ با اينهمه ،فرياد او ،فرياد تنهايﻰ
بود .شعرهاﻯ عﺼيانﻰ و ﻏريﺐ والت ويتمن ،با طعن و لعن هنرشناسان و بﻰاعتنايﻰ مردم

عادﻯ روبهرو شد ،اما ويتمن با زندﮔﻰ آشناتر از آن بود كه سﻜوت بهتزدﺓ آنان را حمﻞ
بر حﻖناشناسﻰ يا نافهمﻰ و بﻰارزشﻰ ايشان كند .او احساﺱ مﻰكرد و ﭼه بسا بهيقين

مﻰدانست ﮔروه انبوهﻰ كه در ﮔرداﺏ تالﺵ خود دستوپا مﻰزنند و فرﺻت سربلندكردن
ندارند ،از ثمرﺓ كار خود مﺤروم هستند .او هرﮔز سرخورده نشد و انسان و ستايﺶ از او را

همﭽنان موﺿوﻉ و انگيزﺓ شعرهاﻯ خود قرار داد.
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بشردوستﻰ او كمتر دربين شاعران ديده شده است .يﻜﻰ از منتقدان دربارﺓ او ﮔفته است:

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

»او يﻜﻰ از بزرگترين سرايندﮔان نﻐمﺔ عشﻖ است ،ﭼون جهان براﻯ او ﻻزمﺔ درك جهان

است« .ويتمن ﭼون در ديگران مﺤو مﻰشود ،زنده مﻰشود؛ و همين امر به شعر وﻯ رنﮓ
و بوﻯ ﺻوفيانهاﻯ مﻰدهد .ويتمن بنا به ﻏريزﺓ پرستﺶ زندﮔﻰ ،همه ﭼيز را در سير و سفر

خود مﻰپﺬيرد؛ دست رد بر سينﺔ هيﭻكﺲ نمﻰزند و تمامﻰ پديدههايﻰ را كه عناﺻر فردﻯ

رﻏم عﺼيانها ،ﭼون با جهان و
و بشرﻯ در آنها جلوهﮔر است ،مﻰستايد .از اين رو ،علﻰ ِ
جهانيان روبهرو مﻰشود ،حالتﻰ از تسليم و رﺿا در او ديده مﻰشود .وﻱ خود مﻰﮔويد ...» :در

اينجا ،درﺱ عميﻖ قبوﻝ و پﺬيرﺵ را بايد آموخت .اينجا جاﻯ رجﺤاننهادن يا ازخودراندن
و انﻜار نيست« .و در جاﻯ ديگر مﻰﮔويد» :تن من نيز مانند زمين كه به نيروﻯ جاﺫبه ،همه
1. critical essays on Walt Whitman
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ﭼيز را بهسوﻯ خود مﻰكشد ،بهسوﻯ همﺔ كسانﻰ كه مﻰبينم و مﻰشناسم ،جﺬﺏ مﻰشود«.
(تراويﻚ ،باكنر :1376 ،ﺝ ،2ﺹ)827

واﻥ ويﻚ بروكﺲ ـ منتقد شهير امريﻜايﻰ ـ اين حالت تسليم و رﺿا و قبوﻝ و پﺬيرﺵ

ويتمن را بهخوبﻰ مجسم كرده است» :ﭼون سربازان موجودات افراخته و قوﻯهيﻜﻞ و
زورمندﻯ هستند و ارتﺶ هم بهوجود آورندﺓ سرباز است ،پﺲ ارتﺶ را قبوﻝ مﻰكند؛ يﻚ

مهمانﺨانهدار پير او را بهوجد مﻰآورد ،زيرا كه شراﺏشناﺱ است؛ از ديدار پرستاران لﺬت

مﻰبرد ،ﭼون پاكيزه و ﻇريﻒ و تندرستاند؛ زنان خوﺵپوﺵ ،شوﻕزدهاﺵ مﻰكنند ،ﭼون
زيبا و دﻝزندهاند؛ پوﻝ را دوست دارد ،ﭼون نشانﺔ نوعﻰ قدرت است؛ و از فعاليتهاﻯ

اقتﺼادﻯ و تجارت خوشﺶ مﻰآيد ،زيرا كه آكنده از تﻜاپو و ﭼابﻜﻰ و حادثهجويﻰ است«.

ازلﺤاﻅ ﻏريزه ،كه نيروﻯ واقعﻰ ويتمن از همان است ،در همﺔ اين موارد ،حﻖ با او است،

اما از لﺤاﻅ عقايد و افﻜار ،نتيجﺔ عملﻰ اين منﺶ و مشرﺏ آن است كه با پﺬيرفتن همه ﭼيز،

وﻯ آشفتگﻰ را نيز مﻰپﺬيرد و همواره خود را با عمﻞ انجامشده روبهرو مﻰبيند .همين است
كه جز در پارهاﻯ از موارد كه ناروايﻰهاﻯ اجتماﻉ امريﻜا را بهباد انتقاد مﻰﮔيرد ،هرﮔز در
شايستگﻰ نﻈام و مقررات اجتماعﻰ كهنه ترديد روا نمﻰدارد .اشعار او ﮔوياﻯ عشﻖ بﻰپايان

او به آزادﻯ و عدالت است .در شعر ويتمن ،شﺐ هست و تاريﻜﻰ نيست ،همه جا روشنﻰ
نمﻰجويد ،بلﻜه قالﺐهاﻯ شعرﻯ را در انديشﺔ خود مﻰسازد( .پرهام)18 :1383 ،

سعدي

شاعر بزرگ ايران ،ازنﻈر تاريﺨﭽﺔ زندﮔﻰ ،احتياﺝ به يادآورﻯ و شرﺡ اﺿافﻰ ندارد .فقﻂ

آن قسمت از تفﻜرات او كه درتقابﻞ با ويتمن قرار مﻰﮔيرد ،در اين قسمت آورده مﻰشود.

شايان ﺫكر است كه سعدﻯ شاعرﻯ نهﭼندان سياسﻰ در معناﻯ مبارز مستقيم با جرمهاﻯ

سياسﻰ است .او حتﻰ مﺼلﺢ سياسﻰ هم نيست .معلم اخالﻕ است و از بابت تعهدات اخالقﻰ،

آنطور كه فردوسﻰ و حافﻆ براﻯ ﻇالمان خطر بهحساﺏ مﻰآمدند ،ﻇاهراً ﭼنان نبوده است.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

است .او همانند مولوﻯ ،كيفيت شاعرانﺔ خود را در وزن و قافيه و قالﺐ يﻜدست و استوار شعر
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حافﻆ حتﻰ ﻏزﻝ را كه زمينﺔ مساعدﻯ براﻯ مساﺋﻞ اجتماعﻰ نمﻰتواند باشد ،طورﻯ تﺼوير
مﻰكند كه بتواند ازطريﻖ آن به تعهدات انسانﻰ خود نيز عمﻞ كند و از آن نتايﺞ اخالقﻰ و

اجتماعﻰ مﻰﮔيرد؛ اما سعدﻯ در ﻏزﻝ ،ﻏزلسرا است با تمامﻰ اوﺝ يﻚ شاعر در سﺨن ،و در
قﺼيده و روايت نيز آنﭽه را كه ﻏريزﺓ انسان حﻜم مﻰكند ،بدون هيﭻﮔونه دردسرﻯ و كام ً
ال

با پﺬيرﺵ شرايﻂ موجود ،همراه با توجيهات شگفتآور و قانﻊكننده براﻯ وجدانهاﻯ عادﻯ،
بيان مﻰكند .ولﻰ با تقابﻞ اين دو شاعر (سعدﻱ و ويتمن) ،با اين تﻀاد فﻜرﻯ بيشتر در

زمينههاﻯ موﺿوعات و موتيﻒهاﻯ مشترك آنان مواجه مﻰشويم ،موﺿوعاتﻰ مﺜﻞ عدالت

اجتماعﻰ ،ﻏنيمتشمردن زندﮔﻰ و تربيت .اينﻚ اندكﻰ اشتراكات اين تقابﻞ را بهتماشا

مﻰنشينيم.

مﺤور موﺿوعات سعدﻯ ،فراوان است .در بوستان ،بيشتر درپي زمينههاﻯ عدﻝ و تدبير،

نيﻜوكارﻯ ،عشﻖ و زيبايﻰ ،فروتنﻰ ،خشنودﻯ و خرسندﻯ ،تعليم و تربيت ،سﭙاسگزارﻯ،
ﻏنيمتشمردن عمر و راه درست است .در سيزده باﺏ ﮔلستان نيز سعدﻯ ﭼه در سيرت

پادشاهان ،ﭼه اخالﻕ درويشان ،ﭼه در دانﺶ و برترﻯ و فﻀيلت قناعت ،ﭼه در فوايد سﻜوت
18

و خاموشﻰ ،حتﻰ در باﺏهاﻯ جوانﻰ و پيرﻯ و سﺨنﮔفتن و تربيت نيز ،نﺤوﺓ ارتباطات و
سلوك اجتماعﻰ را مﺤور مساﺋﻞ خود قرار داده است.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

موﺿوعات والت ويتمن ـ اين شاعر رمانتيسم ـ هم كموبيﺶ اين موتيﻒها را دربر

مﻰﮔيرد؛ عناوينﻰ مﺜﻞ :اﻯ آزادﻯ برﮔرد ،سرود شادﻯها ،خياﻝ مﻰكنﻰ قلم خود را براﻯ ﭼه

كسﻰ بهدست مﻰﮔيرم؟

What think you I take my pen in hand; a song of joys turn o
liberated.
I sit and look out; for you, democracy. Outlines for a tomb
to rich givers.

و بسيارﻯ ديگر كه فرﺻتﻰ فراتر از يﻚ وجيزه مﻰخواهد.

اينﻚ مﺨتﺼرﻯ از تقابﻞ اين دو موتيﻒ در زير مﻰآيد:

الگوهاﻯ زبانﻰ اين دو شاعر بزرگ ،هرﭼند كه ازنﻈر زمانﻰ و مساﺋﻞ مطرﺡ در زبان هر
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دوره با دو مليت و دو فرهنﮓ بسيار دور از يﻜديگر مﻰنمايد ،مﻰدانيم كه ماهيت انسان و
مساﺋﻞ مربوﻁ به آن ،مربوﻁ به فرد و دوره و فرهنﮓ خاﺻﻰ نيست و مساﺋلﻰ مﺜﻞ بﺤﺚ
دربارﺓ سعادت واقعﻰ ،ﮔﺬر عمر ،تالطمات روﺡ ناآرام انسانﻰ ،حقيقت و عشﻖ و زندﮔﻰ،

ارزﺵهاﻯ انسانﻰ ،بﻰتفاوتﻰ بعﻀﻰ از افراد دربرابر موﺿوعات نوﻉدوستانه ،استقباﻝ از مرگ،
سازﺵ با زندﮔﻰ ،عدالت اجتماعﻰ ،توﺻيﻒ زندﮔﻰ و ﻏنيمتشمردن و هدفمندﻯ فقر ،نيﻜﻰ

و بدﻯ ،ستايﺶ ﺻلﺢ و زيبايﻰ ،شمهاﻯ از مﺤورها و مشتركات اين دو شاعر ﮔرانمايه است،
هرﭼندكه بهنﻈر مﻰرسد مفهوم آزادﻯ ،تعاريﻒ جداﮔانهاﻯ براﻯ سعدﻯ درتقابﻞ با ويتمن
دارد .شايد در اين مورد ،والت ويتمن را با حافﻆ بهتر بتوانيم مقايسه كنيم .به پارهاﻯ از

اين تشابهات مﻰنگريم :نگاهكردن به سعادت با دو ديدﮔاه معنوﻯ و با دو ديدﮔاه متفاوت؛

سعدﻯ در باﺏ پنجم بوستان ،سعادت را در طلﺐ رﺿايت خداوند و پيمودن راه وﻯ مﻰداند
و مﻰفرمايد:

سعادت به بﺨشايﺶ داور است
ﭼو دولت نبﺨشد سﭙهر بلند
نه سﺨتﻰ رسيد از ﺿعيفﻰ به مور

به بدبﺨتﻰ و نيﻚبﺨتﻰ قلم
نه روزﻯ به سرپنجگﻰ مﻰخورند
بسا ﭼاره دانا به سﺨتﻰ بمرد

(خطيﺐ رهبر1371 ،الﻒ)550 :

برفته است و ما همﭽنان در شﻜم
كه سرپنجگان تنﮓروزﻯترند
كه بيﭽار ﮔوﻯ سالمت ببرد

والت ويتمن اين مﻀامين را اينﮔونه مﻰسرايد:
شادترين سرود را بساز
سرودﻯ سرشار از موسيقﻰ
سرشار از مردﻯ و زنﻰ و كودكﻰ
سرشار از كارهاﻯ همگان
سرشار از بﺬرها و درختان
براﻯ ﺻداهاﻯ حيوانات

(همان ،ﺹ)566
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وﻱ دربارﺓ سرنوشت مﻰﮔويد:

نه در ﭼنﮓ و بازوﻯ زورآور است
نيايد به مردانگﻰ در كمند
نه شيران به سرپنجه خوردند و زور
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براﻯ ﭼابﻜﻰ و تعادﻝ ماهﻰها
سرود فروافتادن قطرههاﻯ باران
سرودﻯ براﻯ آفتاﺏ و خيزﺵ امواﺝ
وه ،ﭼه شاد است روحﻰ كه از قفﺲ آزاد است
روحﻰ كه همﭽون شهاﺏ به هر سو مﻰجهد
براﻯ دانستن پهنﺔ زمين و زمان خود را كافﻰ نمﻰدانم
هزاران زمين ،و تمامﻰ زمان را مﻰخواهم!
وه ،كه همدلﻰ با روﺡ انسانها باﻻترين شادمانﻰها است
توانايﻰ پرورﺵ سيﻞهاﻯ بﻰپايان و مستﺤﻜمﻰ كه همدلﻰ مﻰسازد!
!O to make the most jubilant song
!Full of music full of manhood, womanhood, infancy
Full of common employments full of grain and trees
O for the voices of animals
!O for the swiftness and balance of ﬁshes
!O for the dropping of raindrops in a song
!O for the sunshine and motion of waves in a song
!O the joy of my spirit it is uncaged it darts like lightning
It is not enough to have this globe or a certain time,
I will have thousands of globes and all time,
O the joy of that vast elemental sympathy which only
The human soul is capable of generating and
emitting in steady and limitless ﬂoods.
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(پرهام)116 :1383 ،

سعدﻯ و والت ويتمن دربارﺓ ﮔﺬر عمر و ﻏنيمتشمردن آن ،اشعار بسيارﻯ دارند .سعدﻯ

مﻰﮔويد:

جهان اﻯ پسر ،ملﻚ جاويد نيست
نه بر باد رفتﻰ سﺤرﮔاه و شام
به آخر نديدﻯ كه بر باد رفت
كسي زين ميان ﮔوﻱ دولت ربود
بهكار آمد آنها كه برداشتند

ز دنيا وفادارﻯ اميد نيست
عليهالسالم
سليمان
سرير
خنﻚ آن كه با دانﺶ و داد رفت

كه در بند آسايﺶ خلﻖ بود
نه ﮔرد آوريدند و بگﺬاشتند
(انورﻯ)59 :1375 ،
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والت ويتمن در شعرﻯ تﺤت عنوان »تويﻰ كه مرا در مشت خود دارﻯ« مﻰﮔويد:
whoever you are holding me now in hand
without one thing all will be useless,
I give you fair warning before you attempt me further
I am not what you supposed, but far diﬀerent
The way is suspicious, the result uncertain, perhaps destructive
You would have to give up all else.

تويﻰ كه مرا در مشت دارﻯ!
بهجز يﻚ ﭼيز همه بيهوده است!
قبﻞ از نابودﻯام به تو هشدار مﻰدهم...
راجﻊ به زندﮔﻰات آنﭽه مﻰپنداشتﻰ
همان است كه اﮔر به سويﻰ نهﻰ تو نيز نابود خواهﻰ شد.

(پرهام)24 :1383 ،

ويتمن در دنبالﺔ شعر ،بيتﻰ را مﻰسرايد كه يادآور شعر شاعر بزرگ ما حافﻆ است:
شﺐ تاريﻚ بيم موﺝ ﮔردابﻰ ﭼنين حاﺋﻞ

وﻱ مﻰﮔويد:

كجا دانند حاﻝ ما سبﻜباﻻن ساحﻞها

مسيرﻯ نامعلوم كه شايد حاﺻلﺶ هم نامعلوم و مرﮔبار باشد
مجبورﻯ همه ﭼيز را رها سازﻯ
و اين من هستم كه تو را مﻰتوانم راهنمايﻰ كنم.

21

سعدﻯ دربارﺓ انسانيت در باﺏ دوم بوستان مﻰفرمايد:
اﮔر هوشمندﻯ به معنﻰ ﮔراﻯ
كهرا دانﺶ و جود و تقوا نبود
كسﻰ خسبد آسوده در زير ﮔﻞ
زر و نعمت اكنون بده كان توست

كه معنﻰ بماند نه ﺻورت بهجاﻯ
به ﺻورت درﺵ هيﭻ معنا نبود
كه خسبند از او مردم آسودهدﻝ
كه بعد از تو بيرون ز فرمان توست

(خطيﺐ رهبر 1371 ،الﻒ)251 :
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The way is suspicious, the result uncertain ،perhaps
Destructive.
You would have to give up all else, I alone would expect to be
your sold
And exclusive standard.
(همان ،ﺹ )25
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والت ويتمن با مﻀمونﻰ جهانشموﻝتر مﻰﮔويد:

با ﮔوﺵ جان بشنو كه من با تو يﻜﻰ هستم
پاداﺵ من از نوﻉ لطيﻒ و كليشهاﻯ نيست
پاداشﻰ است نو اما هرﭼيز نو سﺨت است
مزد تجربههاﻯ سﺨتﻰ كه بر تو ﮔﺬشته است
ماﻝ و ثروتت اندوختنﻰ نيست
مجبورﻯ هرﭼه دارﻯ براﻯ ديگران هم درنﻈر بگيرﻯ

و مﻀمون اين شعر زيبا كه اﻏلﺐ شاعران ما نيز به اين مﻀمون اشاره داشتهاند:
هيﭻ مالﻰ را نديدن ،جز آنﭽه ازآن تو تواند بود

Listen! I will be honest with you,
I don’t oﬀer the old smooth prizes, but oﬀer rough new prizes
These are the days that must
Happen to you:
You shall scatter with lavish hand
All that you earn or achieve,
To see no possession but you may possess it.
(پرهام)215 :1383 ،
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ويتمن درمورد ﻏفلت و بﻰخبرﻯ و بﻰعاطفگﻰ مﻰﮔويد:
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هر كه مﻰخواهﻰ باﺵ اما پيشم بيا!
ﭼه زن و ﭼه مرد ،بهپيﺶ آﻯ!
نبايد در خانﺔ خود راحت در خواﺏ و خياﻝ باشﻰ
نگو كه خانهاﻯ است كه با دست خود ساختهام
نگو كه ديگران برايت ساختهاند
از پناهگاه خود بيرون بﺨز!
از پشت پردههايت بيرون بيا!
تو هم كه همﭽون ديگران بد بودﻯ ،از روزنﺔ وجود خويﺶ نگاه كن
ازميان خوشﻰهاﻯ مردمان ،از ميان رقﺺها و خوردنها و نوشيدنها
درحالﻰكه درون زيورها هستند
درون ﭼهرههاﻯ بهﻇاهر شسته و آراسته
ببين كه ﭼگونه نوميد و منفور و ساكتاند!

!Whoever you are, come forth

مو ت
یﻒهاﻯ م
ش
ت
ر
ﻙ
ر
ا
س
تنمايی در...

!or man or woman come forth
you must not stay sleeping and dallying there in the house,
though
built it, or though it has been bult for you,
out of the dark conﬁnement! out from behind the screen
behold through you as bad as the rest,
through the laughter,
dancing, dining, supping, of people,
inside of dresses and ornaments, inside of those
wash, had and trim had faces
behold a secret silent loathing
and despair.
(همان ،ﺹ )25

سعدﻯ در باﺏ دوم بوستان فرمايد:
پريشان كن امروز ﮔنجينه ﭼست
كسﻰ ﮔوﻯ دولت ز دنيا برد
به ﻏمﺨوارﮔﻰ ﭼون سرانگشت من
مﻜن بر كﻒ دست نه هرﭼه هست
مگردان ﻏريﺐ از درت بﻰنﺼيﺐ

كه فردا كليدﺵ نه در دست توست
كه با خود نﺼيبﻰ به عقبا برد
نﺨارد كﺲ اندر جهان پشت من
كه فردا به دندان برﻯ پشت دست
مبادا كه ﮔردﻯ به درها ﻏريﺐ
(خطيﺐرهبر1371 ،الﻒ)252 :

بدﻯ مﻰبينﻰ:

بزرﮔﻰ رساند به مﺤتاﺝ خير

كه ترسد كه مﺤتاﺝ ﮔردد به ﻏير

(همان ،ﺹ)252

درحالﻰكه براﻯ ويتمن ،مقابلهاﻯ نيست؛ بلﻜه نفﺲ نيﻜﻰ مهم است:
نﻐمﺔ يﻚ تن را مﻰسرايم ،نﻐمﺔ يﻚ فرد سادﺓ جداافتاده
با اينهمه كلمﺔ دموكراتيﻚ و كلمﺔ همگﻰ را بر زبان مﻰآورم
دربارﺓ سر تا پاﻯ كالبد آدمﻰ نﻐمه سر مﻰدهم
ﺻورت ﻇاهر و مﻐز بشرﻯ هيﭻيﻚ بهتنهايﻰ شايستﺔ الهﺔ الهام نيست
تمامي وجود آدمﻰ بسﻰ شايستهتر است
من دربارﺓ زن و مرد يﻜسان مﻰسرايم
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بايد درنﻈر داشت كه سعدﻯ تﺤﺬيراتﺶ را با مقابله به مﺜﻞ بيان مﻰكند :اﮔر بدﻯ كنﻰ،
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دربارﺓ زندﮔﻰ كه از شور و طﭙﺶ و نيرو عﻈمت يافته مﻰسرايم ،شادمانه
ازبراﻯ آزادترين ﭼيزﻯ كه براساﺱ قوانين آسمانﻰ شﻜﻞ بسته است
مﻰسرايم
سرود انسان نو را مﻰسرايم

One’s –self I sing, a simple separate person, yet utter the word
democratic, the word En –Masse
Of physiology from top to toe I sing,
Not physiognomy alone nor brain is worthy for the muse,
I say the form complete is worthier far,
The female equally with the male I sing
Of life immense in passion, pulse, and power,
Cheerful, for freest action form’d under
The laws divine,
The modern man I sing
(پرهام)29 :1383 ،

در انتها دو شعر از اين دو شاعر توانا در مﻀمونﻰ واحد ـ ﻏنيمتشمردن ايام و كوتاهﻰ

زندﮔﻰ ـ مﻰآورم:
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سعدﻯ در ﻏزليات خود مﻰﮔويد:
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رفيﻖ مهربان و يار همدم
نﻈر با نيﻜوان رسمﻰ است معهود
تو ﮔر دعوﻯ كنﻰ پرهيزكارﻯ
و ﮔر ﮔويﻰ كه ميﻞ خاطرم نيست
حديﺚ عشﻖ اﮔر ﮔويﻰ ﮔناه است
ماهرويان
كمند
ﮔرفتار
ﭼو دست مهربان بر سينﺔ ريﺶ
بگردان ساقيا جام لبالﺐ
ﭼو مﻰدانﻰ كه دنيا ﻏم نيرزد
منه دﻝ بر سراﻯ عمر ،سعدﻯ
برو شادﻯ كن اﻯ يار دﻝافروز

همه كﺲ دوست مﻰ دارند و من هم
نه اين بدعت من آوردم به عالم
مﺼدﻕ دارمت واﷲ اعلم
من اين دعوﻯ نمﻰدارم مسلّم
ﮔناه اوﻝ ز حوا بود و آدم
نه از مدحﺶ خبر باشد نه از ﺫم
به ﮔيتﻰ در ندانم هيﭻ مرهم
بياموز از فلﻚ دور دمادم
ز روز مانده روزﻯ مﻰشود كم
كه بنيادﺵ نه بنيادﻯ است مﺤﻜم
ﭼو خاكت مﻰ خورد ﭼندين مﺨور ﻏم

(خطيﺐرهبر1371 ،ﺏ)517 :

والت ويتمن در منﻈومﺔ سرود راه ﮔشاده 1مﻰﮔويد:

مو ت
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تنمايی در...

در اينجا درﺱ عميﻖ قبوﻝ و پﺬيرﺵ را بايد آموخت
اينجا جاﻯ رجﺤاننهادن يا ازخودراندن و انﻜار نيست
سياهان پيﭽيدهمو ،بدكاران ،بيمارﻯزدﮔان
و بﻰسوادان از اين در رانده نمﻰشوند
زايﺶ نوزاد ،بهدنباﻝ طبيﺐشتافتن ،پرسهزدن ﮔدايان
تلوتلوخوردن مستان ،جمﻊ خندان بﻰسروپايان
جوان فرارﻯ ،ارابﺔ مرد ثروتمند،
آدم خودآرا ،جفت ﮔريزان
بازارﻯ سﺤرخيز ،ارابﺔ مردهكشﻰ ،اسباﺏكشﻰ به شهر
بازﮔشت از شهر
همه مﻰﮔﺬرند
من نيز مﻰﮔﺬرم ،هر ﭼيز مﻰﮔﺬرد ،هيﭻيﻚ را نمﻰتوان باز داشت
همه پﺬيرفته شدهاند و همه در ﭼشم من ﮔرامﻰاند...

(پرهام)197 :1383 ،

1. song of the open road
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here the profound lesson of reception,
not denial the, the felon, the black with his woolly head
d the I, diseas
are not denied, illiterate persons,
the beggar, the hasting after the phycian, the birth laughing party
of mechanics, s stagger, the drunkard, tramp
the fop, s carriage, the rich person, the escaped youth, eloping
couple,
the moving of, the hearse, the early market-man, furniture into
the town,
the return back from the town
none can be, any thing passes, I also padd, thery pass,
interdicted
none but shall be dear to me, none but are accepted.

ادبیات ت
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