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سیدحسیم سیدی



سكینه صارمی گروی

چكیده
آزادی ،وطن و عشق مهمترین مؤلفههایی هستند که شاعران و نویسندگان کالسگیک
و معاصر ،آنها را در آثار و نوشتههایشان بهتصویر کشیدهاند .جبگران خلیگلجبگران و
قیصر امین پور مانند هر شاعر دیگری از محی و اوضگاع سیاسگیگ اجتمگاعی زمگان
خویش تأثیر گرفتهاند؛ و بهخوبی توانسته اند ماامینی مانند وطگن ،طبیعگت ،آزادی،
عشق ،درد و رنج ،سیاست و ...را بهتصویر بکشند.
این مقاله کوشش تطبیقی است در بررسی دیدگاه دو شاعر معاصر جبران خلیگل
جبران و قیصر امینپور تا تفاوت و شباهت فکری آنها بهتصویر کشگیده شگود .ایگن
پژوهش بر چند فرضیه استوار است .اینکه؛ جبران و قیصر شباهت فکگری بسگیاری
دارند .و دیگر اینکه ،هر دو شاعر را میتوان در زمره شاعران رمانتیک و نوستالژیک
قرار داد .همچنین مؤلفههایی مانند آزادی ،عشق ،وطن بهخوبی در اشعار آنها مشهود
است .از رهگذر این پژوهش چنین بهنظر میرسد که ایگن دو شگاعر در زمینگههگای
بسیاری با یکدیگر شباهت فکری دارند.
کلیدواژهها :ادبیاتتطبیقی ،آزادی ،وطن ،عشق ،جبران خلیلجبران ،قیصر امینپور

 عاو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (استاد).
 دانشآموخته دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)s.saremi66@yahoo.com .
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مقدمه
االدبالمقةرن»؛ مقایسه و

عمدهترین وظیفه ادبیاتتطبیقی 7و معادل آن در زبان عربی« ،
موازنه میان آثار ادبی پدید آمده در زبانهای مختل

و تبیین مگوارد تشگابه و تفگاوت

برخی از آثار از جنبهها و زوایای گوناگون است .ادبیاتتطبیقی از روابگ ادبگی ملگل
مختل

با یکدیگر و نیز از انعکاس و بازتاب ادبیات ملتی در ادبیگات ملگت یگا ملگل

دیگر سخن میگوید (فخر .)739 :7082 ،در بررسی تطبیقی آثار ،میتوان به چگونگی
تأثیر و تأثر دیدگاههاﻯ فکرﻯ و نقاط وحدت اندیشه بشرﻯ در زمینههاﻯ مختل

پی

برد (نصرت زادگان .)710 :7081 ،ادبیاتتطبیقی یکی از کاربردیترین گگرایشهگای
ادبیات نوین است که در یکی از شاخه هگای خگود بگه بررسگی و مطالعگه آثگار ادبگی
فرهن های گوناگون می پگردازد و سگبب تعامگل متقابگل و گسگتر
کشورهای مختل

مرزهگای ادبگی

میگردد .بهعبگارتدیگگر ،در ادبیگاتتطبیقگی روابگ و مناسگبات

ادبیات ملت ها و اقوام مختل

مورد تجزیه و تحلیل قرار مگیگیگرد و از تأثیرپگذیری

ادبیات یک ملت از ادبیات سایر ملل سخن به میان میآید .زریگنکگوب در جلگد اول
نقد ادبی درباره ادبیاتتطبیقی چنین میگوید؛ ادبیات تطبیقی درواقع عبارت اسگت از
تحقیق دربارة رواب و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختل

جهان (زریگنکگوب،

.)760 :7024
در این مقاله با تکیه بر مجموعه اشعار جبران خلیلجبران و مجموعه اشعار قیصگر
امینپور به این پرسشها پاس داده میشود که؛ آیا جبران و قیصگر از یکگدیگر متگأثر
هستند؟ مؤلفههای سه گانه (آزادی ،وطن و عشق) در اشعار آنها چگونه بازتاب داشته
است؟ کدامیک از دو شاعر در بیان مفاهیم عصر خویش موفقتر بودهاند؟
پژوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحگوة بگهکگارگیری مؤلفگههگای
1. comparative literature
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معنایی سهگانه در آثار جبران خلیلجبران و قیصر امینپور .البته بهنظر نمیرسد قیصر
با جبران آشنایی داشته باشد؛ فق شباهت فکری هر دو شاعر ،نگارنده را برآنداشگت
تا کارکرد این سه مؤلفة معنایی در آثارشان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
پیشینه تحقیق
اندیشههای این دو شاعر هر کدام بهصورت جداگانه در قالب کتاب و مقاالتی مگورد
بررسی قرار گرفته؛ اما بهصورت تطبیقی تاکنون پژوهشی انجام نشده است .کتابی بگه
نام «به باغ همْسفران» تألی

سید حسین سیدی که به بررسی زنگدگی و اندیشگههگای

جبران و سپهری پرداخته است؛ همچنین مقاله ای از ایشان در رابطه با عرفان با عنوان
«ارم ذاتالعماد»؛ مقاله «طبیعت گرایی در آثار جبران» از خلیل پروینی؛ کتاب «جبگران
الفیلسو » و «جبران ،ادبه و حیاته» از خالد غسان نیز از جمله این پژوهشها دربگارة
جبران است .دربارة قیصر امینپور و اندیشههای وی نیز ،کتگابی بگا عنگوان مجموعگه
اشعار ،یادنامه قیصر و همچنین مقاالتی مانند شعر کودکانه ،بررسی زمینههای دلتنگی،
بینامتنیت قرآن در ادبیات قیصر انجام شده است.
رو

تحقیق

بررسی این دو اثر ،بر مکتب آمریکایی اسگتوار اسگت .ایگن مکتگب بگرخال

مکتگب

فرانسه برآنعقیده است که برای تطبیق دو اثر ادبی نیازی به تقارن تاریخی میان آن دو
نیست .بدین مفهوم که بدون اینکه مبادله ای میان دو اثر صورت گرفته باشد یا اینکگه
ارتباطی میان دو نویسنده برقرار شده باشد نیز میتوان به تطبیق دو اثر ادبی پرداخگت
(کفافی .)79 :7086 ،در این پژوهش کگه از رو

تحلیلگی گ توصگیفی و کتابخانگهای

استفاده شده است؛ پس از معرفی جبران و قیصر ،رویکگرد معنگایی (عشگق ،وطگن و
آزادی) در نگاه این دو شاعر و نویسنده بزرگ مورد بررسی و واکاوی قرار میگیرد.
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نگاهی به زندگی جبران خلیلجبران
«جبران خلیل جبران در ششم ژانویه سال 7880م .در خانواده مارونی از طبقه متوس
در «البشری» ،ناحیهای کوهستانی در لبنان زاده شد» (حطی 7481 ،م .)901 :جبگران و
مادر

رابطه ای نزدیک و صمیمی داشتند؛ و همان ،کشش هنگری جبگران را تقویگت

میکرد .او یک برادر به نام «پیتر» از همسر اول مادر

و دو خواهر به نام «ماریانه» و

«سلطانه» داشت .پدر وی در سال 7840م .به زندان افتاد؛ و آنها برای گریز از فقر بگه
آمریکا رفتند و در بوستون مقیم شدند .جبران در دوازده سالگی اسگتعداد خگود را در
زبان انگلیسی و نقاشی آشکار کرد؛ و دو سال بعد برای تکمیل تحصیالت عربگی بگه
لبنان بازگشت و در در دبیرستان «الحكماة» بیگروت بگه تحصگیل پرداخگت .در سگال
7436م .نیز دوباره به بوستون بازگشت (غسان .)71 :7480 ،در همین سال به فاصگله
چند ماه «سلطانه» خواهر

و بعد مادر

و بعد از فاصله کوتاهی «پیتر» بگرادر

را

به علت بیماری از دست داد .بعد از چندی برای فراگیری نقاشی به پگاریس رفگت و
پس از دوسال به بوستون برگشت.
اولین اثرادبی او کتاب «المجنون» (دیوانه) با ویراستاری «ماری هاسگکل» بگود .در
سال 7476م .به نیویورک رفت و تنها رمان بلند عربیا

را با نام «األجنحةالمتكسرة»

(بالهای شکسته) منتشر ساخت و فرهنگستان ادبیات عرب را با جمعگی از شگاعران
عرب تشگکیل داد .او «بعگد از چگاپ کتگاب «آلهاةاألرض» ،در بیمارسگتان نیویگورک
درگذشت .پیکر او را به البشری بازگرداندند و در زیرزمین صومعه «ماراسه سرکیس»
جای دادند» (خلیلجبران .)78 :7446 ،از آثار او عالوه بر کتابهای یادشده ،میتگوان
از کتابهای «الموسیق ،عرائسالمروج،األرواحالمتمردة،األجنحةالمتكسارة،الموابا ،
االنسةن،آلهةاألرض» و ...نام برد (همو.)63 :7449 ،

النب ،یسوع 
بن
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نگاهی به زندگی قیصر امیمپور
قیصر امینپور در دوم اردیبهشت سال 7008ه.

در روستای «گتوند» دزفگول متولگد

شد .وی تحصیالت ابتدایی و متوسگطه خگود را در گتونگد و دزفگول بگه پایگان بگرد
(صدری و دیگران .)092 :7080 ،در همان زمان خواهر

را که بیمار بگود بگه دلیگل

عدم امکانات در روستا از دست داد و این در روحیه و عواط

شاعر تگأثیر بسگیاری

گذاشت« .چندی بعد خانواده وی ،گتوند را ترک کرده و به دزفول آمدنگد .او کگه در
همان سال ،زادگاهش را براﻯ تحصیل در رشته دامپزشکى در دانشگگاه تهگران تگرک
کرده بود؛ پسازمدتى ،این رشته را به رشته علوم اجتماعى تغییگر داد و بگاز هگم ایگن
رشته را پس زد و در رشته مورد عالقها  ،ادبیات فارسی مشغول تحصگیل شگد .در
همان سالها در شکلگیری حلقه هنری و اندیشه اسالمی در حوزه هنری بگا افگرادی
چون سید حسن حسینی ،سلمان هراتی ،محسن مخملبا

و حسامالگدین سگراج و...

همکاری داشت؛ و در ضمنِ آن ،دکترای خود را در رشته زبگان و ادبیگات فارسگی از
دانشگاه تهران در سال  7012اخذ کرد (امینپور7082 ،ال .)76 :
در سال  7021سردبیر مجله «سرو

نوجوان» شد و از همگین سگال در دانشگگاه

الزهرا و دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد .در سگال  7086نیگز بگهعنگوان عاگو
فرهنگستان ادب و زبان فارسی انتخاب شد .اولین مجموعة شعر

را در سال 7020

با عنوان «تنفس صبح» و سپس دومین مجموعه را با عنوان «دستور زبان عشق» و «در
کوچه آفتاب» به بازار فرستاد (حکاک .)64 :7081 ،مجموعگة «آینگههگاﻯ ناگهگان» ،از
یکسو تأثیرگذاری شاعرﻯ او را در طی

هنرمندان پیشرو انقگالب تثبیگت کگرد و از

سوی دیگر ،موجودیت شاعرﻯ او از نسل جدید به رسمیت شناخته شگد .در اواسگ
دهه هفتاد ،دومین دفتر شعری «آینههاﻯ ناگهان  »6منتشر شد کگه از شگعرهاﻯ موفگق
نسل انقالب بهشمار مىآید (امینپور« .)1 :7016 ،گلها همه آفتابگردانند» جدیدترین
کتاب امینپور نیز در سال  7087منتشر شد .قیصر پس از تصگادفی ،سگالهگا گرفتگار
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بیمگگاری کلیگگه بگگود و بیمگگاری قلبگی هگگم مزیگگد بگگر علگگت شگگد .عاقبگگت در یکگگی از
بیمارستانهای تهران در سال  7082چشم از جهان فرو بست .از دیگر آثار این شگاعر
گرانقدر میتوان ،بیبال پریدن ،گزیده اشعار و ...را نام برد (همو7082 ،ج.)72 :
 .2عشق در اندیشه جبران خلیلجبران و قیصر امیمپور
الف) عشق در اندیشة جبران
عشق در لغت عبارت است از :دوست داشتن افراطی ،دوستی مفرط ،محبت تام ،و در
تعری

آن گفتهاند :یکی از عواط

انسانی است کگه مرکگب از تمگایالت جسگمانی،

حس جمال ،حس اجتماعی ،و عزت نفس و ...است (عمید .)104 :7084 ،در معنگای
اصطالحی عشق گفته اند؛ از عشقه گرفته شده؛ گیاهی است که در باغ پدید میآیگد و
در بن درخت اول بی در زمین سخت میکند و سپس سگر برمگیآورد و خگود را در
درخت میپیچد و همچنان می رود تا همه درخت را فرا گیرد و چنگانش در شگکنجه
کشد که نم در میان رگ درخت نمانگد و( ...سگهروردی« .)618 :7098 ،عشگق نمگود
ناب و نهان همبستگی آدمیان است ،انسان به شیوهای سطحی و تصادفی و با تفکّگری
صرفاً درونگرایانه به دیگران نمیپیوندد .انسان تنهایی را برنمیتابد ،عشق بگه انسگان
در کلیّت خود این روح غنایی را سرشار کرده است و عشق چشمانداز اصلی اوست.
گاه عشق چنان کلّی و تعمیمپذیر است که گویی بگهجگای همگه آرمگانهگا و آرزوهگا
نشسته است» (مختاری .)629 :7016 ،جبران نیز عشق را اینگونه تعری

میکند که:

«المیحیالی ُاالتُعب ااالّاایفسیهیقاواالتیأطُمُااالّامعاایفسهق/االمیحیالی ُاالاتیملا ُاعیا ایقاوا
التُ ددُاأ ادیملمُهقاایحیدٌاال َّاالمیحیالی یاممحیف ابدقلمیحیالی د»؛ «عشق هدیهای نمـیدهـد
مگر از ذات خویش و هدیه ای نمی پذیرد مگر از ذاتش ،نه مالك اسـت و
نه مملوک؛ زیرا عشق برای عشق کافی است» (خلیلجبران.) 82/6 :7446 ،

جبران در «یوم مولدی» (روز تولدم) از مجموعه داسگتانهگای «دمعاةوابتساةمة»
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(اشکی و لبخندی) تمام سرمایة خویش را عشق میداند که کسی نمگیتوانگد آن را از
او بگیرد:
«المُااحالالحُهُام دمقاک قُاصال وقامقزدلقُااُحالواهااال .اوالّامُااُحالحاهااال اسیاأحالوهُا
ال ایاهقدی داالحی ق د .یقلمیحیالَّ اه اکُ ّامقاأسحیب عُاأ اأحصُ یامل هاواالادیقادراایحیادٌاأ ا
دفقدُا اإدق ُ»؛ «آنچه را که در کودکی دوست داشتم هماکنون نیـز دوسـت
دارم و آنچه را که اکنون دوست دارم تا پایان زندگی نیز دوست خـواهم
داشت .عشق همه آن چیزی است که میتوانم به آن دست یـابم ،و کسـی
نمیتواند آن را از مم بگیرد» (همان.)006 :

جبران با عشق زنده است؛ عشق ذات شاعر و تنهگا امیگد او بگرای زنگدگی اسگت.
شاعر عشق را چنان بزرگ میداند که خود را جزئی از آن میداند .او از آغاز زنگدگی
عاشق بوده و تا آخر عمر نیز عاشق میماند.
 )2عشق ورای زمان و مكان

جبران عشق را فراتر از زمان و مکان میپندارد .او تولّگد را زنگدگی و آغگاز عشگق؛ و
مرگ را پایان آن نمیداند:
«أمقاهمعیقاروح قامیالضی ُااهللدامال یاأ اتص اقاالوال ی اأس د ُااالیدقِاوالل قل ؟اا َّا
ح ق یااالاسق دادقاسلم االتیالحیدُدا داال یح داکیمقاأیاَّهقاالتی حیهد اأمقِیاالقال اواهمااالفیضاق ُاا
الواسعُاالمیملُواُابدقیعیعی داالقیمیا داواالمیواکا داالدیخلُاواماعااالیرواحداالمُحعیقاقیا دابدقلمیحیالیا دا
وال ُفُوِداالمُحضیقم ی دابدقلحَّفی اقهُ »؛ «آیا دست قدرت الهی نبود قبـلازآنكـه زادة
اسیران روزگار شویم ،جان ما را به هم پیوند داد .ای سلمی زندگی انسـان
در رحم آغاز نمی شود؛ همچنانکه در قبر به پایان نمی رسد .ایـم فضـای
فراخ از نور ماه و ستارگانی سرشار است که از جانهایی که عشـق را در
آغو

گرفتهاند و نفس هایی که با هم سازگارند ،خـالی نیسـت( ».خلیگل

جبران7446 ،م)606/7 :
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جبران دیدار محبوبش را سرای جاودانه میداند و چنین میگوید:
«طیلَّص ادقامُوتُا أالیبیددی داأهدیرُابدلقیقااالمُحالو عدامعاهمااالعقلی داه قکی.اداقامُاوتُا
ااحیظی ُاحال الح اواه قکاأهحیمعُادبهیاقا»؛ «ای مرگ مرا رهـا کـم؛ چراکـه ابـدیت
(سرای جاودانه) از ایم عالم به دیدار عاشقان شایستهتر اسـت .ای مـرگ
همانجا منتظر محبوب مینشینم و همانجا به او میپیوندم» (همان.)613 :
 )6عشق نتیجه تفاهم روحی

جبران اعتقاد دارد که عشق با همراهی و معاشرت بهدست نمیآید؛ بلکه عشق حاصل
تفاهم روحی است:
«مقاأههی یاال قِیاالمدعادیحیویهمو یاأ االمیحیالی یامُحویلد ابدقلمُعیقع ی داالبیودلی داوالمُ ا قیا دا
المُسحیمی ّ .اا ّاالمیحیالی یاالحیق قی یاه ااب االحیفیاقهُ اال ُوحا اواإ الا ادیاح حاهامااالحیفیاقهُ ا
بدلیحظی ٍاواحدی ٍاالدیح حابدعقٍِاواالبدجد ٍاکقم ٍ»؛ «چه نادانند آن مردمـی کـه گمـان
می کنند ،عشق با معاشرت طو نی و همراهی مستمر پدید میآیـد .عشـق
حقیقی آن است که زادة سازگاری روحی باشد و اگر ایم تفـاهم در یـك
لحظه کامل نشود در یك سال و یك نسل تمام نیز به تكامـل نمـیرسـد»
(همان.)671 :
 )9توصیف محبوب

محبوب جبران گلچینی از زیباییهای مخلوقات خداوند است؛ آرام ،زیرک ،سپید و:...
«ا ّاالمی أ یااالح اأحوالهقامیلالد اعیال هی ابدقل سقاااللوات اأحالحُهُعّامُلُوبدمُ اایدُّهقاالفح واق ا
ها امیخلُومیا شامیجد الیا شاصیا یعیحهیقاا لهیا دامااعاو امیا ادالحیمیقمیا داواتقلّالااقتااألی عا اوا
ت هاالبقوُوِداواعی اسی االمی ُاواهمق داالویر ی داالالی ضیقااواهو دااللی لی داالسو ااامیعیامیالضیا دا
معاال مق اوا ُ ی دامعازیبیداالالیحا دا»؛ «ای جوانان محبوبة مم مانند محبوبههـای
شماست ،آفریده ای شگرف که خدایان آن را از آرامش کبوتر ،پیچ و تاب
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ماران و سرگشتگی طاووس و زیرکی گرگ و زیبایی گـل سـفید و هـول
شب تاریك با مشتی از خاکستر و کف دریا آفریده است» (همان.)044 :
 )4آغاز عشق
«ک قُا االثقم ی دامیش ی دام دیمیقا یحیحیاالحُ وامی

ابأععیحهاالسح دی داوالما یاایفسا ا

الیوو یامی َّ ٍابأصقبدعهاال یقرودی »؛ «هجدهساله بودم که عشق ،چشمانم را بـه اشـعه
جادویی باز کرد و جانم برای نیستیمبار ،انگشتان آتشینش را لمس کـرد»
(همان.)748 :
 )5محبوبههای جبران

جبران و «می زیاده» سالهای متوالی به یکدیگر نامه مینوشتند ولی هیچگاه همگدیگر
را ندیدند« .ماری هاسکل» یکی از شخصیّتهایی بگود کگه در زنگدگی جبگران نقگش
عمده ای داشت؛ چراکه مدّت زیادی بود او را مگی شگناخت .البتگه یگک بگار پیشگنهاد
ازدواج به ماری داده بود؛ امگا بگه دلیگل اخگتال

سگنّی ،بگه او جگواب ر ّد داده شگد.

«میشیلین» نیز کسی بود که جبران نیمی از عمر

را با او زیسته بگود .امگا دربگاره او

گفته اند که چنین شخصیتی وجود ندارد؛ چون در میان نقاشیهای جبران تصویری از
او کشیده نشده است .او در سراسر زندگی جبران تأثیر گذاشته اسگت .جبگران قصگد
ازدواج با او را داشت؛ اما سنّتهای موجود در لبنان مانع ازدواج آنها شد .جبگران تگا
آخر عمر ازدواج نکرد (سیدی.)764 :7089 ،
ب) عشق در اندیشه قیصر امیمپور
قیصر در محیطی گرم و صمیمی و سرشار از عشق و محبت بهدنیا آمد .از مهگمتگرین
دالیل گرایش جوانان به اشعار ایشان ،صمیمیت نهفته در شگعر اوسگت .بگرای قیصگر
زندگی بدون عشق به دشواریِ جانکندن است:
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زندگی بی عشق اگر باشد ،همان جانکندن اسـت
دمبهدم جانکندن ای دل کار دشواریست ،نیست؟
(امین پور7082 ،ب)90 :

او عشق را چارة تمام دردها میداند:
بهجز عشق دردیکه درمان ندارد

به جز عشق راه عالجـی ندیـدم
(همان7082 ،هگ)02 :

عشق از نخستین تا واپسن شعرهای قیصر همهجا جلوهگر است .قیصر راز عشگق
را چنین میداند:
«دست عشق از دامم دل دور باد /میتـوان آیـا بـه دل دسـتور داد /
می توان آیا به دریا حكم کرد /که دلت را یادی از ساحل مبـاد  /مـوج را
آیا می توان فرمود ایست  /باد را فرمود باید ایستاد  /آنكـه دسـتور زبـان
عشق را /بی گزاره در نهاد ما نهاد /خوب می دانست تیغ تیـز را /در کـف
مستی نمیبایست داد» (امین پور7082 ،ب.)00 :

عاشقان در زبان او ،لحن عارفان بهخصوص موالنا را فرایاد میآورد:
عاشــقان جــام فــرح آنگــه کشــند

که به دست خویش خوبانشان کُشند
(موالنا ،دفتر اول :7002 ،ب )664

عاشقان اندر عــدم خیمـه زدنـد

چون عدم یك رنگ و نفس واحدند
(همان ،دفتر سوم :ب )0369

او حتی با این عاشقان سخن میگویگد« :ای شما /ای تمام عاشقان هر
کجا /از شما سالال میکنم /نام یك نفـر غریبـه را /در شـمار نـامهایتـان

اضافه میکنید( »...امینپور.)70 :7016 ،
قیصر خود را با عشق پیوسته میبیند .حر

آخر و قلگه قگا

عشگق را آغگاز نگام

کوچکش میشمارد« :قاف حرف آخر عشق است /همانجایی که نام کوچك مم شروع
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میشود( »...همان7082 ،هگ.)83 :
عشق در زیباشناسی او سهمی اساسی دارد .قیصر چون عاشقان ،همه زیباییهگا را
از چشم معشوق مینگرد:
گر سیاه اسـت شـب و روز دلـم

باید از چشم تو ،از چشم تو دیـد

غنچه از راز تو بـو بـرد شـكفت

گل گریبان بـه هـوای تـو دریـد

مــوج اگــر دعــوی دعــوا دارد

گــردن نــاز بــه نــام تــو کشــید...

روشم از روی تو چشم و دل روز

صبح از نام تـو دم زد کـه دمیـد
(امینپور 7082 ،هگ)770 :

بنابراین ،آن را مانند زیبایی ،همواره رازآمیز میبیند:
عشق است عشق ،مسئله مجهول

گفتیم نـام ،مشـكل بـیحـل را
(همو)762 :7021 ،

بفرمایید تا ایم بیچراتر کار عالم ،عشق

رها باشد از ایم چونوچرا و چندهایما
(همو7082 ،ب)93 :

عشق در زبان قیصر ،هرگز رنگی از شک و تشویش و زشتی نمییابگد و بگا همگه
اضطرابها و تیرگی ها و تردیدها همواره مایه ایمان و امید است .عشق یگانه سرمایه
زیبایی عالم شمرده میشود:
از غم خبری نبـود اگـر عشـق نبـود

دل بود ولی چه سود اگر عشق نبـود

بی رنـگ تـر از نقطـه موهـومی بـود

ایــم دایــره کبــود اگــر عشــق نبــود

از آینـــههـــا غبـــار خاموشـــی را

عكس چه کسی زدود اگر عشق نبـود

در سینه هر سنگ دلی در تپش اسـت

از ایم همه دل چه سود اگر عشق نبود

بی عشق دلم جز گرهی کور چه بـود

دل چشم نمی گشود اگر عشـق نبـود

از دست تو در ایم همـه سـرگردانی

تكلیف دلم چه بود اگـر عشـق نبـود
(همو)01 :7016 ،
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گاه عشق ،طر

خطاب و تمنای شاعر قرار میگیرد تا او را به آفاق زیبگایی گگذر

دهد:
بیا مرا ببر ای عشق با خودت به سـفر

مرا از خویش بگیر و مرا ز خویش ببر

مم از تو بالی بـا بلنـد مـی خـواهم

مــم از تــو تنهــا بــالی بلنــد و بــا پر

دلم زدست زمیم و زمان به تنگ آمـد

مــرا ببــر بــه زمــیم و زمــان دگــر
(همو7082 ،هگ)733 :

قیصر در غزلی دیگر عشق را سرچشمه زیباییها میشمرد و با آن سخن میگوید:
ای عشق ای تـرنم نامـت ترانـههـا

معشــو آشــنای همــه عاشــقانههــا

ای معنی جمال بههرصورتیکههست

مضمون و محتـوای تمـام ترانـههـا

با هر نسیم دستی تكان می دهد گلی

هر نامه ای ز نام تـو دارد نشـانه هـا
(همو7082 ،ب)03 :

عشق در اشعار قیصر ،سیمایی انسانی و صمیمی دارد و زیبا نمود میکنگد .چنگین
بهنظر می رسد که قیصر ارادت خاصی به عشق دارد .و مانند جبران عشق را منبع خیر
و امید و زندگی و نتیجه تفاهم روحی میداند .او زنگدگی خگود را ماالمگال از عشگق
دانسته و بهترین توصیفات را برایش بهکار میگیرد.
 .6وطمگرایی در اندیشة جبران خلیلجبران و قیصر امیمپور
الف) وطمگرایی در اندیشة جبران
یکی از مهمترین مؤلفههای ادبیات مهجر ،گرایش به وطن است .بیشتر ادبای مهجر را
کسانی تشکیل میدادند که دور از وطن بودند؛ لذا وطن برای آنها از دو منظر مطرح
بود .یکی آنکه احساس غربت و نوستالژیک به آن داشته و در فراق آن سخن گفتهاند؛
و دیگر ،شاعرانی که برای رهایی از وطن خود از یگوغ اسگتعمار بگه مبگارزه سیاسگی
میپرداختهاند .جبران به یاد وطن خویش از گذشته و روزهای خوشگی کگه در وطگن
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داشته ،سخن میگوید:
«ک قُابدقالیم داأرمی االغی ی دابی عیاتل یاال یوابد االمُخیضَّا ی داواأ ا یحُابدقلحی یاق داک اقُا
کیقلعُصفُوردامُغی دّ ااواکیقلف اشدامیح یقِّاوالی ادیمُعاال یسا اأیطیافواوییاأی دامیلا ار وِدا
االیمشق دامعاطُبُواتاامدام ا ا اتلا یاالحُقُاو .اأداعیاالساهو ُاالواساعی ؟اأداعا
السَّوام االمُحی یامی ؟اأدعیاالهیوااُاال َّق ؟اأدعامیجدُالبیال عی د؟اأداعاالاوُه یح ؟ا»؛ «دیـروز
با ی تپههای سرسبز ،گوسفندان را می چراندم و از زندگی شادمان بـودم،
دیروز مثل گنجشكان آواز میخواندم (جیـكجیـك مـیکـردم) و چـون
پروانه ها چابك بودم؛ و نسیم ،چابك تر از قدمهای مم بر روی علفها در
کشتزاران نبود .آن دشـتهـای همـوار کجاسـت آن رودهـای کوچـك
آوازخوان کجاست آن هوای پاک ،آن شكوه طبیعت کجاست و الوهیت
مم کجاست » (خلیلجبران)680 :7446 ،
«لواک قُاسُ الُلی امعاالقیمحدااقتال ا اتُ بی ابدِ ُاوالاواک اقُایاقی اا ا ا یضاقاا
بدِ ُ»؛ «ای کا

خوشه گندمی روییده در خاک سرزمینم بودم .ای کا

پرندهای در فضای سرزمینم بودم» (همان.)902 :
«ا ّااالیرضیاکُلُّهیقاوییی اواهیم عُاالالیشیا داماوی ا»؛ «سراسـر زمـیم وطـنم و
انسانها همه همْوطم مم است» (همان.)002 :
«احعُّاال ابدِ ُالجیمقلهیقاوااُح حاسُمّق یابدِ ُالحیعقسحهد .اأتیشیالَّ ُابدمک دامیسقیطیا
رأس اواأعحیق ُاال ابی قارب قُا اها»؛ «به وطـنم بـه خـاطر زیبـاییا

مهـر

می ورزم و هموطنانم را به خاطر بیچارگیشان دوسـت مـیدارم .بـه یـاد
وطم خویش جوان میشوم و مشتا آن خانه ای هستم که در آن پـرور
یافتهام» (همان.)001 :

جبران از زیباییهای لبنان می گوید و به وطن خویش و هرآنچه درآن است ،عشق
میورزد:
«لال قا ابمقا هامعااألحِِداواألمقا .ا حلو شاتیحیعقل ابه ال ٍاواهِ ٍااحویاإزرمق دا
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تاالها اِداواأ اقا ا
السَّمقا.ا أو دا شاهق یا شاساح د شاتحمُاويُا ا اه القتهاقارااق اُ
السَّوام .الال قا ا صِ ٌامج حیهٌات

فٌاصالقحق ام ادمقادقو ال ُماق ُامبعاقایهُ االا ا

المُ ويداواتیحیصقمدُامسقایام دمقادعو ُالفِحو امعاالحُقُو اوالم وِد...ا.ا حامکقراتٌا
تع دُامل امسمیع اأهقزد االفح قتا االل قل االمقم اواأ قا االصالقدقابا عاالال اق رداوا
المعقص »؛ «آن لبنان مم با تمام رؤیاها و امیدهایش ،با تپّهها و کوههایی که
با عظمت و شكوه به آسمان نیلگون سرکشیدهاند؛ درّههایی آرام و رازآلود
دارد که در گوشه و کنار آن صدای زنـگهـا و زمزمـة جویبـاران مـوج
می زند .لبنان دعایی است که صبحگاه چوپانان هنگام چرابردن گوسـفندان
و شامگاه هنگامی که کشاورزان از کشـتزاران برمـیگردنـد ،مـیخواننـد.
(لبنان) خاطراتی است که سـرود دختـران در شـب هـای مهتـابی و آواز
جوانان را در تاکستانها به مییانهها میآورد» (همان.)060 :

جبران با اینکه بیشتر عمر خود را در غرب زیسته؛ هیچگاه وطن و تعلّقخگاطر بگه
آن را از دست نداده است .تمدّن و تکنولوژی غرب نه تنها او را به طر

خود جذب

نکرد؛ بلکه در نامهای به «میخائیل نعیمه» نوشت:
«م شق!ام شق.ااجَّاقا ااهللُاواإداقکاماعاالمدا ا اوالمحماد،اا عاواماعاام کاقاوا
األم دم ع.ااحعاس عو ُابإا ااالله اممی دالال ق االبقه داواأو دحهاالهق ی »؛ «میشـا،
میشا؛ خداونـد مـم و تـو را از تمـدّن و انسـانهـای متمـدّن آمریكـا و
آمریكائی ها نجات داده است .ما به اراده خداوند دوباره به قلههای پاک و
درههای آرام لبنان بازخواهیم گشت» (نعیمه7419 ،م.)631 :

جبران به لبنان افتخار میکند« :أاقالال قا ٌاوال ا خ شابمل » و دوباره این افتخگار را
تکرار میکند« :ل اویعشاأمح ُّابمحسقاه» (خلیلجبران .)638 :7446 ،او در جای دیگگر
عشق خود را تکرار میکند:
«أُح حامسقیطیارأس ابالع دامحالَّح الالِ ُباأُح حاباِ ُابقسا داماعامُحالَّحا ا
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األرضداوی »؛ «به خاطر عالقه ای که به سرزمیم خـود دارم ،زادگـاهم را
دوست دارم و با عشقی که به میهم خود مـیورزم ،سـرزمینم را دوسـت
دارم» (همان.)001 :

لبنان برای جبران ،حالتی نمادین دارد:
«لمُ الال قام اوال الال قا .الم الال قام اوامعضیِتُهاوال الال قا اواهیمقلُه.الم ا
لال قام ابم امقا هامعااأل اضداوالم قزعداوال الال اقا ابماقا اهاماعااألحاِِداوا
األمقا .الال قام امقد شاس قس شاتحو ُاحلّهقااألدقُِااموقالال قا ا حلو ُاتحعقل ابه الا ٍاوا
هِ ٍااحویاألزرا داالسامقاا»؛ «لبنان شما از شما و لبنان مم از مم است .لبنـان
شما و مشكالتش برای شما و لبنان مم و زیبایی هایش بـرای مـم اسـت.
لبنان شما با همه آنچه از اغراض و درگیریهاست برای شما و لبنان مم با
همه آرزوها و رؤیاها برای مم .لبنان شما عقده و گره سیاسـی اسـت کـه
روزگار میکوشد تا آن را بگشاید اما لبنان مم تپههای بلنـد و رفیـع دارد
که بهسوی آسمان نیلگون کشیده شده است» (همان.)066 :

اینگونه وطنداری و وطن دوستی مطلگوب و امگری طبیعگی اسگت؛ زیگرا مگوطن
هرکس برایش عزیز است ،هرچند اعتباری است .و اگر از آن درگذرد و خانگه را بگه
بیگانگان واگذارد ،زیانمند و غمگین خواهد شد .در اشعار و سرودههای جبران ،شوق
به زادگاه و وطن کامالً مشهود است« .البشری» برای او یک آرمانشهر است کگه هگر
لحظه آرزوی نیل به آن را دارد .او نتوانسته با غربگت خگویش دمسگاز شگود؛ چراکگه
بوستون (آمریکا) نتوانست او را راضی و خشنود نگه دارد و شب و روز به یاد زادگاه
خویش زندگی میکرد.
ب) وطمگرایی در اندیشه قیصر امیمپور
قیصر که زاده و پرور یافته روستای گتوند اهواز بگود؛ هنگگام مهگاجرت بگه تهگران
دوست داشت روستای خود را با خود ببرد؛ ازاینرو چنین سروده است:
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«دلم می خواست همه روستا را توی خورجیم پدرم بگذارم و به شـهر
ببرم /مم دوست داشتم مثل کوچههای روسـتا باشـم /مثـل کوچـههـا در
روستا بپیچم ،دور بزنم و محلهها را به هم پیوند بدهم /دوست داشتم مثـل
کوچه ها باشم و در روستا بمانم /مثل جاده که از روستا بیرون مـیرفـت»
(امینپور)09 :7018 ،

شاعر فارسی زبان ،امکانات رفاهی و پیشرفت در شهر را تقبیح مگیکنگد و همگان
سادگی روستا را میپسندد« :مم دلم می خواهد /دستمالی خـیس /روی پیشـانی تبـدار
بیابان بكشم /دستمالم را اما افسوس /نـان ماشـینی /در تصـرف دارد /آبـروی ده مـا را
بردند» (همان.)701 :7021 ،
قیصر ،دل خویش را همچون روستا با لهجهای محلی میداند« :از مم گذشت /امـا
دلم هنوز /با لهجه محلی خود حرف می زند /لهجه محلی مردم /با لهجـه فصـیح گـل و

گندم» (همان .)760 :و هیچگاه تصویرهای ساده روستا را فرامو

نمیکند:

«خوب یادم هست مم از دیرباز /باز جان مـیگیـرد آن تصـویر ،بـاز/
گرگ و میش صبح پیش از هر طلوع /قامت مرد دروگر در رکوع /خوشهها
را با نگاهش می شمرد /داس را در دست گرمش مـیفشـرد /قطـرهقطـره
خستگی را میچشید /دست بر پیشانی دل میکشید» (همان7082 ،د.)709 :

هردو شاعر نسبت به روستا (وطن خود) و روزهای خوشی که در آن میگذراندند
دلتن

بودند و آن را مدینه فاضگله مگیدانسگتند و در برابگر آن از زنگدگی شگهری و

شهرنشینی انتقاد میکردند و چیزی را بدتر از هیاهوی شهر نمیدانستند.
 .9آزادی در اندیشة خلیلجبران و قیصر امیمپور
الف) آزادی در اندیشة جبران
در متون ادبی از آزادی و آزادگی فراوان صحبت شگده اسگت؛ البتگه نگه در مفهگوم و
گستره امروزی .آزادی و آزادگی در متون کهن ،بیشتر به معنای نداشتن دلبستگیهای
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مادی است و در تشویق اینکه «از هرچه رنگ

تعلگق پگذیرد ،آزاد باشگیم» .بنگابراین،

شاهبیت خواستهها و تقاضاها و مهمترین سرفصل شگعری شگاعران ایگن دوره کگه در
ازای بهدستآوردن آن ،پرداختند اما آن را بهدست نیاوردند ،نیز آزادی است .در ادب
معاصر ،بحث آزادی و آزادی خواهی شاید گستردهتر از هر موضوع دیگگری باشگد و
طبیعی هم جلوه کنگد؛ چراکگه دامنگه ایگن خواسگته هگا در دوران معاصگر بگا ارتبگاط
گسترده ای که بین مردم جهان ایجاد شده وسعتی بیکران یافته اسگت (وفگایی:7081 ،
 .)904آزادی شاید بزرگ ترین دغدغه شاعران دوره معاصر باشد .آنها بگرای اثبگات و
کسب آن فراوان کوشیده اند و از نبود آن لب به اعتراضهای تند گشودهانگد و بهگای
گزا

آن را نیز پرداختهاند .زیرا همه ناکامیها ،بدبختیها و ویرانیها را ناشی از نبود

آزادی دانستهاند .جبران یک متفکّر و ادیب است که بگه آزادی عشگق مگیورزد و در
آثار خود از آن بسیار سخن گفته و در مقابل ،از استبداد و آثار شگوم آن نیگز مطالگب
بسیاری دارد .بیشترین نمود آزادی در آثار جبران در کتاب «النبی» (پیامبر) اسگت کگه
بخشی از آن به آزادی اختصاص یافته است« :إاَّم اتص و یااح اراابقلحق قیا دااااالیا اتیمُاعا
إدقکُ ابِمیمی ٍاتعملُوایه»؛ «شما زمانی میتوانید آزادگان حقیقی باشید که بیعملگـی پیشـه

نكنید» (خلیلجبران.)770 :7446 ،
جبران؛ قانون ،مذهب ،فلسفه و سنّتهایی که آدمیان را به بند میکشد و آزادی را
از آنها میستاند ،همه را باطل میشمارد .چون براین است ،انسگان در فاگای آزاد بگه
رشد و تعالی میرسد نه در فاای بستهای که قانون و سنّتها او را بهسگوی بنگدگی
بکشاند .داستان «خلیلالکافر» (دوست کافر) نیز ،داستان آزادمردی است کگه در برابگر
ثروتمندان و خودخواهان دِیر میایستد؛ و همین سبب میشود تا او را از دیگر بیگرون
کنند .اقدام او شورشی علیه قوانین کلیسا بود؛ چراکه خلیل ،حر

از آزادی میزد .آن

مرد رمز ملّت مظلوم و شکستخورده است .او میگوید:
«معااممق داهم ااألممق دااُ یق د یاادحُهیقاالحُ د ا قسمیع قامعاهواا داهم االظُلم .ا
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ای یعااکفَّ قااحویکا قاظُ د ق...ا.ا قلحفقاادحُهاقاالحُ دا اواااظُ د اق...ا اقاظُ ُاادَّحُهیاقا
الحُ دی اواارحیم یق»؛ «ای آزادی از ژرفای ایم اعما تـو را مـیخـوانیم؛ از
میان تاریكی به ما گو

بده؛ دستانمان را بهسوی تو با مـیبـریم؛ پـس

نگاه کم . ...ای آزادی از گوشه چشم به ما نگاه کم ...ای آزادی نگاه کم
و با ما مهربان با » (همان.)747 :

در داستان «مات اهلی» (مرگ خانوادهام) از مرگ در راه آزادی چنین میگوید:
«لوانقراموم وامل احُمّقمه االبغق داوامقتُوااهم عقامُحیمی ّ دعیالقلقُاإ االموتیا ا
سیال داالحُ د داألع فامعاالحی ق دا ا ِ دااالسحسِِاوامیعادعحی وُااألبددا اواالسا فُا
ادد اکق اطقلداابدخُلُو الحو»؛ «اگر قوم مم بـر حاکمـان سـتمگر و ظـالم
خویش قیام میکردند و همگی برآشفته میمردند ،میگفـتم :مـرگ در راه
آزادی شریف تر از زندگی در سایه تسلیم و خواری و ستمکشی اسـت .و
کسی که شمشیر به دست ،ابدیت را به آغو

پذیرد ،با جاودانگی حـق،

جاوید خواهد ماند» (همان.)901 :

اما جبران ،آزادی را فق مخت

انسان نمیداند؛ بلکه آن را بگرای حیوانگات نیگز

بهتصویر میکشد که تنها در سایه آزادی نجات مییابند .او میگوید:
«ایعقه قات م ااألعواکیابدالامعااألمشق اواطُ ولُ قاتلاحهد االهشا ابادالاماعا
الشیااع .ا هلمو ا اأدحُهااقاالحُ د ا اواااقیاامد یقباإس امیع یقباادحُهااقاالحُ د ا اإرحیم اقا»؛
«گوسفندان ما بهجای علف ،خار و اسبان ما بهجای جـو ،ریشـه درختـان
می خورند .پس آزادی بیا و ما را نجات بده .ای آزادی به ما گـو

کـم»

(همان740 :و.)746

ب) آزادی در اندیشه قیصر امیمپور
آزادی در ادبیات فارسی و مفهوم سنّتی آن ،بگهویگژه در شگعر و نگزد عارفگان ،بیشگتر
آزادی از تعلقات دنیایی بوده است .ایگنگونگه آزادیطلبگی ،بگه آزادگگی فگرد منجگر
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می شود .آزادی و آزادگی امری فردی است که تعالی ،رشد و معرفت را بگرای انسگان
وارسته به ارمغان می آورد و درنهایگت ،بنگدگی واقعگی بگه معبگود را اثبگات مگیکنگد
(بصیری .)01 :7088 ،آزادی در سرودههای قیصر در مفهوم اولیگه نجگات از اسگارت
دشمن خارجی و جغرافیایی و سپس در مفهگوم رهگایی از تعلقگات و خواسگتههگای
نفسانی و درنهایت مفهوم اجتماعی آن ،رهایی در معنی عام و مطلق دیده میشود .در
قطعه «دریای آزادی» چنین میسراید:
«دمبه دم در پهنه دریا /موج شكل تازه میگیرد /یك نفر با خـطکشـی
کوچك /موج را اندازه می گیرد... /تا بریزد موج دریا را /در قفسهایی که
میسازد /در قفس دریا نمیگنجد /زانكه کار موج پرواز است /مـا همـان
دریای آزادیم /دشمم ما آن قفسساز است» (امینپور7080،ب.)79 :

قیصر به آزادی بگه زبگان نمگادین توجگه دارد و تصگویری از جامعگه آن روزگگار،
حسرتها و آرمانهای شاعر را در خگود دارد« .روزیکه /...پروانه خشك شد آن روز/

از به ی برگهای کتاب شعرم /پرواز میکند» (همو .)43 :7016 ،شاعر آزادی را برای
طبیعت نیز آرزو می کند .آرزوی شاعر بگرای گگل ایگن اسگت تگا هگر جگا کگه دلگش
میخواهد بشکفد و هر رنگی که میپسندد ،همان باشد .دلهای انسان هم ،هر جا که
دوست دارند ،شکسته شوند.
«روزی که سبز ،زرد نباشد /گلها اجازه داشـته باشـند /هـر جـا کـه
دوست داشته باشند /بشكفند /دل ها اجازه داشته باشند /هر جا نیاز داشـته
باشند /بشكنند» (همان.)70 :
در قطعه «الهی» ،از آزادی نفس و رهیدن از بند تعلقات سخن میگوید« :الهی بـه
زیبایی سادگی /به وا یی اوج افتادگی /رهایم مكم جز به بند غمت /اسیرم مكم جز به
آزادگی» (همان .)82 :در قطعه دیگر به آزادی پرنده اشگاره دارد« :پرنـده /نشسـته روی

دیوار /گرفته یك قفس به منقار» (همان7082 ،هگ.)20 :
جبران ،آزادی را به اقتاای اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانش بگهتصگویر کشگیده
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است؛ اما در نگاه قیصر امینپور ،آزادی مصادیق فگردی ،اجتمگاعی و فکگری دارد .او
آزادی را برای همه در نظر دارد و آن را رهایی از دنیا و متعلقات آن و ...میداند.
نتیجه بحث
آزادی یکی از وجوه اشتراک جبران و قیصر است .هر دو شاعر ،هنرمندانگه تصگویری
زیبا برای بیان نمادین احوال روزگگار خگویش از آزادی (سیاسگی و اجتمگاعی) ارائگه
کردهاند .تصویری که قیصر از آزادی دارد جامعتر بهنظر میرسد؛ چگون آزادی را نگه
تنها برای انسان و حیوان؛ که برای طبیعت هم بهتصویر کشیده است .اشتراک بعگدی،
تصویر زیبایی است که این دو شاعر از عشق دارنگد کگه آن را منشگأ حیگات ،امیگد و
نتیجه تفاهم روحی میدانند و معتقدند عشق ،زمان و مکان نمیشناسد و دسگتورپذیر
نیست .اشتراک دیگر اینکه؛ جبران و قیصر ،هر دو به وطن عشق عمیق دارند .آنان که
به دالیلی از زادگاه خویش دور مانگدهانگد؛ وطگن را آرمگانشگهر مگیداننگد و آرزوی
بازگشت به آن را در سر میپرورانند و از هرچه شهر و شهرنشینی است ،بیزارند.
کتابنامه
امینپور ،قیصر .)7021( .تنفس صبح .تهران :انتشارات سرو  .چاپ اول.
 .)7016( .--------آینههای ناگهان .تهران :انتشارات مروارید .چاپ اول. .)7018( .--------بیبال پریدن .تهران :انتشارات افق .چاپ پنجم.7080( .--------ال )  .شعر و کودکی .تهران :انتشارات مروارید .چاپ اول.7080( .--------ب) .مثل چشمه ،مثل رود .تهران :انتشارات سرو  .چاپ اول. 7082( .--------ال ) .دردوارهها .تهران :انتشارات روزنامه همشهری .چاپ سوم. 7082( .--------ب) .دستور زبان عشق .تهران :انتشارات مروارید .چاپ سوم. 7082( .--------ج) .رسم شقایق .تهران :انتشارات سرو  .چاپ اول. 7082( .--------د) .گزینه اشعار .تهران :انتشارات مروارید .چاپ یازدهم. 7082( .---------هگ) .گلها همه آفتابگردانند .تهران :انتشارات مروارید .چاپ اول.
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بصیری ،محمدصادق .)7088( .سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیـات فارسـی .کرمگان :انتشگارات
دانشگاه کرمان .چاپ اول.
زرینکوب ،عبدالحسین .)7024( .نقد ادبی .ج  .6تهران :انتشارات امیرکبیر.
المؤلفقتالمقمل  .بیروت :مؤسسه بحسون .چاپ اول.
ا
جبران خلیلجبران7446( .م).
المجمومهالمقمل المؤلفقتاهال ا  .بیروت :دارالجمیل .چاپ اول.
ا
7449( .--------م).حطی  ،کاظم7481( .م) .امِِاوارووا ا ااال االع ب  .بیروت :دارالکتاب اللبنانی .چاپ دوم.
حکاک ،لیال .)7081( .نامداران فرهنگ و ادب .مشهد :انتشارات سخن گستر .چاپ اول.
سهروردی ،شهابالدین .)7098( .مجموعه مصنفات شیخ اشرا  .تصحیح سید حسین نصر .تهران:
انستیتو پژوهشهای علمی در ایران .چاپ اول.
سیدی ،سید حسین .)7089( .به باغ همسفران .مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی .چاپ اول.
صدری افشار ،غالمحسین؛ حکمی ،نسرین؛ حکمی ،نسترن .)7080( .فرهنگ فارسی اعالم .تهگران:
انتشارات معین .چاپ اول.
عمید ،حسن .)7084( .فرهنگ عمید .تهران :انتشارات راه رشد .چاپ اول.
غسان ،خالد7480( .م) .جبران فی شیصیته و ادبه .بیروت :مؤسسه نوفل .چاپ دوم.
فخر ،غالمرضگا ( « )7082جسگتاری در ماگامین مشگترک در ادبیگات فارسگی و عگرب بگا رویکگرد
ادبیاتتطبیقی» ،مطالعات ادبیاتتطبیقی دانشگاه آزاد جیرفت .شماره .6
کفافی ،محمدعبدالسالم .)7086( .ادبیاتتطبیقی .ترجمه سیدحسینسیدی .مشهد :بِهنشر .چاپ اول.
مختاری ،محمد .)7016( .انسان در شعر معاصر .تهران :انتشارات توس.
موالنا ،جاللالدین .)7002( .مثنوی معنوی .به تصحیح رینولد نیکلسون .تهران :امیرکبیر .چاپ اول.

نصرتزادگان ،نسترن (« )7081بررسی تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شگل سیلورسگتاین» ،مطالعـات
ادبیاتتطبیقی دانشگاه آزاد جیرفت .سال دوم ،شماره .2
نعیمه ،میخائیل7419( .م) .جبران خلیل جبران .بیروت :مؤسسه نوفل .چاپ سوم.
وفایی ،عباسعلی .)7081( .سفر در آینه (نقد و بررسی ادبیات معاصر) .تهران :سخن .چاپ اول.

