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  دهيچك
 به نسبت يا توان گفت سابقه يه مك است ي امروزيايات در دني مهم ادبيها  از شاخهيقيات تطبيادب
تواند  ي مختلف م  يها رشوكها و    ان فرهنگ يسندگان و شاعران در م    ي آثار نو  يقيمطالعة تطب .  دارد يطوالن

سـهراب  . گر داشـته باشـد    يديك گوناگون بر    يها ار فرهنگ كد و اف  ير عقا ي تأث ي در بررس  ييگشا نقش راه 
 در  يـك گـذاران شـعر رمانت     هيه در زمره پا   كام وردزورث   يليران و و  ي از شاعران برجستة معاصر ا     يسپهر

 از يكـي  رمانتيـسم  اصـول  از برخـي  گيريكـار  به. اند  شده ياوك وا يقي تطب ين بررس يانگلستان بود، در ا   
بنيـادين   فرضـية  چنـد  پژوهش بـر  نيا. ام وردزورث استيلي و و ي سهراب سپهر  يمشترك شعر  وجوه

 مـبهم و ناشـناخته و      ي توجه به فضاها   -2 كيودكعت و   ي طب ي نوستالژ -1: است استوار يكتب رمانت كم
 عالقـه بـه     -4 شـاعر    -امبري مفهوم پ  يداري و پد  ينگر شتنيت و خو  ي، فرد ييگرا  انسان -3حضور مرگ   

 تبكم يمبان رامونيپ شده ادي عوامل مجموعة كه آنست نيا نشانگر پژوهش اين علمي دستاورد. زادگاه
ز يـ  را نيتوان اشعار سـپهر  ين مياست، بنابر افتهي بازتاب شاعر دو نيا آثار در  بارزيبه صورت  ،يكرمانت
  . به هم به شمار آورديكار نزدي بسيك رمانتيشان را شعرايف اشعار وردزورث، و ايدر رد

  .ام وردزورثيليسم، وي، رمانتيتاب، سهراب سپهرك، هشت يقيات تطبي ادب:يديلك يها واژه
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  مقدمه
ابـراز   يه بـرا ك يا  عامهيها  زبانيمعنهن به ك يه در فرانسوك لمه رمانك از  يك رمانت واژة

بـه  ) romaunt(ا رمانـت    يـ ) romance(س  رمان. رفت، آمده است   يار م ك به   يكاحساسات رمانت 
از يـ انگر ن يشد و ب   يه در قالب نظم نوشته م     ك بود   ي و سلحشور  ي در غالب دالور   ي داستان يمعن

ن حس قرون   يتوان به ا   يان احساسات را م   ي ب ي برا يكن استفاده از واژه رمانت    يابنابر. 1و تمنا بود  
توان بـه    ي قرون هجده و نوزده را م      يكتب رمانت كم م ين منوال، مفاه  يهمبه  .  نسبت داد  ييوسطا

م مورد بحـث  يه از مفاهكرد كقلمداد ) intellectual experience(»  هوشمندانهيا تجربه«عنوان 
 آغاز منظوم بودنـد، امـا بعـدها بـه           در«ها   اگرچه رمانس ). 3ث و بورهام    يه (استن مقاله   يدر ا 

 ي بـرا  »ان مجـرد  يـ جنگجو«نگر تـالش    اي عاشقانه، نما  ينيظاهر شده و با مضام    » زيصورت نثر ن  
بودنـد  » يعـشق دربـار   «ي نمودهـا  و دربردارنـدة يت ويان و جلب رضـا   ش معشوقهدن به   يرس

» رمـانس « اروپـا از   قرون هجده و نـوزدة يك، رمانته گفته شدكهمانگونه  ). 35ابرامز و هارفام    (
 بـه گفتـة  . رديگ ي برمز دري را نيك اشعار رمانت ضمونن اقتباس، م  يا. ش گرفته شده است   يقرون پ 

ه قهرمـان  كـ  رمانس است يك شعر رمانتضمونن ميتر ين و اساس  يتر يلك« Frye ينورتروپ فرا 
اسـت  عت  ي با پروردگار و طب    يگانگي كدن به در  ي رس ،ن رمانس يموضوع ا . آن خود شاعر است   

 از  يزيـ گر«عنـوان   سم بـه    يـ ن رمانت يـ  گرچه ا  ).11(»  آن است  ر قادر به تجربة   ه بش ك يا به گونه 
ه كـ  منـسجم    يعنـوان جنبـش   آن را به    توان   ي اما نم  ،بود» ي فلسف يها ييگرا سم و منطق  يالسكنئو

 يـك ن منـوال رمانت   يهمـ  بـه  ).202ان  يابجد(شمار آورد    هاست به  ها و زمان   انك م يخاص تمام 
رد كـ  يسنده بررسيز خاص هر نو   يا و ن  يتاني جامعه بر  يط خاص زمان  يد در شرا  يز با يس را ن  يانگل
 ي متفـاوت يهـا  خي در انگلـستان تـار  يـك  شروع رمانتدربارة. ستي نن نوشتاريطه ايبته در ح ه ال ك

ن يـ ، شـروع ا يـك تـب رمانت ك معتبر موجود در مـورد م يها باتك از   يدر برخ . آورده شده است  
ه در كـ ) Lyrical Ballads(» يي غنـا يهـا  امهكچ«تاب كتوان از انتشار  يتب در انگلستان را مكم

گـر از  ي دي برخـ چـاپ رسـاندند، دانـست      بـه    كج به طور مشتر   يالركرث و    وردزو 1798سال  
انـد   ردهكـ  قلمـداد  1789 لخ وقوع انقالب فرانسه در سـا يرا، تار سم  يخ شروع رمانت  ي، تار مؤلفان

  ).183ابرامر و هارفام (
ز بـر   كـ ات و بـا تمر    يـ  ادب  در گـسترة   يقيرد مطالعات تطب  يكس رو ه بر اسا  كن مطالعه   يدر ا 

                                                           
را غالب بـر  »  و عاشقانه و عشق و عالقه به زنان      م سلحشورانة فر و افتخار، رفتار مؤدب      يمفاه«ث و بورهام،    يه -1
  ).27(دانند  يها م ن رمانسيا
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رفتـه اسـت،   ي انگلستان صورت پذ يك آن و با در نظر داشتن اشعار دوران رمانت         ييايكتب آمر كم
 انگلـستان پرداختـه   يـك ار رمانتــ با اشعي سهراب سپهر يي آشنا يها نهيزم  به ي مختصر در آغاز 

م موجـود   ي او با مفاه   تابكهشت    از مجموعة  يم موجود در اشعار سپهر    يشود و سپس مفاه    يم
. شود يق داده م  يس تطب ي در انگل  يكتب رمانت كگذاران م  هي از پا  يكيان  عنو، به   در آثار وردزورث  

ه كام وردزورث يلي ويراتك و تفيكي رمانتيم شعري با غالب مفاه  يم در اشعار سپهر   يتشابه مفاه 
 بـر  حـاكم  كلـي  مبـاني .  اسـت يل و بررسـ يـ  است، قابل تحليك رمانتين شعراي نخست در زمرة 

 و كـشف و  يـي گرا عـت ي فرديت، هيجـان و احـساسات، طب        يعني آزادي،  ،مكتب اين ايدئولوژي
 نحـوة  بازيـابي  در يوششك حاضر پژوهش .شود يده م ي در آثار اين دو شاعر د      يشهود به فراوان  

ايـن دو شـاعر    آثـار  در آن تـشابه  و تفـاوت  و بيان وجـوه   رمانتيسم مباني اصول و  كارگيري به
  .است

   يبحث و بررس
  يكينتعت و بازتاب رماي طبياينوستالژ

عارش نـشان  عـت در اشـ  يطب را به    يا  قرن هجدهم نگاه تازه    ياني پا يها وردزورث در سال  
آلمان داشت، تحـت   ج به   يالركز  ي و ن  Dorothy يهمراه خواهرش دوروث  ه به   ك ياو در سفر  . داد
رد؛ ـك خود   يحال شعر   شرح يها نوشته ن دست ين اول يتدو، اقدام به     آلمان يكتب رمانت كر م يثأت
م تا با ينك ين قسمت تالش مـيدر ا ). 420 يكوسك كم( دي نام Prelude لوديپرا آن را    دهـه بع ك
 يبررسـ  بـه    -باشـد  ي مـ  يكتب رمانت ك خاص م  ينوعه به   ك - يك رمانت يها يژگي از و  يكيان  يب

و ) individual (ي، تالش فرد  يژگين و يا. مي بپرداز ي آن در اشعار وردزورث و سپهر      يها جلوه
ــه وردزورث ــراي و ســپهرخودآگاهان ــ تقلي ب ــيأث تــيد و بازســازي ــ يرات هنــر مردم  ه زادةك

 يكي رمـانت كه وجـه مـشتر  كباشد  ياند، م  اما گمنام و محبوب بوده     ، شده يآور  جمع يا مجموعه
لـر  ي ساموئل ت  يهمراهه آن را به     كدزورث  ن تالش در اثر مشهور ور     يا. ان آن دو است   ي م يمهم
ان ي بيبرا Lyrical Ballads يي غنايها امهك چنوان تحت عSamuel Taylor Coleridgeج يالرك

اسـت،  ) زبـان عامـه  ( مردم روزمرةزبان  به هك، يا عادي و  يي روستا يها ي ساده از زندگ   ياتفاقات
 در  يز در اشـعارش سـع     يـ  ن يد گفـت، سـپهر    يـ ن راسـتا با   يدر همـ  . شود يده م يسروده شده، د  

وردزورث . عـت داشـته اسـت     يتا و طب  ط روس ي و مح  يي روستا يها ين گونه زندگ  ي ا يپندار يكن
هـا   گر انـسان  يعت و د  يشتن، طب يگانه با خو  ي، ب ي صنعت ي شهر ير زندگ يثأانسان مدرن را تحت ت    

-55ث و بورهام    يه(ند  يب ي م يعيه آرامش را در مناظر طب     كعت است   ي در طب  يشيشكاو  . نديب يم



  1391 ، پاييز و زمستان3 هشمار، 17 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  40
 

همـان  (ب فرانـسه بـود   ج انقـال ياز نتا زش  يو گر  ييجو  پناه ي وردزورث نوع  ييگرا عتيطب). 54
 يي روسـتا  يهـا  ي وردزورث آرامـش را در زنـدگ       ، اتفاقات بعد از انقالب فرانـسه      يدر پ ). 105
اتلند اشـعار و نظـرات      ك در اس  يي روستا ي زندگ ير سادگ يثأن تحت ت  يوردزورث همچن . ديد يم

ـ عـث   اتلند در اشـعار وردزورث با     كوه اسـ  كهـا و شـ     ييبايان ز يب. ندك يان م ي را ب  يفراوان  يفزون
  ).49 - 66استافورد  (1 شديك رمانتاتلند در دورةكت اسيجذاب

ش يد و سـتا   ي و تمج  يي و روستا  يعي ساده، طب  يها طينگونه مح يا سهراب به    كقة مشتر عال
 و مـردم  يي روسـتا ي زنـدگ ي سادگبارة آب دري پاياو در صدا. ان استيها در اشعارش نما   آن

  :ديگو ياهل ده م
 /دانند كه شقايق چه گلي اسـت       مردمش مي / ها كوتاه است   چينه/ گمان در ده باالدست    بي«

كوچـه  / ! چه دهي بايد باشـد    / باخبرند هشكفد، اهل د   اي مي  غنچه   آبي است،گمان آنجا آبي بي
 ).347 يسپهر(» باغش پر موسيقي باد

عـت را در  ي لـذت طب يسـپهر «توان گفت، اگرچـه   يفر، م يخزائان و با استناد به ين م يدر ا 
زمـان حـال محـدود    عـت را بـه   يوردزورث لذت بردن از طب «ن حال   ي، با ا  »ديجو ي حال م  زمان
 ييسـتا  عتي از طب  يزيظاهر چ  به   ي سپهر ييستا عتيطب«،  يراعتقاد آشو  البته به    ).62(» سازد ينم

خـورد و آن   يتـر آب مـ    ژرف يا هيـ نماروش از د  يهـا  شهي در خود دارد، اما ر     ييسم اروپا يرومانت
ار ي سـخن بـس  ،ه گفته شـد كطور   هماني سپهر ييگرا عتيطبدربارة  ). 140(» ت اس يعرفان شرق 

نـا بهنـام در   ي و ميدين سـ يان حـس ي است، از آن مانجام گرفته ي متعدديگفته شده و جستارها 
  : اند ردهكف ي توصيخوب را به يسپهر ييگرا عتينوشتار خود طب
 جانمـازش  و سرخ گل اش قبله كه است مسجدي يا معبد سان به يسپهر شعر در طبيعت

 بـه  شـعرش  در علـف  و گويـد  مـي  سـرو  ةباد بر سر گلدسـت     اذانش را  و نور او مهر و مهـچش
 آثـارش  ديگر از بيش سبز حجم سهراب در . قدقامت پي در موج و است مشغول االحرام تكبيره

 پلـك  يرو از: پيداسـت  خـوبي به   نيز اشعارش هاي نام از مطلب اين. است پرداخته طبيعت به
 شـب  درياهـا،  پـشت  هـا،  ماهي پيغام آب، يپا يصدا گلستانه، در آب، گل، من، شب، روشني، 

  .)5 بهنام و يديس (...و  صبح خيس نبض تا زمزمه، پرهاي تماشا،ة سور خوب، تنهايي
 سـپهري .  دانـست  يعي طب يها  سهراب از نماد   ة استفاد يها توان نمونه  يها را م   نين ا يهمچن

 شـعر  ابهـام  و يدگيـ چيپ رازهـاي  از يكـي  امـر  نيهم و است جسته سود نماد از خود شعر در
                                                           

  )50(ن اشعار، رجوع شود به استافورد ي اطالع از عنوان ايبرا -1
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  .اوست
 را  ي وردزورث و سپهر   ي، زبان شعر  يعتي طب ين نمادها يشان، ا  ي ظاهر يدگيچيرخالف پ ب
 چه از ،ي زباني در سادگيارين بس منتقدا. نندك يمخاطب القا م  تر به     را ساده  يرده و معان  كرساتر  

نه ين زم يدر ا . نظر دارند   اتفاق ير اشعار وردزورث و سپهر     د ،يجهت واژگان و چه از نظر نحو      
. ده اسـت  يـ ار سـاده برگز   ي خـود را بـس     يتوان گفت، سهراب زبان شـعر      يفر م  ينظر خزائ  بنا به 
 باعـث   ، اسـت  ي بارز اشـعار سـپهر     يها يژگيه از و  ك در شعر را     يگرري تصو فر ين خزائ يهمچن

 زبان در اشعار    ين سادگ يا). 65(داند   ي م شعر او » فرد منحصر به    يژگيو و  يقدرت شعر سپهر  «
تـر   يـك ار نزدي مردم بسةزبان عامش از او به يسه با اشعار پيدر مقاان است و يز نما يوردزورث ن 

 .است
 ماننـد  هـستي  و طبيعت به سپهري«، يديور و حدي خدةگفت و به ينكدك يعيشفبه نقل از    

 حـدود  در اي كلمـه  نـه  شعرش راپايس در  اما ،زند مي حرف صميمانه و نگرد مي روستايي يك
 آوردن بـا  بعـضي  كـه  حـالي  در اسـت  تظـاهري  از چنين  اي نشانه نه و برد مي كار به مفاهيم اين

  ).74(» بنمايانند چنين را خود خواهند مي يا نجيب، روستايي صميمي، چون كلماتي
ا در راه سـاخت  شتر از نمادهـ يبز يد افزود، او نيز باي وردزورث نبارةن بحث در ي ا در ادامة 

ن اقـدامات وردزورث در  يتـر   از برجـسته يكيان،  ين م يدر ا . معنا در اشعارش سود جسته است     
 او يبـرا .  او در نقـش خـاطرات بـشر در سـاختن معناسـت      وشـش ك،  يك شعر رمانت  يراه ارتقا 

ان يـ ن حال، ب  يبا ا . ل باشد يات اص يتر از تجرب   تر و برجسته   ي قو يتواند حت  ي خاطرات م  يادآوري
هـا در    يريـ گ نگونـه جهـت   يا.  اسـت  يعي طب يز در اشعارش با استفاده از نمادها      ين خاطرات ن  يا

هـا در آسـمان بـه        هـا و تپـه     ه بر فراز دره   ك يچونان ابر «د  يگو يه م كجا   اشعار او بارز است؛ آن    
 يزبـان يم«ا ثبـت احـساساتش از       ي). 180،  1384وردزورث،  (» 1ردمك ير م يتنها س / ديگردش درآ 

نظـره   م يك ير واقع يثأن ت يكل.  بر احساسات او دارند    ي آن يريثأها ت  گل. »ييرگس طال  ن يها گل
  ).423 يكوسك كم( شود يسرعت در او ظاهر نمبه 

و آنگـاه قلـبم     / زننـد؛  يهاست برق مـ    دهكبخش خلوت  يه شاد ك/  باطن ةديدر برابرآن د   ... 
  )182، 1384ث، وردزور. (2ديآ يرقص درمها به  با آن نرگس/ سرشار از لذت گشته

                                                           
 اشـعار آورده  يسي متن انگليبرا) 2و1ات ياب، 1987 وردزورث، ("I wandered Lonely as a Cloud"از شعر  -1

  تابك د بهينك رجوع ،شده
The Norton Anthology of English literature (Vol. 2, Sixth Edition, 1367-1527) 

  )21-24، 1987وردزورث، ( "I wandered Lonely as a Cloud"از شعر  -2
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 اسـت  ي واقعـ يهـا  رگذارتر از نمونـه يثأش پرمعناتر و ت ي نرگس برا  يها خاطرات او از گل   
 در يسـپهر  ابنـد، ي يم نمود يسپهر اشعار در گذشته حسرت اي و يدلتنگ). 424 يكوسك كم(

 :خورد يم را خود دور يها گذشته حسرت نيچن نيا آب يپا يصدا شعر
 بر ةنقط ما باغ/ اه،يگ و احساس خوردن گره جاي ما باغ./ ودب ييدانا ةيسا طرف در ما باغ
 را خـدا  الكـ  ةويم./ بود سعادت سبز ةريدا از يقوس ديشا ما  باغ /بود نهيآ و قفس و نگاه خورد
ـ  تـوت . خوردم يم فلسفه يب آب./ خواب در دميجو يم روز، آن  يسـپهر (دم  يـ چ يمـ  دانـش  يب

275(.  
 :ديگو يو در ادامه م

 از يصـف  وقـت،  آن در يزندگ./ سار پر چنار يك د،يع بارش يك مثل ود،ب زييچ يزندگ
  ).276(بود  يقيموس حوض وقت، آن در يزندگ./ بود آزادي بغل يك/ بود، كعروس و نور

 يــيزدا  تــوهميكالســكه دارد حالــت كــ ي زبــانزديشــعر وردزورث بــا بهــت و آشــفتگ
)disillusionment(ي جــاودانگةديقــص«در شــعر مــشهور .پرورانــد ي را مــ «)Intimations of 

Immortality: Ode (ة  دي برجسته قص  يها  از نمونه  يكيه  ك)Ode ( يباشد، و  ي م يكدوران رمانت 
  :ديسرا ينگونه ميا

 1نميـ ب يگـر نمـ   ي د كنـ يدم ا يـ د يه مـ  ك را   ييزهايچ /... -ستيگر همچو گذشته ن   ينون د كا
  ).138، 1384وردزورث، (

 ي است در بخش   ييزدا  و تداوم و توهم    ي از ناگسستگ   او يانگر آرزوها ياشعار وردزوزث ب  
 خـود را، بـه   يخواند و در ادامه آرزو     ي را پدر انسان م    كودكوردزورث   »مانكن  يرنگ«از شعر   
 ). 351لتون يهم( ندك يان مي ب)Pindaric(» 2يكنداريپ «يا گونه

هـم    بـه يطر في با تقوايكايك/ ام عمرميه اكن بوده يم ايو آرزو /  است؛ ي پدر آدم  كودك
  ). 134، 1384وردزورث،  (3وندنديبپ

 1798زمستان  . دنابي ي نمود م  ي متفاوت يها گونهرات وردزورث به    كگذشته در تف   يادآوري
 و دهـد  يل مكرا ش) spots of time( يلود مفهوم نقاط زمانيه وردزورث در پركست ين بارياول

                                                           
وردزورث،  ( "Ode: Intimations of Immortality from Recollection of Early Childhood"از شـعر  -1

1987 ،6-9(  
شتر رجوع شود بـه ابرامـز   ي مطالعة بي است، برايسي در زبان انگل يكنداري از شعر پ   يمونة شاخص ده، ن ين قص يا -2

  ).351(لتون يز هميو ن) 206(و هارفام 
3- My Heart Leaps Up" )  ،7-9، 1987وردزورث.(  
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ه وردزورث  كـ  يلي از دال  يكي. ندك ي م  خود مراجعه  كيودكدوران  ن مثال از آن به      يبه عنوان اول  
ة برتـر ذهـن قـوه       نظـر او قـو    ه به   كن است   ي، ا  قائل است  كيودك  و كودك ي برا ياديت ز ياهم
 كـي در را به ي فردكره دكل است ين تخي دارد و ايل بهتري تخة قوكودك. خردل است نه  يتخ

  ).424 يكوسك كم(د نك يل ميعام تبد
 دور معاصـر  فارسي شعر تعابير آشناي ةحوز از« زي ن توان گفت سهراب   ين راستا م  يدر هم 

 و كنـد  مـي  نگـاه  خـارج  عالم به كه بار است  اولين گويي كه شود، كودكي مي  همچون. شود مي
 نيـست،  مـشخص  مرزهايش كه انتزاع، ةحوز در يعني سو آن در. بيند مي ها را  آدم و چيزها ةهم

خديور و  (ند  يب ينانه مرگ را م   يخوشب در اشعارش    يسپهر. »اوست شاعرانه سلوك سير و  هدف
نـد؛ در شـعر   ك ياش ارائـه مـ    كيودك از دوران    ييبايفات ز ي توص ين، سپهر يهمچن). 54 يديحد

خوانـد،   يم»  از نور  يصف«اش را    كيودكگردد و دوران     ي برم كيودكدوران  به  »  آب ي پا يداص«
  .گزارد يت سر ماش را پش كيودكند و خاطرات ك ي مي خداحافظكيودكاما در ادامه از 

بار خود را بستم، رفـتم از       / ها ك سنجاق ةوچكم در   كم  كن دور شد    ين پاورچ يطفل پاورچ 
 يسـپهر (ا رفـتم  يـ  دنيمهمـان مـن بـه   / ها پر كرون دلم از غربت سنجاقي بكاالت سبيخة  وچك

276.(  
اهـا و  يؤ هـم همـان ر  كاالت سبي سهراب است و شهر خكيودكها همان  ك سنجاق ةوچك
  ).69ان يفيشر(  استكيودك دوران يباي زيپندارها

عـت  ي بـا طب   ي از نعمت همجوار   كيودك هر دو در     يفر، وردزورث و سپهر    يگفته خزائ به  
.  بر احساس بـوده اسـت  يه مبتنك بل ،رك تف يعت نه بر مبنا   يشان با طب   اند اما رابطه   برخوردار بوده 

هر دو «: دسينو يداند و م  يمهم   به   يكار نزد ي را بس  يو سپهر  وردزورث   ييگرا عتيفر طب  يخزائ
ه به  ك دارند   يارات اش كيودكعت در دوران    ي خام خود از طب    يبخش ول  ن تجارب لذت  ياشاعر به   
ان يـ  ارتبـاط م   يوردزورث هماننـد سـپهر    ). 63(» انـد  يـك هم نزد ار به   يفاوت، بس ر مت يرغم تعاب 

انـد را    ل گرفته ك ش يلارات دوران بزرگسا  ك و ابت  كيودك دوران   يها يپرداز اليه از خ  ك ياتيتجرب
م ث و بورهـا يـ  هةگفتـ بنا به  .ده استيشكر يتصو در اشعارش به ي به خوب يدر قالب نقاط زمان   

ن بـه   يـ  اسـت و ا    ي و رشد ذهن انسان    ي برجسته در زندگ   يها وستن لحظه يهم پ ، به   ينقاط زمان 
  ).89(  آن زمان استوار استيق فراسوينان از حقاي بر اطمي زمانيوستگيهم پ

  :ندك يف مينگونه توصين مفهوم را در شعر سهراب ايا) 50( فر يخزائ
 همـه  بـين  بلكـه  ،نيـست  يكـديگر  از جدا هاي پديده از اي مجموعه عالم سپهري، نظر از«
 وحـدت  اين نيست انسان قادر  اگر و است برقرار زنده اي رابطه انسان جمله از عالم هاي پديده
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 بين ها، پديده عادت بين  يا يا جامعه  زبان كه دليل است  ينا به ببيند را ها پديده ميان هارموني يا
  .»است آورده پديد تمايز و زندگي مرگ بين خارج، جهان و خود

 در  يا  مانـده از دوران گذشـته نقـش برجـسته          يجـا ز خاطرات بـه     يدر شعر وردزورث ن   
ل ك شـ كيودكـ ه در ذهـن وردزورث در  ك يزيانگ مناظر خوف.  او دارند  ةندي آ يفات شعر يتوص
ن يـ ف ايتوصـ . زنـد  ي او رقـم مـ  ي شـعر ةنـد ي را در آي زندگي عاديها  صحنه يرد، مبنا يگ يـم

  :گونه آمده است نيها در شعر او ا صحنه
/ دم،يـ هـا د  ر تپـه يـ  در ز يا ير خال يآبگ/ رفتم يدار برهنه باال م    بين ش يه از آن زم   كو آنگاه   

ه كـ نمود   ين م ين چن يو ا / ر داشت  بر س  يا وزهكه  ك كيتر دختر يك نزد يمكفانوس بر سر قله، و      
  ديوز يه مك يدر برابر باد/ موديپ ي دشوار راهش را مييها با گام

  د،يگو ين مين سروده همچنيو در هم
 يبـرا /  بشر ناشناخته است   يه برا ك يلماتكها و    رنگ/  بود، اما  ي عاد يا منظره/ تيدر واقع 

ر يـ آبگ/ ام بـودم،    گمـشده  يال راهنمـا  دنبـ  به   يه وقت ك ./ الزم است  ياليخ ن اندوه ي ا يزيآم رنگ
د در تالطـم و جنـبش       ياز آن بـاد شـد     / شيهـا  امـه  ج زن و / افتاده  دور يفانوس آن بلندا  / يخال

  .1بودند
دنبـال  بـه  نـد، در اشـعارش   ك يها اشاره مـ   ن صحنه ي بودن ا  يمعموله خود او به     ك يدر حال 

  . د جاندار ببخشيها رنگها  ن صحنهي بتواند به ا است تايواژگان
عـت  يه در آن طبكـ  اسـت  يتيقطعدن به   يرسدنبال    شعر وردزورث به   يكوسك ك م ةبه گفت 

طـور خـاص    ه به   ك است   لوديپر ةام عمد ين پ يشود، ا  ي م ي بشر يها يژگي و يريگ لكشبه  منجر  
ه منجر به عـشق بـه بـشر      كعت  يعشق به طب  : گذشته به   ينگاه«؛  تاب است ك هشتم   بخشعنوان  

 خـود در نگـاه      يعت به خـود   يست، طب ي ن ي ابزار ين مفهوم نگاه  يه ا نگاه وردزورث ب  . »شود يم
د انسان را بـه  توان ي مييعت و مناظر روستاي در طبيوردزورث ارزشمند است و از نظر او زندگ  

جمله مقصود سهراب در شـعر      ). 425(ت سوق دهد    ي انسان يفهوم واقع  به م  اوج برساند و او را    
  : ديگو يه مكجا   است، آنيزورث ورديانگار عتين طبيهم ، آبي پايصدا

 ./..شـنوم  مـي   من صداي نفس باغچه را     ./كميگمنامي نمناك علف نزد   ه  من در اين خانه ب    
آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عـادت سـبز          / گيرم ها را مي   گل نبض/ آغاز زمين نزديكم  ه  من ب 

                                                           
1- The Prelude, Book Twelfth, Imagination and Taste, Impaired and Restored" )  ،1987وردزورث ،

  .ترجمة اشعار اين قسمت از مؤلفان است ،)249 -261
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  .)287-286 يسپهر (درخت
ـ  ـةگفتبـه    در شـاعر، از اعتقـادات مهـم         يت قـو  احـساسا اعتقـاد بـه     ارفام،  ـرامز و هـ   ـ اب

نه وردزورث بـر  ين زميدر ا . بند بوده است  يآن پا و به   رده  كه وردزورث مطرح    كهاست   يكرمانت
ن ي بودن ايوردزورث آن). 186(»  استي احساسات قو  يشعر خوب فوران آن   «ه  كن باور بود    يا

 در ذهـن    يان شـعر  يـ ر بـودن ج   ين اصل آن  يدهد و ا   يد قرار م  كيأاحساسات شاعرانه را مورد ت    
ابرامـز و   (نـد   ك يز مـ  ي قبـل و بعـدش متمـا       يها تبكر م ي را از سا   يكه شاعر رمانت  كشاعر است   

ه كـ افـت، آنجـا    يز در اشعار سهراب     ي را ن  ين اعتقاد وردزورث  ي ا يتوان نمودها  يم). 186هارفام  
  :ديگو يم

 دلـم  كـه  بمتا بي چنان و/ صبح دم خواب مثل نور، ةبيش يك مثل است، چيزي من دل در
 يسـپهر (خوانـد    مـي  مـرا  كه است، آوايي دورها/ كوه سر تا بروم دشت، ته تا بدوم/ خواهد مي

 .)351 و 350
 يه بـرا كـ  يشد، احـساسات كـ  ير مـ يتـصو  شـاعرانه را در ذهـنش بـه          او فوران احساسات  

ار آزاد  در انتظـ  يا ها همچون پرنـده    در قفس ذهن او واژه    . نندك ي م يتاب يبازتابشان با قلم شعر ب    
ـ  هـا بـه      يكگر اعتقاد رمانت   يتواند تداع  ين خود م  يو ا . شدنند ن بـردن مـشقت و نوشـتن و    ياز ب
  . متعدد در راه نوشتن اشعار خوب باشديبازخوان
-373 (اي در قفس اسـت   واژه/هنذپرواز كبوتر در  و به/ آغاز كالم و به /تماشا سوگند به

374.( 
در راز و   / شـود  يان م يه با وزش بادها نما    ك يصرقدرت ب «: ديگو يلود م يوردزورث در پر  

  :ديگو يه مك آنجا ،دي ديتوان در شعر سپهر ين را مينقطه مشابه ا .»1لمات نهفته استكرمز 
 يسـپهر  ( بهت پرپـر خواهـد شـد       /، معني را وزش دوست تكان خواهد داد       ة ساق /امشب
456-457(.  

 :نيو همچن
  ). 292(د خود باران باشد يد، واژه باد خود بايواژه با./ د شستيواژه ها را با

 يتوانـد بـرا    ي م ، باشد ي پوشش معن  ي برا يتواند ابزار  يه م كز زبان   ياعتقاد وردزورث ن  به  
ماسـون  (ار رود   كز به   ي ن يم انتزاع يه مفاه ها ب  ل آن ي و تبد  ي ما در زندگ   يها  تجربه يابيفهم و باز  

ه هم برخاسـته از     كابد  ي ين م يادي بن ييرويعت، ن يعت و از درون طب    يق طب يوردزورث از طر  ). 44
                                                           

1- Prelude, Book Fifth, Books, The Boy of Winander")  ،599-597، 1987وردزورث.(  
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ن يـ تـوان ا   ي مـ  ين مدع يد ا ييأدر ت ) 154اترون   كم( ندك يدار م ي است و هم آن را ب      يذهن بشر 
  :شود ي ميز آدميعت همه چيه در آن طبكرد كان ي وردزورث را بةسرود

 شه را بـر   يـ  با هر نـوع اند     يو هر مخلوق  / شمندي موجودات اند  يه تمام ك كيقوه و محر  ... 
  ).66، 1384وردزورث،  (1مخلوقات در جوش و خروش است  يو در وجود تمام/ زديانگ يم

  ناشناخته و حضور مرگ و مبهم فضاهاي به توجه
 آلود و  وهم فضاهاي به توجه ةپاي بر و ناشناختگي و ابهام بر مبتني صلادر   رمانتيك تخيل

 ياـن زمـره جـ    يـ ف آن در ا   يصـ مرگ و تو  توجه به    ).124دانشگر  (گيرد   مي شكل راز و پررمز
 :ردكف ينگونه توصيتوان ا ي در شعر سهراب را ميين فضاهايار چنك آشيها رد، نمونهيگ يم

ـ  مرگ/ نيست كبوتر پايان مرگ/ مرگ از نترسيم و  در مـرگ / نيـست  زنجـره  يـك  ةوارون
 شـب  ذات در مـرگ / دارد نشيمن انديشه خوش هواي و آب در مرگ/ است جاري اقاقي ذهن

  ).296... (گويد  مي سخن صبح از دهكده
 ي ناشـ يسپهر ةاولي آثار» وتار تيره فضاي«: توان گفت ي مينقل از عابدبه ن رابطه  يدر هم 

 بـا  وي آشنايي« و از اوست »روحي ونااميدي زمانه، تسليم اوضاع از ودلزدگي سهراب  مالل« از
 ).151وبخت يكقاسم زاده و ن( »كند مي حكايت رمانتيسم مكتب

 طاليـي  صـورت  شـود  پاك پاك كه/ كرد، بايد فوت و/ رفت بايد راه تازه نفس با ههميش
 ).314 يسپهر(مرگ 

  :ديگو يم» سبزبز به از س«ز در شعر يو ن
 ).389( كردم معني را آب مرگ نورس ةبت و براي.. .

گـر  يهـا و د  هيـ  از مرثياري بـس ي فـضا ، مرگ ةديتوان گفت ا   ين منوال و در ادامه م     يهمبه  
 كيودكشه در   يمرگ ر او به   اذعان خودش توجه    به  . رده است كپر  ز  ي وردزورث را ن   يها سروده
  .او دارد
ز ي خود من ن   يه برا ك يتيصورت وضع تر از قبول مرگ به        من سخت  كيودكز در   يچ چ يه«

  ... اتفاق خواهد افتاد نبود 
سم يلآ دهيمفهوم ان يردم تا اك يه مكي تيا درختيوار ي، به د  مدرسهبه دفعات در راه رفتن به       

  ).55ماسون (» ابميت دريعنوان واقعژرف را به 
                                                           

1- Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey…" )  ،103-100، 1987وردزورث.(  
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ات يـ آرد و اختـر ح  يه بـا مـا سـر بـر مـ     كـ  يروح:/ ستي ني و خوابيوالدت ما جز فراموش  
  ).142، 1384وردزورث،  (1...رسد  ينجا مي دور بديو از راه/ ردهكگر غروب ي ديدر جا/ ماست

ر قـرار گـرفتن از   يثأه وردزورث با تحت تـ كزود  ته را اف  كن ن يد ا ين با ين مورد همچن  يدر ا 
 بـود، قـادر بـه    Longinusنس ي النجايها  او با ترجمه  ييه حاصل آشنا  ك) sublime(» واال«ر  كتف

 يه هـر فـرد    كـ ده اسـت    يـ ن عق يـ نس بر ا  ي، النجا »ر واال كتف«در  .  احساسات خود شد   ةفهم بدن 
الت هوشـمندانه و احـساسات      يمـا ق ت يـ  را از طر   ي بشر يها  محدوده يفراسوع به   ي ترف ييتوانا

 ياليـ رات خ يثأر ت كن تف يه ا كنيل ا يدلها دارد و وردزورث به       شف اسرار و ناشناخته   ك يخود برا 
  ).28ماسون ( ردكدا يل پيآن تماند، به ك يف ميگزارد، توص يعت بر افراد ميه طبك را يو حس

 يوهمندك ابر ش  ةه رشت كم، بل ينه يا نم ين دن يا به   يپا/  محض يو برهنگ / املك يبا فراموش 
  ).144، 1384وردزورث،  (2...م ييآ يه موطن ماست مكو از آغوش خداوند / ميهست

و / ميـ ا ن نقطـه آمـده    يه از آنجا بد   ك/ ده دارد ي را در مقابل د    يرمدـ س ياـيا آن در  ـروح م 
  ).152، 1384وردزورث،  (3ديدم بدانجا پرگشا يكتواند به  يم

» زميپـانتئ «رد اعتقـاد بـه     يـ گ يقـرار مـ   » واال«ل مفهـوم    يـ ذه در   كـ  يراتـ كگر تف ياز جمله د  
)Pantheism( نات است   ياك خداوند در تمام     يا همان تجل  ي)  اعتقـاد بـاوره،     به   ).66-64ماسون

وحـدت   واال بـه     يا ه در مرتبه  ك، آنچنان   شد يخود م  يب عت، از خود  ير طب يثأوردزورث، تحت ت  
وه كوردزورث شـان و شـ    . ديشيـ اند ي م ي هست ت عالم يشف وحدان ك يعت و انسان برا   يان طب يم

 اسـت   يراتكز از جمله تف   ي ن يكين اعتقاد رمانت  يا). 73-72( خرد قائل بود     ي برا يا ژهيد و و  يجد
»  آبي پـا يصـدا «ش يبـا يند در اثر مشهور و زك ي ميي خودنماي اشعار سپهري جا يه در جا  ك

  :ندك يان مينگونه بي را ايسهراب حضور خداوند در تمام هست
 روي آگـاهي  /پـاي آن كـاج بلنـد   / بوها الي اين شب / :و خدايي كه در اين نزديكي است

 .)272 (آب، روي قانون گياه
  :نديب يعت ميا و عناصر طبي اشيگاه خود را در تمام ن قبلهياو همچن

رود  بـاغ، مـي    رود باغ به   مي/ ام مثل نسيم    كعبه /هاست ام زير اقاقي   كعبه/ ام بر لب آب    كعبه
 ).273 (روشني باغچه است،  حجراالسود من/شهر هشهر ب

فرزندش  پندارگونه به    يدر حالت ه  ك يز در اشعار  يرات وردزورث ن  كن راستا در تف   يدر هم 
                                                           

1- Ode: Intimations of Immortality" )  61-58وردزورث.(  
2- Ode: Intimations of Immortality" )  65-62وردزورث.(  
  ).163 -165(همان  -3
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  .شود يده مي خداوند و ارزشمند شمردن او دينگونه تجلي ا،ديگو يم
شه يـ انداَ به اگر ظاهر/ ،يا گردش درآمدهنجا با من به   يه در ا  ك! مزيدختر عز ! فرزند دلبندم «
سرتاسـر سـال در   :/ ستيـ  برخـوردار ن يمتـر ك سرشتت از تقـدس    نيبنابرا/ ،يا  فرونرفته يجد

و / يبه عبـادت مـشغول     معبد قدس االقداس     يح اندرون ير ضر و د / ،يا خفته) ع(م  يآغوش ابراه 
 ).176-174، 1384وردزورث،  (1»ميدان ي ما نميخدا با توست ول

 يكي رمانتيدلتنگ
ز و  يـ گر« شـاعر دارد اصـل       يدلتنگـ رات  كـ شه در تف  يه ر ك يكتب رمانت كم از اصول    يكي

گـر،  ي ديهـا  ا زمـان يـ  فـضاها  يسوجود و فرار به ط و زمان مو   ي از مح  يآزردگ. است» احتيس
ال از مشخـصات آثـار   ي خيها  باليا بر روي يا سفر واقعي ييايا جغرافي يخيسفر تاردعوت به   

ز يـ لتـون ن  ي جـان م   ةه به حماس  ك -» فردوس گم شده   «يدلتنگ). 92ينيدحسيس(هاست   يكرمانت
 ا از دست رفتـه همـراه اسـت   ي آنچه گم شده يوجو  اغلب با جست يك شاعر رمانت  -اشاره دارد 

سـهراب در   . شـود  يافـت مـ   ي و وردزورث    ي به وفـور در اشـعار سـپهر        يدلتنگ). 54ان  يفيشر(
  .داند يه مي شب»ك از نور و عروسيصف«به اش را  كيودك خود دوران كيودك يدلتنگ

 از نور ي در آن وقت صف يزندگ/  چنار پرسار  يكد،  ي بارش ع  يكمثل  /  بود يزي چ يزندگ
  ).276 يسپهر( بود ي بغل آزاديك/  بودكو عروس

 در اشعار شاعر    كيودكت دوران   ي اما اهم  ، ارزشمند است  ي هر هنرمند  ي برا كيودكدوران  
 و  يعنوان زمان آزاد   به   ن دوران، ياز ا لود  يرپ يوردزورث در ابتدا  . ار است كان رقابلي غ يكرمانت
  :ندك ياد مينگونه ي، ايشاد

اطـراف را   / اش، يده از آزاد  يو نهراسـ  /  شـاد،  يبـا قلبـ   : ن در برابر مـن اسـت      يسراسر زم «
راهـم را گـم   /  سـرگردان نباشـد،  ي جز ابريزيچ/ نمك يه انتخاب م  ك ييستم، و اگر راهنما   ينگر
  .2»نمك ينم

ه در فلسفه و شعر وردزورث      ك كودكمفهوم  «: توان افزود  ين باره م  ي ا  در ،ينقل از همت  به  
روسـو  «: سديـ نو يدر ادامه او م. » روسو و افالطون استةفلسف«، برگرفته از    » دارد يگاه مهم يجا

رسـد   يجه مـ  ين نت يامعتقد بود، و به     » تي و ابد  يجاودانگافالطون به   «و  » كودك يبه فطرت اله  
                                                           

1- It is a Beauteous Evening" )  9 -14وردزورث.(  
2- The Prelude, Book First, Introduction, Childhood and School-time )  ،18-14، 1987وردزورث( ،

  ترجمة مؤلفان
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 يكي رمانت ين نوستالژ يا). 19،  1384(زد  يآم يرا در اشعارش در هم م     ن دو باور    يه وردزورث ا  ك
 خـود  يگردد و وردزورث دلتنگـ  يز برمينش بشر نيه به سرآغاز آفر ك بل كيودكدوران  نه تنها به    

» كيودك در خاطرات اوان  ي جاودانگ يها نشانه «ةدياش در قص   ت از دست رفته   ي معصوم يرا برا 
  :ندك يان ميگونه ب نيا

/ ابـد ي يه پـرورش مـ  كـ  را  كيآنگـاه پـسر   / !رده اسـت  كمان ما را آسمان احاطه      يزاددر نو «
  ).144، 1384وردزورث، ( 1»رديگ يان ميظلمات زندان در م

ـ  ينگـر  شتنيخو  احـساس . خـورد  ي بـا حـس او در اشـعارش درهـم گـره مـ              ي وردزورث
)sensation (د، يگـشا  ي مـ  شيـ ا به رو  ي اش يزندگ به   يو راه ر خالصانه است    ك تف ي او نوع  يبرا
عـت  ي طبي وردزورث و سـپهر   كر مـشتر  كـ ن تف يـ در ا . » پنهان وجـود   يايزوا به   ي اشراف يراه«

ات كـ انگر حر يـ ه نما كـ شـود، چرا   ي داشته مـ   ي گرام ي روحان يقيطر به   ن است و  ي د ي برا يهدف
، اساس سـعادت مـا و     »ميآنچه هست «ه  كن باور است    يوردزورث بر ا  .  ماست ي خودآگاه يدرون

رون در ذهن ما خالصه شـده  ي بيايدن«عت است و ين ما طب  يت، منزلگاه راست   ماس ينجات اخرو 
 شود و منجـر    يافت م يز  ي ن يت در اشعار سپهر   ي و فرد  ييگرا انسان). 78ث و بورهام    يه(» .است

ترين اشعار سهراب را   ترين و لطيف   يكي از انساني  . گردد يم» 2امبري پ -شاعر« مفهوم   يداريپدبه  
» پيـامي در راه   «ي دارد و هم طبيعت در آن تبلور خاصي يافته است، شعر             كه هم خاستگاه انسان   

او در اين شعر در نقش يك مصلح اجتماعي، يك انسان برتر، يك نيروي ماورايي ظـاهر                 . است
  :كند هايي متعالي را بر زبان راوي جاري مي شود و وعده مي

و صدا خواهم در / يختها نور خواهم ر   در رگ / روزي خواهم آمد و پيامي خواهم آورد      «
گـدا  خواهم آمد گل ياسي به      ./  خورشيد سيب آوردم سيب سرخ    !/ اي سبدهاتان پرخواب:/ داد

كور را خـواهم گفـت چـه تماشـا            / زن زيباي جذامي را گوشواره خواهم بخشيد./ خواهم داد
اي شـعري   پـاي هـر پنجـره   / ميخكـي خـواهم كاشـت   خواهم آمد سر هر ديواري    ! .../ دارد باغ 

  ).341-338 يسپهر(» ...واهم خواند خ
  :دهد يه بانگ بر مكا آنجا ي

                                                           
1- Ode: Intimations of Immortality" )  ،66-69، 1987وردزورث(  
رفت كـه خـود     پيامبر براي شعراي رمانتيكي همچون وردزورث، بليك، كالريج و شلي به كار مي     -مفهوم شاعر  -2

دهـد و در خـود        دانستند و قادر به نگارش اشعاري بودنـد كـه خبـر از آينـده مـي                   پيامبر مي  -را داراي نداي شاعر   
بـراي مطالعـه بيـشتر    ). 185ابرامـز و هارفـام   (توانند بشر را از سرنوشت خود آگاه كنند  ديدند كه مي  استعدادي مي 

 The Norton Anthology of English Literature (Vol. 2 p. 1299)رجوع كنيد به 
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  ).291 (ور ديگر بايد ديدج/ ها را بايد شست چشم
  :ديگو يدوستان خود ماش به  ن رسالت شاعرانهيگاه ايز در جايوردزورث ن

 يا! زيـ برخ/ و اال پـشتت دو تـا خواهـد شـد؛          / نكت را رها    يها تابكق و   ي رف يا! زيبرخ«
 يخوان تابك.../ ؟  ينك يزحمت بر خود هموار م     مه رنج و  هن  يچرا ا / ؛يگاهت را بشو  ق و ن  يرف
بـه  ! /  دارد يني دلنش يه چه نوا  ك/  را بشنو  ي جنگل ة سهر ةا و نغم  يب/  است؛ يانيپا يآور ب  ار مالل ك

 چـه خـوش    كباسـتر ! وش فـرا دار   ـو گ ./ ستـ در آن ه   يرـزونتـمت ف كه ح كند  ـم سوگ ـجان
عـت  يو بگـذار طب   / ايـ ان نور مخلوقـات ب    يمبه  / دهد؛ يتاب اندرز نم  كمتر از   ك زياو ن !/ خواند يم

  ).54-56، 1384وردزورث،  (1»آموزگارت باشد
ـ  ـرجـ، مت يـد همت ـاحم ـ ك ةار وردزورث در مقدمـ  ـم آث ف آرا وردزورث يش در توصـ ـتاب

ان راسـخ   مي اشعارش ا  ير اخالق يثأ شعر معتقد بود و به ت      يميوردزورث به نقش تعل   «: سدينو يم
عـت و انـسان     ي طب يلـ كدو مـضمون    شتر بـه    يـ اش را ب   گرا، توجه   اخالق يدر مقام شاعر  . داشت

  .)17 يهمت(» معطوف ساخته بود
ردن و چگونه كند چگونه حس ك ي مي وردزورث سعEmma Mason اما ماسون يادعابه 

ه بـه   كـ داشـت بل  حساس اعتماد به نفس     ه خود ا  كل  ين دل يااموزد، نه به    يردن را به مردم ب    ك ركف
واند شـعر را  ه نتك يسك« وردزورث ةديبه عق). ix( 2ه او خود اعتماد به نفس نداشت  كل  ين دل يا

 جوناتان وردزورث،   ةگفتبه  ). xهمان  (» خداوند است ند، فاقد عشق به بشر و احترام به         كحس  
 افتـه اسـت،   يرا  » سينبـوغ، قـدرت، ابـداع و تقـد        «نـدن بـه درون خـود        كوردزورث با نظر اف   

  ).179(ت خود، آگاه است ي از فرديخوببه وردزورث 
  .3»خود وابسته استز به يهمه چه ك/  استيي ما جايدر وجود همگ«

 دنيـ د دوبـاره  بـه  دعـوت  و داند يهوده م يب يعوامل را ها تابك قيطر نيهم به زين سهراب
 :ندك يم خدادن به ي و احساس آن و رسعتيطب

 را ابهـام / رد،كـ  نگـاه  را گـل / زد، قدم وقت امتداد در/ شد بلند ديبا/ .بست را تابك ديبا«
 /.ديرس خدا و درخت ملتقاي به ديبا/ .رفت فنا خاك بوي به ديبا./ بودن ته تا ديدو ديبا/ .ديشن
  ).428 يسپهر(  » شفك و خودييب انيم ييجا/ انبساط يكنزد/ نشست ديبا

                                                           
1- The Tables Turned" ) ،1 -16، 1987وردزورث(  
 در وردزورث رجـوع شـود بـه قـسمت مقدمـه        عدم اعتماد به نفـس     ي ادعا ة ماسون دربار  ي اطالع از آرا   يبرا -2

  )ix-xi(ماسون 
3- Prelude, Book Third, Residence at Cambridge" )  ،189و 188، 1987وردزورث(  
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بان از نظر او زبان احـساس       ند، ز يب يعت م يت را در طب   يترب م و يوردزورث همه اساس تعل   
  :است

ل وجـود  كـ و روح   / و راهبـر و نگهبـان قلـبم       / هيـ م و دا  يهـا  شهين اند يتر لنگرگاه ناب ... «
  .)66، 1384وردزورث،  (1»نميب يعت و زبان محسوسات ميدر طب/ ام را يخالق

ثر خـود را در     أت انـدوه و تـ     يـ داند و نها   ير م ـن بش يـم راست ـعت را معل  يز طب ـيراب ن ـسه
  :ندك يان ميعت بي به طبيتوجه يب

 يپا/ هيدختر بالغ همسا  / ي حور ،نميب ي از پنجره م   يوقت/ رديگ ي ابر دلم م   يك ةاندازمن به   
  ).392 يسپهر(خواند  يفقه م/ ني زمين نارون رويتر ابيمك

 از يكـي ان او و يـ ه م كـ  ييبا الهام از گفت وگـو     »  واژگون يزهايم«ز در شعر    يوردزورث ن 
ـ ييدانـا «ر كـ  تف، وابسته بـود يتاب و فلسفه روحانك به يرمنطقـيطور غ به هك 2دوستانش  »ي آن

(Spontaneous wisdom)  وردزورث سـخن  يجـا ه به كال شعر ر نقيدر مثال ز. ندك يان ميرا ب 
  :ندك يان مين گونه بي را اير وردزورثك تف،ديگو يم

ر و  يـ  و خ  يدر بـاب آدمـ    / ماك ح يتر از تمام    فزون ييها تهكن/ ي جنبش درختان بهار   يك«
  ).56، 1384وردزورث،  (3»موزد آيتو مبه / يشر اخالق

را يو پـذ / ناي بيا و با خود دل   يب/ حاصل را بربند؛   يآن اوراق ب  / هنر بس است؛   گر علم و  يد«
  ).58-56، 1384وردزورث،  ( 4»اوريب

 ة وعـد  نيـ ردن ا كـ  زنده   ي در پ  ،رپردازي و تصو  يك رمانت اعرانگر ش يهمراه د وردزورث به   
ن گـشته و در آن      كع سـا  ي بد ي نو در جهان   يه بشر كنده بودند،   ي در آ  ي بر آمدن زمان   يل مبن يانج
 ).1299،  1987ابرامـز،   (دارند  نشان را   يت احساس حضور در منزلگه راست     ي بشر ي نو تمام  يايدن

  :دهد ينگونه بشارت مين مفهوم را ايسهراب ا
  بـه /افزايش رنـگ  نزديكي روز و به و به / صداي قدم پيك بشارت دادم و من آنان را به«

 ). 375و374(» هاي درشت طنين گل سرخ پشت پرچين سخن
 و  ي سـپهر  يريـ گ  در جهـت   ريـ گ  چـشم  يان تفـاوت  يـ ببخش الزم اسـت بـه       ن  يان ا يدر پا 

                                                           
1- Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey" )  ،108 -111، 1987وردزورث(  
  ر نظر داشته است رجوع شود به را د) William Hazlitt(ت يام هزليلي ورزورث واحتماالً -2

http://allpoetry.com/poem/8452785-The_Tables_Turned-by-William_Wordsworth  
3- The Tables Turned" )  ،21-1987،24وردزورث(  
  )29-32همان  -4
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 يهـا  نگرانـي  و هـا  دغدغـه  ازرا   انساني اجتماعات وردزورث كه  برخالف. ميبپردازوردزورث  
 انـساني  وي ديـدگاه  از. اسـت  شخصي و فردي نگاهي ،انسان به ابسهر نگاه دانست، مي خود

 تصوف و عرفان هاي افق با و كند فارغ اجتماع از را خود ممكن طريق هر به كه است ارزشمند
 .باشد آشنا

 يه همواره حوادث پس از انقالب فرانسه را در نظر دارد و گاه            كاما بر خالف وردزورث     
از ديـدگاه او  . رمانتيسزم فردي است  دارد، گرايش سپهري به      ها آن به   يچشم در اشعارش گوشه  

 :رود و مسافر و همراهي با خود ندارد قطار سياست خالي مي
  ).279(» رفت و چه خالي مي/ برد كه سياست مي/ من قطاري ديدم«

ه كـ   اسـت يادآوريستة يبا. ندك يان مي خود را در اشعارش ب  ي جمع يها وردزورث دغدغه 
 يـك  ه.»ر شـاعر اسـت  كـ رشد ذهـن وتف  «ةه نشان دهندك بوده ي موفقة نمون،لود وردزورث يپر

وردزورث در : سديـ نو ي مـ  اروپـا سمي بر رمانتيدرآمدتاب ك در Heike Grundmannگروندمان 
 September(عـام سـپتامبر     بعـد از قتـل  كي، انـد Macbeth بـث كم  بـه ي با گوشه چشملوديپر

massacre ( سديـ نو يند و مـ ك يس همراه مـيا با خاطراتش در پار  ر ي انقالب يها فرانسه، قساوت 
  ):31گروندمان (

/ گفـت،  يتمام شهر مه به كدم ي را شنياديه فركتا آنجا / ن گونه از خود انتقام گرفتم،يو ا «
  .1» خفتيگر نخواهيد

  جه ينت
ص آن  يان ملل مختلف، گـاه تـشخ      ي و نفوذ آن در م     يكتب رمانت ك م يها يژگي و يگستردگ

گـر هنرهـا از     يسم در د  يـ سيوع رمانت يان شـ  ين م يدر ا . ندك ين ملل دشوار م   ي شاعران ا  انيرا در م  
 ياصـول . تب اسـت  كن م ي شده بر ا   ي معرف يها يژگي و ي باعث گستردگ  يقي و موس  يجمله نقاش 

ن مقالـه بـا     ـيـ ا. ن منوال متفـاوت اسـت     يهم مختلف آمده به     يهاتب در نقد  كن م ي ا يراـه ب ـك
ـ  ي شده در نقدها   ي معرف ييك از اصول رمانت   يريگ بهره  ةهـا در آثـار برجـست        آن ي و بررسـ   ي ادب

ن يـ ن ا ياز جمله مهمتـر   .  پرداخت ي بودن اشعار سپهر   يك رمانت يبررس به   ،يوردزورث و سپهر  
ف شـده و در اشـعارش   ي تعريي غنايها امهكچتوسط خود وردزورث در ها    آن ةه عمد كاصول  

 از يكـي  گرايي  طبيعت كبدون ش . شود يهده م ز مشا يار گرفته شده بود، در اشعار سهراب ن       كبه  
                                                           

1- Book Tenth, France Continued" ) 85-87(  
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 از دلنـشين  و هنرمندانـه  صـورتي  به ها  آن يدو هر است و  سپهري اشتراك وردزورث و   وجوه
 ،ياند؛ اگرچه بـرخالف سـپهر     ردهكتصويرپردازي استفاده    براي مناسب ابزاري عنوان به طبيعت

 و روزگار احوال نمادين بيان رايب بلكه ،يرپردازيمنظور تصو ن ابزار نه فقط به      يوردزورث از ا  
  گاه يت وردزورث يد گفت فرد  ي با ،ن دو يآثار ا  در  فرديت بارةدر. بهره جسته است   انسان نوع نيز

 مـوارد  بـسياري  در سـپهري  شـعر  در كه آن حال گردد، مي مردمي و اجتماعي ةدغدغ به تبديل
 از واقع وردزورث بيش   رد. شود مي پديدار عرفاني شهود و كشف نوع از گرايي درون و فرديت

 سـپهري  اشـعار  قهرمـان  اما. است اجتماع و مردم ةانديش در بيانديشد، خويش فرديت به كه آن
 شـكل  بـه  اسـت  يافتـه  بازتـاب  وي شعر در كه شهودي و كشف و عالقه و عشق. اوست خود
 هـر   ي وردزورث و سـپهر    .مشهود اسـت   وي اشعار در امر اين و گشته مطرح شخصي و فردي
 از دسـت    يتي را معـصوم   كيودكـ وردزورث  . انـد   خود داشته  كيودكدوران   به   يه خاص جدو تو 
 را در   ي شاد كيودك از دست رفته است و       ين شاد يدنبال ا عت به   يداند و همواره در طب     يرفته م 

 را در   كيودكـ  ييرده و دانا  كاد  ي يكيناش به    كيودك همواره از    يند، سپهر ك يم م ياشعارش ترس 
اند  وطن و زادگاهشان را در آثار خود آورده  ها عشق به      آن يهر دو . شدك ير م يتصواشعارش به   

ف يـ  تعريكي بارز رمـانت يها يژگيه از و ك ناشناخته   يها انكز هر دو به مرگ و حضور در م        يو ن 
 ذهـن  يده لكش و يسپهر سهراب راتكتف بر گذار ريثأت عوامل انيم در. اند شده است، پرداخته  

ه گفته شـد،    كگونه    البته همان  .شود يم مشاهده يخوب به يسيانگل يكترمان اركاف نقش او يشعر
ها نه  ن پژوهشيطلبد و ا ي را م يگري د ي آت يها ، پژوهش ي بر سپهر  يك رمانت اعرانگر ش ير د يثأت

 قـرار   يتواننـد مـورد بررسـ      ي از آثار او را م     يبكيا تر ي او و    يها يه نقاش ك بل ،يفقط اشعار سپهر  
 يالگو توانسته ،سي انگل يكتب رمانت كم در اش يگام شيپ ليدل به زورثورد انيم نيا  در .دهند
  .باشد جهان در خرشأمت شاعران يبرا يخوب يكيرمانت
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