
 

 

 دهخدا« ياد آر زِ شمع مردۀ»نقد و بررسی ردّ پای شعر فرنگی در شعر 
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 ، تهران، ايرانمسلح یروهاين ینيگز واژه دفتر پژوهشگرـ 0
 استاديار دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان، تبريز، ايرانـ 6

 (06/00/0331تاري  پذيرش:  ؛61/13/0331 :فتتاري  دريا)
 چکيده

بد و عالوه بـر  يا ها گسترش می پشتوانۀ فرهنگی شاعران در شعر دورۀ مشروطه از طريق ترجمه
شـود. در سِـير ايـن     فرهنگ سنّتی ايران، شامل آثار اروپايی و به طور کلی، فرهنگ اروپايی نيز مـی 

انتقال فرهنگی، آثار اروپايی چه به طور مستقيم و چـه غيرمسـتقيم و از طريـق ترجمـه، تأثيرهـای      
کيبات و...( در شعر جديد های متعددی از جمله مضامين، تصاوير و زبان )واژگان، تر بسياری در حوزه
 تـاري   در ای ويـژه  جايگـاه  ادبـی  و تـاريخی  نظر از دهخدا «مردۀ شمع زِ آر ياد» شعر فارسی داشتند.

 صـورت  بـه  کـه  اسـت  فارسـی  تأثيرگـذار  و مهم شعر اولين و دارد فارسی جديد عصر شعر و ادبيات
 در دهخـدا  «مـردۀ  شـمع  زِ آر ادي» حاضر، شعر پژوهش در. است پذيرفته تأثير فرنگی شعر از مستقيم
 صـورت  بـه  زاده رجـائی  «بنـی  آيت يادِ» شعر نيز و موسه دو آلفرد «آر ياد به» شعر با علمی چارچوبی
از « يـاد آر زِ شـمع مـرده   »تـأثر دهخـدا در سـرودن شـعر      نوع و ميزان و شد خواهد مقايسه تطبيقی

که دهخدا خود صـراحتاً   اين مقاله، چنانشود. البته تکيۀ اصلی  الگوهای فرانسوی و ترکی بررسی می
 است و با توجه به قراين علمی و ادبی، بر الگوی فرانسوی اين شعر خواهد بود. بيان کرده

 .زاده، ادبيات تطبيقی دهخدا، آلفرد دو موسه، رجائی :ها کليدواژه

                                                            

E-mail: masooddehgani@yahoo.com ( مسئول ۀنويسند)   

 E-mail: m_pashaie@yahoo.com 
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 . مقدّمه0

 0969ر سـال  (، يکی از اساتيد دانشـگاه سـوربن، د  Villemainبرای اولين بار ويلمن )
ميالدی در درس تاري  ادبيات فرانسه از تـأثير ادبيـات انگليسـی و ايتاليـايی بـر ادبيـات       

های خود برای نخستين بار اصـطالح ادبيـات    سخنرانی فرانسه سخن گفت و در مجموعه
(. سـير  043: 0391ر.ک؛ حديـدی،  ) کـار بـرد   ( را بـه la Littérature Comparéeتطبيقـی ) 

هـای متعـددی دارد کـه بيـانگر اهميـت و تنـوع        ات تطبيقـی شـاخه  تحوالت نظری ادبي
هايی کـه   (. هر يک از مکتب034: 0343، رشته است )ر.ک؛ عابدیهای علمی اين  حوزه

های متعددی برای اين شاخۀ علمـی دارنـد.    اند، تعريف پديد آمده در حوزۀ ادبيات تطبيقی
ادبيـات تطبيقـی   »سوی ارائه شـده،  ها که بر پايۀ مکتب فران بر اساس يکی از اين تعريف

های ادبی  ها... و بيانگر انتقال پديده بررسی روابط تاريخی ادبيات ملّی با ادبيات ديگر زبان
توانـد در   ( که اين انتقال مـی 61ـ69: 0393)ندا، « هاست از يک ملت به ادبيات ديگر ملت

 های واژگان، تصاوير، حوزۀ احساسات و... باشد. حوزه
هـا،   بيات تطبيقی، شعر فارسی در تأثيرگذاری در ادبيات خارجی و تـأثر از آن از نظر اد

خصوصاً ادبيات فرانسه استعداد شايستۀ توجهی دارد. در باب تأثير شعر فارسی و به طـور  
اخص، تأثير شعر کالسيک فارسی بر شعر اروپايی تحقيقات چشـمگيری، اعـم از کتـاب،    

ما دربارۀ تأثر شعر فارسی از شعر فرنگی فـارغ از چنـد   است، ا رساله و مقاالت انجام گرفته
اسـت. بـر    هايی از برخی کتب، تحقيق و رسالۀ منحصر به فردی انجام نشده مقاله و فصل

اين اساس، نياز است از اين لحـاظ، شـعر جديـد فارسـی از همـان دوران پيـدايش شـعر        
دگرگـونی انديشـه در    اگر بگوييم يکی از عوامل اصـلی »مشروطه نقد و بررسی شود. اما 

]عصر مشروطه[، ترجمه است، قدری ستم است، بلکه بايد گفت در حقيقت، تنهـا عامـل   
ترين عامل، ترجمه است. ترجمه، پُلی بود برای عبور فکر اروپايی و انتقـال آن بـه    يا مهم

(. در حقيقت، ترجمـه بـه عنـوان خـونی تـازه،      679: 0331کدکنی،   )شفيعی« حوزۀ ايران
شـناختی شـعر جديـد     ديد به ادبيات فارسی بخشيد. ترجمۀ ادبی در تحول جمـال روانی ج

 توان گفت: است و می فارسی نقش اصلی را داشته
هـای   فعاليـت  کننـدۀ  سازی سنّت ادبی بومی و تسـهيل  ترجمه[ منبع غنی»]
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توان به  های تازه است. به اين اعتبار، ترجمه را می بعدی در زمينۀ آفرينش متن
مند و مهم مورد بحث قـرار داد کـه الگوهـای     از عوامل تحول نظام عنوان يکی

گذارد که پيش از آن در سنّت بـومی   ای در اختيار شاعران و نويسندگان می تازه
دهـد و   اند. ترجمه از اين طريق به تحول نظام ادبـی شـتاب مـی    حضور نداشته

 (.613: 0397)کريمی حکاک، « کند وقوع آن را تسهيل می

 يگر، يکی از ابعاد مهم شخصيت هنری شاعران، پشتوانۀ فرهنگی است:از سوی د
هـای   پشتوانۀ فرهنگی مثل جريان يک رودخانـۀ معنـوی از دنيـای نسـل    »

کند... ذات شاعر مانند ترانسفورماتوری است که ايـن جريـان    گذشته حرکت می
گـی  سپارد و باز خودش بخشی از پشتوانۀ فرهن کند و به جامعه می را تقويت می

: 0391کـدکنی،    )شـفيعی « آورد را برای شاعران نسل بعد از خود به وجـود مـی  
 (.037ـ033

هيچ شاعر بزرگی در ادبيات جهان نيست که از اين موضوع مستثنی باشد. بر اسـاس  
پشتوانۀ فرهنگی است که ساختار ذهنـی همـۀ شـاعران بـزرگ و نوابـغ هنرمنـد شـکل        

ـ    هنری هر يک از شـاخه گيرد تا وی با استفاده از ابزار  می در شـعر، يعنـی    هـای هنـری 
هنری خود را خلـق نمايـد. در    ـ اثر نحو( و آهنگعاطفه، تخيل، زبان )واژگان، ترکيبات، 

 شـود  يـاد مـی  « هويـت »های جديد اديبات تطبيقی، از پشتوانۀ فرهنگی بـا عنـون    ديدگاه
 (.061: 0330ر.ک؛ نجوميان، )

ای در تـاري    ز نظر تـاريخی و ادبـی جايگـاه ويـژه    دهخدا ا« ياد آر ز شمع مردۀ»شعر 
ادبيات و شعر عصر جديد فارسی دارد و اولين شعر مهم و تأثيرگذار فارسی است کـه بـه   

اسـت. پـس از سـرايش ايـن شـعر، شـاعران        صورت مستقيم از شعر فرنگی تأثير پذيرفته
هـا   و اسـتقبال انـد   هـا بـرده   زيادی چه به لحاظ محتوا و چه به لحـاظ شـکل از آن بهـره   

الشّعرا بهار و پروين اعتصـامی. در   اند؛ از جمله: حيدرعلی کمالی، يحيی ريحان، ملک کرده
الشّـعرا بهـار بـا آهنـگ      اسـتاد ملـک  « مرغ سـحر »ها، تصنيف  ترين آن اين ميان، معروف
: 0343شـهرتی خـاص دارد )ر.ک؛ عابـدی،    داود است کـه در دوران معاصـر    مرتضی نی
محققان و شاعران ادبی نيز اين شـعر را نخسـتين شـعر جديـد فارسـی       (. بسياری از074

 اند. معرفی کرده



 مسعود دهقانی و محمد پاشايی /دهخدا « ياد آر زِ شمع مردۀ»نقد و بررسی ردّ پای شعر فرنگی در شعر  /036

 

 0364صـفر   09) صور اسـرافيل در سومين و آخرين شمارۀ « ياد آر زِ شمع مرده»شعر 
، «نامـۀ دوسـت يگانـۀ وی    وصـيت »بر اساس گفتۀ دهخدا،  و 0.( در سوئيس منتشر شدق

خـدا در يادداشـتی دربـارۀ ايـن شـعر چنـين       ميرزا جهانگيرخان صور اسـرافيل اسـت. ده  
 گويد: می

شبی مرحوم ميرزا جهانگيرخان را به خواب ديدم در جامۀ سپيد کـه عادتـاً   »
در تهران در بر داشت و به من گفت: چرا نگفتـی او جـوان افتـاد  مـن از ايـن      

ای؟  گويد: چرا مرگ مرا در جايی نگفته يـا ننوشـته   عبارت چنين فهميدم که می
له در خواب، اين جمله به خاطر من آمد: ياد آر زِ شـمع مـرده يـاد آر  در    بالفاص

اين حال، بيدار شدم و چراغ را روشن کـردم و تـا نزديـک صـبح سـه قطعـه از       
های شب را تصحيح کرده، دو قطعۀ ديگر بـر   مسمّط ذيل را ساختم و فردا گفته

 (.37: 0397پور،  )آرين« آن افزودم

نيز که با زبان فرانسوی کامالً آشنا بود، چنين  6السلطنه پيرنياای به معاضد وی در نامه
 نويسد: می

که بنا بود بـه شـعر بسـازم، تمـام     نامۀ مرحوم ميرزا جهانگيرخان را  وصيّت»
ام، حاضر است. به نظر خودم تقريباً در رديف اوّل شعرهای اروپايی اسـت.   کرده

)بـه نقـل از:   « خوب اسـت  اش اش تعريف کند، برای دايی اگرچه دختری که ننه
 (.079: 0343عابدی، 

بر اساس الگويی اروپايی « ياد آر زِ شمع مرده»کند، شعر  که دهخدا خود بيان می چنان
است. اگرچه اين نکته از سوی برخی از محققان به صورت کلی و بدون اشاره  سروده شده

طبيقی در بـاب مقايسـۀ   به نام الگوی اروپايی مطرح شده، اما تا امروز پژوهشی دقيق و ت
اسـت. در کنـار ايـن مطلـب، تقريبـاً تمـام        شعر دهخدا با الگوهای اين شعر انجام نگرفته

اند، الگويی ترکی نيز  دهخدا توجه داشته« ياد آر زِ شمع مردۀ»محققانی که به الگوی شعر 
، مرحوم اند. يکی از اولين محققانی که به اين نکته اشاره دارد برای اين شعر معرفی کرده

 پور است: يحيی آرين
دانسـت و   خـوبی مـی   به نظر ما بعيد نيست دهخدا که زبـان ترکـی را بـه   »
سـاخت،   خواند و در اين زبان به سبک صابر شعر می را می مالنصرالدّينروزنامۀ 
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زاده اکـرم، شـاعر تـرک يـا نظيـرۀ       رجـائی  "وقتا ک گلـوب بهـار يکسـر   "شعر 
است،  بر آن قطعه ساخته م.( 0300ـ0916بر )اکبر صا طنزآميزی را که ميرزا علی

است و وزن و ترکيـب و مضـمون آن را در ذهـن     ديده مالنصرالدّيندر روزنامۀ 
است و بعد از آن، الهامی که در عالم واقعه گرفته، قطعۀ خود را بـه تقليـد    داشته

يا به استقبال آن ساخته باشد. به هر حال، جای ترديد نيست که شعر دهخدا در 
ها نظيره و تقليدی اسـت از   م، سبک، وزن، ساختمان و يا حتی شمارۀ مصراعفر

 (.39: 0397پور،  )آرين« شعر شاعر ترک

با الگوهـای  « ياد آر زِ شمع مرده»بر اين اساس، نياز است تا در چارچوبی علمی، شعر 
فرانسوی و ترکی به صورت تطبيقی مورد بررسی قرار گيرد و نحوه و شدت تـأثر دهخـدا   
از هر دو الگو مشخص گردد. دراين مقاله، سعی شده با ارائه و مقابلۀ هر سه شعر، ميـزان  

از الگوهای فرانسوی و ترکی نشان داده « ياد آر زِ شمع مرده»تأثر دهخدا در سرودن شعر 
اسـت و   که مرحوم دهخدا خود صراحتاً بيـان کـرده   شود. البته تکيۀ اصلی اين مقاله، چنان

 قراين علمی و ادبی، بر الگوی فرانسوی شعر خواهد بود. نيز با توجه به

 . پيشينۀ پژوهش6
در باب اهميت تاريخی و هنری اشـعار دهخـدا، محققـان مطالـب ارزشـمندی ارائـه       

و تحليـل سـاختار و اهميـت    « ياد آر زِ شمع مرده»اند که در اين ميان توجه به شعر  نموده
شـود. امـا نکتـۀ     ين تحقيقات را شامل مـی ای از ا هنری و تاريخی اين شعر، بخش عمده

خورد، توجه الزم و کافی نکـردن بـه    بسيار جالبی که در ميان اين تحقيقات به چشم می
پور بدون اشاره به نام الگوی فرانسـوی شـعرِ    الگوی فرانسوی اين شعر است. يحيی آرين

ستين شعر فارسـی  اين شعر گويا نخ»نويسد:  در اين زمينه چنين می« ياد آر زِ شمع مرده»
است که آثار مشخص اشعار اروپايی را دارد و نه تنها صورت جديـدی در ادبيـات منظـوم    
« ايران به وجود آورده، بلکه از نظر سمبوليسم عميق و لحن استوار خود شايان توجه است

 (.37)همان: 
کـه   انهای مضامين شعر امروز ايـر  سرچشمههللا دروديان نيز در کتاب خود با نام  ا ولی

است و الگوهای آلمانی و عربـی اشـعار وی را بررسـی     فصلی را به دهخدا اختصاص داده
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 ای به اين شهر دهخدا ندارد. عبدالعلی دستغيب هم پس از نقل قول نويسندۀ کرده، اشاره
« داشتن آثار مشخص اشعار اروپايی»پور را از  ، بدون آنکه منظور يحيی آريناز صبا تا نيما

هر دو »گويد:  ک کرده باشد، مخالف تأثر دهخدا از الگوی خارجی است و میدرستی در به
پردازی را  مورد اين داوری، خطاست... شعر دهخدا افاعيل و عروض و سدّ و بندهای قافيه

است. تعبيرها و تصـويرهای آن نيـز    های کهن بيرون نيامده است و از قالب درهم نشکسته
(. سـپس  043ـ046: 0331)دستغيب، « اروپايی ندارد پارسی است و اثری از شيوۀ شاعران

شعر دهخـدا سـمبوليک نيـز نيسـت.     »کند:  سمبوليک بودن اين شعر دهخدا را نيز رد می
(. 047)همـان:  « ای است دربارۀ مرگ جهانگيرخان و تعابير آن نيز قديمی اسـت  سوگنامه
در ايـن بـاب، از نظـر    که در اين مقاله بررسی خواهد شد، هر دو نظر دستغيب  البته چنان

، اگرچه با طليعۀ تجدد در شعر فارسیعلمی فاقد اعتبار است. کريمی حکاک نيز در کتاب 
« ياد آر زِ شمع مـردۀ »توجه به اصول نقد ادبی جديد، تحليلی کامالً علمی و دقيق از شعر 

 گونـه   وی نيز هـيچ  (، اما041ـ039: 0397است )ر.ک؛ کريمی حکاک،  ارائه نمودهدهخدا 
ای به نام الگوی فرانسوی اين شعر ندارد و اين در حالی است که توجه بـه الگـوی    اشاره

 توانست در تحليل او بسيار مؤثر باشد. فرانسوی شعرِ دهخدا می
آر زِ  يـاد »تنها متنی که به صورت کلی به نام و متن الگوهای فرانسوی و ترکی شعر 

 "ای مرغ سحر دهخدا"اهی تطبيقی به شعر نگ»ای است با نام  پرداخته، مقاله« شمع مرده
که متأسفانه به داليلـی ماننـد    (004ـ 011 :0393)جوادی، « موسهآلفرد دو  "به ياد آرِ"و 

ترين تحليل نسبت به اشعار و خصايص مشـترک و چگـونگی تـأثر، عـدم      فقدان کوچک
بـاری  اعت زاده و کـم  استفاده از منـابع پژوهشـی معتبـر، نـاقص بـودن مـتن شـعر رجـائی        

اسـت، بـه طـوری کـه      های اشعار در اين مقاله، ارزش علمی آن زيـر سـؤال رفتـه    ترجمه
 شود. خواننده پس از خوانش اين مقاله نسبت به نتيجه و هدف آن دچار سردرگمی می

 . مقايسۀ تطبيقی3
آلفـرد دو موسـه   « بـه يـاد آرِ  »دهخدا با شـعر  « ياد آر زِ شمع مردۀ»شعر در اين مقاله، 

(Alfred de Musset)3   آيـد و   که يکی از مشهورترين اشعار رمانتيک غربی به حسـاب مـی
( اثـر موتسـارت   Vergiss mein nicht« )فراموشـم مکـن  »موسه آن را بـر اسـاس آهنـگ    
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(Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)موسيقی ،) 7اسـت  دان معروف اتريشی سروده 
تطبيقی مقايسه خواهـد شـد. بـه همـين      به صورت 9زاده رجائی« ياد آيت بنی»و نيز شعر 

شود و آنگاه بـه تطبيـق ترجمـۀ     منظور، ابتدا متن اصلی اشعار فرانسوی و ترکی ارائه می
 دهخدا خواهيم پرداخت. اشعار با شعر

زاده برای اولين بار و به صورت کامـل )در شـش بنـد( از روی مـتن      متن شعر رجائی
 University ofاز کتابخانـۀ دانشـگاه تورنتـو )   که نويسندۀ اين مقالـه   پژمردهاصلی کتاب 

Toronto Libraryشود. در ترجمۀ شعر آلفـرد دو   است، در تحقيقات فارسی ارائه می ( يافته
هـای   های موجود، از ترجمۀ نصراهللا فلسفی که نسبت به ترجمـه  موسه نيز از ميان ترجمه
مـتن اصـلی اسـت، اسـتفاده     تـر بـه    الدّين شفا بهتر و نزديک ديگر از جمله ترجمۀ شجاع

پـور ذکـر    زاده در دو بنـد اول، ترجمـۀ يحيـی آريـن     است و در ترجمـۀ شـعر رجـائی    شده
 است. است و ترجمۀ بندهای ديگر شعر بر عهدۀ نويسندۀ مقاله بوده گرديده

 شعر آلفرد دو موسه:
Rappelle-toi 

Rappelle ـ   toi, quand l'Aurore craintive 

Ouvre au Soleil son palais enchanté; 
Rappelle ـ   toi, lorsque la nuit pensive 

Passe en rêvant sous son voile argenté; 

A l'appel du plaisir lorsque ton sein palpite, 

Aux doux songes du soir lorsque l'ombre t'invite, 

Ecoute au fond des bois 

Murmurer une voix: 

Rappelle ـ   toi. 

***** 

Rappelle ـ   toi, lorsque les destinées 

M'auront de toi pour jamais séparé, 

Quand le chagrin, l'exil ET les années 

Auront flétri ce coeur désespéré; 

Songe à mon triste amour, songe à l'adieu suprême! 

L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime. 

Tant que mon coeur battra, 

 Toujours il te dira 

Rappelle ـ   toi. 

**** 

Rappelle ـ   toi, quand sous la froide terre 
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Mon coeur brisé pour toujours dormira; 

Rappelle ـ   toi, quand la fleur solitaire 

Sur mon tombeau doucement s'ouvrira. 

Je ne te verrai plus; mais mon âme immortelle 

Reviendra près de toi comme une soeur fidèle. 

Ecoute, dans la nuit, 

Une voix qui gémit: 

Rappelle-toi (musset, 1891: 231-232). 
 ترجمه:
 به ياد آر »

گشـايد،   دم با بيم و هراس، کاد سحرآميز خود را بر خورشيد فروزنده می وقتی که سپيده
 مرا به ياد آر 

 کشد، مرا به ياد آر  که شب انديشمند نقاب سيمگون به سر می وقتی
تپـد، زمـانی کـه تنهـايی و تـاريکی       وقتی که دلت در هوای لذت و سرور در سينه مـی 

آيـد،   ها برمـی  کند، به آوايی که از درون جنگل تخيالت لذيذ شبانه را در تو بيدار می
 گويد: مرا به ياد آر  گوش کن  می
هـا،   مرا جاودانه از تو جدا کرد، وقتی که غم و دوری و گذشتِ سالوقتی که دست قضا 

زای مـن و آخـرين وداع مـا انديشـه      اين دل نوميد را پژمرده ساخت، به عشق اندوه
 کن 

خواهد گفت: مرا  تپد، به تو دوری و زمان پيش عشق هيچ است. دل من تا وقتی که می
 به ياد آر 

 در خواب جاودان شد، مرا به ياد آر وقتی که اين دل شکسته زير خاک سرد 
 وقتی که گل يگانۀ گلبن گور من آرام شکفته شد، مرا به ياد آر 

ديگر تو را نخواهم ديد، ولی روح جاودانم چون خواهر مهربانی هميشه با تو خواهد بـود  
)فلسـفی،  « کنان به تو خواهد گفت کـه: مـرا بـه يـاد آر      هنگام آوايی استغاثه شب و

 (.663ـ669: 0370
 شود(: زاده )شعر عيناً نقل می شعر رجائی
ــ» ــا ک ــر  هوقت ــار يکس ــب باه  گلي

 پـــرور عشـــقهـــزار  هوقتـــا کـــ
 بــيلمم کيمــه قارشــی حســرتيندن

 لطافتينــدن يوزينــک کوکــقيــل 
 

ــر    ــور تغييـ ــان اولـ ــياده عيـ  اشـ
 ديب تســـتريـــيـــاپراقالر ايلـــه ا

ــی    ــه بـ ــالر نوحاتـ ــأخرباشـ  تـ
ــقيمی ت ــافيت عشــ ــرخصــ  طــ

 

 آيت ه ياد دقيق نی برب آيتياد 
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 تنهــا هبــر ليــل ســکون نمــاد   
 ی عطـف سـمت بـاال   کقيل چشم
ــ ــه نودر هاولدقجـ ــمکـ ــزا غـ  افـ
ــيش نظر ــپـ ــاکـ ــطح دريـ  ده سـ

 

ــ  ــيمن دهاولدوقـ ــر آب کنشـ  سـ
 ســـودالر ايچنـــده نـــور مهتـــاب
ــذکر   ــی تـ ــن دمـ ــه او کچـ  ايلـ

 تدکجـــــه تمـــــوج و تنـــــوريا
 

 آيت انه ياد تنی ساکب آيتياد 
ــا کــ  صــباحه قارشــی ناگــاه هوقت
ــرتله  ــحس ــين آه وچک ــر آتش  ب ب

 اول آه حـــــــزين عاشـــــــقانه
ــهيا شــبهه بــی  دنجــه قلــب و جان

 

 انسـان  بـر تـک  بر زورق ايچنـده   
 تترک سس ايلـه اولـور غزلخـوان   

ــی  ــۀاول غملــ ــ ترانــ  رتحسّــ
 تـــــأثّرو  تکـــــدّرايجـــــاب 

 

 آيتياد  گيزلی گيزلینی ب آيتياد 
ــق    ــب رقيـ ــر قلـ ــهناتوانو بـ  لـ

 هامتحانلــ ،ســتم لــه  ه،هجرانلــ
ــنی ب  ــه س ــدروسودمس ــودمو ل  س

ــه لســـانم اوزره دا يا  مئـــتدکجـ
 

 م بيلنمـــزکفرقتـــده نـــه چکـــدي 
ــا ــ امـ ــيلنمز  هکـ ــای دل سـ  وفـ
 رتفکّـــ مايـــۀ بکـــان يسنســـ

ــار محبتـــــ  ــرر کاذکـــ  تکـــ
 

 آيتگاه ياد  ده سنياد ائت منی 
 ده ايلــول وقتــا کــه حلــول ايــدوب

ــول  ــرار مجهـ ــه براغبـ ــا کـ  وقتـ
 يــی ســماده: سـير آيــت او سـحابه  

 بــر رقــت ايلــه خــالف عــاده    
 

ــت    ــور طبيع ــزن اول ــتغرق ح  مس
 ايلـــر دلکـــی اســـير قســـوت   
ــر    ــزين تقط ــزين ح ــه ح  ايتدجک
ــر   ــه ياشــله کــوزلرک پ  شــايد اول

 

 ده ياد ائت  ياد آيت بنی اول زمان
 و قلب غمنـاک شوروب ط هوقتا ک
ــ ــوب دهانيمــط هوقتاک  خــاک هول
 بــر خيالــت  لــرده گيجــهتنهــا 

ــم ــوم چش ــت  کیي ــال رق ــا کم  ب
 

ــدط  ــن هوپراق ــودم ه ــور وج  ان اول
 تمـــام اولـــور ســـرودم کلهشـــوق
 بـــالتحير نجـــهاولو کمنظـــور

 تصـــور آيـــتبـــدبختی عشـــقم 
 

 «آيتياد  غملی غملیمنی  آيتياد 
 (.073ـ071: 0300زاده،  )رجائی                                                    

 ترجمه:
 گيرند، رسد و کائنات زندگی از سر می آنگاه که بهار فرامی»
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دانـم از دوری چـه    کند، و نمی ها پنهان می پرور خود را ميان برگ زار عشقآن دم که ه
دهد، در آن دم از صافی آسمان، صـفای عشـقم را دريـاب و     کسی ناله و آوا سر می
 دمی از من ياد آر.

آنگاه که در شبی خاموش بر طرف جويبار نشستی، نگاهی بـه بـاال کـن و چـون پرتـو      
م و اندوه لبريز کرد، از روز گذشته ياد کن، و زمـانی  انگيز مهتاب، دلت را با غ عشق

« پاشد، در آن خموشـی از مـن يـاد آر    زند و نور می که دريا در پيش نگاه تو موج می
 (.31: 0397پور،  )آرين

بينی که با حسـرت آهـی آتشـين     آنگاه که سحرهنگام ناگاه درون زورقی انسانی را می»
شود و آن آه حزين عاشقانه، آن  ی مشغول میکشد و با صدايی لرزان به غزلخوان می

سـازد، از   بخش، بدون ترديد قلب را مکدّر و جان را متـأثر مـی   ترانۀ غمگين حسرت
 من ياد آر.

شدنی نيست، امـا بـا    با قلب رقيق ناتوان، دردهايی را که در روزهای فراق کشيدم، درک
رود.(  و از بين نمی) شود هجران، ستم و امتحان ]معشوق[، وفای دل من سترده نمی

اگر عاشق تو شدم، اين گونه بود و تو مايۀ تفکّر )فکر و خيال( من هستی. وقتی ياد 
 کنم، تو نيز گاهی از من ياد آر. محبّت تو را بر زبانم، دائم تکرار می

شود. وقتی کـه کـدورتی مجهـول،     رسد، طبيعت غرق اندوه می وقتی که ماه مهر فرامی
کند، آن تکه ابر را در آسمان تماشا کن: وقتی که با حـزن   میدلت را گرفتار قسوت 

بارد، با رقّت قلب خالف عادتی، شايد چشمانت با اشـک پُـر    قطره می و اندوه، قطره
 شود، در آن زمان هم از من ياد آر.

گـردد،   ايستد و وجـودم در خـاک پنهـان مـی     آنگاه که اين قلب غمناک از حرکت بازمی
رسـد،   شود و با شوقت سرودم )شعرم( نيز به پايان می اک پُر میآنگاه که دهانم از خ
های تنهايی با حيرت، روحم به سراغت خواهـد آمـد، يـک لحظـه      آنگاه که در شب

 «.چشم خود را بر هم گذار و بدبختی عشقم را در نظر آور و غمگينانه از من ياد آر

 . هدف شعر0ـ3
نامه است. شعر  يک وصيّت« زِ شمع مرده ياد آر»که دهخدا خود اشاره دارد، شعر  چنان

زاده نيز در حقيقت وصيّت عاشقی بـرای معشـوق هسـتند. بنـابراين،      موسه و شعر رجائی
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، هستۀ اصلی هر سه شعر را تشـکيل دهـد. وجـه تمـايز در ايـن      «خاطره و به ياد آوردن»
از « ياد آيت بنی»و در کنار آن، شعر « به ياد آر»ميان، گويندۀ اشعار هستند. شعر فرانسوی 

اند، اما در شعر دهخدا، گوينـده شخصـی غيـر از شـاعر، يعنـی       زبان خود شاعر بيان شده
به »محبوب و دوست وی، ميرزاجهانگيرخان است. همين وجه تمايز، دو شعر قبلی، يعنی 

دهـد کـه يکـی از     را به صـورت کامـل بـه گذشـته ارجـاع مـی      « ياد آيت بنی»و « ياد آر
: 0394ر.ک؛ سيدحسـينی،  ) آيـد  عر در مکتب رمانتيسم به حساب میهای اصلی ش ويژگی
(. اما بيان آرزوها از زبان شخصی ديگر در شعر دهخـدا، بينشـی آرمـانی نسـبت بـه      090

کند کـه تفسـيری اجتمـاعی دارد. در واقـع، دهخـدا بـه عنـوان يکـی از          آينده ايجاد می
کنـد. بسـياری از    دنبـال مـی  صداهای بلند شعر مشروطه در اين شعر هدفی اجتمـاعی را  

هـا و اميـدها در    شاعران در اروپا نيز پس از شکست انقالب فرانسه و تحقق نيافتن آرمان
ای آرمانی و طاليـی   اشعار خود از شکست و يأس سخن گفتند، اما در عين حال، به آينده

(. حتـی موسـه رؤيـای عصـر طاليـی پـريکلس       49: 0391ر.ک؛ جعفـری،  ) اميد بسـتند 
(Périclésرا می ) بـا کمـک تصـاوير خـود     « ياد آر زِ شمع مـرده ». دهخدا نيز در شعر 1ديد

کننـدۀ   ای روشن که وصيت دهد. آينده اندازی روشن و اميدوارانه از آينده را نشان می چشم
، يعنی ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل جـان خـود را در راه آن   «ياد آر زِ شمع مرده»شعر 
 است: داده
 آبـــاد زمانـــه نـــو زِ گشـــت چـــون»
ــت وَز ــدگان طاعـ ــود بنـ ــاد خـ  شـ
ــه ــم نـ ــه ارم، رسـ ــم نـ ــدّاد، اسـ  شـ
ــس زآن ــه ک ــوک زِ ک ــغ ن ــالّد تي  ج

 

ــودک ای  ــی  دورۀ کـــــ  طاليـــــ
 خـــدايی،  خـــدا، ســـر زِ بگرفـــت
 ژاژخــــايی، دهــــان بســــت گِــــل
ــأخوذ ــه مـ ــرم بـ ــق جُـ ــتايی حـ  سـ

 

 «آر  ياد خورده وصل پيمانۀ
 (.34: 0397پور،  )آرين                                                                                 

ای  زنـدگی کـامالً عاشـقانه   آلفـرد دو موسـه کـه    « بـه يـاد آر  »سرچشمۀ اصلی شـعر  
زاده، مـنِ شخصـی    رجائی« ياد آيت بنی» : موسه( و شعر0349است )ر.ک؛ خانلری،  داشته

بيان احساسـات خـود بـا    است و شاعر در هر يک از اين دو شعر هدفی شخصی را برای 
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، اگرچه دهخـدا الگـويی   «ياد آر زِ شمع مرده»کند. اما در شعر  ای رمانتيک دنبال می شيوه
خصوصاً فرانسوی برای شعر خود در نظر داشته، امـا بـه سـبب کـارکرد اجتمـاعی ذهـن       

زيست، هدف  که وی در آن پرورش يافت و   دهخدا و بر اساس بستر فرهنگی و اجتماعی
يک مسئلۀ شخصی که شکست عاطفی يا هجران باشد، به هدفی کامالً اجتماعی شعر از 

تـرين   کند که اين امر يکی از اصلی که وجود اختناق شديد و فقدان آزادی است، تغيير می
 آيد. های ايرانی کردن الگوهای خارجی در شعر معاصر به حساب می نمونه

کــرد و  طه زنــدگی مــیدهخــدا کــه در شــرايط اجتمــاعی خــاص و در دوران مشــرو
نيـز در ايـن   « يـاد آر زِ شـمع مـرده   »هايی کامالً اجتماعی داشت، در سرايش شعر  دغدغه

ای اجتماعی اسـت کـه از    تر، مرثيه کرد. در واقع، شعر او در نگاهی دقيق مسير حرکت می
 دهد. مرگ آزادی و مرگ مردم در راه آزادی ناله سر می

 . تصاوير شعر6ـ3
است. به طور « تصويرشناسی»قد ادبی و هنری در ادبيات تطبيقی، های ن يکی از روش

شود، بر اساس پشـتوانۀ فرهنگـی و    کلی، تصاوير جديدی که در آثار شاعران مشاهده می
تصاوير ما برگرفته از تصاوير پيشينی هستند کـه بـه صـورت    »گيرد:  ها شکل می ادبی آن

است. هيچ تصـويری بـدون    د داشتهمستقيم و غيرمستقيم در باب موضوع مورد توجه وجو
« شود و به طور کلی، چنين امکانی وجود ندارد دخالت تصاوير ديگر ساخته و پرداخته نمی

(. در شاخۀ ادبيات تطبيقی، محقق به دنبال تصـاوير مشـترکی   061: 0399)نامور مطلق، 
 است که در آثار تطبيقی وجود دارند.

دهخـدا ابتـدا سـه بنـد از ايـن شـعر را        که در نقل قـولی از دهخـدا بيـان شـد،     چنان
است. نکتـۀ شايسـتۀ توجـه در ايـن      است و آنگاه دو بند ديگر به شعر اضافه نموده سروده

ويژه بين دو بند اول شـعر دهخـدا و شـعر     ميان، تصاوير و مضامين مشترکی است که به
 آلفرد دو موسه وجود دارد.

ت نقشی ويژه را در اين شعر ايفـا  موسه شعری رمانتيک است و طبيع« به ياد آر»شعر 
ويژه  همدلی و يگانگی انسان با طبيعت از اصول بنيادين هنر رمانتيک است، به»کند و  می

در مواقعی که محيط طبيعی شباهت تامّ و تمامی با حاالت و وضـعيت روح و ذهـن فـرد    
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م.(، سـپس   0976(. از لحاظ تاريخی، ابتدا شعر موسه )067: 0391)فتوحی، « کند پيدا می
م.( سروده  0313ق./ 0364م.( و در ادامه، شعر دهخدا ) 0999ق./ 0316زاده ) شعر رجائی
است. بنابراين، تصاوير شعر آلفرد دو موسه در بار رمانتيک دو شعر ديگر، يعنـی شـعر    شده
است. البته در دورۀ  تأثير مستقيم داشته« ياد آر زِ شمع مرده»ويژه شعر  و به« ياد آيت بنی»

سرايش هر يک از اين سه شعر، چه در فرانسه، چه در سرزمين عثمانی و چه در ايـران از  
است و اين امر نيز در پذيرش بستر رمانتيـک هـر دو    نظر ادبی دورۀ رمانتيسم حاکم بوده

است. بنابراين، هر سه  شعر، چه در ادبيات عثمانی، چه در ادبيات فارسی کامالً تأثير داشته
انـد؛   يّل و تصويرسازی به صورت مستقيم از عناصر طبيعت بهره جسـته شعر در مسير تخ
بهـار،  »در شـعر موسـه و   « صبح، خورشيد، شب، جنگل و گل»سازی مانند:  تصاوير عاطفه

شـب، خورشـيد، نسـيم،    »زاده، و  در شعر رجائی« هزار، آسمان، شب، جويبار، مهتاب و دريا
 در شعر دهخدا.« مهتاب، باغ، بلبل و گل

وجه تمايز در اين ميان، بار اجتماعی و حرکت نمادين تصـاوير شـعر دهخداسـت.    اما 
اگرچه هر سه شعر با وجود همۀ اختالفات در ابعاد تاريخی و اجتماعی، از لحـاظ ادبـی در   

اند، اما حرکت تصاوير در شعر دهخدا با دو شعر ديگر تفاوت  بستری رمانتيک سروده شده
عابـدی،  ) «درپی از دورۀ اختنـاق  شعر تصويرهايی است پیاين »چشمگيری دارد. در واقع، 

0343 :079.) 
موسـه  « بـه يـاد آر  »ای از شب و روز و تقابل اين دو، هم در آغاز شـعر   تخيل شاعرانه

آلفرد دو موسه با تصاويری زيبـا و  «. ياد آر زِ شمع مرده»وجود دارد و هم در بند اول شعر 
دوری و زمان پـيش  »ستار يادآوری شاعر است تا استعاری، شب و روز از معشوق خود خوا

تأثيری نداشته باشد. اما دهخدا در فرايند تأثر از شعر موسـه، بـه شـب کـارکردی     « عشق
شب تار در آغاز اين شعر، نمادی اسـت از  »است. در حقيقت،  سمبوليک و نمادين بخشيده

شـود،   د پيـروز مـی  خوی استبدا ظلمت سياه استبداد و يزدان که نيرويش بر اهريمن زشت
(. استفادۀ سمبوليک 33: 0396)آجودانی، « نمادی است از آزادی و رهايی در معنای جديد
است و در اين شعر، برای اولـين بـار    سابقه بوده از شب برای استبداد در ادبيات فارسی بی

بخشِ سحر  است. در بند اول، دهخدا با بيان سياهکاری شب و قدرت نسيمِ روح ارائه شده
در زايل کردن خواب از سَرِ خفتگان، به طور سمبوليک مضمون خـاص اجتمـاعی ايجـاد    
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است و با ارائۀ تقابل شب با سپيدی و روشنی روز، مفهوم منفی و اجتمـاعی شـب را    کرده
 است. وسعت بخشيده

 گيـرد  تداعی معانی از سه طريق مجاورت، مشابهت و تضاد در ذهن انسان شکل مـی 
، عالوه بر اينکه طبق قاعـدۀ تضـاد، خورشـيد،    «شب»(. کلمۀ 99 :0349ر.ک؛ محمدی، )

نمايد. بـر ايـن اسـاس، دهخـدا در      آورد، شمع را نيز تداعی می روز و سحر را به ذهن می
نامـد.   مـی « شـمع مـرده  »کند و ميـرزا جهانگيرخـان را    ترجيع از شمع استفاده می مصراع

اولين بار در ادبيات فارسی در اين شعر نيز برای « شهيد»برای « شمع»استعاره قرار گرفتن 
در اين شعر دهخدا شمعی نيست که پيش از اين شـعر و در سـنّت   « شمع»دهد.  روی می

بخـش شـبِ    را روشـنی « شـمع »است؛ توصيفی که  ادبيات کالسيک فارسی توصيف شده
شـمع،  »دهـد. در حقيقـت،    فراق و همدلی برای عاشق دلسوخته در گريه کردن نشان می

کند که زنـدگی   م در بافت اين شعر خاص، تصوير يک رزمندۀ پاکباز را ترسيم میک دست
(. پيونـد  099: 0343)عابدی، « کند خود را برای زدودن شب تاريک ظلم و استبداد فدا می

يـاد آر  »با يکديگر بار اجتماعی و سمبوليک شعر « شمع»و « سحر»، «شب»تصاوير نمادين 
و باعث ارتباط بيشتر و بهتر خواننده با نمادهای موجـود   بخشد را وسعت می« زِ شمع مرده
 گردد: در اين شعر می

 تــار شــب ايــن چــو  ســحر مــرغ ای»
 اَســــحار  بخــــش  روح نفحــــۀ وَز

ــود ــره بگشــ ــف زِ گــ ــار زلــ  زرتــ
ــزدان ــه يـ ــال بـ ــد کمـ ــدار شـ  پديـ

 

ــت  ــر زِ بگذاشــ ــياهکاری، ســ  ســ
ــت ــرِ از رفـ ــان سَـ ــاری، خفتگـ  خمـ

ــاری، نيلگـــــون محبوبـــــۀ  عمـــ
 حصــــاری، زشــــتخو واهــــريمن

 

 «آر  ياد مرده شمع زِ آر ياد
 (.31: 0397پور،  )آرين                                                                                 
اسـت. موسـه در   « گـل »تصوير مشترک ديگر بين شعر دهخدا و شعر آلفرد دو موسه، 

وپايی است که بر پشت سنگ مجلـل  بند آخر شعرش که از مشهورترين بندهای اشعار ار
( در پاريس نوشته شده، تصـويری کـامالً   Père-Lachaiseمقبرۀ وی در گورستان پرالشز )

وقتی که گل يگانۀ گلبن گور من آرام شکفته شد، مـرا  »است:  ارائه کرده« گل»عاطفی از 
 «.به ياد آر 
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ها نيـز اسـت.    گل کنندۀ باغ و ديگر تداعی« گل»بر اساس قاعدۀ مجاورت و مشابهت، 
در سنّت ادبيات فارسی نيز بلبل عاشق گل است. بنابراين، گل به عنوان تصـوير کليـدی   

هـا را نيـز    دهخدا، تصاوير نمادين ديگری از باغ، بلبل و گل« ياد آر زِ شمع مردۀ»در شعر 
ز در در پايان شعر موسه ني« کنان آوائی استغاثه»کند. ترکيب  در بند دوم اين شعر ايجاد می

تأثير نيست. بلبل در  دهد، بی تداعی بلبل در شعر دهخدا به عنوان عاشقی که ناله سر می
نمادی از خود شاعر و ديگر شاعران مبارز عليه استبداد اسـت و  « ياد آر زِ شمع مرده»شعر 

 است: معنی اجتماعی جديدی به خود گرفته
ــاغ چـــون» ــود بـ ــاره شـ ــرّم دوبـ  خـ
ــنبل وَز ــوری و ســ ــپرغم و ســ  ســ
ــل ــرد گ ــه و س ــرق رد ب ــبنم زِ ع  ش
 غــم در کــه پيشــرس نوگــل آن ز

 

 مســــکين   مســــتمند بلبــــل ای 
ــاق، ــۀ آفــــ ــين، نگارخانــــ  چــــ
ــو ــف زِ داده تـ ــرار و کـ ــين قـ  تمکـ
ــاداده ــه نـ ــاز بـ ــوق نـ ــکين، شـ  تسـ

 

 «آر  ياد فسرده، دی سردی وَز
 (.31: 0397پور،  )آرين                                                                                 

مفهوم سياسی و اجتماعی مورد نظر « ياد آر زِ شمع مرده»تمام تصاوير موجود در شعر 
کنند که مفـاهيم   ای از تصاوير جديد هنری را ايجاد می دهخدا را وسعت بخشيده، سلسله

بيـات  دهند؛ مفاهيمی که پيش از ايـن شـعر در اد   ای را به خواننده انتقال می و معانی تازه
اسـت. دهخـدا عـالوه بـر اسـتفاده از تصـاوير الگـوی         ای نداشته کالسيک فارسی سابقه

خويش و ايرانی کردن مضامين، از تصاوير و   فرانسوی شعر خود، در مسير هدف اجتماعی
اسـت. در بنـد سـوم، تلميحـات      مضامين مذهبی نيز در بندهای ديگر شـعر بهـره جسـته   

، خـود شـاعر را در ذهـن تصـوير     «مونسِ يوسـف »و ، جهانگيرخان صوراسرافيل «يوسف»
کند و تعبير سرگردانی يار )شاعر( بـا موسـی )جهانگيرخـان( در بيابـان )کشـور دچـار        می

کـودک دورۀ  »سـابقۀ   استبداد و ظلم( به عنوان مضامين دينی و باألخره عبارت تازه و بی
نظر دهخدا دارند. دورۀ  در بند پايانی، پيوندهای روشنی با مفاهيم اجتماعی مورد« طاليی

ای نـدارد، امـا    طاليی در ادبيات کالسيک فارسی و پيش از اين شعر دهخدا، هيچ سـابقه 
 ,Cuddonجزء اصطالحات خاص ادبی در ادبيات غربی خصوصاً مباحث نقد ادبی اسـت ) 

2006: glodenage.) 
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وجـود  « لبـل ب»و « شـب »ای از  زاده نيز تصاوير شـاعرانه  رجائی« ياد آيت بنی»در شعر 
ياد »زاده، اگر دهخدا در هنگام سرايش شعر  دارد. اما بر اساس نظام تصاوير در شعر رجائی

زاده نظر داشت، قطعاً تصاوير ديگـری نيـز در ذهـن     صرفاً به شعر رجائی« آر زِ شمع مرده
که هـم از  « آسمان، جويبار، موج، دريا، زورق و خاک»شد؛ تصاويری مانند  وی تداعی می

« مهتاب»ای دارند. تصوير  نری و هم از لحاظ نمادپردازی و سمبوليسم قابليت ويژهنظر ه
هم که در شعر دهخدا جزء کلمات تصويرساز بند دوم است، در ادبيـات و شـعر رمانتيـک    
تـوان   خصوصاً شاعران رمانتيک فرانسوی جايگاه بسيار برجسته و مشـهوری دارد و نمـی  

 است. زاده الگو گرفته اً از شعر رجائیگفت که دهخدا تصوير مهتاب را صرف

 گيری . نتيجه7

( و 39: 0397پـور،   دهخدا که به گواهی خود زبان ترکی را آموختـه بـود )ر.ک؛ آريـن   
دانسـت، قـدرت ارتبـاط بـا هـر دو شـعر فرانسـوی و ترکـی را          زبان فرانسوی را نيز مـی 

يـاد آر زِ شـمع   »ۀ شـعر  که بيان شد، دهخدا در توضيحات خود دربار است. اما چنان داشته
کند  به پيرنيا که با زبان فرانسوی آشنا بوده، تنها از الگوی اروپايی شعر صحبت می« مرده
که   زمانی سروده شده« ياد آر زِ شمع مرده»ای به شعر ترکی ندارد. همچنين، شعر  و اشاره

ه نيز از نظـر  دهخدا در اروپا بود و مدتی نيز در فرانسه سکونت داشت. شعر آلفرد دو موس
هنری شهرت جهانی يافته بود و مسلماً شخصی چون عالّمه دهخدا در کشور فرانسه بـه  

شـد.   کرد و بـا ادبيـات فرانسـه نيـز آشـنا مـی       های فرانسوی قناعت نمی خوانش روزنامه
همچنين، همان گونه که بررسی تطبيقی دو شـعر دهخـدا و آلفـرد دو موسـه نشـان داد،      

ين دو شعر وجود دارد که بيانگر تـأثر دهخـدا از شـعر فرانسـوی     تصاوير مشترکی ميان ا
است. اما بر اساس هدف اجتماعی دهخدا، هدف اين دو شعر نيـز بـا هـم تفـاوت دارد و     
دهخدا در مسير ايرانی کردن تصاوير شعر نيز از تلميحات دينی و ادبی کـامالً فارسـی در   

 است. شعر خود استفاده کرده
باط دهخدا با شعر ترکی عثمانی )ر.ک؛ همان( و توجه به شـاعران  البته با توجه به ارت

زاده وجـود دارد و يـا    رجـائی « ياد آيت بنی»ترک آن دوره، احتمال آشنايی دهخدا با شعر 
زاده يکسان است. اما بيـان ايـن    های هر بند شعر دهخدا با شعر رجائی حتی تعداد مصراع
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صـرفاً بـه الگـوی ترکـی شـعر،      « شمع مردهياد آر زِ »موضوع که دهخدا در سرايش شعر 
 انصافی مح  است. زاده توجه داشته، از نظر علمی و ادبی بی رجائی« ياد آيت بنی»يعنی 

های اصلی الهام از ادبيات غربی اسـت و   يکی از نمونه« ياد آر زِ شمع مرده»در واقع، شعر 
ای که در ايـن نگـاه    کتهاست. اما ن دهخدا در سرودن اين شعر به اشعار غربی توجه داشته

تطبيقی بايد به آن توجه کرد، اين مطلب است که او در اين الگوبرداری، به جنبۀ هنـری  
است و مضامين و تصاوير مشترک را از فيلتر ذهن و تخيّـل   عناصر و تصاوير توجه داشته

هـا   آناست و با استفاده از نبوغ ويژۀ خود و بر اساس قواعد شعر فارسی به  خود عبور داده
اسـت. بنـابراين،    نمـوده « ايرانـی و بـومی  »هـا را   است و اصطالحاً آن رنگ ايرانی بخشيده

های موفـق   از اشعار غربی، يکی از نمونه« ياد آر زِ شمع مرده»الگوبرداری دهخدا در شعر 
الگوبرداری هنری از شعر فرنگی در ادبيات فارسـی اسـت. نبـوغ هنـری در اصـل تغييـر       

هاست،  و اجزای از پيش تعيين شده در هنر و دادن شکلی جديد به آنهای عناصر  فرمول
 شود. ای که گويی برای اولين بار است که آن پديدۀ هنری ارائه می به گونه

 ها نوشت . پی9

 0364پس از مسافرت دهخدا از ايران، دوباره در اول محـرم سـال    صوراسرافيل. روزنامۀ 0
به همان سبک سابق داير شد، ولـی از ايـن روزنامـه    هجری قمری در شهر ايوردون سوئيس و 

 (.37: 0397پور،  تنها سه شماره بيشتر انتشار نيافت )ر.ک؛ آرين

وزيـر و وکيـل   ، والـی  ش.(، 0309ــ 0679) پيرنيا، ابوالحسن، ملقـب بـه معاضدالسـلطنه   . 6
در  و خارجـه درآمـد   بـه خـدمت وزارت امـور    0301در نائين متولد شد. در ، مجلس شورای ملی

به اروپا رفت و به تحصيل زبان فرانسه پرداخت و در کشورهای اروپا سياحت کـرد.   0367اوايل 
ـ  دورۀبه ايران بازگشت و به نمايندگی  0369در  . از جملـه  دشـ ی تعيـين  اول مجلس شورای ملّ

 و اسـتانداری فـارس   ،وزارت عدليـه ، سـت و تلگـراف  پُ تـوان بـه وزارت   می مشاغل دولتی وی،
 (.303ـ309: 0343)ر.ک؛ عاقلی،  اشاره کرد کرمان استانداری

ی که بـا  فرانسوبزرگ رمانتيک  نويس نمايشنامهشاعر و  م.(0994ـ0901) سهلفرد دو مو. آ3
توان اين مـوارد را   کرد. از اشعار او می ساخت و غوغا به پا می چاپ هر اثرش همه را مبهوت می

کـه   هـا  شـب و  اميد به خـدا  ،ای به المارتين نامه ،ايیهای اسپانيايی و ايتالي قصه يادگار،نام برد: 
، شـب ونيـزی  توان به  های مشهور وی نيز می رود. از نمايشنامه می مشهورترين اثر وی به شمار
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آثار نمايشی هيچ  0369تا  0361های  اشاره نمود. از سال شمعدانو  فانتازيو، های ماريان هوس
: 0349ای موسـه روی صـحنه نمانـد )ر.ک؛ خـانلری،     هـ  نويسندۀ فرانسوی به اندازۀ نمايشنامه

 موسه(.
بـه  » شعر اساس بر شده ساخته را موتسارت آهنگ اشتباه، به خود مقالۀ در جوادی . حسن7
 موسـيقی  بـه  را آن مـوزارت  و است داشته بسيار شهرت "آر ياد به" شعر»: داند می موسه «آر ياد

 فـوت  زمان به تنها نه جوادی که دارد فراوان تعجّب .(007ـ003: 0393 جوادی،) «است درآورده
 عبـارت  بلکـه  نکـرده،  توجـه  ميالدی 0901 يعنی موسه، تولد و ميالدی 0430 يعنی موتسارت،
 عنـوان  ذيـل  موسه، ديوان در. است شده متوجه اشتباه نيز را «آر به ياد» شعر دربارۀ موسه ديوان
 :است شده نوشته چنين «به ياد آر»شعر 

»Paroles faites sur la musique de Mozart« (Musset, 1891: 323) 

 .«است موتسارت آهنگ اساس بر شده سروده شعر اين» يعنی:
 موتسارت رجوع شود به:« فراموشم مکن»برای مطالعۀ نُت و شنيدن آهنگ 
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ق.( نويسنده، شاعر و پيشوای فـن انتقـاد در    0330ـ0613بيگ ) زاده، محمود اکرم . رجائی9
ادبيات ترک، در شهر استابول به دنيا آمد. وارد خدمات دولتی شد و پس از مشروطيت به وزارت 

ترين آثار او دو مجموعۀ شعر زمزمه  ه نمايندگی مجلس اعيان رسيد. مهممعارف و اوقاف و بعد ب
 (.39: 0397پور،  ر.ک؛ آرين) و نژاد اکرم و کتابی در تعليم ادبيات است

. از مردان سياسی و خطبای بزرگ و جنگاوران قديم آتن استق.م(  763ـ737) ريکلس. پ1
 نظـر حکومـت او از   دورۀديـد آمدنـد و   پيـدوس پ  آریمانند سوفوکلس و  اعرانیش ،ر زمان وید

ر.ک؛ قرن پريکلس خواندند ) ۀرا از ساير ادوار برتر شمرد رسيد که آن ای پايهادبيات و صنايع به 
 : پريکلس(.0316دهخدا، 

 منابع و مآخذ. 1
 . تهران: اختران.يا مرگ يا تجدد(. 0396آجودانی، ماشااهللا. )

 های جيبی. . تهران: شرکت سهامی کتابمااز صبا تا ني (.0397پور، يحيی. ) آرين
 . تهران: نشر مرکز.سير رمانتيسم در ايران(. 0391جعفری، مسعود. )
آلفرد دو  "به ياد آر"دهخدا و  "ای مرغ سحر"نگاهی تطبيقی به شعر (. »0393جوادی، حسن. )
 .004ـ 011. صص 0. ش 0. س ادبيات تطبيقی«. موسه
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 . تهران: زر.ها نديشهبرخورد ا(. 0391حديدی، جواد. )
 . تهران: خوارزمی.نفرهنگ ادبيات جها(. 0349خانلری، زهرا. )
 . تهران: نشر نی.های مضامين شعر امروز ايران سرچشمه(. 0399اهللا. ) دروديان، ولی

 . شيراز: نويد شيراز.اکبر دهخدا نقد آثار علی(. 0331دستغيب، عبدالعلی. )
 . تهران: چاپخانۀ مجلس ـ دانشگاه تهران.امهن لغت(. 0316اکبر. ) دهخدا، علی
 . قسطنطنيه: عالم.پژمردهق.(. 0300زاده، محمود اکرم. ) رجايی

 . تهران: نگاه.0. ج های ادبی مکتب(. 0394سيدحسينی، رضا. )
 . تهران: سخن.ادوار شعر فارسی(. 0391کدکنی، محمّدرضا. )  شفيعی

 . تهران: سخن.غ و آينهبا چرا(. 0331ـــ . )ـــــــــــــــــــ
 . تهران: کتاب نادر.ااکبر دهخد صوراسرافيل و علی(. 0343عابدی، کاميار. )
. زيـر نظـر غالمعلــی   9. ج دانشــنامۀ جهـان اسـالم  «. پيرنيـا، ابوالحسـن  (. »0343عـاقلی، بـاقر. )  

 .303ـ309المعارف اسالمی. صص  حدادعادل. تهران: بنياد دايرة
 . تهران: سخن.بالغت تصوير(. 0391فتوحی رودمعجنی، محمود. )

. تهـران: انتشـارات دانشـگاه    اشعار منتخب از شاعران رمانتيـک فرانسـه   (.0370فلسفی، نصراهللا. )
 تهران.

. ترجمـۀ مسـعود جعفـری. تهـران:     طليعۀ تجـدد در شـعر فارسـی   (. 0397کريمی حکاک، احمد. )
 مرواريد.

 ران: ميترا.. تهبيگانه مثل معنی(. 0349محمدی، محمدحسين. )
 . ترجمۀ هادی نظری منظم. تهران: نشر نی.ادبيات تطبيقی(. 0393ندا، طه. )
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