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چکیده
ها جلوه و معـانی نمـادین خاصـی دارد. در شـعر معاصـر      ی از پرندگانی است که در بسیاري از فرهنگقو یک

شاعرانه به نحوة مرگ قو، این موضوع جدید براي شعر فارسی را در شعر یفارسی، دکتر حمیدي شیرازي با نگاه
ها گسترش از طریق ترجمهپشتوانۀ فرهنگی شاعران،تجلی داده است. در شعر دورة مشروطه» مرگ قو«مشهور 

شود. در سیر این شامل آثار اروپایی و به طور کلی فرهنگ اروپایی نیز می،یابد و عالوه بر فرهنگ سنتی ایرانمی
-تأثیرات بسیاري در حوزه،مستقیم و از طریق ترجمهمستقیم و چه غیرشکلانتقال فرهنگی، آثار اروپایی چه به 

صاویر و زبان (واژگان، ترکیبات و ...) در شعر جدید فارسی داشت. شعر مرگ قـو  هاي متعدد از جمله مضامین، ت
به اشعار غربـی توجـه   آناز ادبیات غربی است و دکتر حمیدي شیرازي در سرودن هاي اصلی الهامیکی از نمونه

وقواعـد تبیـین بهبسیاريکمکفارسیشعرجدیدمضامینوتصاویرسرچشمۀبررسیکهآنجاداشته است. از
نـوع ومیـزان بررسـی بـه تطبیقـی دیـدي بـا حاضـر پـژوهش نمـود، خواهدفارسیجدیدشعرتحولالگوهاي
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مقدمه
و در هنر تجلی خـاص تخیل و تفکر انسانی، ذهن بشر را به خود جلب نمودههمان آغازِحیوانات از 

در آثار هنري دارنـد.  ویژهپروازشان جایگاهی پرندگان بر اساس زیبایی و مهارت،اند. در این میانداشته
ه است. در تمـامی  اي از پرندگان را نمایان ساختادبیات نیز به عنوان هنر کالمی، تصاویر و مضامین ویژه

فـردي هسـتیم کـه عـالوه بـر      ها و مضامین منحصـربه ادبیات جهان، شاهد حضور انواع پرندگان با جلوه
شناسـی  شناسـی و جامعـه  جایگاه ادبی و شاعرانۀ آنها، بررسی هر یک از ایـن مـوارد از نظـر علـوم روان    

ها بسیار مؤثر باشد.  یک از ملتتواند در تدوین تاریخ اجتماعی و فرهنگی هر اهمیت خاصی دارد و می
خـاص در تصـاویر و مضـامین شـاعرانه،     ايلـوه در طول هزار سال شعر پارسی دري نیز پرنـدگان ج 

اند که بررسی هر یک از این موارد نتایج علمـی و  ها داشتهحکایات منثور و حتی دنیاي اساطیر و افسانه
و جلـوة برخـی از پرنـدگان در ادبیـات فارسـی      ادبی قابل توجهی خواهد داشت. تحقیقاتی در باب نمود

، بهـار)،  1383، قدمگاهی ثانی» (ادبیاتواسطورهدرعقاب«توان به انجام یافته است که از آن میان می
)، 1386(صـرفی،  » نمـاد پرنـدگان در مثنـوي   «، پـاییز)،  1383، قدمگاهی ثانی(»ادبیاتوادبدرباز«
فرهنـگ  ) و کتـاب  1384(رسـمی،  » هاي فارسـی دگان در حبسیهشناختی تصویرپردازي پرننقد روان«

) اشاره کرد که در برخـی از ایـن منـابع نتـایج     1391آیسک، (گلینمادشناسی پرندگان در شعر عرفانی
علمی مفیدي وجود دارد. البته با توجه به وسعت و دامنۀ گستردة این موضوع، تحقیقـات بسـیاري نیـز    

شناسی، ها و ابعاد مختلفی چون نمادشناسی، رواند تا این موضوع از دیدگاهباید در این زمینه انجام گیر
شناسی بررسی شود و نتایج علمی بسیاري از این تحقیقات استخراج گردد.شناسی و جامعهاسطوره

ها جلوه و معـانی نمـادین خاصـی دارد. در شـعر     قو یکی از پرندگانی است که در بسیاري از فرهنگ
کتر حمیدي شیرازي با در نظرگرفتن نگاه شاعرانه به نحوة مرگ قو، این موضوع جدید معاصر فارسی، د

تجلی داده است. از آنجا که بررسی سرچشـمۀ تصـاویر و مضـامین جدیـد     » مرگ قو«را در شعر مشهور 
شعر فارسی کمک بسیاري به تبیین قواعد و الگوهـاي تحـول شـعر جدیـد فارسـی خواهـد نمـود، ایـن         

از » مـرگ قـو  «تطبیقی به بررسی میزان و نوع  تأثر دکتر حمیـدي در سـرودن شـعر    پژوهش با دیدي
پردازد.الگوهاي ادبی غربی می

نۀ تحقیقیپیش
اگر بخواهیم از شـعر سـنتی   «دکتر حمیدي شیرازي در شعر معاصر جایگاهی خاص دارد چنان که 

پروین و شهریار بیشترین حجم انتخاب اي فراهم آوریم، بعد از بهار و ایرج وصد سال اخیر ایران، سفینه
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) حمیدي از همان زمان حیات خویش مـورد  500: 1390کدکنی، شفیعی»(از شعر حمیدي خواهد بود.
توجه برخی از شاعران و اهالی قلم قرار گرفت و جایگاه خود را در شعر معاصر تثبیت نمود. از این رو تـا  

ار وي انجام یافته است. عالوه بر مقاالت متعدد علمی و به امروز مطالب و تحقیقات متعددي در باب اشع
با مقاالت متعددي از اهالی ادب فارسی به نقد و تحلیل اشعار شبی هم در آغوش دریااي، کتابروزنامه

اي از آثار دکتر مهـدي حمیـدي   نقد و تحلیل و گزیدهرازي پرداخته است و همچنین کتاب حمیدي شی
ایب علمی خود، شخصیت و ابعاد مختلف اشعار وي را در حد توان نویسـندة  با همۀ نقایص و معشیرازي

اي در مـورد تأثیرپـذیري حمیـدي از اشـعار     بررسی ویژه،کتاب بررسی کرده است. اما در این تحقیقات
صورت نگرفته است. لذا نیـاز اسـت تـا بـا دیـدي تطبیقـی       » مرگ قو«غربی در مشهورترین شعر خود، 

ي حمیدي شیرازي بررسی شود و میزان و نوع تأثر او از الگوهاي ادبی غربـی  »مرگ قو«سرچشمۀ شعر 
مشخص گردد.  

بررسی تطبیقی
م در درس تـاریخ ادبیـات   1828، یکی از اسـاتید دانشـگاه سـربن، در سـال     1براي اولین بار ویلمن

هاي خـود بـراي   رانیفرانسه از تأثیر ادبیات انگلیسی و ایتالیایی بر ادبیات فرانسه سخن گفت و در سخن
هایی که در ) هر یک از مکتب173: 1356را به کار برد.(حدیدي، 2نخستین بار اصطالح ادبیات تطبیقی

اند تعاریف متعددي براي این شاخۀ علمی دارند. بر اساس یکـی از ایـن   پدید آمدهحوزة ادبیات تطبیقی 
طبیقی، بررسی روابط تاریخی ادبیات ملـی  ادبیات ت«تعاریف که بر پایۀ مکتب فرانسوي ارائه شده است، 

هـا  هـاي ادبـی از یـک ملـت بـه ادبیـات دیگـر ملـت        ها ... [و] بیانگر انتقـال پدیـده  با ادبیات دیگر زبان
هاي واژگان، تصاویر، احساسات و ... باشد.  تواند در حوزه) که این انتقال می26ـ 25: 1383ندا، »(است.

هـاي  ههاي متعددي دارد که بیانگر اهمیـت و تنـوع حـوز   شاخهسیر تحوالت نظري ادبیات تطبیقی
تم مکتب مسلط ادبیـات تطبیقـی   چه مکتب فرانسوي که در نیمۀ اول قرن بیس3علمی این رشته است.

توانـد در حـوزة   و چه مکتب آمریکایی که معتقد است هر متنی (نوشتاري، دیداري و شنیداري) میبود 
عالوه بـر تحلیـل تـأثیرات و تـأثرات، بیـنش فلسـفی و حتـی        ونامتنیت) (بیادبیات تطبیقی قرار گیرد

) همچنین نظریات 117ـ116: 1391(نجومیان، . شودی و نوع ادبی را نیز شامل میهاي تاریخشاخص
تعریـف و عملکـرد ادبیـات    «و هنري رماك آلمانی در مقالۀ» نام و ماهیت ادبیات تطبیقی«رنه ولک در 

هاي علمـی و ادبـی در حـوزة ادبیـات تطبیقـی      ) بخشی از تنوع دیدگاه5: 1391ی، (انوشیروان»تطبیقی
است.
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از نظر ادبیات تطبیقی، شعر فارسی در تأثیرگذاري در ادبیات خارجی و تأثر از آنها، خصوصاً ادبیـات  
ی فرانسه استعداد قابل توجهی دارد. در باب تأثیر شعر فارسی و به طور اخص تأثیر شعر کالسیک فارسـ 

بر شعر اروپایی تحقیقات قابل توجهی اعم از کتاب، رساله و مقاالت انجام گرفته است، امـا دربـارة تـأثر    
هایی از برخی کتب، تحقیـق و رسـالۀ منحصـر بـه     شعر فارسی از شعر فرنگی فارغ از چند مقاله و فصل

ظ، از همـان دوران  فردي انجام نپذیرفته است. بر این اساس نیاز است شعر جدیـد فارسـی از ایـن لحـا    
پیدایش شعر مشروطه مورد نقد و بررسی قرار گیرد.  

اگر بگوییم یکی از عوامل اصلی دگرگونی اندیشه در [عصر مشروطه] ترجمـه اسـت، قـدري سـتم     «
ترین عامل ترجمه است. ترجمه پلی بـود بـراي عبـور    است؛ بلکه باید گفت درحقیقت تنها عامل یا مهم

) در حقیقت ترجمه روانی جدیـد  245: 1390کدکنی، (شفیعی»ن به حوزة ایران.ایی و انتقال آفکر اروپ
ید فارسی نقش اصلی را داشـته  شناختی شعر جدبه ادبیات فارسی بخشید. ترجمۀ ادبی در تحول جمال

هاي بعدي در زمینۀ آفـرینش  کنندة فعالیتسازي سنت ادبی بومی و تسهیلترجمه] منبع غنی«[است. 
منـد و مهـم   توان به عنوان یکی از عوامـل تحـولی نظـام   است. به این اعتبار، ترجمه را میهاي تازه متن

گـذارد کـه پـیش از آن در    اي در اختیار شاعران و نویسـندگان مـی  مورد بحث قرار داد که الگوهاي تازه
ا دهـد و وقـوع آن ر  اند. ترجمه از این طریق به تحول نظـام ادبـی شـتاب مـی    سنت بومی حضور نداشته

)263: 1384کریمی حکاك، »(کند.تسهیل می
با الهـام  «یا » با اقتباس از«، »بر اساس«از مشهورترین آثار ادبیات جدید فارسی، قابل توجهیتعداد 

اند. این تأثیرگذاري در ابعاد مختلف از جمله تـأثیر در  هاي اروپایی و عمدتاً فرانسوي تألیف شدهمتن» از
و ایماژها و نیز تأثیر در حوزة زبـان بـوده اسـت.    » تصاویر«وع، تأثیر بر روي حوزة مضمون یا فکر یا موض

هاي این تأثیرات مربوط به پرندگان است.یکی از جلوه
اي خـاص دارنـد. نیمایوشـیج از جملـه شـاعرانی اسـت کـه از        در شعر جدید فارسی پرندگان جلـوه 

تصاویر جدید و نمادین شعر خود بسیار بهره پرندگان مانند ققنوس، غراب، مرغ آمین و ... در مضامین و 
دگرگـونی  «برده است. در کنار کارکرد هنري و تصاویر و مضامین جدید پرندگان در شعر معاصر، شـاهد  

هـاي مهـم تأثیرپـذیري شـعر جدیـد      ي پرندگان در اشعار هستیم که این موضوع یکـی از جلـوه  »رمزها
با اجتهاد علمی خود نمونۀ ارزشمندي را در این بـاب  کدکنی فارسی از ادبیات غربی است. دکتر شفیعی

اي به نام پرستو سـر  هزار سال شعر فارسی با پرنده«(دگرگونی رمزها در شعر فارسی) ارائه نموده است: 
و کار داشته است... این پرنده رمز سیاهی بوده و در هیچ کجاي قلمرو پهناور زبـان فارسـی رمـز بهـار و     

بینـیم کـه انـدك    هایی از شـعر اروپـایی مـی   ستان نبوده است... اما با نشر ترجمهکوچ به سوي بهار و تاب
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اي اندك به مناسبت اینکه در کشورهاي سرد اروپایی به خصوص انگلستان مهـاجرت ایـن پرنـده نشـانه    
شـفیعی »(شـود. است از گرم شدن هوا و رسیدن بهار، در شعر فارسی معاصر هم پرسـتو رمـز بهـار مـی    

)261ـ 1390:260کدکنی، 
هاي کالسـیک از لغـت فـرس    قو نیز در سنت ادبیات فارسی جایگاهی ندارد و حتی در فرهنگ لغت

شود. حتی در فرهنگ دهخدا که معمـوالً  دیده نمی)با عنوان قو(گرفته تا برهان قاطع نامی از این پرنده 
شود، معانی و کاربرد آنها ذکر میین و تفهیمه ابیاتی از شاعران بزرگ براي تبیدر کنار نام پرندگان نمون

(کنایه از در » در پر قو خوابیدن«صرفاً دو بیت از تأثیر تبریزي، شاعر عصر صفوي در باب »قو«در ذیل 
(کنایه از خلوت بودن و وحشتناك بودن جایی) نقل » نپریدن قو در جایی«ناز و نعمت پرورش یافتن) و 

شده است. 
پــردنمــیقــوپــردمرورنــگکــهآنجــاپـرد نمـی کـو آندربـیم زملکخیل

***
پـرد نمـی قـو مـا بـالش آنجا که هستنیسـت قـال وقیـل مافراغتتکیهدر

قو)نامه(دهخدا، لغت
این موضوع خود گواهی است بر عدم کاربرد قو در ادبیات کالسیک فارسی. اما از طریق آشـنایی بـا   

20شـود و نیمایوشـیج در   ن پرنده وارد ادبیات فارسـی مـی  ادبیات غربی است که مضامین جدیدي از ای
) و حمیـدي  116ـ 114: 1373(نیمایوشـیج،  » قـو «و در فضایی کامالً رمانتیک شـعر  1305فروردین 

سرایند.را می» مرگ قو«شعر مشهور 1333فروردین 27شیرازي در 

قو
جثـۀ دارايپرنـده ایـن . گیرددربرمینیزراهااردكوغازهاکهاستاردکیانخانوادةازايپرندهقو
آبـزي پرنـدگان زیبـاترین وتـرین درواقع از بـزرگ واستخانوادهایناعضايدیگربهنسبتتريبزرگ
همـواره در طـول   انبدن و رفتارهاي منحصـر بـه فردشـ   ةبه دلیل رنگ ویژقوها. رودمیشماربهجهان

، به هـم ي قوهااست. وفاداري زوجبشري یاد شدهفرهنگها درناند و از آها بودهتاریخ مورد توجه انسان
هـاي  هـا و افسـانه  در داسـتان ه راایـن پرنـد  از جمله مواردي هستند که نامداشتن ظاهري زیبا و باوقار

ها بیـانگر  نگاهی به تصاویر این پرنده بر روي تمبرهاي بسیاري از کشورها و فرهنگ.اندجاي دادهجهان
را دارنـد؛ قوهـا  ةترین بـاور دربـار  مهربانانهیانهندنگاه نمادین مردم هر فرهنگ به این پرندة زیبا است. 

است، تیـر را از بـدن   تیري زخمی شده و بر زمین افتادهبا بیند که جوان قویی را میبودايهنگامی که
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دهـد، نـه آنکـه آن    زندگی از آن کسی است کـه نجـات مـی   «آورد و با این استدالل که جانور بیرون می
ائیان شد که از آنچـه  کند. قو از این رو نمادي براي بودقو را تسلیم شکارچی نمی،»گیردرا می]زندگی[

)Scott, 1972: 161کرد.(حکایت می،رساندهاي واالي اخالقی میبودا را به سوي زندگی بهتر و ارزش
دارد. قوهـا در طـول زنـدگی بـه طـور      نیز ادبیاتدر هنر و اي جایگاه مهمی زیبا و افسانهةاین پرند

کنند که یـا همسرشـان   جدید انتخاب میآنها تنها در صورتی زوجگزینند.برمیمعمول تنها یک همسر 
ۀوفاداري و عشق نسبت بـه جفـت دسـتمای   . این آوري کنندگذاري و جوجهبمیرد و یا آنکه نتوانند تخم

هنگسـاز آ، 4ریچـارد واگنـر  اثـر لـوهنگرین وپارسیفالجمله اپراهايازرمانتیکتعدادي از آثار هنري
ـ   قوي سپید و قوي سیاه شخصیتهمچنین است. شدهآلمانیبزرگ  ۀدریاچـ «ۀ مشـهور هـاي اصـلی بال

د.دهنرا تشکیل میروسیآهنگساز سرشناس،6چایکوفسکیاثر5»قو
اوکناردروشدهپدیدارلدابرقویکهیبتدرزئوسقو،ولداداستاندر اساطیر یونان باستان، در

، در 7) این موضوع سرمشق نقاشان بزرگ فرانسه از جمله فرانسوا بوشه74: 1380(پین سنت، .خوابدمی
م) قـرار گرفتـه   1780در تابلویی به همین نام در سال (9ژریکودورم) و تئو1741(8»لدا و قو«تابلوي 

) بـا  246ـ 245: 1384(ییـتس:  » لیـدا در چنگـال قـو   «ایرلندي در شعري با نام 10است و باتلر ییتس
دیدي شاعرانه به این موضوع پرداخته است.

، 11کریسـتین اندرسـن  اثـر  »جوجـه اردك زشـت  «دانمـارکی  داسـتان نیزهاي کودکاندر داستان
شود ولـی پـس از   یجوجه اردکی است که به دلیل زشتی نسبت به همساالن خود رانده مةدهندنمایش

آورد.به دست میينظیربه شکل قویی به بلوغ رسیده و زیبایی بی،گروهطرف رانده شدن از 

تصویر قو در اشعار غربی
انـد. در  اي از قو را در اشعارشـان تجلـی داده  شاعران بزرگ غربی با قریحۀ ویژة خود تصاویر شاعرانه

جایزة نوبل ادبیات در اشعار خود شکوه و جلوة این پرنده را این میان، دو تن از شاعران برجسته و برندة 
مشهورترین اشعار ادبیات غربی است. ءاند که هر کدام از این اشعار جزبا شکلی نمادین و شاعرانه ستوده

گیـري از  بـا بهـره  » قـو «فرانسوي است. او در شعري بـا نـام   12یکی از این شاعران بزرگ، سولی پرودوم
هنر خود را در توصیف این پرندة زیبا به زبان فرانسه نشان داده است. از آنجـا کـه ایـن    ،تصاویر شاعرانه

اي از آن به دسـت نیامـد، اصـل شـعر بـه همـراه       شعر در منابع فارسی مورد توجه قرار نگرفته و ترجمه
شود:اي از آن ارائه میترجمه
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Le cygne

Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes,
Le cygne chasse l’onde avec ses larges palmes
Et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil
À des neiges d’avril qui croulent au soleil ;
Mais, ferme et d’un blanc mat, vibrant sous le zéphire,
Sa grande aile l’entraîne ainsi qu’un lent navire.
Il dresse son beau col au-dessus des roseaux,
Le plonge, le promène allongé sur les eaux,
Le courbe gracieux comme un profil d’acanthe,
Et cache son bec noir dans sa gorge éclatante.
Tantôt le long des pins, séjour d’ombre et de paix,
Il serpente, et laissant les herbages épais
Traîner derrière lui comme une chevelure,
Il va d’une tardive et languissante allure.
La grotte où le poète écoute ce qu’il sent,
Et la source qui pleure un éternel absent,
Lui plaisent : il y rôde ; une feuille de saule
En silence tombée effleure son épaule.
Tantôt il pousse au large, et, loin du bois obscur,
Superbe, gouvernant du côté de l’azur,
Il choisit, pour fêter sa blancheur qu’il admire,
La place éblouissante où le soleil se mire.
Puis, quand les bords de l’eau ne se distinguent plus,
À l’heure où toute forme est un spectre confus,
Où l’horizon brunit, rayé d’un long trait rouge,
Alors que pas un jonc, pas un glaïeul ne bouge,
Que les rainettes font dans l’air serein leur bruit,
Et que la luciole au clair de lune luit,
L’oiseau, dans le lac sombre, où sous lui se reflète
La splendeur d’une nuit lactée et violette,
Comme un vase d’argent parmi des diamants,
Dort, la tête sous l’aile, entre deux firmaments.

(Sully Prudhomme, 1872: 126 – 127)

ترجمه:
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لیـز رانـد و مـی گستردة خودپروبالباراامواجآرام، قووعمیقهايآیینۀ دریاچهزیرصدا،بی
شود؛ میذوب خورشیدزیر [تابش]کهاستآوریلماهبرفهمچوناوبالزیرنرمپر. خوردمی
بـال ) وزدیمـ غربسمتازکهبادي(غرب بادزیردرناب،سفیدرنگبهواستوارمحکم واما،

.بردپیش میسفیدقایقیکهمانندرااوبزرگش
گردانـد،  میآبامتداددرآن رابرد،میفروکند، آن رابلند میهانیبااليدررازیبایشگردناو

منقـار کنـد و مـی خـم ) زینتـی گیـاه نـوعی (آکانـت  یکنیمرختمام همچونمالحتباآن را
.نمایدمییمخفخودبراقگلويدرراسیاهش

کـه شودمیکه باعثحالیدروزندمیآرام، چرخودارسایهمسیريها،کاجامتداداو درگاهی
پـیش بهآراموکُندحرکتیباشود، اوکشیدهسرموهايمثلاوسرپشتپرپشت درهايگیاه
.رودمی

یـک خاطربهکهايچشمهدهد، ومیگوشکند،میاحساسکهراآنچهشاعرآندرکهغاري
بـرگ یـک زنـد؛ چرخـه مـی  آنجـا دراواسـت؛ خوشاینداوکند، برايمیگریههمیشگیغیبت

.کندمیلمسآرامیبهرااوشانۀافتد،میسکوتدربید کهدرخت
کرانـۀ درکـه حـالی درطـرزي عـالی،  تاریـک، بـه  بیشۀازدورورود،میدوردستبهاوگاهی

گـرفتن جشنشود را برايمیمنعکسخورشیدکهدرخشانیمکاناوراند، میسکانالجوردي
.کندمی، انتخابـ ستاید میآن راکهـ خویشسفیدي
هماننـد شـکلی که هـر ساعتیشود، درنمیدادهتشخیصدیگرآبحاشیۀکههنگامیسپس،

کـه حالیدرآید، میدرگندمرنگبهرنگیسرخدارازخطشکلی که افق بهجایتار،شبحِیک
وآرامهـواي یـک درهـا وزغکـه و در حـالی خـورد،  نمیتکانگالیلیک[یا]جگن یکحتی

دردرخشـد، پرنـده (قـو)،   مـی مـاه زیرروشنینورباشبتابکنند، و حشرةمیسر و صداساکن
شـیري شـب یـک شود، و در شکوهمیمنعکساوزیرجایی که تصویرش درتار،وتیرهدریاچۀ

او،بـال زیر[در حالی که] سرشخوابد،ها، میالماسبیناينقرهگلدانیکبنفش، مثلورنگ
است.)آبدرآنعکسوآسمان(آسمان دوبین

گیري از تصاویر رمانتیک و هنرمندانه شـکوه و زیبـایی قـو را بـه تصـویر      پرودوم در این شعر با بهره
جهان خصوصاً ادبیات فرانسه است.کشیده است. این شعر یکی از اشعار معروف ادبیات 

، شـاعر  13در ادبیات انگلیسی نیز تصاویر شاعرانۀ خاصی از این پرنده ارائه شـده اسـت. بـاتلر ییـتس    
بـه توصـیف احساسـات خـود     » کـول دروحشیهايقو«بزرگ دیگري است که در شعر مشهوري با نام 
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اي یافت نشد اصل شعر بـه  ین شعر نیز ترجمهدربارة این پرندة باشکوه پرداخته است. به دلیل اینکه از ا
شود:ارائه مینگارندگاناي از همراه ترجمه

The wild swans at Coole

'The trees are in their autumn beauty,
The woodland paths are dry,
Under the October twilight the water
Mirrors a still sky;
Upon the brimming water among the stones
Are nine and fifty swans.

The nineteenth autumn has come upon me
Since I first made my count ;
I saw, before I had well finished,
All suddenly mount
And scatter wheeling in great broken rings
Upon their clamorous wings.

I have looked upon those brilliant creatures,
And now my heart is sore.
All's changed since I, hearing at twilight,
The first time on this shore,
The bell-beat of their wings above my head,
Trod with a lighter tread.

Unwearied still, lover by lover,
They paddle in the cold
Companionable streams or climb the air ;
Their hearts have not grown old ;
Passion or conquest, wander where they will,
Attend upon them still.

But now they drift on the still water,
Mysterious, beautiful ;
Among what rushes will they build,
By what lake's edge or pool
Delight men's eyes when I awake some day
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To find they have flown away ?
(Yeats, 1919: 1 - 3)

ترجمه:
درختان در جلوة پاییزي خود هستند

اند،مسیرهاي جنگلی خشک
)مهرماهماه اکتبر (در گرگ و میش 

.ي آسمانی آرامآب آیینه
.ها بر آبنُه و پنجاه قو در میان سنگ

گذرانمنوزدهمین پاییز را می
از زمان اولین شمارشم

تمام کنمدیدم، پیش از آن که درست 
خویش اوج گرفتند  هاي پرخروشلناگهان همه با با

.شکستهو بزرگهايحلقهدر،چرخان و پراکنده

درخشان نگاه کردمخلوقاتبه آن م
اکنون قلب من زخمی است

همه چیز تغییر کرده، از وقتی که من،
هنگام گرگ و میش شنیدم اول بار بر این ساحل

هایشان را بر فراز سرم،ضرباهنگ بال
.ر قدم زدمتهایی سبکبا گام

اندهنوز همراه هم
عاشقکنارعاشقنشاط،با

کنندمینوازشراهمسرمادر
آسماناوجدریانهرهامیان
نشدهپیرهایشانقلب

روندمیبخواهندکهکجاهربهپیروزي،یاشوربا
اند.همهمراههنوز

کنار هم شناورندآرامحاال بر آب
سحرانگیز، زیبا؛
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آشیانه خواهند ساختزارنیمیان کدام 
کنار کدام دریاچه با برکه

شوم که ببینمبیدار میوقتآدمی، چه بخش چشملذت
اند؟تا دورها پروازکرده

باتلر ییتس بر اساس اهمیت هنري و اشتهار این شعر، نام دفتر شـعر خـود را از روي آن انتخـاب کـرده     
است.

مرگ قو  
هاي مهم قو صداي این پرنده است. صداي خاص این پرنده چنـان مـورد توجـه قـرار     یکی از ویژگی

شود: قـوي فریـادکش کـه از    بندي برخی از انواع آن نیز از این خصیصه استفاده میگرفته که در تقسیم
انـواع  ازکمترگونهشود، اینپرندگان پر سر و صداست، قوي گنگ که به ندرت از آن صدایی شنیده می

ـ 25: 1367کند مخصوصاٌ زمانی که ناراحت است صدایی مثل جغد دارد(دیـانی،  میتولیدصداقودیگر
صـدایی عمیـق و شـیپورمانند تولیـد     و آبـزي جهـان اسـت   ةترین پرندبزرگکهزنقوي ترومپت)،27
زن.و قوي سوتاستاز همان گرفته شده» زنترومپت«کند که نام می

. اولین کسـی کـه بـه ایـن     استشده توجهمرگشهنگامدرقوآوازیان بهدر نوشتار رومیان و یونان
کند:افالطون در رسالۀ روح است که از زبان سقراط این موضوع را بیان می،موضوع اشاره دارد

بینـد از فـرط شـادمانی زیبـاترین     دانید که چون مرگ را نزدیک میتر از قو میمرا در پیشگویی ناتوان«
داند بزودي نزد خدایی خواهد رفت که خـدمتگزار اوسـت. مردمـان    کند زیرا میساز مینغمۀ خویش را 

کنند که قو به سبب ترسـی کـه از   گویند و ادعا میهراسند دربارة قو هم دروغ میچون خود از مرگ می
دي دانند که هیچ مرغی به هنگام گرسنگی یا سرما یا ابتال به درخواند، و نمیمرگ دارد چنان خوش می

پندارنـد، بـه سـبب    خواند. پس بلبل و پرستو و هدهد و قـو بـرخالف آنچـه مردمـان مـی     دیگر آواز نمی
نیروي پیشگویی دارند ،خوانند بلکه قوها چون پرستندگان و خادمان آپولون هستنداندوهگینی آواز نمی

از روزهـاي دیگـر   تـر در واپسین روز عمـر شـادمان  ،کنندبینی میهاي جهان دیگر را پیشو چون نیکی
خوانند. من نیز از پرستندگان و خادمان همان خدا هستم و از آن رو گردند و زیباتر از اوقات دیگر میمی

)520: 1390(افالطون: »نه در پیشگویی دستی کمتر از قو دارم و نه در روز مرگ ترسوتر از آنم.

حکایـات متعـددي در مـورد رنـگ و زیبـایی قـو (حکایـت کـالغ سـیاه و قـو)           ،ازوپهـاي فابلدر
)Aesop,1870: 36     ) (حکایـت زغـن و قـو) و صـداي قـو (p.138 وپ در یکـی از ایـن   ) وجـود دارد. از

کنـد. در ایـن حکایـت شخصـی     به صداي قو و ارتباطش با مـرگ اشـاره مـی   » قو و غاز«حکایات به نام 
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.p(دهـد. کند، آواز زیبـایی سـر مـی   س میخواهد قو را سر ببرد و وقتی قو مرگ خود را احسامی 108 (
کنـد کـه صـداي    نقل مـی »وي و آشپزق«الفونتن نیز این داستان را از ازوپ برگفته و در حکایتی با نام 

)172ـ 171: 1380(الفونتن، شود.پز میزیباي قو در هنگام مرگ مانع از کشته شدنش به دست آش
پس از مـرگ  مسائلی کهاز آگاهی این پرندهبا جهان پس از مرگ و ۀ آنرابطو قو اعتقاد به صداي 

شاعران بـزرگ  ۀشد روح همن تصور میدر پیش است تا آنجا پیش رفت که باوري شکل گرفت که در آ
)Scott, 1972: 151(یابد.تجلی میدر بدن قوها 

آهنگسـاز وشـاعر ،15اثـر گیبـونز  » ايقـوي نقـره  «14هاي اصلی این موضوع، مـدریگالِ یکی از جلوه
کشد:انگلیسی است که با نگاهی شاعرانه، آواز قو در هنگام مرگ را به تصویر می

The Silver Swan
The silver swan, who living had no note,
When death approach'd, unlock'd her silent throat;
Leaning her breast against the reedy shore,
Thus sung her first and last, and sung no more.
Farewell, all joys; O Death, come close mine eyes;
More geese than swans now live, more fools than wise.16 (poemhunter.com)

ترجمه:
نگذاشتباقی اي که در زندگی نشانی از خود قوي نقره

هنگامی که مرگ نزدیک شد گلوي خاموشش را گشود
کشاندمییزارنۀاش را بر کرانآنگاه که سینه

اش را سرود، و دیگر هیچ نخواندنخستین و واپسین نغمه
هایم را ببندها، بیا اي مرگ و چشمشاديۀهمبدرود اي 

17بیشتري تا خردمندان.قوها، نادانان اند تاي بیشتري زندهکنون غازهااو 

است. حمیـدي  » مرگ قو«الگوي اصلی دکتر حمیدي شیرازي در سرودن شعر مشهور ،این موضوع
ا در مـورد ادبیـات   ادبـی او ر شیرازي با ادبیات غربی آشنا بوده و اگرچه دکتر مجتبی مینـوي اطالعـات  

هـا و  در اشـعار خـود ترجمـه   نه تنهـا ) اما دکتر حمیدي 499: 1390کدکنی، (شفیعیغرب باور نداشت
(حمیدي، 18آلفرد دو موسه» پلیکان«با الهام از شعر » مرغ طوفان«هایی از اشعار غربی از جمله اقتباس
) و بخشـی از شـعر   258: 1351(حمیـدي،  19اي از اسـکار وایلـد  ترجمـه » مرگ نـرگس «)، 64: 1363

»دریـاي گـوهر  «جلـد دوم  بلکهده کر) را ارائه 283(همان: 20ترجمۀ شعري از برونینگ» جنون عشق«
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خود را به ترجمۀ آثاري از ادبیات غربی اختصاص داده است. از این نظـر ارتبـاط حمیـدي شـیرازي بـا      
.استانکارناپذیرادبیات غربی امري 

پشتوانۀ فرهنگـی  «ی از ابعاد مهم شخصیت هنري شاعران، پشتوانۀ فرهنگی است. از سوي دیگر یک
کنـد... ذات شـاعر ماننـد    هـاي گذشـته حرکـت مـی    مثل جریان یک رودخانـۀ معنـوي از دنیـاي نسـل    
سـپارد و بـاز خـودش بخشـی از     کند و به جامعه مـی ترانسفورماتوري است که این جریان را تقویت می

ـ 133: 1380کـدکنی،  شـفیعی »(آورد.راي شاعران نسل بعد از خود به وجـود مـی  پشتوانۀ فرهنگی را ب
باشـد. بـر اسـاس پشـتوانۀ     سـتثناء م) در ادبیات جهان هیچ شاعر بزرگی نیست که از این موضوع 134

گیرد تا وي بـا اسـتفاده از   فرهنگی است که ساختار ذهنی همۀ شاعران بزرگ و نوابغ هنرمند شکل می
هـاي جدیـد ادیبـات    هاي هنري اثر هنري خـود را خلـق نمایـد. در دیـدگاه    ر یک از شاخهابزار هنري ه

)126: 1391شود.(نجومیان، یاد می» هویت«تطبیقی از پشتوانۀ فرهنگی با عنوان 
اي بزرگ براي آشنایی با آثار اروپـایی  در دوران مشروطه که براي اولین بار در فرهنگ ایرانی دریچه

هاي ادبی اروپا که در طول سالیان سال شـکل  ضتهها و نها باعث گردید تا مکتبمهباز شد، هجوم ترج
زمـان و در یـک دوره وارد فرهنـگ    ها تمام شده بود، هـم گرفته و حتی دورة تاریخی برخی از آن مکتب

ه ایرانی شوند. در این عصر، آثار متعدد اروپایی از قرن هفدهم و حتی پیش از آن تا آثار قرن بیسـتم کـ  
زمان به زبان فارسی ترجمه شدند و در نتیجه شاعران در بستر چند مکتب اروپایی پدید آمده بودند، هم

ر پذیرفتند.  یایرانی در سیر خوانش این منابع از آنها تأث
هاي تاریخی و اجتماعی پدید آمده بودند و تمـامی آنهـا بـر    هاي ادبی در اروپا بر اساس تجربهمکتب

شدند امـا در  هاي متون و بدون تجربۀ تاریخی و اجتماعی وارد فرهنگ ایرانی خوانشها و اساس ترجمه
هاي ادبی که آثاري از آنها در عصر مشروطه بـه زبـان فارسـی ترجمـه شـد،       تهضها و نمیان این مکتب

ي اهاي متعدد هنري به وجود آورد و شاخهتنها مکتب رمانتیسم بود که توانست در ادبیات فارسی نمونه
پدید آید.  » رمانتیسم ایرانی«با نام 

فضاي شعر ایران به مکتب رمانتیسم تعلق داشـت و آثـار شـاعران متعـددي از ایـن      1330در دهۀ 
کرد. برخی از اشعار حمیدي شیرازي خصوصاً اشعار دفترهاي اولش نیـز در ایـن فضـا    مکتب پیروي می

اعران ایـران شخصـی شـناخته شـده بـود و      بـراي شـ  »سولی پرودوم«ها سروده شده است. در این سال
گلـدان  «) شـعر معـروف او بـا نـام     165: 1380کدکنی، شد.(شفیعیاشعاري از وي در نشریات چاپ می

آبـادي  نیز مورد توجه بسیاري از شاعران قرار گرفته بود و حتی چند تن از جمله یحیی دولـت » شکسته
هایی از این شعر ارائـه  ) ترجمه168: 1362می: ) و رشید یاسمی (یاس203ـ 202: 1354آبادي، (دولت
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وجـوي ادبیـات غربـی    کردند. باتلر ییتس ایرلندي نیز توجه برخی از شاعران آن زمان را کـه در جسـت  
21بودند به خود جلب کرده بود.

در این فضا، دکتر حمیدي شیرازي با الهام از ادبیات غربی، مشهورترین شعر خود یعنی مرگ قـو را  
.از همان زمان سرایش مورد توجه عام و خاص قرار گرفتسرود که 

ــرد   ــا بمی ــوي زیب ــون ق ــه چ ــنیدم ک ش
ــوجی   ــه م ــیند ب ــا نش ــرگ تنه ــب م ش
در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

کــه ایــن مــرغ شــیدابــر آننــدگروهــی
ــتابد   ــا شـ ــیم آنجـ ــرگ از بـ ــب مـ شـ

نکــردمبــاورکــهگیــرمنکتــهایــنمــن
ــو روزي ــوشزچـ ــاآغـ ــددریـ برآمـ

کــنبـاز آغـوش مـن بــودي يدریـا تـو 

فریبنــــــده زاد و فریبــــــا بمیــــــرد
ــرد ــا بمیــ ــه اي دور و تنهــ رود گوشــ

ــه ــودک ــاندرخ ــزلمی ــاغ ــرده بمی
ــرد    ــا بمیـ ــرد آنجـ ــقی کـ ــا عاشـ کجـ
ــرد     ــا بمی ــود ت ــل ش ــرگ غاف ــه از م ک
ــرد     ــحرا بمی ــه ص ــویی ب ــه ق ــدم ک ندی

بمیـــرددریـــاآغـــوشدرهـــمشـــبی
که مـی خواهـد ایـن قـوي زیبـا بمیـرد      

)97: 1363(حمیدي، 
اگرچـه  کند.به منبع خارجی آن اشاره میبه نوعی » شنیدم که...«با لفظ حمیدي خود در آغاز شعر 

در ادبیات سنتی از فردوسی تا سعدي و شاعران دیگر نیـز کـارکرد دارد امـا در فضـاي شـعر      تعبیراین 
مـرگ  «آبادي شـعر  ل دولتد. به عنوان مثاوشاستفاده میتعبیراز این جدید اغلب در ترجمه و اقتباس

کند:آغاز می...»کهشنیدم«اقتباس کرده با لفظ22از آلفرد دو وینی1314را که در سال »گرگ

گشـــتروبـــروگرگـــانمنزلگـــاهبـــهدشــتیــکبــهصــیاديآنکــهشــنیدم

)324: 1354آبادي، (دولت
ایـت نمـوده و در ابیـاتی    هاي هنـري شـعر را رع  البته دکتر حمیدي در این الگوبرداري تمامی جنبه

بـه یکـی از زیبـاترین و    » مرگ قو«هاي خالقانه را ارائه کرده و از این نظر، شعر کوتاه بیشترین کوشش
هاي ردیف (بمیـرد در  فعل«مشهورترین اشعار کل ادبیات فارسی تبدیل شده است. اگرچه در آغاز شعر 

ه اسـت کـه عیـب دسـتوري شـعر را پنهـان       مطلع) سر جاي خود نیستند و این ستّارالعیوب وزن و قافی
، فقط آوردن بمیـرد نـه در   »شاید بمیرد«یا » اگر بمیرد«یا » خواهد بمیرد«کند [و درواقع] به جاي می

) اما این موضوع چنـان در  501: 1380کدکنی، شفیعی»(فارسی معاصر وجود دارد و نه در فارسی قدیم
کاهد.نمیهنر حمیدي پنهان شده است که از زیبایی شعر
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نتیجه
یابـد و عـالوه بـر    هـا گسـترش مـی   در شعر دورة مشروطه پشتوانۀ فرهنگی شاعران از طریق ترجمه

شود. در سـیر ایـن انتقـال    فرهنگ سنتی ایران شامل آثار اروپایی و به طور کلی فرهنگ اروپایی نیز می
ترجمـه تـأثیرات بسـیاري در    فرهنگی، آثار اروپایی چه به طور مستقیم و چه غیر مسـتقیم و از طریـق   

هاي متعدد از جمله مضامین، تصاویر و زبان (واژگان، ترکیبات و ...) در شعر جدید فارسی داشتند.حوزه
از ادبیات غربی است و دکتر حمیدي شیرازي در سرودن هاي اصلی الهامشعر مرگ قو یکی از نمونه

که در این نگاه تطبیقی باید به آن توجه کرد ایـن  اياین شعر به اشعار غربی توجه داشته است. اما نکته
است که او در این الگوبرداري، به جنبۀ هنري عناصر و تصاویر توجه داشته و مضمون مرگ قو و تصاویر 

ل خود عبور داده و با استفاده از نبوغ ویژة خود و بر اساس قواعـد شـعر   صافی ذهن و تخیمشترك را از 
نبوغ هنري در اصـل تغییـر   ده است. کر» ایرانیزه«بخشیده و اصطالحاً آنها را فارسی به آنها رنگ ایرانی 

هاي عناصر از پیش تعیین شده در هنر و دادن شکلی جدید به آنها است، بـه نحـوي کـه گـویی     فرمول
بنابراین الگوبرداري دکتر حمیدي در شـعر مـرگ   شود. براي اولین بار است که آن پدیدة هنري ارائه می

ات فارسی است. رداري هنري از شعر فرنگی در ادبیهاي موفق الگوبعار غربی یکی از نمونهقو از اش
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. تهران: خوارزمی.فرهنگ ادبیات جهان. 1375خانلري، زهرا. -
. تهران: سخن.شبی هم در آغوش دریا. 1387خلیلی، محمد. -
جا.. بیاردیبهشت. 1354آبادي، یحیی. دولت-
.62ـ 1325. تهران: چاپخانۀ مجلس و دانشگاه تهران، نامهلغتاکبر. دهخدا، علی-
. تهران: دانشگاه تهران.نزدیکخاوروخاورمیانهپرندگان. 1376اهللا. دیانی، امین-
. ترجمۀ محمد مجلسی. تهرن: دنیـاي  آثار کلیدي موسیقی. 1377ژاك؛ للون، گی. سولی، ژان-

نو.
. تهران: نگاه.انتهابیهمچون کوچۀ. 1376شاملو، احمد. -
. تهران: سخن.ادوار شعر فارسی. 1380درضا. کدکنی، محمشفیعی-
. تهران: سخن.با چراغ و آینه. 1390. ــــــــــــــــــــــــ -
. ترجمۀ مسـعود جعفـري. تهـران:    طلیعۀ تجدد در شعر فارسی. 1384اك، احمد. کریمی حک-

.1384مروارید، 
گستر.. مشهد: سخنرهنگ نمادشناسی پرندگان در شعر عرفانیف. 1391آیسک، مجتبی. گلی-
. ترجمۀ عبداهللا توکل. تهران: نشر مرکز.هاي الفونتنافسانه. 1380الفونتن. ژان دو. -
. تهران: سخن.ادبیات تطبیقی.1383ندا، طه. -
.. به کوشش سیروس طاهباز. تهران: نگاهمجموعۀ کامل اشعار نیمایوشیج. 1373نیمایوشیج . -
. تهران: امیرکبیر.دیوان. 1362یاسمی، رشید. -

- Aesop. 1870. Aesop’s Fables (Three hundred). New York: Mcloughlin
Brothers.

- Scott, Peter. 1972.The Swans. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Sully Prudhomme.1872. Poésies de Sully Prudhomme. Paris.
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مقاله
ادبیـات  ». سیر تحوالت نظري ادبیـات تطبیقـی  «، پاییز و زمستان. 1391انوشیروانی، علیرضا. -

.7ـ 3(پیاپی): 6. ش تطبیقی
مقـام  ». هـاي انگلسـتان  مدریگالیسـت «، فروردین. 1380حاجی سید رضی، مهدي (مترجم). -

.107ـ 100: 9یقایی. ش موس
هـاي  شـناختی تصـویرپردازي پرنـدگان در حبسـیه    نقـد روان «، پـاییز.  1384رسمی، سکینه. -

.102ـ 85: 196. ش نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز». فارسی
53: 18. ش هاي ادبیپژوهش». نماد پرندگان در مثنوي«، زمستان. 1386صرفی، محمدرضا. -

.79ـ 
.222ـ 221: 82. ش بخارا». مرگ قو«، شهریور. 1390عزبدفتري، بهروز. -
نشریۀ دانشـکدة ». ادبیاتواسطورهدرعقاب«، بهار و تابستان. 1383قدمگاهی ثانی، نسرین. -

.126ـ 106: 2و 1. ش ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد
نشـریۀ دانشــکدة  ». ادبیــاتوادبردبـاز « ، پـاییز و زمســتان. 1383. ــــــــــــــــــــــ. -

.107ـ 86: 4و 3. ش ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد
: 3. ش ادبیـات تطبیقـی  ». انداز تاریخی ادبیات تطبیقـی چشم«، پاییز. 1387یوست، فرانسوا. -

.60ـ 37
».به سوي تعریفی تازه از ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی«، زمستان. 1391نجومیان، امیرعلی. -

.138ـ 115: 38. ش هاي ادبیپژوهش
-محمـد حـق  ترجمـۀ علـی  ». لیدا در چنگال قـو «، بهمن و اسفند. 1384ییتس، ویلیام باتلر. -

.246ـ 245: 47. ش بخاراشناس. 
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