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 غنايي ادبيپژوهشنامه

 بلوچستــانو سيستـان دانشگاه

 1391 زمستانو پاييز،نوزدهميشماره،دهم سال

)77-102:صص(

عرفاني در ادبيات قرن- نگاهي به بستر اشعار غنايي  

هفده انگليس  

*ل زارع بهتاشدكتر اسماعي

و ادبيات انگليسي دانشگاه دريانورديو علوم دريايي چابهار  دانشيار زبان

 چكيده
و و تجلّيات طبيعت و اسرار ملكوتي باشد شاعران متافيزيك معتقد بودند كه شاعر بايد مترجم رازها

نچه كه ذوق ايجاد مي كند اگر با فلسفه، اعتقاداتآ. قوانين حاكم بر علوم طبيعي را در آثار خود بيان كند

و عقل ممدوح در .به خود بگيرد"شعر"نياميزد، شايستگي آن را نخواهد داشت كه عنوان مذهبي

ي اين مكتب به زندگي سه تن از شاعران برجستهي مقاله ضمن بحث در پيدايش واژه متافيزيك، مقدمه

و يا در پاسخ به او شعر"جان دان"پيشرو اين مكتب. مي پردازد نام دارد كه ديگر شاعران به پيروي از او

و هنري وان به تأسي از هربرت شعر سروده است: سروده اند . جرج هربرت به تأسي از جان دان؛

و به بحث هايي مانند و اجتماعي اشعار تغزلي متافيزيك را بررسي مي كند بخش دوم مقاله بستر فرهنگي

و رشد مذهب پروتستان اشاره داردرنسانس، تغييرا و مذهبي، .ت سياسي

*Email: behtash@cmu.ac.ir 
18/6/91: تاريخ پذيرش12/9/90: تاريخ دريافت
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

و به دنبال آن به قالب هاي جديد مطرح شده مثل غزل، بخش سوم به تأثير ادبيات كالسيك در شعر متافيزيك

و اشعار كوتاهي كه مانند جمالت قصار هستند، اشاره دارد . مرثيه

و وجود بخش پاياني، ويژگي هاي شعر متافيزيك از قبيل داش تن خطوط محكم، پر محتوا بودن ابيات

و بررسي مي كند و دور از ذهن را بحث در ضمن نشان مي دهد كه چگونه افكار مذهبي. استعاره هاي پيچيده

و برجستگي مكتب خود را بيان كرده  و چگونه شاعران دوره، ويژگي ها اين. اندبه اين اشعار وارد شده اند

و مربوط به زماني است كه نگارنده براي گذراندن فرصت مطالعاتي خود تحقيق به شيوه كتابخانه اي تهيه شده

.در دانشگاه آكسفورد بسر مي برد

.رنسانس، متافيزيك، جان دان، جورج هربرت، هنري وان، استعاره دور از ذهن: واژگان كليدي

 مقدمه
مههديدر آستانه و يكم شاهد چهار صدمين سالگرد يدوم قرن بيست ي متافيزيكا نحلهكتب

نام شاعران اين مكتب، در بقاي. هستيم، نحله اي كه پس از فوت شاعران آن، به اين نام مشهور شدند

و منتقد قرنخود در كتاب ) 1784-1709(جانسون جدهم، ساموئلهي هاي ادبي، مديون شاعر، نويسنده

هفدهم شاعراني وجود اوايل قرندر"هستند كه در كتاب زندگي شعراي انگلستان مي نويسد كه

مي'متافيزيك'داشتند كه شايد بتوانيم آنها را  در بناميم كه و معلومات خود را خواستند دانش

"عصر خود ادغام مي كردند علمي را با يافته هاي به اين منظور، ظرافت طبع. اشعارشان نشان دهند

)Burrow, 2006: XIX(.منظور جانسون از متافيزيك به معني فلسفي كلمه نبود؛ بلكه 

ي عالمانه اي كه مقدمه بر اساس.مي خواست عدم رضايت خود را از اين گروه شاعران نشان دهد

پروفسور گاردنر بر گلچين اشعار شاعران متافيزيك نوشته است، خود جانسون واژه متافيزيك را از

و مترجم هم عصر اين شاعران گرفته شاعر، منتقد),1700John Dryden- 1631(جان درايدن  ادبي

و دوست بسزايي متافيزيك تأثيراست كه درايدن درمورد جان دان معتقد بود او روي شاعران  داشت

و با سخنان  عاشقانه آن ها را سرگرم كند داشت با سخنان دلنشينِ فلسفي قلب زنان را تسخير كند
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قرن هفده انگليسعرفاني در ادبيات-نگاهي به بستر اشعار غنايي

)Gardner, 1977: 15(.انتقاد دكتر جانسون از اين گروه اين بود كه اين افراد بيشتر فرهيخته

و قدرت متعالي آنها شده است و اين فرهيختگي مانع از بروز احساسات .هستند تا شاعر؛

اين اشعار. در ادبيات انگستان، اشعار متافيزيك يا عرفاني، همان اشعار غنايي محسوب مي شوند

و در ساختار اصلي كوتاه سرشار از انديشه  و طنز توأم با بازي با كلمات هستند و داراي هوشمندي

و استدالل نهفته است - 1572(اين اشعار هميشه با نام جان دان.و ظاهري آنها، ساختار منطق

1631John Donne, (از كليساي سنت پل لندن همراه است كه در حيات خطيب بزرگ  او

وخطبه از شعارايهاي وي خبر داريم؛ بهوافوت غنايي خود را بين دوستان پخش مي كرد كه پس

جان دان است ياد آور"زنگ ها براي چه كسي به صدا در مي آيد"نام كتاب. چاپ رسيده است

:كه ارنست همينگوي در قرن بيستم اين عنوان را از وي گرفته است، كه مي گويد

 در بشريت آميخته ام، مرگ هر انساني از جان من مي كاهد، چرا كه من

 پس كس نفرست تا بداني اين زنگ ها براي چه كسي به صدا مي آيد؛

.)1987:623آبرامز، از مجموعه تفكر،17شماره(اين ناقوسِ مرگ توست

و اوايل قرن هفده ي م، در ايامي كه انگلستان در دورهاشعار متافيزيك، در اواخر قرن شانزدهم

ب و مذهبي خود و لطف افتاده بود، به نگارش در مي آمدهرنسانس و غزلسرايي از ابهت . سر مي برد

و يا در پاسخ به اشعار وي سروده مي شد و سياق اشعار جان دان اين اشعار يا در پيروي ازسبك

)Burrow, 2006: XXV(.ي جان ميلتون شاعران اين اشعار را در سايه)خالق اثر) 1674- 1608

و مفسر كتاب مقدس مي سرودند .بهشت گمشده بزرگ ترين حماسه سراي نابيناي ادبيات انگلستان

و مسلمأ در چارچوب چنينيي رنسانس مذهب جزو الينفك زندگي توده در دوره مردم بود

بي نظيريمهواع مهم ادبي به شمار مي رفت؛ به ويژه، شاهد ترجفرهنگي، شعر مقدس يا مذهبي از ان

و 1611در سال)(King James Bibleو چاپ كتاب مقدس كينگ جيمز   هستيم كه تأثير عبارات

ر ميقصص آن  هاي در اين دوره شاهد شورش. وان يافتتا در جاي جاي ادبيات انگلستان

و انسان با همنوعان خود فاجعه آميز مذهبي نيزهستيم كه عميقأ بر مفاهيم ارتباط انسان با خداوند

 گذاشته است، به طوري كه پرفسور آبرامز در كتاب كالسيك خود تحت عنوان فرهنگ تأثير
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

نو'هاي ادبي واژه واژه كندميي رنسانس ذكرخاص دوره را از ويژگي هاي'مذهب

)M.H.Abrams, 1993: 178(.نو همان رشد پروتستان از دل مسيحيت موجب اين مذهب

و تأكيد دارد كه هر انساني براي ارتباط با خداوند ديگر نيازي به واسطه گري كليساككاتولي مي شد

و خود او و. تواند خواستار بخشش گناهان خود باشدميو يا كشيش ندارد با پيشرفت اين مذهب

و حتي در اينكه پادشاه يا ملكه طرفدار كدا م بينش مذهبي بودند، دو دستگي در داخل حكومت

. منازل مردم به وجود آمد

و فقط اسامي آنها در كتاب تا پايان قرن نوزدهم از ها اين نويسندگان متافيزيك خبري نداريم

 (Herbert Grierson)تا اين كه كتاب هربرت گريرسن خواند؛نمي را آنها اشعار كسيو شودمي ذكر

و اشعار متافيزيك قرن هفدهم از انتشارات اكسفورد همراه با مقدمهتحت درعنوان غزليات سال اي

و به دنبال آن خوانندگان زيادي پيدا كرد 1921 گريرسن معتقد بود كه شعر متافيزيك الهام. چاپ شد

و نقش روح انسان در نمايشنامهگرفته از يك بينش فلسفي نسبت به جه تي.ي بزرگ هستي استان

.1965T- 1888(اس اليوت S. Eliot,(و شاعر بزرگ قرن. از اين ديدگاه استقبال كرد اليوت منتقد

به"شاعر متافيزيك" عنوان اي تحتمقاله، طي»روزنامه ادبي تايمز«در 1921بيستم، در بيستم اكتبر 

و مقاي و آنان را شاعرانسهبررسي اليوت معتقد. بزرگ ناميدي اين شاعران با شاعران فرانسه پرداخت

و براي صعود به قلّهبود كه شعر براي نشان دادن بزرگ ايهجاده هاي جديت، بايي روح انسان

رابزرگي را انتخاب كند؛ نه جاده اين انتخابِ جاده، به طبعِ خاصي نياز دارد كه شاعران. هاي كوچك

امتافيزيك آن را دارا بودند، آنها توانسته اند با استفاد كه)conceit(هاي دور از ذهن ستعارهه از

و فرهنگي عصر خود شعر است، افكار خود را با استفاده از طبعِ شاعري اين خاص و مسائل علمي

و بيان كنند . آميخته

و تحليل چند شعر، الز و تجزيه م است با سه تن از شاعران قبل از بررسي دقيق اين مكتب ادبي

ايبرجسته در.ي ادبي آشنا شويمن نحلهي الزم به ياد آوري است كه تا حدي كه نگارنده اطالع دارد

و نظر خوانندگان ادب فارسي نرسيده اس .تنشريه اي موضوع مشابهي از ادب انگليسي به سمع
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قرن هفده انگليسعرفاني در ادبيات-نگاهي به بستر اشعار غنايي

 جان دان-1-1

كه: كامأل متفاوت است ادبي، داراي دو شخصيتيلهجان دان، پيشرو اين نح  نخست اين

و دوم اينكه رئيس كليساي سنت پل لندن كه به هرزه و اشعارش خالي از عفت كالم است گو است

راني وي در پايان مراسم سخن-اناز اساتيد نگارنده در دانشگاه تهر- قول مرحوم دكتر هنرور

به. كليسا مردم زير پاي هم له مي شدنددر و پر احساس كه و پر هيجان كشيشي لطيفه گو، موقر

جالب.)7: 1371 ابجديان،(همان گونه كه با معشوق خود سخن مي گفت، با خداوند گفتگو مي كرد 

م 1666است كه در آتش سوزي بزرگ لندن در سال  و ردم كليساي وي از آسيب آتش محفوظ ماند

.انگليس اين امر را معجزه مي شمردند

و معتقد كاتوليك به دنيا آمدي در يك خانواده 1572جان دان در سال پدرش يك تاجر. متعهد

و از طرف مادر با سر توماس مور  ، (Utopia)، نويسنده كتاب اوتوپيا)Sir Thomas More(بود

به- هنري هشتم- پذيرش پادشاه وقت سوگند خوردن براي نسبت داشت كه به خاطر امتناع از

و كشته شد هي وود، كشيش. عنوان رئيس كليساي انگلستان، به اعدام محكوم عموي پدرش، توماس

و به شد 1574خاطر اعتقاد كاتوليكي در سال بود به- جاسپر هي وود- عموي جان دان. اعدام نيز

و به خاطر اعتقادات مذهبي  و اين كه تالش مي كرد انگلستان را مثل سابق، اتهام قصد فرار از كشور

 واضح بود كه اگر. به تبعيت از مسيحيت كاتوليك واتيكان در بياورد، در بازداشت به سر مي برد

جان دان بخواهد در يك انگلستان پروتستاني زندگي موفق سياسي داشته باشد، مسلماً بايد در

و همين كا .ر را نيز كرداعتقادات ديني خود تجديد نظر كند

و سه سالگي به عنوان عضوي از كليساي انگلستان 1615جان دان درسال يعني- در سن چهل

و كنار گذاشتن اعتقادات كاتوكيك  و درويشي خوديزندگي ساده- قبول رسمي پروتستان كشيشي

و خطي. را آغاز كرد و واعظ ب بسيار پادشاه كينگ جيمز معتقد بود كه وي مردي بسيار دانشمند

و آرزوي پادشاه اين بود كه وي در سلك روحانيون درآيد اي. هنرمندي است نظر پادشاه چون جرقه

و وي يكباره از كار دنيوي بيزار شد  به.)475: 1348 صورتگر،(در دل او درخشيد پادشاه او را

و از دانشگاه كمبريج خواست كه مدرك دكتراي الهيات را به  عنوان رئيس يك كليسا منصوب كرد
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

حقوق به عنوان استاد الهيات مشغول به كاري يك سال بعد، دان در همان مدرسه. جان دان اعطا كند

و نه سالگي، تول1621او در سال. شد را، در سن چهل و رياست كليساي بزرگ سنت پل لندن يت

و تا آخر عمر اين سمت را حفظ  كه از مقامات بسيار بزرگ روحاني انگلستان بود، عهده دار گرديد

يك. ديده از جهان فروبست 1631كرد تا اينكه در سال  و جلسات سخنراني وي هميشه شلوغ بود

د. بار هم در حضور پادشاه سخنراني مذهبي داشت آخرين. ان گويا از مرگ خود خبر داشتجان

‘ دوئل مرگ’سخنراني خود را در دربار به پايان رساند، كه اين سخنراني پس ازمرگ وي به عنوان 

)Death’s Duel (به قول مرحوم دكتر هنرور، جان دان پس از خداحافظي از اقوام. به چاپ رسيد

و مي ميرد اي مرگ اين قدر"نامهبغزل معروف خود وي در شروع.و اطرافيان خود دراز مي كشد

:خطاب به مرگ مي گويد"... مغرور نباش

 ...اي مرگ اين قدرمغرور نباش،

و مطيع تقدير، تصادفاتيهبيچاره مرگ، تو بند اي ازو مردم پادشاهان زمانه،  اي، شسته جان دست

سب ... و و مهربان تر سحر نيز با تو در خواباندن برابر و ك تراز تو هستنند؛افيون

و غرور از براي چيست؟  چون چنين است، اين همه كبر

بيظهوجود تو فقط براي يك لح و پس از آن بيداري جاودانه چشم  هم گذاشتن است

و سپستو را راهآندركه ميآنچهنيست .)320: 2005، نورتن،10شمارهغزل(مننهميردتوييكه

مع:ه نيست، او از عشق متقابل سخن مي گويدعشق در اشعار جدي دان يك جانب و شوق عاشق

و فعاليت معمولي نيست، بلكه خود زندگي استعشق زمينه. هر دو عاشق هستند . اي براي زندگي

و خود معشوق و آالم عاشق است، جاي خود را به وصال داده آرزوي وصال كه منبع تمام غم ها

.)17:1371ابجديان،(يك عاشق است 

) ,1633George Herbert- 1593(جرج هربرت-1-2

ازي جورج هربرت متعلق به يك خانواده برخالف جان دان، و از اقوام دور يكي پروتستان بود

و دوك پمبروك  لذا. به نام ويليام هربرت به حساب مي آمد) Pembroke(بزرگان پروتستان دربار
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3قرن هفده انگليسعرفاني در ادبيات-نگاهي به بستر اشعار غنايي

 انست حمايت درباريان را براي پيشرفت خود در جامعه داشته باشد كه هربرت به راحتي مي تو

. جان دان هميشه آرزوي آن را به دل داشت

و در سه سالگي 1593پنجم خانواده در سال فرزندجورج هربرت در ولز انگلستان به دنيا آمد

منيستر مادرش آنها را به لندن برد تا بچه ها در مدرسه وست. پدرش را از دست داد

(Westminster) و برنامه بهي كه به خاطر دروس موسيقي آموزشي كالسيك خود معروف بود،

خطيب مذهبي) Lancelot Andrews(استاد او در وست منيستر النسالت اندروز. تحصيل بپردازند

و از مترجمين كتاب مقدس كينگ جيمز بود ت جان دان به هربريهدوستي مادر وي با خانواد. بزرگ

به عنوان 1609هربرت در سال.جوان فرصتي داد كه با اشعار دست نويس جان دان آشنا شود

و تا پانزده سال درآنجا به تحصيل وسپس به تدريس پرداخت در. بورسيه وارد دانشگاه كمبريج شد

و بالغت معروف شد؛ 1620سال و استاد بزرگ سخنوري به عنوان خطيب بزرگ دانشگاه كمبريج

را) Jewel("جواهر"ي كه از طرف پادشاه عنوان تا حد .دريافت كردكسب دانشگاه

و آنان كه او را مي شناختند، از او به عنوان يك هربرت مشكالت اجتماعي جان دان را نداشت

او دوست داشت از طرف ديگران بنويسد؛ مشكالت اعتقادي ديگران را مطرح. قديس ياد مي كردند

و درس بگيرندكند تا آن را بخوانن موعظه هاييههربرت معتقد بود كه موضوعات اشعار وي دنبال.د

و سعي مي كرد اگر كسي كالس درس او را از دست مي داد، از طريق اشعار وي  مذهبي او هستند

و تزكيه. به آن برسند . باطن شنوندگان قرار مي دادي او شعر را وسيله اي براي بيان نكات دقيق ديني

و 1624در سال ، هربرت از طرف صدر اعظم كليساي انگلستان به عنوان دستيار كشيش منصوب شد

شد 1630سپس در سال هربرت در مقام كشيشي. به عنوان كشيش بخش، به خدمت مذهبي مشغول

و به حرفه و دعا مي پرداخت راي همواره به موعظه و به همين خاطر او خود عشق مي ورزيد

و هميشهيي او با خداوند همانند رابطهرابطه.دهربرت مقدس مي ناميدن ميهمان با ميزبان بود

. كرد، در ميهماني خدا به سر مي برداحساس مي

هربرت در چهل سالگي بر اثر بيماري سل در گذشت، ولي قبل از فوت، اشعار خود را در

و) Nicholas Ferrar(اختيار دوست خود نيكالس فرار  ي آنها را به چاپ قرارداد تا پس ازمرگ
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تمام اين اشعار مذهبي بودند. به چاپ رساند) Temple(فرار اشعار او را تحت عنوان معبد. برساند

".اين اشعار به خاطر خدا سروده شده اند"و به قول خود او كه در نامه اي به مادرش نوشته بود، 

و ديني خود مي پردازتجربهبيان هربرت در اين اشعار به د تا فرصتي را براي خوانندگاني شخصي

مجموعه اشعار معبد به سه قسمت. خود ايجاد كند تا آنها بتوانند خود به وجود خداوند بينديشند

نام دارد كه خواننده را براي (The Church Porch)'رواق كليسا'بخش اول. تقسيم مي شود

و در آن به خطاه و فرايض الزم براي جبران ورود به مراسم مذهبي در كليسا آماده مي كند اي دنيوي

به'كليسا'پس از عبور از رواق به بخش اصلي شعر يعني. اين خطاها مي پردازد مي رسيم كه در آن

و مشكالتي كه انسان به خاطر دوري از خدا متحمل شده است مي پردازدي اصول اوليه  . مسيحيت

كه (pattern poem)شعر تصويري (the altar)'محراب يا سنگ قربانگاه' است به گونه اي

اين محراب سنگي همچون قلب انسان. شكل شعر بر روي صفحه كاغذ مانند تصوير محراب است

و ثناي خداوند شركت مي و خداوند ستايش خويش را از قلب شكستهاست كه در حمد  كند

ا (Easter Wings)'بال هاي عيد پاك'شعر. خواهدمي ي ست كه اگر صفحهشعر تصويري ديگري

ي شعر را به سمت چپ يا راست بچرخانيم تصوير دو بالِ دو پرند در كنار هم را خواهيم داشته

و هبوط حضرت آدم از بهش. كه در حال پرواز هستند و بند اول به بي كفايتي انسان ت مي پردازد؛

ندبند دوم از تجربه و آرزوي عروج دارد،ي شخصي خود شاعر كه توان مقاومت در برابر گناه را ارد

غم مصلوب شدن حضرت مسيح كه تصوير ظاهري شعر خود نيز گوياي آن است،. مي گويد سخن

 (Church Militant)'مبارز كليسا'بخش سوم اين مجموعه اشعار. پرواز مي شود در تسريع موجب

اين سه بخش انسجامي بين. نام دارد كه هربرت به وضع موجود مسيحيت در عصر خود مي پردازد

و كلمات كليدي اين مجموعه كه در سراسر كتاب به چشم مي خورد، عبارت است از : حاكم است

و دوست يا. اندوه، عشق، درد، اشك و سبك نگارش نمايشنامه اي لحن حاكم بر اشعار واقع بينانه

 ). (Thorne,2006:144گفتگو است 

يك شخصيت قديس گونه تبديل شود اين اشعار سبب شد كه شخصيت هربرت بعد از فوت به

وكو به.و انجيل برابري مي كند)ع(ي حضرت داود لماتش هميشه با مزامير ترجمه شدهعبارات
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قرن هفده انگليسعرفاني در ادبيات-نگاهي به بستر اشعار غنايي

و هرگاه مضموني و ادبي، هربرت هميشه در پي ساده نويسي بود و عبارات معمولي جاي كلمات

، آن را در اشعار خود به كار زيبا به نظرش مي آمد، بدون آنكه وي را از موضوع اصلي منحرف كند

ي وي هديه مي آورد، هربرت آن هديه را مي پذيرفت، كسي پرده اي زيبا براي نمازخانه اگر. مي برد

شدولي هنگام نيايش با خداوند چشمش بدان پارچه و نگار.ي گرانبها خيره نمي وي هرگز به رنگ

ي  و نخواست كه غبار تن حجاب چهره ).1348:484 صورتگر،(گردد جانزندگاني دل نبست

,Henry Vaughan) 1695- 1621( هنري وان-1-3

ايالت ولز) Usk(در حومه آسك 1621هنري وان همراه با برادر همزاد خود توماس در سال

ازهمان دوران كودكي عشق به كوههاي ولز در اعماق. كه در غرب انگلستان واقع است، به دنيا آمد

ب كه در لغت) Silurist(ه طوري كه در جواني نام مستعار ادبي سيلوريست را وجودش رخنه كرد؛

هر دو برادر در سن هفده سالگي وارد. به ساكنين قديم جنوب ولز اطالق مي شد، انتخاب كرد

و. دانشگاه آكسفورد شدند و به شهر خود بازگشت توماس پس از فراغت از تحصيل وارد كليسا شد

و كيمياگر زندگي مي گذردر آنجا به عنوان يك  ولي هنري بدون اخذ مدرك.ندافيلسوف گوشه گير

و باعث. راهي لندن شد تا در آنجا حقوق بخواند اين ايام مصادف با اولين جنگ داخلي انگلستان بود

و. شد هر دو برادر زندگي متفاوتي را پيش بگيرند و زندگي توماس به خاطر طرفداري از پادشاه كار

وكليساي خو هنري هم كه مثل برادر سلطنت طلب بود، با دستگيري چارلز اول،د را از دست داد

و به پيشه  ي طبقه. طبابت روي آوردي پادشاه وقت، توسط مجلس، كار وكالت را از دست داد

و بستگان آنها همه طرفدار پادشاه) Cavaliers('آزادگان'اشراف كه آنها را و مالزمان مي گفتند

ميد بودند، و غرب كشور سكونت و هنرپيشگان از پارلمان پشتيباني. كردندر شمال  بازرگانان

و به پيوريتن ها مي و همچنين شرق انگلستان ساكن  (Puritans)كردند كه در شهر لندن، جنوب

و در پيشرفت عقايد. معروف بودند و متعصب بودند ي قوي پيشوايان پيوريتن ها انسان هايي با اراده

ا و عد عضايخويش پا فشاري داشتند قانوني اين نمايندگان طي. قليل بودنديهپارلمان، طرفدار اين

راندند، همهااز مجلس گذر 1642كه در سال  ي فساد به اتهام اين كه اين اماكن مايهي تماشاخانه ها
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و ساير هنرهاي زيبا نيز از تعدي آنها آسو. اخالقي عمومي هستند، بستند كه. ده نماندشعر هر شعري

و از انتشار آن جلوگيريي مفهوم تزكيه  و فساد مي دانستند ي گمراهي  اخالقي در آن نبود، مايه

و از اين. كردندمي و به طبابت مشغول شد با شروع جنگ داخلي، هنري وان به زادگاه خود برگشت

. راه شهرت يافت

و سلوك در قرن هفد اگر هربرت.)Spurr, 2006: 94(هم است وان بزرگترين شاعر سير

و روان وان به مثا. تحت تاًثير جان دان بود، وان نيز تحت تاثير هربرت بود يبهاشعار هربرت در روح

و مشوقي بود كه طب با- وان.ع او را افروخته تر مي ساختمحرك يمطابق "وحدت وجود"نظريه

هم- در عرفان اسالمي يمعتقد بود كه در و حيوان، سرشتي تاًثّر پذيره و نامي اجسام، از جمادي

و خداوند متعال عظمت خويش را توسط آن سرشت  وجود دارد كه جزوي از سرشت كائنات است

طب. به جهانيان مي رساند و جلوه گاه خداوند پس يعت، كه خود شاعر نيز جزوي از آن است، مظهر

و درك اين، انسان را به خدا شناسي راهبر است و دوران. است به همين خاطر وان، شاعر طبيعت

 ,Carter and McRae( دوراني كه در آن انسان به منشأ هستي بيشتر نزديك است: كودكي است

و وهم انسان نيرومند.)200:97 و تجلّي خويش خواهد هر چه فكر تر مي شود آن سرشت از فروغ

و. كاست وان از اينكه خداوند وي را بشر خلق كرده، غمناك بود؛ زيرا فكر مي كرد عواطف

و از لطف عظمت آن كاسته استي احساسات انسان آن سرشت را در پرده  . فراموشي پوشانيده

: چنانكه خود مي گويد

 خداوندا،

 اگر مرا ستاره اي فروزان يا رنگين كماني رنگارنگ خلق كرده بودي،

و فروغ به اطراف پراكنده مي گشت،  هر چه از من نور

، ي نور كه در نهاد من بود، چيزي كاستي نمي گرفت  از سرچشمه

 اما اينك كه انسان خلق شده ام،

و ناچيزيم بيشتر مي .)488: 1348 صورتگر،(ودشهر چه بيشتر مي انديشم پستي
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وان با اينكه پاي بند كليسا بود، اما برخالف هربرت اعتقادات خود را از نهاد كليسا نمي گيرد؛

ي خود با خداوند نظر. بلكه آن را از درون خود استنباط مي كند و هربرت به رابطه اگر جان دان

و او را در تجر ي خويش حس مي كنددارند، وان حضور خدا را در طبيعت مي بيند وي جهان. به

و زمان را  مادي را كه مردم در آن در گير هستند همچون پرده اي آهنين مي بيند كه بشر را از خداوند

ابجديان،(وان به درك شخصي حضور خداوند در درون خود رسيده بود. از ابديت جدا مي سازد

از.)88: 1381 و حتي به ايام قبل او دوست داشت به زمان هاي گذشته، به ايام قبل از تولد خود

.خلقت سفر كند

 بستر فرهنگيو اجتماعي مكتب متافيزيك-2
) Renaissance( رنسانس-2-1

و اين تجديد حيات در احياي شديد فرهنگ'تجديد حيات'رنسانس در لغت به معني است

شدي و روم باستان در زندگي مردم خالصه مي در در اين دوره، دانش جامع يونان. ونان باستان

و علمي بود كه از قرن چهاردهم-رنسانس يك حركت ادبي. فرهنگ اروپا نمود پيدا مي كرد هنري

و تا نيمه هاي قرن هفدهم در و سپس به فرانسه كشيده شد دا در ايتاليا آغاز شد .شتانگلستان جريان

انگلستان- حدوداً ايامي كه شاعران متافيزيك شعر مي نوشتند- 1590حدود يك صد سال از تاريخ

مركز حكومت سياسي به تدريج از دربار. شاهد تغييرات عظيم اين حركت، در زندگي مردم بود

و تحصيل. پادشاهي به مجلس انتقال مي يافت و تجزيه داشت؛ پذيرش هر نوع دانش، نياز به مشاهده

و چه مربوط به گردش خون لذا به قول جان دان. چه اين دانش مربوط به حركت سياره ها باشد

ديگر خاموش شده] اشاره به عناصر اربعه[وعنصر آتش/ علم جديد همه را به شك وا مي دارد"

و."است ان قبل از همه، آنچه در انگلست. تحليل قرار مي گرفت باورهاي قديمي بايد مورد تجزيه

و تحقيق برمي گشتاديد محقق رنسانس ناميده مي شد، بيشتر از احياي دانش. ن، به ادبيات، هنر

مسيونان باستان مطالعات جديد ي انجيل پيش آورد تا جايي كه آشناييي مطالعهألهي را در رابطه با

و فرهنگ يونان باستان باعث شد كه محقق م،نابا زبان طالعه كنند نه از انجيل را به زبان اصلي خود
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آن را تحت عنوان نسخه وال) St. Jerome(التيني آن، كه در قرن چهارم جرومييروي ترجمه

.)Willmott, 2002:17(تهيه كرده بود) Vulgate Version(گيت 

متون اصليي ترجمه-2-2  

و فرهنگ يونان باستان، كشف متون قديمي بخش مهم حركت رنسانس در راستاي معرفي زبان

و چاپ آنها بود با توجه به پيشرفت صنعت چاپ، اين متون به راحتي در اختيار.و ويرايش

دسكتاب. گيردعالقمندان قرار مي و به ميهايي كه به زبان التين بودند، ترجمه مي شود ت مردم

مي. رسد و سياست مطرح و به عنوان زبان علم . شودلذا زبان التين دومين زبان آموزشي در مدارس

و جدل هاي خود را به همين زبان انجام مي دادند اسناد سياسي نيز به اين زبان ترجمه. علما بحث

و حركتي ترجمه. مي شد اصالح گرايان كليساي متون، دنياي نويني را در اختيار مردم قرار مي داد

عهد" اساس همين يافته ها بود؛ چرا كه زبان اصلي بخش دوم كتاب مقدس يعني انگلستان نيز بر

تهيه كرده)ع(كه آن را نويسندگان مسيحي بعد از حضرت مسيح)New Testament("جديد

و  ا را بر اساس به راحتي مي توانستند اصالحات كليسمحققين بودند، همه به زبان يوناني بود

. نويسندگان مسيحي توجيه كنند

و اختيار جبر-2-3

كه طبق اعتقادات اصالح گرايان، رستگاري انسان بسته به عنايت پروردگار است، آنجا از

انسان ها شايستگي درخواست عنايت از خداونديالي كه مطرح است اين است كه آيا همهؤس

او. هستند يا نه نهدرخي صالً انسان ارادهديگر اين كه آيا بر. واست عنايت خداوند را دارد يا مضاف

و مي داند كه چه اتفاق خواهد افتاد اينكه خداوند از همه چيز آگاه لذا انسان اختياري از خود. است

و آزاد نيست اين اعتقاد جان كالوين. انسان يا محكوم به رستگاري است يا محكوم به لعنت. ندارد

)1509 -1564John Calvin,(جبر در يكي از خطبه جان. بودهاپروتستانازو بعضي هاي دان در رد

ي آنها را مي بيند، ولي اين ديدن«خود مي گويد كه  و از پيش هم همه  خداوند همه چيز را مي بيند
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هاكه معتقد به جبر بودند به پيوريتنهاها از پروتستانآن دسته).20:همان(» سبب بروز آنها نيست

و لذت بردن را نيز گناه مي دانستند؛ لذا. معروف شدند ايام حكومت خوددراين دسته حتي خنديدن

و نمايشنامه هاي شكسپير ديگر روي) 1659- 1649(در انگلستان  درب تمام تماشاخانه ها را بستند

.سن نرفت

مذهبيو سياسي تغييرات-2-4  

و نگارش اشعار متافيزيك درانگلستان، اتفاقات بزرگي درانگلستان صورته مزمان با سرودن

در 1603گرفت كه به طور خالصه مي توان به مرگ اليزابت اول در سال  سالو اعدام چارلز اول

زير نظر رئيس مجلس اليوركرامول) commonwealth(و به ايجاد حكومت رفاه عمومي 1649

كهدر. اشاره كرد با فوت كرامول، سلطنت. پيورتين ها بر كشور حاكم شدندي فرقه همين ايام بود

در طول اين ناآرامي ها، مذهب. پادشاهي چارلز دوم، برادر چارلز اول، اعاده گرديدهب 1660سال در

و اجتماعي مردم نيز بر  و حتي مشكالت اقتصادي و توجيه اين آشوب ها به حساب مي آمد ريشه

و بررسي مي همين  .دشاساس بحث

 اصالحات كليسا-2-5

ادعا كرد كه خود) 1547- 1509(زماني كه هنري هشتم 1531اصالحات انگلستان از تاريخ

كليسايي براساس اين ادعا، كليساي انگلستان از زير سلطه. رئيس كليساي انگلستان است، آغاز شد

پادشاه مي خواست براي خود جانشيني پسر زيرا، مذهبي نداشتي اين تصميم ريشه. روم بيرون آمد

و لذا وي  تاهمسر براي طالق مجوز طالق از كليسا به داشته باشد با زن ديگري ازدواج نياز داشت

ها به همين خاطر پادشاه صومعه. كليسا از صدور مجوز طالق براي پادشاه خوداري مي كرد ولي كند

و با ضبط اراضي،  و فروشكرا منحل اعالم كرد در، به اشراف كشورليسا از آن ها خواست كه

به اين تربيت كليساي انگلستان زير حكومت ادوارد. مقابل كليساي كاتوليك روم از او پشتيباني كنند

با. در اين بحبوحه، اتفاق خاصي افتاد. به ايجاد هويت براي خود پرداخت) 1547-53(پنجم 
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

ووي58و53بين سال هاي حكومت ملكه مري در انگلستان را به كليساي كاتوليك روم سوق داد

و) Cranmer(ن پروتستان را به همراه كرنمراحدود سيصد نفر از معتقد رئيس كليساي رهبر

بهاي دعا به زبان انگليسي بود كتابي كانتربري كه نويسنده . مجازات در آتش سوزاند راي،

ر)1603- 1558(با حكومت اليزابت اول و ناهماهنگي ها، كليساي ملي زير، علي غم نارضايتي

و حتي دورهنظر  ي رنسانس در ادبيات انگلستان با همين نام به دوره اليزابت حكومت متحد باقي ماند

. معروف شد

)Colonialism(در جستجوي مستعمره-2-6

د و ديني در ي رنسانس با هم عجين شده بودمسائل اقتصادي انحمله. وره گلستان به ناوي ناو

و جان دان نيز در  اسپانيا، به عنوان يك كشور كاتوليك، كه با گنج هاي فراوان از آمريكا برمي گشت

و كشورهاي. آن حضور داشت، در همين راستا بود اسپانيا راه را براي استعمار آمريكا باز كرده بود

ا در. كشورشان كنند قتصادياروپايي به دنبال كشورگشايي بودند تا بتوانند كمكي به مسايل جان دان

خ و اجازهاووب به معشوق خود اشاره به همين دارداطشعري خواهدمي را به آمريكا تشبيه كرده

ب دراز كشيده، يا در شعر ديگري در باره بيماري خود، خود را كه روي بستر بيماري. گرددكه او را

ميبه نقشه و كند كه سياحان روي ميز پهن اي تشبيه و مكان هاي ناشناختهبه كرده  دنبال جا

. مي گردند؛ يا به عبارتي، پزشكان همچو سياحان به دنبال پيدا كردن محل درد در بدن او هستند

)Neo-Platonism( نئوافالطوني-2-7

ي نو افالطوني استي رنسامهم ادبيات كالسيك در افكار دورهاز تأثيرات كايده. نس ايده ه اي

مثل غار گرفته شده است كه. از افكار افالطون يا همان افالطون به دانشجويان خود ياد داده بود

و معنوي است جهاندنياي فيزيكي  و يا سايه اي از دنياي اصلي لذا دنياي. واقعي نيست، بلكه كپي

و بهشت جاوداني است در. مادي كه ما در آن زندگي مي كنيم، سايه اي از دنياي ايده آل هنري وان

ب و بحث مي كند) The World I("دنياي اول"نامه قطعه اي . همين مطلب را مطرح
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 ديشب ابديت را ديدم،

و بي پايان  همچو حلقه اي بزرگ از نور، پاك

و آرام، همانطور كه منور بود

و سال هاي خود و روزها  در زير آن، زمان با ساعت ها

.توسط سياره ها حركت مي كرد

سه آنايهمچو يك ي وسيع حركت مي كرد كه در درون

و تمام پيروانش درحركت بودندد .)1-7خطوط:493:2005 نورتن،( نيا

(alchemy) 2-8-كيمياگري  

مي:ي عمده داشتوظيفه دو رنسانسيدوره در كيمياگري هاي توان ناخالصييكي اينكه، چگونه

و ديگر اينكه چطور مي توان ناخالصي هاي ارزش را از بين برد وآنها را فلزات بي به طال تبديل كرد،

و حتي جاودانه پيدا كند با اينكه هيچ كيمياگري. بدن انسان را از بين برد تا وي بتواند زندگي طوالني

و پيشرفت علم پيدا كند، ولي بسياري از موفّقيتنتوانست به اين اهداف دست  ها را در پيدايش

كه)Love’s Alchemy('كيمياي عشق'جان دان در شعر. اعتقادات هستيم داروسازي مديون اين

در آن نسبت به عشق بد بين است، مي گويد كه هر لذتي كه از عشق به دست آوريم، مثل يافته هاي

.)33:همان(طالي واقعي نيست؛ ولي سبب پيشرفت در عشق مي شود: كيمياگري است

 متافيزيكتأثير ادبيات كالسيك در شعر-3
ي مهم رنسانس اين بود كه نويسندگان مي دانستند كه خوانندگان آنها تحصيالت الزم را جنبه

و اشكال شعر كالسيك آشنا هستند و با موضوعات لذا قالب هاي. براي خواندن متون التين دارند

. جديدي ساخت ادبي كالسيك نه تنها الهام آور بودند، بلكه مي شد در مقابل آن قالب ها، قالب هاي

)lyric(غزل-3-1

ي رسيده از روز همچون ميوه: است) carpe diem(موضوع متداول غزل دم غنيمت شمردن

و يا به عبارتي، از وقت خود لذّت ببريد، قبل از اينكه اي اين موضوع.ن ميوه فاسد شوداستفاده كنيد
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آناست كه اكثر شعراي مرد در اصرابحثي مير خود به معشوق از بزرگترين غزلسراي.كردنداستفاده

)(Catulus, 84-54خود قرار داده است، كاتيلوس تأثيرتمام شاعران اروپا را تحتكه ادبيات كالسيك

غر. است اندرومارول.)Zare-Behtash 1994: 96(اند حافظ را به كاتيلوس تشبيه كردهبمنتقدين

. از شعراي مكتب متافيزيك، از اين شاعر كالسيك تقليد مي كرد

)elegy(مرثيه-3-2

و در اصل معني واقعي آن، سوگواري در عزاي يك مرده است اما. متداول ترين معني اين واژه

به. شاعر رومي اين اسم را به خود گرفته است) ,34Ovid-17(اويد) Amore(هاي اينكه مرثيه 

و يونان بود، نه اين خاطر است كه اشعار او شامل دو بندي هاي مرسوم در شعرهاي عزاداري التين

. اينكه موضوع آن ها سوگواري بوده باشد؛ چرا كه موضوع اشعار اويد عشق بوده است نه سوگواري

. را دنبال مي كند) Corinna(، فرار براي ازدواج با دختري با نام كورينا اشعار وي

ي جان دان اويد را براي تقليد در مرثيه هاي خود انتخاب مي كرد تا آگاهانه عليه اشعار عاشقانه

- 1564(وقتي كه مرثيه هاي اويد توسط كريستوفر مارلو. ايده آليستي زمان خود مطلب بنويسد

1593Christopher Marlow,(و چاپ شد، در دهه اين ترجمه شش بار 1590به انگليسي ترجمه

د و يك بار هم به شد ستور كشيش لندن اين اشعار به آتشتجديد چاپ شد  ,Willmott)كشيده

 اين عكس العمل كشيش نشان مي دهد كه چقدر اين اشعار در مردم هيجان ايجاد. (36 :2002

. كرده استمي

)epigram(ر كوتاه قصار مانند اشعا-3-3

و پر محتوا مانند رباعي از قالب هاي مهم ديگر دوره رنسانس، استفاده از اشعار كوتاه مختصر

و احساسات سبب مي شود كه شاعر با استفاده از طبع ظريف. است كوتاه بودن فضا براي بيان افكار

و كلمات، بسته بندي كند) wit(خود  از اين قالب بيشتر براي ايده هاي. معني را در داخل خطوط

و مطالب را به عنوان كلمات قصار طرح مي كردند .مذهبي استفاده
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و نشان مي دهد كه هنگام خواندن بخش سوم مقاله به ويژگي هاي اشعار متافيزيك مي پردازد

و درباره و زن چه چيزهايي يادي اين اشعار در پي چه موضوعاتي بايد باشيم، . مي گيريم ارتباط مرد

و شاعران متافيزيك، ديگر اينكه افكار مذهبي دوره، چه تأثيري در اشعار متافيزيك داشته است

و برجستگي مكتب خود را چگونه بيان كرده اند .ويژگي

 ويژگي هاي شعر متافيزيك-4
فرهنگ بزرگ آكسفورد در تعريف واژه متافيزيك در ادبيات، از آن به معني بروز ظرافت فكر

و ادامه مي دهد كه اين شعر احساسات را در قالب) images(همراه با صور خيالِ  پيچيده ياد كرده

از.(OED, version 4, 2009)فكر بيان مي كند اين تعريف كلي، ياد آور نظر تي اس اليوت

و وجوه اشتراك كمتر زير چتر: شاعران متافيزيك است شاعراني كه علي رغم تفاوت هاي زياد

از. متافيزيك جمع شدند مكتب آن به عنوان آنچه كه معاصرين اين جريان ادبي عالوه بر ظرافت طبع

.(Gardner, 1997: 16) است) strong lines("خطوط محكم"متافيزيك ياد مي كنند، داشتن 

و نياز به چند بار موجزاين ويژگي اشاره به پيچيده بودن متن، داشتن مطالب زياد همراه با كلمات

ي خود بر شاعران متافيزيك، در بررسي هاي خود. خواندن متن دارد پروفسور گاردين در مقدمه

و مفهوم اين ويژگي به مقدمه متني اشاره دارد كه اينيدرباره به"خطوط محكم"معني در آن

و حتي نسل سوم نيز مي تواند ازاين ظروف  ظروف چيني تشبيه شده است كه قدمت زيادي دارند

و پر مغز باشند تا بتوانند با خواندن آن در دفعات. ده كنداستفا لذا اين خطوط بايد از طرفي پر معني

و از طرف ديگر، مصرف زياد باعث ارزش بيشتر آنها  بيشتر، زيبايي بيشتري را از خود بروز دهند

.ه باشنداين خطوط وقتي ماندني خواهند بود كه مثل ظروف چيني استحكام بيشتري داشت. خواهد شد

. لذا قدمت اين اشعار مديون خطوط محكم آن ها است

كه در نثر الگويي براي نويسندگان قرن شانزدهم اروپا بود، در قرن هفدهم) Cicero(سيسيرو

)Tacitus(و تاسيتوس) Seneca(جاي خود را به نويسندگان نقره اي ادبيات كالسيك يعني سينيكا 

ارجحيت تاستيوس به سيسيرو را، در مقايسه با ساير) Anthony Bacon(آنتوني بيكن. مي دهد
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و و بهترين استعاره ها مي داند مورخين، در پرمحتوا بودن نوشته هاي وي همراه با كمترين كلمات

هاي اين سخت بودن ويژگي نوشته.)17: همان("است سخت اما فهميدن تاسيتوس"كند كه اضافه مي

مت روزگارينثر  كه. سرودندافيزيك شعر مي است كه شاعران ويژگي نوشته هاي تاستيوس اين است

و بار سوم بيشتر از بار دوم لذّت  . بخش استدر خواندن بار دوم بيشتر لذّت مي بريم تا بار اول،

مي نويسد كه شعر برخالف سخنوري، نبايد)1595(ي اويدي ترجمهدر مقدمه) Chapman(چپمن

و پر معني باشد؛ به طوري كه آن را بايد. هدف روشن سازي داشته باشد و"شعر بايد فشرده جويد

آن"هضم كرد را بلعيد؛ لذا، شعر نبايد خودش را با يك بار خواندن در اختيار خواننده قرار نه اينكه

 ). همان(دهد 

طنز نويسان از پرسيوس. نوشتن طنزهاي رسمي در ادبيات انگليس آغاز گرديد 1590ي در دهه

)Persius (اين طنزنويسان معتقد بودند كه طنز. الگو مي گرفتند كه پيچيده ترين طنزنويس روم بود

و خشن باشند) hard of conceit(بايد داراي استعاره هاي سخت  اين دوره با اين.و سبك تند

و يا كلمات قصار  و ذهنيت، شاهد رونق لطيفه نويسي  داراي سبك مارشال) epigram(ويژگي

)-104 AD40Martial,(-را. بود- بزرگترين لطيفه سراي ادبيات كالسيك منتقدين لذّت ادبيات

را. در پيچيده بودن آن مي دانستند به همين خاطر اين نوع نوشته ها نمي توانستند هر نوع خواننده اي

و. به خود جذب كنند و بيان اين اطالعات در كمترين كلمات فضا، داشتن اطالعات در بطن متن

و آگاه از پيشرفت هاي عصر خود بود . نيازمند خواننده اي مطلع

و عقايد مردم، با توجه به اعتقادات حاكم بر اوايل قرن هفدهم ونفوذ ادبيات كالسيك در افكار

"متمركز يا متراكم بودن"و"پر محتوا بودن"مي توان گفت كه ويژگي دوم شعر متافيزيك 

)concentration (و اين بحثد. آن است و استدالل است ر اين شعر خواننده درگير گونه اي بحث

و يا قبل آن،يخواننده. را بايد به طور كامل دنبال كند  شعر متافيزيك، بر خالف اشعار بعد

و يا با همان و ذهن خودش را با آن درگير كند نمي تواند روي متن يا بخشي از يك بند مكث كند

و بررسي بيشتري نياز داردنوع اينيخواننده. كندبند احساس آرامش  . شعر، به دقت بيشتر وغور

و عناصر آن خيلي تنگ به هم بافته شده اند بدون شك، تمام شاعران اين. شعر متافيزيك مختصر
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و. مكتب نوشتن لطيفه يا هجو را به صورت قصار تجربه كرده اند به همين خاطر است كه تمركز

خ و دقّت باعث شده است كه به جاي. اص غزليات قرن هفدهم استدقّت از ويژگي همين تمركز

و به جاي بندهاي بلند از بندهاي كوتاه استفاده شود بيت ده سيالبي متداول از . بيت هشت سيالبي،

و محدود مي ريختند . اين شاعران افكار خود را در قالب هاي كوچك

بويژگي سوم شعر متافيزيك كه شايد مهمترين طبع خواننده سازگار نباشد،اويژگي اي باشد كه

و دور از ذهن است از. عالقه به استفاده از استعاره هاي پيچيده همين ويژگي به راحتي اين شعر را

در تعريف شعر متافيزيك) Wikipedia(المعارف ويكيپديياهداير. ساير اشعار ديگر متمايز مي كند

ع و به از. شبنم، ذكر مي كندهنوان مثال تشبيه روح انسان را به قطربه اين ويژگي اشاره دارد هدف

به. اين گونه تشبيهات كشف ويژگي هاي مشترك در چيزي ناهمگن است اگر بتوانيم در چيزهايي كه

هم شباهتي ندارند، وجه اشتراك پيدا كنيم، در آن صورت توانسته ايم اين ويژگي از شعر متافيزيك 

ق. را احساس كنيم همي ول پروفسور گاردنر استعارهبه دور از ذهن به جرقه اي مي ماند كه از به

و شعر متافيزيك از اين جرقه ها پر است استعاره در شعر متافيزيك. ماليدن دو سنگ ايجاد مي شود

و آن. يا متقاعد ساختن است وسيله اي براي توجيه در واقع مطلبي را كه شعر دنبال مي كند، استعاره

.اف سازي مي كندرا شف

ويدرباره) Valediction: Forbidding Mourning("گريه نكن: وداع"شعر سفر شوهر

و. مرد در حال خداحافظي از همسر خود براي عزيمت به سفر است. يا شاعر است  همسر گريه

و شوهر از همسرش مي بي ساختني همين متقاعد شعر در باره. خواهد كه گريه نكندتابي مي كند

و دعوت او به آرامش است تا همسايه ها نفهمند كه آنها از هم جدا مي شوند  همسر به گريه نكردن

. تا او بتواند سفر خود را با آرامش خاطر به پايان برساند

و در حال بند اول شعر مربوط به صحنه اي است كه در آن مرد عارفي روي تخت دراز كشيده

گر زمزمه مي كنند تا يقين پيدا كنند كه اين مرد عارف باالخره مرده يا اطرافيان با همدي. مردن است

مي.تهنوز زنده اس مي. كندعارف نيز با روح خود زمزمه و جسم به گونه اي با هم صحبت روح

و براي جدا شدن از همديگر قرار مي گذارند كه اطرافيان متوجه اين زمزمه نيستند و. كنند شاعر خود
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

ه و جسم تشبيه مي كند كه حتي نزديك ترين افراد نيز متوجه جدا شدن آنها همسرش را به مين روح

كه/s/صدايي كه دراين بند بيشتر نمود دارد، صداي. نمي شوند تا چه رسد به همسايه ها است

و آرامش است نشان از را هم به آهسته همسرشو اين صدا شاعر. دعوت اطرافيان به سكوت

و اطراف يان را به سكوت دعوت مي كند تا متوجه شوند كه باالخره اين عارف رخت صحبت كردن

سپس شاعر از همسر خود مي خواهد كه با هم بسوزند، ولي صدايي بيرون. از جهان بر بست يا نه

و و از آه هاي خود طوفان درست نكنند، زيرا اين كفران عشق آنها نيايد از اشك هاي خود سيل

و صدا كه حاكي از ناخالصي عشق است، با خبر خواهد بود كه مردم عا دي از اين جدايي پر سر

عشقي كه پايين تر از كره ماه قرار دارد: در اين شعر جان دان از دو نوع عشق سخن مي گويد. شوند

پ و بالطبع تغيير و خاكي است ي آن ذير است؛ زيرا عناصر تشكيل دهندهكه مربوط به جهان مادي

ع و واعضاي بدن است ي ماه قرار دارد آن عشق اثيري است كه عناصر شق دوم، كه باالتر از كره

عشق اول را توان جدايي. آن خيلي كمتر از اعضاي بدن، بلكه بيشتر از روح انسان تشكيل شده است

و مادي است؛ ولي عشق دوم معنوي است كه  به اعضاي بدن چنداننيست؛ چون اعضاي آن حسي

و و خالص استمانند توجهي ندارد مي راوي شعر ارتباط. طال پاك و شوهر را به طال تشبيه كند زن

و تر كه هرچه خالص تر باشد توان آن زير ضربات چكش بيشتر است هرگز نمي شكند؛ بلكه نازك

در: به اعتقاد جان دان انسان در هستي به عنوان موجودي دوزيستي است. تر مي شودو باريك هم

و همين باعث شده است كه در وسط دو دنياي مادي مي توان د زندگي كند وهم در دنياي اثيري

و به همين دليل. دنياي نامتناهي سكني گزيند و معنوي را به هم مي آميزد وجود انسان دو نقطه مادي

. ياد مي شود) microcosm(از انسان به عنوان دنياي كوچك 

ري شاعر در دنباله وح بيشتر نيستند منتهي در دو قالبِ مجزا شعر اضافه مي كند كه آنها يك

ي اتصال پايه هاي يك پرگار و به گريهزن گويا هنوز. جاي گرفته اند، همانند نقطه ي متقاعد نشده

ي موجود در ادبيات انگليسي را مطرح شوهرشخود ادامه مي دهد تا اينكه معروف ترين استعاره

پ و شوهر به پايه هاي و آن تشبيه زن ي متحرك پرگار كه كارش. رگار استمي كند شوهر پايه

و  و تجارت يي متحرك به پايهاستحكام پايه. ثابت پرگار استي، پايهزنبيرون رفتن، مسافرت
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يا. گردد كه به راحتي در بيرون خانه به تجارت مي پردازدمي ثابت بر  با اين يقين كه كشش

وسط استقامت خوبي از خود نشان دهدي اگر پايه. گرداندخانه باز خواهد جاذبه اي او را عصر به

ملماً پايهمس ميي هر. گرددتحرك به همان محل آغاز خود بر ي متحرك از اندازه پايه ديگر اينكه،

راي ثابت دورتر مي شود به همان اندازه، تمايل پايهپايه و خود ي متحرك بيشتر شده ي ثابت به پايه

خمروي پايه و اينميي متحرك ي باعث ترسيمي وسطبات پايهث. ارتباط هرگز قطع نمي شود كند

بهد بود كه اين دايره ياد آور حلقهي كاملي خواهدايره و شوهر را هم پيوندي ازدواج است كه زن

و تعهد نسبت به ديگري استمي و وجود آن در هر يك، ياد آور وجود در ضمن اين استعاره. دهد

و شوهر سفر. يك روح در دو بدن نيز است ياد آور تجلّي شعر با همين استعاره به پايان مي رسد

و پيوند مجدد همديگر باشند . خود را آغاز مي كند تا هر دو با آرامش خاطر منتظر پايان اين سفر

و يا نمايشي بودن شعر است كه در آن يك از ويژگي هاي ديگر شعر متافيزيك، شروع ناگهاني

ميمرد با معش و يا خداوند را مخاطب قرار مي دهد، وقه خود صحبت اي را به تصويرو يا صحنهكند

و يا از ما مي خواهد كه به اين يا به آن نگاه كنيم در. مي كشد، به نظر مي رسد كه رشد نمايشنامه

ه.اي شعر شاعران متافيزيك را آماده كرده استنمايشنامهي قرن شانزدهم، زمينه مراه با همين گفتگو

ي نمايشنامه اي به شعر متافيزيك مي دهد و يك مخاطب جنبه مي توان گفت كه اين. يك گوينده

. جنبه، از نمايشنامه هاي يونان باستان تأثير پذيرفته است كه كمترين شخصيت را در خود داشتند

: ده خود را اين چنين آغاز مي كندي جان دان غزل مذهبي شماره

ا  مگر:ي خداي سه گانهقلبم را بكوب،

و منورم سازي و در وجودم بدمي  تو مرا بكوبي

.و بر بازسازي من كاري كني

را) The Collar('يوغ بندگي'جورج هربرت كه تحت تأثير جان دان بوده است شعر خود

:اين چنين آغاز مي كند

و داد زدم .ديگر نمي توانم"، كوبيدم روي ميز

 ون خواهم رفت،؟ بيرچي
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و اندوهگين باشم؟  تا كي من هميشه بايد آه بكشم

و زندگي من آزادند، آزاد مانند يك ريسمان " ...ابيات من

ي از دست رفته را جبران خواهم كرد از اين قفسي كه خود.و سپس ادامه مي دهد كه گذشته

و عنان اما. ساخته ام، رها خواهم شد، ديگر از عقوبت نخواهم ترسيد همچنان كه عصباني بودم

خداي":و من پاسخ دادم"!فرزند": اختيار را از دست داده بودم، ندايي را شنيدم كه مي گفت

."من

راأهربرت با اين دو خط تو و او م با آرامش، شعر را با شنيدن ندايي كه از طرف خدا است

و گويا عصبانيت خود و در پاسخ ندا فرزند خطاب مي كند به پايان مي رساند را فراموش كرده

"!بلي پدر": جواب مي دهد

جناس است؛ بدين معني كه اگر به صداي كلمه دقّت كنيم نه به امالي كلمه، عنوان اين شعر

به است كه اولي The Collarهم صداي عنوان شعر يعني Cholerمتوجه خواهيم شد كه كلمه

ماست معني عصبانيت  .ي دهد، لذا هر دو براي شعر مي تواند عنوان باشدو دومي معني يوغ بندگي

يجان دان در غزل مذهبي شمار ده خود كه در آن ازخداوند مي خواهد قلب او را بكوبد،ه

. در صنعت آهنگري به كار مي رود'batter'واژه كوبيدن. خواننده را به كارگاه آهنگري مي برد

و به هر شكل كه خود مي خواهد، آن را باز سازي شاعر از خداوند مي خواهد كه قلب او را بكوب د

و. كند تا وي مجداً بتواند روي پاي خود بايستد باز از خداوند مي خواهد تا او را بشكند، در او بدمد

جان دان دل خود را به شهري مانند مي كند كه در تسخير دشمن. سپس بسوزاند تا اينكه نو شود

و ديگر نمي تواند به حرف خد خدا در وجود اوست ضعيفي عقل كه نماينده.ا گوش دهداست

و توان حفاظت از او در مقابل دشمن يا گناه را ندارد و. شده شاعر به عقد دشمن خدا، يعني گناه

و وي را زنداني كند و از خدا مي خواهد كه خود طالق او را گرفته خط. شيطان، در آمده است دو

آ و و مي گويدپاياني بر خالف خطوط پاياني :رام بخش هربرت خدا را مخاطب قرار مي دهد

. من هرگز آزاد نخواهم بود؛ مگر تو مرا زنداني كني

.هرگز پاكدامن نخواهم بود؛ مگر تو مرا تسخير كني
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است؛ ولي دان آن را به معني"تجاوز كردن"در آخر شعر"ravish"معني متداول واژه

و تسخير كردن" م"ربودن .ي بردبه كار

"عشق"عالوه بر ويژگي هاي ذكر شده، آنچه كه اين اشعار را كنار هم قرار مي دهد موضوع

ي جان دان در تجربه. د، اشاره داردي بين دو انسان كه عاشق همديگر هستنطهعشق به راب. است

ن به همي. اينكه من اورا دوست بدارم كه مرا دوست دارد نمي تواند عشق باشد: عشق مي نويسد

او. تبديل به ما مي شود"من"و"تو"سبب عاشق به اميد وصال معشوقه اي نيست كه به خيال

و معشوق هر دو عاشق هستند. موجودي الهي يا فرشته گونه است به. عاشق عشق ارتباط دو انسان را

 به قول ابجديان. عشق پيوند دو انسان است نه بندگي يكي به ديگري. طور ملموس بيان مي كند

و نيازي به شرح آالم عاشقي ندارد كه در آرزوي وصال باشد عاشق به وصال معشوق رسيده است

و شعر متافيزيكي اشعار جان دان رابطه)77: 1371 ابجديان،( واقعي دو انسان را ترسيم مي كند

ي اين عشق است كه همه چيز معني پيدا مي كند. ترسيم اين پيوند است به. در سايه صور خيال

مي. كشند را به تصوير توانند اين رابطهراحتي نمي و تنها توان اين رابطه يا پيوند، انتراعي است

كدرباره و زماني مي توان اين رابطه را خوب احساس كرد و ايني آن انديشيد ه آن را بفهميم

.ي شعر متافيزيك استويژگي عمده

 نتيجه
و قالب هاي ادبيات كالسيك، در شعر متافيزيك در ادبيات انگلستان تحت تأثي ر افكار، سبك ها

و اكتشافات بزرگي اواخر دوره رنسانس، در ايامي كه كشور شاهد تغييرات عظيم علمي، فرهنگي

و آن روزگاردر. جغرافيايي بود، نوشته شد اصالح گرايي در كليسا مراحل پاياني خود را مي گذراند

و تحليل  شاعران متافيزيك افرادي بودند كه در اين. علمي نياز داشتپذيرش هر نوع دانش به تجزيه

و بعضي از آنها  و در گير زندگي اجتماعي بودند و رسم زندگي را مي دانستند دنيا مي زيستند؛ راه

و جلوهكه از زيبايي نبودند از دنياي مادي دور اين شاعران. سهيم بودند در امور كشورداري نيز هاي ها

و. ته باشنددنيا آگاهي نداش قوت شعر مذهبي اين شاعران اين است كه آنها در ستايش ها، عبادات
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ن .دبوتأمالت خود، آنقدر از تجربه هاي خود سخن مي گفتنند كه اين تجربيات در نوع خود مذهبي

و اسب سواريِ جان دان به طرف غرب يا دراز كشيدن او در بستر مرگ، عبادت هاي طوالني

بروزانه و خلوت گزينيِي هربرت از دون دريافت پاسخ، پياده روي ها و فكر كردن به دوستان وان

شاعر. ادبيات بيان چنين تجاربي است. حاصل مي شوددست رفته مكاشفاتي است كه از تجربيات 

و طبع  و دور از ذهن، و ديني خود را با استفاده از صور خيال پيچيده ي شخصي متافيزيك تجربه

و توأمبا) (witشاعري  و آن را با زبان عاميانه و جغرافيايي در آميخته مسايل علمي، مذهبي، فرهنگي

و استدالل بيان مي كند به. با منطق  باشد كه با عشق دنيوي آغازمي"عشق"اين تجربه مربوط

و الهي ختم مي و كليسا، به عبارتي از طريق اعتقادات ديني، به عشق معنوي و از طريق مذهب شود

.اعتقادات ديني مسيحي نقش پر رنگي در اين اشعار دارد. شوديم
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