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Abstract  

Literary works are sometimes the result of the domestication and 

creativity that have occurred when transferring the text from the foreign 

semiotic system to the domestic system. Although Farokhzad's poem 

Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season was inspired by 

Eliot's Wasteland, each of these two literary works is unique in its own 

way. In spite of the fact that changes brought about by transferring a 

text to the target literary culture are more pronounced than 

domestication, the text undergoes changes in many aspects, including 

literary structure in order to conform to the target audience. Moreover, 

by shifting, increasing, and decreasing the constituent elements of the 

source text, the poet domesticates it according to the literary and 

cultural requirements of the Persian-speaking community. This study 

aims to explain domestication strategies when transferring the texts 

from meta-system (source text) to system (target text) according to 

Lotman's theory. Results show that these changes have substantially 
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given a sense of indigenous and domestic literary identity to 

Farokhzad's poetry and led to phenomenal creativity. 

Keywords: Domestication, Forugh Farokhzad, Wasteland, T S Eliot, 

Yuri Lotman. 

1. Introduction 

Literary inspiration has always been a way to get new ideas and a 

method for creation and innovation. In many cases, the inspiration 

takes place from a foreign culture, and new concepts and patterns are 

introduced to the literary system by external influences. In the 1940s, 

with the publication of the translation of the poem The Waste Land by 

T. S. Eliot, Iran's literary system faced a kind of symbolic invasion 

and although naturally for a while the imported norms were too 

foreign and revolutionary for the audience; but the victory of the new 

trend made literature more flexible and rich. Thomas Stearns Eliot, an 

American-British poet, playwright, critic, and editor (1888-1965) 

published The Waste Land in 1932 and became the leader of the 

Modernist movement in the Western world with the transformation he 

created in English poetry. The Waste Land is a picture of the world 

situation after the World War (R.K. Abjadian, 2010: 65). In 1964, 

Bahman Sholevar translated this work into Farsi under the name 

"Sarzamin-e Harz" in Arash magazine. This poem is written in five 

different sections: "The Burial of the Dead", "A Game of Chess", "Fire 

Sermon", "Death by Water" and "What the Thunder Says". 

Forugh Farrokhzad (1967-1934) was one of the influential 

contemporary poets. After writing three collections of "The Captive", 

"Wall" and "Rebellion" which were published in the 1930s, she led to 

a great revolution that resulted in two collections: "Another Birth" and 

"Let Us Believe in the Beginning of the Cold Season". The poem "Let 

Us Believe..." is one of the best poems of contemporary literature. 

This work is associated with a completely social perspective and an 

approach to the political atmospheres of her time and a painful image 

of life, and the poet presents it with new techniques that show 

localization in many cases. According to Shafiei Kadkani, "the work 

form and poetic atmosphere and poetic world of poets like Eliot have 
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been influential in Forugh's work. Those spiritual and spatial cuts of 

the last poems of “Another Birth” and all "Let Us Believe...", 

consciously and unconsciously, were influenced by Eliot and 

especially The Waste Land. (ibid: 227) 

In this article, we will answer the questions that in the direction of 

literary localization, what changes did the poem "Let Us Believe in 

the Beginning of the Cold Season" have in the process of being 

inspired by "The Waste Land" and to what extent have the localization 

solutions added to the beauty and power of the poem "Let Us 

Believe..."? 

2. Literature Review 

Juri Lotman, the founder of the Tartu-Moscow school of cultural 

semiotics, in his various pieces such as Culture and Explosion, The 

Structure of the Artistic Text, and Universe of the Mind, has discussed 

the semiotic theory of culture. Along with other theorists who were 

developers of analytical models of semiotics, he presented a model 

that analyzes culture and cultural productions as structures arising 

from signs, within the world in which humans live. Lawrence Venuti 

has also described his theory under the title of binary of domestication 

and foreignization in his book entitled The Translator's Invisibility. 

He believes that sometimes translation brings the foreign text under 

the control of the ideologies and discourses of the target language and 

adjusts it with the values, beliefs, and representations of the target 

culture (ibid.: 68). 

In the field of research related to the localization of translation in 

contemporary Persian poetry, Ahmad Karimi-Hakkak in the fourth 

chapter of the book "Recasting Persian Poetry" (2005) by using 

Lutman's theory in some examples of Bahar, Iraj-Mirza, and Parvin 

Etesami’s poems has shown the art of localization and analyzed the 

effect of translation on these poems. This work is a new movement in 

the field of interdisciplinary research of translation and literature and 

has opened a new path for the researchers of these two fields, and the 

present research is an effort to continue this path. Also, an article by 

Akbar Shayan Seresht et al. (2018) compared localization methods in 

Persian translations of La Fontaine's Tale of the Crow and the Fox and 
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analyzed localization in verse translations that had become a fashion 

in its time. The importance of this article is that during it, several verse 

translations of a foreign work were examined based on Lutman's 

theory, and a kind of evolutionary process was shown in the verse 

translations. These two studies overlap with the present article in 

terms of using Lotman's theory of cultural semiotics, but the analysis 

of localization in Forugh Farrokhzad's poetry is a new step taken in 

this direction; because Forugh is usually mentioned as a 

defamiliarizing and alienating poet, and the creativity that emerged in 

the context of localization in her poetry has remained unknown. 

Much research has been done about Forugh's poetry, and it would 

take a long time to mention their titles; however, this article is the first 

research that examines the artistic and poetic structure of the poet's 

poem and the poem "Let Us Believe in the Beginning of the Cold 

Season" based on a scientific theory in order to explain the strategies 

and creativity of its localization that has not been shown so far. 

3. Methodology 

The present research was carried out in a descriptive way and with the 

method of content analysis and an attempt to recognize and interpret 

the signs, and Lotman's theory was used to explain how the signs 

relate to the text and the extratextual context. According to Lutman's 

opinion, culture is a constructive generator that creates a social sphere 

around humans, and cultures in the process of attracting and rejecting 

a new membrane space, when elements and signs enter from the meta-

system (foreign symbolic sphere) into the system (native sign sphere), 

are constantly being produced and reproduced, and it is possible to 

somehow manage and plan the created spaces. “The border basically 

acts like a special filter that selectively includes both "texts" (what is 

related to the domestic culture) into the sphere from other fields of 

culture, and "not-Texts” (what is taken from foreign culture)” 

(Lotman, 1990: 137). "Texts can have a social function because of the 

limit of permeability and translatability" (Sarafraz et al., 2016: 88). 

The basic link between text structures and extra-textual context, dual 

opposition between nature (non-textuality), intra-textual and extra-

textual relations are features that Lutman mentions in his innovations. 
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It is considered obvious that in conventional cases, the members of 

each culture consider themselves as domestic and the members of 

other cultures as foreigners (other). On the domestic side, life is 

orderly and meaningful; outside of it, there is chaos and disorder that 

is impossible to understand. This theory will enable us to understand 

how the poet has used different language possibilities in a new way 

and meaning to make them serve her specific goals. 

4. Results 

Successful examples of literary borrowing cause revolution in the 

body of culture. One of the important factors in the dynamics of 

cultures is the influx of accidental texts from other cultures. The 40s 

in Iran is an explosive period from the point of view of cultural 

semiotics, and such periods are the basis for the creation of 

outstanding artists. A part of these creations is the product of 

localizations and creativity that happened when the text entered the 

domestic system from a foreign sign sphere. The meaning-making 

process in the new text is the result of re-formulating the elements of 

the foreign culture through the native culture. In this article, 

localization in the structure of the poem "Let Us Believe in the 

Beginning of the Cold Season" by Forugh Farrokhzad, which was 

inspired by Eliot's Wasteland, is analyzed based on Lotman's theory. 

The results of the research show that the poet expressed the cultural 

and social characteristics of her era by making changes in the original 

text. 

By shifting, increasing, and decreasing the elements of the original 

text, the poet adjusted it to the literary and cultural requirements of the 

Persian-speaking society and moved from the meta-system to the 

system of native aspects, and the poet reconstructed her essence and 

personality through being inspired by Eliot's poetry. The essence of 

her character, which is an Iranian woman, is considered an individual 

set of important social codes, and in the process of inspiration, it has 

caused cultural differences compared to the culture of origin. With the 

help of repetition of some phrases and symbols, the poet has 

maintained the longitudinal connection of the poem so that in a 

structure with a diverse arrangement of the subject, the repetitions 
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keep the thread of the reader's thoughts and in this way, the stanzas of 

the poem are connected to each other with keywords. In Forugh's 

poem, the narrative characteristic of connecting different historical 

periods of Eliot's poem turns into different scenes from her life period; 

meaning that it has become the past, present, and future of her life. In 

most cases, Forugh has preferred to create an artistic image suitable to 

domestic culture for the concepts imported from the meta-system. She 

adapted the myth to her personal feelings as well as the Islamic 

tradition, and sometimes she made a personal myth that is symmetrical 

with the myth that came from the meta-system. In the process of 

Forugh's inspiration from Wasteland, a complex text was 

reconstructed in a complex way, which is related to a very wide range 

of cultural functions. In this process, Forugh used the symbols and 

content of Iranian mystical texts, and localization in interaction with 

defamiliarization led to the richness of the poem, and the text gained 

credibility and reliability in the cultural memory of Iranian society. 

Because the poet has related the elements of the foreign culture in a 

deliberately planned way with the elements of the domestic culture 

which are in the center of the sphere of symbols.
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 صلف آغاز به بیاوریم ایمان» شعر در سازیبومي فرآیندهای
   لوتمان نظریة براساس «سرد

 ر، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایراندانشیا   سرشتاکبر شایان
  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران  زهرا خوشامن
  

 چکیده 
ي بيگانه اهایي است که هنگام ورود متن از سپهر نشانهها و خالقيتسازيهاي ادبي گاه محصول بوميآفرینش
از  «ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد»گيري فروغ در شعر است. با وجود الهام ظام خودي اتفاق افتادهبه ن
رچه ند. اگهست فردبه شيوۀ خودشان یگانه و منحصربه اليوت، هر یک از دو ا ر مورد بحث« سرزمين هرز»

آید، مي ها به چشمسازييتغييراتي که ورود متن جدید در فرهنگ ادبي ماصد ایجاد کرده، بيشتر از بوم
هاي مختلب؛ از جمله ساختار ادبي، تغييراتي در جهت روق هنگام عبور از مرز و ورود به نظام، متن از جنبه

جایي، افزایش و کاهش عناصر سازندۀ متن مبدأ، آن را با ماتضيات ادبي و شاعر با جابه و سلياة بومي داشته
ازي ساست. تبيين راهکارهاي بومي سازي کردهو به اصطالو بوميزبان، هماهنگ و فرهنگي جامعة فارسي

 در حرکت از فرانظام )متن مبدأ( به نظام )متن ماصد( بر اساس نظریة یوري لوتمان، اساس ماالة حاضر است
دهد این تغييرات تا حدود زیادي به شعر فروغ هویت ادبيِ بومي و ملي بخشيده و در بستر آن، که نشان مي

 .است نظيري پدید آمدههاي بيتخالقي

 .لوتمان یوری هرز، سرزمین سرد، فصل آغاز به بیاوریم ایمان سازی،بومیها: کلیدواژه

  

                                                            
 ان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند است.ماالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشتة زب -

  :نویسنده مسئولashamiyan@birjand.ac.ir 
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 مقدمه
هاي تازه و بستري براي آفرینش و ابداع گيري ادبي همواره راهي براي گرفتن ایدهالهام
ا پریرد و بودي صورت ميگيري از فرهنگ غيرخاست. در بسياري موارد این الهامبوده 
هاي د و راهشونیافتن تأ يرات بيروني به نظام ادبي، مفاهيم و الگوهاي جدیدي وارد ميراه 
شود. در دهة چهل با انتشار ترجمة شعر سرزمين اي براي بيان این مفاهيم نيز ابداع ميتازه
رو شد و به طور روبهاي ، نظام ادبي ایران  با نوعي هجوم نشانه2از تي. اس. اليوت6هرز

شده، بيش از حد براي مخاطب، خارجي و اناالبي طبيعي براي مدتي هنجارهاي وارد 
 تر کرد. پریرتر و غنيبودند؛ اما پيروزي روند جدید، ادبيات را انعطاف

بریتانيایي  -نویا، منتاد و ویراستار آمریکایيتوماس استرنز اليوت، شاعر، نمایشنامه
را انتشار داد و با تحولي که در شعر « سرزمين هرز» 6682( در سال م 6619 – 6333)

جایزۀ ادبي  6653انگليسي ایجاد کرد، رهبر نوسازي شعر در جهان غرب شد و در سال 
تصویري از اوضاع جهان پا از جنگ جهاني است « سرزمين هرز»نوبل را دریافت کرد. 
 جهاني جنگ يهالسا لطورا در  برغ جامعةکه  نيسمر(. مد19: 6868)ر. ک: ابجدیان، 

و از جمله  رنمددورۀ  ننویسندگاو  انشاعر ستا هشد سبب ، داده ارتأ ير قر تحتاول 
 vide: Bentley andبپردازند )جنگ از  پا یأس فعر ايبر حليراه کشب به اليوت

Brooker, 1990: 17 .) 
سرزمين »را با نام هرز شعر سرزمين  در ایران، نخستين بار رازي براي، 6885سال در 
سرزمين »با نام  (6858) ورشعلهترجمه کرد و بعدتر « جنگ هنر و ادب امروز»در  «ویران
بلند را به فارسي  مةاین منظوبعد از آن مترجمان دیگري نيز آر  و  ةدر مجل« هرز
 ةوعظم»، «بازي شطرنج» ،«تدفين مردگان»شعر در پنج بخش مختلب د. این نندبرگردا
 .سروده شده است« آنچه رعد بر زبان راند»و   «آبدر مرگ » ،«آتش
پا از  ،رمعاص تأ يرگرار شاعران از یکي عنوان به(   6868 – 6859) فرخزاد فروغ 

انتشار یافت به سوي تحولي سي  دهة در »عصيان« که و »دیوار«، »اسير« مجموعة سهسرودن 
ؤ ر ابراهيم گلستان، فيلمساز ایراني در آن مبا  بزرگ هدایت شد که سفر  به اروپا و آشنایي

                                                            
1. The Waste Land 

2. Eliot, T. S. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1
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 سرد« فصل آغاز به بياوریم »ایمان و دیگر« »تولدي مجموعة دو در تحول این حاصلبود. 
 دهد. را نشان مي خود

در کتاب  شميساست. ا معاصر تبيااد يمنظومهها بهتریناز  یکي یم ...«وربيا نیمااشعر »
 ت،جها برخياز  اوشعر  مهمترینو   رترینؤم ،بهترینکه  ستا « معتادنگاهي به فروغ»

 کامالً اجتماعي و رویکرد به ا ر، با دیدگاه (. این32: 6866)شميسا، ست ا منظومه همين
بار از زندگي همراه است و شاعر آن را با فضاهاي سياسي زمان خود و تصویري رنج

ازي سکند. بوميسازي دارند، ارائه مياي که در موارد متعدد نشان از بوميهاي تازهتکنيک
که در  خيزد، تناقضي استبه نوعي با سنت ادبي ایران به ماابله برمي در شعر شاعري که

  فهومي موجود در شعر است.تاابل م خدمت فهم
در دورۀ فروغ، محصول آشنایي شاعران آن دوره با ادبيات  گسستن از عالیق سنتي
يشرو در فروغ، روشنفکر پ و یابدميرواج بيشتري هاي دیگر غرب است که به نسبت دوره
 (.78: 6837، کدکنيشفيعي)ر. ک:  آیدشمارميمسير گسست از سنت به

اهده و محسوس است، تغييري است که شعر فارسي پا از ترجمة آنچه بيشتر قابل مش»
هاي بعد از جنگ جهاني دوم به خود گرفت. او به شاعران ایراني شعرهاي اليوت در سال

اي هتوان شعر گفت و شعري خردگرایانه یا متفکرانه گفت و از آسيبآموخت که مي
: 6868)شفيعي کدکني، « کردها در عين حال فاصلة خود را حفظ فضاي رمانتيک آن سال

تر از همه فروغ فرخزاد، تأ ير قابل (. شاعراني چون سپهري، شاملو، احمدي و مهم288
عري و فرم کار و فضاي ش»اند. به اعتااد شفيعي کدکني، توجهي از اليون شاعر پریرفته

اي هاست. آن بریدگي جهان شعري شاعراني از نوع اليوت در کار فروغ تأ يرگرار بوه
اه، آگ، آگاه و نه«ایمان بياوریم...»معنوي و فضایي شعرهاي آخر تولدي دیگر و تمامي 

 (. 227)همان: « تحت تأ ير اليوت و خاصه سرزمين ویران است

 بیان مسئله .2
هاي آن فرهنگ همچون مؤلفه، هر نظام ادبي مطيع فرهنگ است و با سایر 2به گفتة اون زهر

 ,Even-Zoharها ارتباط دارد )است، ایدئولوژي و مانند اینزبان، جامعه، اقتصاد، سي

آمده در ماياس  وجودتغييراتي که با ورود آ ار اليوت در شعر دهة چهل به (.23 :1990

                                                            
1. Even-Zohar, I. 
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يري سازوکار گ، شکلاست و علت این تأ ير گستردهاي اتفاق افتاده و ادامه یافته گسترده
رهنگ و به ف را درون فرهنگ ممکن کردههایي تفسيري جدیدي است که درک چنين متن

است تا متون خود را از نوعي بيافریند که قبالً فاط در فرهنگ غيرخودي امکان امکان داده 
(. چنين شرایطي همراه با نوجویي و 77: 6868، 6اند )ر. ک: سنسونوجود داشته

نظر برسد هب گسازي در شعر او پررناست که بيگانهتجددگرایي فروغ فرخزاد، سبب شده 
ها ازيسو تغييراتي که ورود متن جدید در فرهنگ ادبي ماصد ایجاد کرده، بيشتر از بومي

سازي نيز در شعر فروغ اهميت ویژۀ خود همه، راهکارهاي بوميخود را نشان دهند؛ با این 
 2لوتمان ةها با استفاده از نظریرا دارند. این مااله در تال  است تا در جهت تبيين این شيوه

 به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
ه چ« سرزمين هرز»گيري از در فرآیند الهام« ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد»شعر  -

 است؟سازي ادبي داشته تغييراتي در جهت بومي

 است؟ افزوده« ایمان بياوریم...»سازي تا چه حد بر زیبایي و قدرت شعر راهکارهاي بومي -

 هاي زیر مدنظر قرار گرفته است:ؤال مطرو شده، فرضيهبراي پاسخ به دو س
را با  ها، نمادها و...هاي بومي، تصاویر، اسطورهاز فرانظام به نظامِ تناسبفروغ با حرکت  -

احساسات فردي و فرهنگ خودي مطابات داده و در این فرآیند، عناصري  از مرکز سپهر 
 اند.ه را گرفتهاي فرهنگ خودي، جاي عناصر فرهنگ بيگاننشانه

دایي  به زدر تعامل با آشنایيبخشيدن به شعر فروغ آمده با هویت بومي وجود تغييرات به -
ر اوج زیبایي شعر دو  غناي شعر و کسب اعتبار و پایایي در حافظة فرهنگ منجر شده

 هاي شاعرانه است. مواردي محصول چنين صالحدیدها و خالقيت

 . پیشینۀ پژوهش7
در آ ار مختلفش از  5مسکو -شناسي فرهنگي تارتوگرار مکتب نشانه، پایه8وتمانیوري ل
ي شناسبه طرو تئوري نشانه« جهان رهن»و « ساختار متن هنري»، «فرهنگ و انفجار»جمله 

شناسي به عنوان دو تن از پيشگامان حوزۀ نشانه 9است. او و اوسپنسکيفرهنگ پرداخته 

                                                            
1. Sanson, G.  

2. A Semiotic Theory of Culture  

3. Lotman, Y.  

4. Tartu–Moscow school 

5. Lotman, Y. & Ouspensky, B. E. 
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ي ااي از فرهنگ جهاني است که به شکل ویژهزیرمجموعه فرهنگ معتادند که هر فرهنگ
هاي متنوع لوتمان با اتکا به دیدگاه(. »52: 6868است )لوتمان و اوسپنسکي، سازمان یافته

ي ا، الگویي از سير تدریجي تحول در نظام نشانه2تا باختين 6پردازان پيشين از سوسورنظریه
در کنار او  .(89: 6835)کریمي حکاک، « کرداي همچون شعر را تدوین و کامل پيچيده

ارائه کرد  ، مدليندشناسي بودهاي تحليلي نشانهمدل ۀدهندپردازاني که توسعهسایر نظریه
که  درون جهاني، هاهایي برآمده از نشانهسازه عنوان که فرهنگ و توليدات فرهنگي را به

 دهد.کند، مورد تحليل قرار ميزندگي مي انسان در آن
انة دوگ»نظریة خود را تحت عنوان « ناپيدایي مترجم»در کتاب خود با عنوان  8ونوتي     

آمدنش همواره مطرو  شرو داده که این نظریه از زمان پدید« زدایيزدایي/ آشنایيغرابت
ترجمه، متني اشتااقي است و از این رو استااللش هميشه نسبي »است. به اعتااد او، بوده 
 ست. ا البته این نوع نگر  پيش از ونوتي نيز مطرو شده (.Venuti, 2005: 801« )است

کنند که اظهار مي در مادمة مجموعه مااالتي در باب ترجمة ادبي 5باسنت و لوفور
تاریخ بااه مطااالعااات تارجااماه نسبياات بخشااياده و آن را از قيااااد وجاااه اشتاااراک 

 (. Bassnett & Lefevere, 1997: 6اسااات ) رهاااانياااده
به دليل نوعي »است؛ کشوري که  ونوتي نظریة خود را در آمریکا مطرو کرده
(. او معتاد Venuti, 2008: 16« )کندامپریاليسم فرهنگي آ ار بيگانه را در خود هضم مي

د هاي زبان ماصها و گفتماناست که گاه ترجمه، متن خارجي را تحت سلطة ایدئولوژي
 :Ibidکند )هاي فرهنگ ماصد هماهنگ ميها، باورها و بازنمایيآورد و با ارز درمي

 هاي ادبي غني است، مترجمان، اقتباساز آنجا که ایران نيز داراي فرهنگ و سنت .( 68

گيرندگان از متون ادبي خارجي در ایران در بسياري موارد عناصر فرهنگ گران و الهام
 اند. سازي پرداختهوميو به ب بيگانه را نپریرفته

سازي ترجمه در اشعار معاصر فارسي،  کریمي در زمينة تحاياات مربوط به بومي
ریة با استفاده از نظ«  طليعة تجدد در شعر فارسي»( حکاک در فصل چهارم کتاب 6835)

ان سازي را نشميرزا و پروین اعتصامي، هنر بوميلوتمان در چند نمونه از اشعار بهار، ایرج

                                                            
1. Saussure, F. 

2 . Bakhtin, M. M. 

3 . Venuti, L.  

4 . Bassnett, S. & Lefevere, A. 
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مينة اي در زاست. این ا ر، حرکت تازهداده و تأ ير ترجمه را بر این اشعار تحليل کرده 
و اي را پيش روي محااان این داي ترجمه و ادبيات است و مسير تازهتحاياات بينارشته
 است. پژوهش حاضر نيز کوششي در ادامة همين مسير است. رشته گشوده 

سازي هاي بومي( به ماایسة رو 6863همکاران ) سرشت واي از شایانهمچنين مااله
-سازي را در ترجمهو بومي پرداخته 6و روباه الفونتنهاي فارسي حکایت کالغ در برگردان

ت است. اهمي بود، تحليل کردههاي منظومي که در روزگار خود به نوعي مُد تبدیل شده 
از یک ا ر خارجي، بر اساس این مااله از آن جهت است که در آن، چند ترجمة منظوم 

 دادهشان هاي منظوم ننظریة لوتمان مورد بررسي قرار گرفته و نوعي سير تکاملي در ترجمه
ة شناسي فرهنگي لوتمان با ماالاست. این دو پژوهش از جهت استفاده از نظریة نشانهشده 

که  اي استتازه سازي در شعر فروغ فرخزاد، گامپوشاني دارند، اما تحليل بوميحاضر هم
ساز هزدا و بيگان؛ زیرا معموالً از فروغ به عنوان شاعري آشنایيشده در این مسير برداشته

اخته مده، ناشنسازي در شعر او پدید آهایي که در بستر بوميشود و خالقيتنام برده مي
 است.  مانده

از  آ ار برخي در بخش دیگري از مطالعات تطبياي، شعر و اندیشة سرزمين هرز با
یشه و سي تطبياي اندبرر» هايشاعران ایراني مورد ماایسه قرار گرفته و از این جمله، مااله

 ةرسي تطبياي شعر و اندیشبر»و  (6869مادم )از دري« وتالي سشعر فروغ فرخزاد و تي ا
( 6866) سنایيو  اکبري بيرقاز  «تههاي مدرنيلفهؤاحمد شاملو براساس م ت واليو. اس. تي
  است.

ه است ک هاي متعددي انجام شدههاي اشعار اليوت نيز پژوهشدر زمينة تحليل ترجمه
ن فارسي: بررسي موردي ترجمة اشعار تي. اس. اليوت در زبا»ها مااالت از ميان آن
اشعار تي. اس. اليوت در زبان فارسي: بررسي »(، 6866از احمدگلي و منبري )« تلميحات

عار اش»( و 6868از سجادي و رستمي )«  حاصلها در سرزمين بيموردي ترجمة استعاره
الگوها در شعر سرزمينِ کهن ةاس. اليوت در زبان فارسي: بررسي موردي ترجم تي.
مواردي از راهکارهاي مترجمان را براي ارائة ترجمة  (6866) نينوا و سجادي از  «صلحابي

بي اند. البته این موارد براي انجام یک ترجمة شایستة ادها بيان کردهبهتر تلميحات و استعاره
راج ها کافي نيست و طبيعتاً استخگيريهاي خالقانة متناسب با مخاطب در الهامو ارائة رو 

                                                            
1. La Eontaine, J. D. 

https://civilica.com/doc/582403/
https://civilica.com/doc/582403/
https://civilica.com/doc/489648/
https://civilica.com/doc/489648/
https://civilica.com/search/paper/n-حسن%20اکبری%20بیرق/
https://civilica.com/search/paper/n-حسن%20اکبری%20بیرق/
https://civilica.com/search/paper/n-نرگس%20سنایی/
https://civilica.com/search/paper/n-نرگس%20سنایی/
https://civilica.com/doc/1148647/
https://civilica.com/doc/1148647/
https://civilica.com/doc/1148647/
https://civilica.com/search/paper/n-سید%20بختیار%20سجادی/
https://civilica.com/search/paper/n-سید%20شجاع%20نینوا/
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راهکارها از شعر شاعر خالقي همچون فروغ فرخزاد براي شعر فارسي دستاوردهاي بهتري 
 خواهد داشت. 
ها، شعر فروغ با آ ار بسياري از شاعران ایراني و خارجي مورد اي از پژوهشدر دسته

بررسي بافت شعري و عناصر ساختاري » هايماایسه قرار گرفته است و از این جمله، مااله
ز واقعه ا« فرخزاد رد فروغحاصل اليوت و ایمان بياوریم به آغاز فصل سآن در سرزمين بي
 تکيه با تليوا .اس تي.و  ادفرخز وغفر کمشتر رفکاا سير»بر (،6862دشتي و فرحبخش )

بررسي تطبياي شعر ایمان »( و 6865از ميرزایي و اطاعت )مپرسيونيسم«  ا تأ ر یةنظر بر
نوشتة  «هرز از تي. اس. اليوت فروغ فرخزاد با شعر سرزمين بياوریم به آغاز فصل سرد از

همة این تال  اند که به ماایسة شعر فروغ و اليوت پرداخته (6861) عرب و پورقریب
 .خور توجه است در صاحبنظران براي هموار کردن مسير ورود به دنياي شعر فروغ

پژوهش حاضر از آن جهت است که با وجود شهرت فروغ به ویژگي  تازگي
 ستين پژوهشي است که ساختار هنري و شاعرانةسازي، این مااله نخزدایي و بيگانهآشنایي

ين را در جهت تبي« ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد»شعر این شاعر و به طور موردي شعر 
ي ااست بر پایة نظریه داده نشدهسازيِ آن که تاکنون نشان هاي بوميراهکارها و خالقيت
و توجه  گيرندگان باشدالهام شناسيموجبي براي افزایش مخاطب کند تاعلمي، تحليل مي

آنان را به نيازهاي متفاوت خوانندگان در نظام ادبي ماصد و مخاطبان نظام مبدأ که از 
شود، جلب کند. بدیهي است که این افزایش هاي فرهنگي و زباني ناشي ميتفاوت

 .دشتر با نيازهاي مخاطبان امروزي خواهد شناخت، سبب طرو راهکارهایي هر چه متناسب

 . روش پژوهش و مباني نظری8
اي که در یک فرهنگ معين حضور دارند و براي الگوبرداري در دسترس شدهآ ار ترجمه 

کنند که نظام ادبي، ميان عناصر یافته جلوه ميهستند، هنگامي پایدار، منظم و سازمان
ه ین آ ار بها و عناصر حاضر در درون خود ارتباط برقرار کند؛ زیرا اموجود در آن ترجمه

محض جدا شدن از نظام اولية خود از نظر جانشيني و همنشيني پيوندهاي خود را در قلمرو 
ها در حالي که از جایگاه گونه، این متنبدین»دهند. همزماني و در زماني از دست مي

ا هاند، در درون نظام تازه نيز از کشمکشخاص خود در نظام متعلق به زمان مبدأ جدا شده
مانند و جایگاهشان در نظام جدید نهایتاً توسط پيرامون برکنار نمي -هاي مرکزشو تن

http://www.civilica.com/Paper-TELT01-TELT01_042=بررسی-بافت-شعری-و-عناصر-ساختاری-آن-در-سرزمین-بی-حاصل-الیوت-و-ایمان-بیاوریم-به-آغاز-فصل-سرد-فروغ.html
http://www.civilica.com/Paper-TELT01-TELT01_042=بررسی-بافت-شعری-و-عناصر-ساختاری-آن-در-سرزمین-بی-حاصل-الیوت-و-ایمان-بیاوریم-به-آغاز-فصل-سرد-فروغ.html
http://www.civilica.com/Paper-TELT01-TELT01_042=بررسی-بافت-شعری-و-عناصر-ساختاری-آن-در-سرزمین-بی-حاصل-الیوت-و-ایمان-بیاوریم-به-آغاز-فصل-سرد-فروغ.html
http://www.civilica.com/Paper-TELT01-TELT01_042=بررسی-بافت-شعری-و-عناصر-ساختاری-آن-در-سرزمین-بی-حاصل-الیوت-و-ایمان-بیاوریم-به-آغاز-فصل-سرد-فروغ.html
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این  شوند نه نظامي که خاستگاهشود که به نظام بومي مربوط ميمجموعة عواملي تعيين مي
 (. 215: 6835)کریمي حکاک، « استها بودهمتن

 پيرامون انسانبه عايدۀ لوتمان، فرهنگ مولدي سازنده است که سپهري اجتماعي 
ها در کند. او همچنين ارعان دارد که فرهنگزیستن را ممکن مي سازد و اجتماعيمي

هر ها از فرانظام )سپفرآیند جرب و دفع فضاي غشایي جدید، هنگام ورود عناصر و نشانه
 اي بومي(، دائم در حال توليد و بازتوليد هستند کهاي بيگانه( به نظام )سپهر نشانهنشانه
ل مرز در اصل مث»ریزي کرد. توان به نوعي آن فضاهاي ایجاد شده را مدیریت و برنامهيم

هنگ )آنچه مربوط به فر« هامتن»کند که به صورت گزینشي هم یک فيلتر ویژه عمل مي
ها )آنچه «متننه»کند، هم هاي فرهنگ، داخل سپهر ميخودي است( را از دیگر حوزه

گفت  توانبه تعبيري مي (.Lotman, 1990: 137« )ه است( راشده از فرهنگ بيگانگرفته 
تبدیل  شوند به منظورها از فضاي بيرون مجبور ميمرز مثل تنگة باریکي است که پيام»

اي خاص  با زحمت و همراه با تغييراتي داخل شوند و خود شدن به عنصر یک سپهر نشانه
ها شود. متن تبدیل« متن»به « متننه»حدي که اي تطبيق دهند؛ به را با شرایط آن سپهر نشانه

ارکردي توانند کپریري است که بنا به تعبير لوتمان، ميبه دليل مرز تراوایي و ترجمه
 (.33: 6861)سرافراز و همکاران، « باشند اجتماعي داشته

امتنيت(، متني، تاابل دوتایي بين طبيعت )نپيوند اساسي ساختارهاي متون با بافت برون
هاي خود عنوان اي است که لوتمان در نوآوريمتني، ویژگيمتني و برونروابط درون

شود در موارد متعارف، اعضاي هر فرهنگ، خود را داخلي بدیهي تلاي مي»کند. مي
گيرند. در سمت ها را بيروني )غير خودي( در نظر مي)خودي( و اعضاي دیگر فرهنگ

نظمي است که درک آن رون از آن، آشوب و بيخودي زندگي منظم و معنادار است؛ بي
 ناممکن است.

این نظریه ما را قادر به درک این مسئله خواهد ساخت که شاعر چگونه امکانات 
 ها را در خدمت اهدافاست تا آن اي استفاده کردهمختلب زباني را به شيوه و معناي تازه

   برايتالمحتوا و  ليتحل ۀيوو با ش يفيبه رو  توص حاضر پژوهش .معين خود درآورد
تني ا ر اصلي مو زمينة برونها با متن ارتباط آن يچگونگتبيين ها و نشانه ريشناخت و تفس

 است. شده، انجام شده گرفته در ماایسه با ا ر الهام
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 . الگوی مکتب تارتو 2شکل 

 

 (76: 1390) سنسون منبع:

در « ریم به آغاز فصل سردایمان بیاو»سازی در شعر های بومي. خالقیت0
 فرآیند تأثیرپذیری از سرزمین هرز  

پریر مکانفرهنگي ا از تعلاات ياريبسرها کردن بدون  ،رانیا شعر معاصر در تهيتحاق مدرن
 يرهنگو ف يتعادل روح يبه نوع دنيرس شاعران ایراني ةمسئل ي،تيموقع نيچن در نبوده و

 يرانیا ةتيمدرن ةتجربو  بودهجهان مدرن  ياو ارز  ها و ساختاره تاریخي  تیهو انيم
 (.69: 6865به این تعادل فرهنگي است )ر.ک: ميرسپاسي،  دنيرس يتال  برا
تلب مخ متونها و اشارات گوناگون به اي است پر از پيچيدگيمنظومه« سرزمين هرز»

که  يوجود عبارات. است بيان شدهاليوت  خاص بياني و روایتگري ۀکه با شگردهاي ویژ
شوار د فهم این شعر را براي مخاطبي با فرهنگ متفاوت ،دارند اشاره هر کدام به داستاني

هاي گل »است، ها تأ ير گرفته از جملة منابعي که اليوت در سرودن این شعر از آن .کندمي
 است.  8از فریزر «زرّین ةشاخ»و  2دانته «کمدي الهي»، 6بودلر از «شر

                                                            
1. Baudelaire, C. P.  

2. Durante, D.A.  

1. Frazer, J. G. 
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راي مخاطب ایراني وابسته به  شناختن انبوهي از اساطير و درک کامل سرزمين هرز ب
متون ادبي خارجي است و تنها براي مخاطبي از همان فرهنگ امکان خواهد داشت. در 

ي ور، مترجم ناچار شده در پانوشت به بسيارجریان ترجمة فارسي این ا ر به قلم بهمن شعله
ا خواننده را به نحوي با ا ر مرتبط کند. ها و متون اشارۀ کوتاهي داشته باشد تاز اسطوره

فروغ در بستر چنين ناسازگاري و تنشي که در فرایند ورود متن خارجي به فرهنگ ایراني 
هاي آفرینش بسياري را ایجاد کرده است. هر یک از دو ا ر؛ یعني پدید آمده، لحظه

يده ویژۀ مراتبي پيچساختار سلسله« ایمان بياوریم به آغاز فصل سرد»و شعر « سرزمين هرز»
خود را دارند و خالقيت در ساختار شعر فروغ که ا ر  انویه است به صورتي نيرومند مشاهده 

شود؛ زیرا فروغ در برخي موارد متوجه این نياز است که باید بخشي از کارکردها و مي
 هاي ادبي بازسازي شود.شيوه

 های بومي . حرکت از فرانظام به نظامِ تناسب0-2
 «طرنجدستي ش»هایي از مختلب نظر داشته و بخش هايبه نمایشنامه در سرزمين هرزيوت ال

 گرفته کاربه را بياني نمایشي است. وي 6«اآنتوني و کلئوپاتر»منظوم  ةاز نمایشنام برگرفته
شناسي جمال» .ارتباط برقرار کند ،تا با استفاده از صداهاي مختلب و متنوع با خوانندگانش

ا برخاسته هها و هماهنگيا  از تناسبکند که شعر قدیم زیبایيبر این تکيه مي شعر جدید
 خوردن متناقضات است در صورتي که زیبایي شعر جدید؛ یعني شعر مدرن، حاصل گره

 (.215: 6836)شفيعي کدکني، « هاي نزدیک به هم نيستندیا اموري که از ماوله
ه جدید، ارتباطات خود را با فرهنگ قبلي گسست ايبا ورود به سپهر نشانه« سرزمين هرز»

هاي نمایشي آن براي مخاطب جدید، است و شخصيتو به بطن فرهنگ تازه وارد شده 
امي از کند که باید نظآشنا و قابل درک نيستند؛ بنابراین، فروغ این نياز را احساس مي

است در ته که از اليوت گرفاي را ارتباطات و تناسبات بومي جدید بيافریند و تأ يرات تازه
در  ودخ ست وشاعر اشخصي خود  ةتجرب بيانگر« ایمان بياوریم...»دهد. بستر آن ارائه 

ت فروغ توان گفمي ؛ به عبارت بهتر،حضور دارد به عنوان تنها صداي حاضر ر شع فضاي
طور اساسي قضایا را شخصي و رهني ه ب گریزدخود مي که از شخصيتاليوت  برخالف
 :بيند مي

                                                            
1. Antony & Cleopatra  
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 و این منم»
 زني تنها

 در آستانة فصلي سرد
 ... و یأس ساده و غمناک آسمان

 « هاي سيمانيو ناتواني این دست
 (235: 6835)فرخزاد، 

عر است و تا پایان ش هکرددر صورتي که اليوت از صداهاي متعدد در شعر  استفاده 
ا نند؛ به طوري که گاه بکگویند و رفتار ميهاي متعدد سخن ميسرزمين هرز، شخصيت

شوند. وي مفهوم مورد نظر خود را در هاي متفاوت ظاهر ميهم یکي شده و گاه به شکل
ن کند، اما شعر فروغ یک جریان سيال رهتصاویري با توصيفات و اشخاص عيني بيان مي

 را ودخ و دیني و سنت جامعة او است. فروغ محيط عرفي زادۀ گرایي،رهنياست و این 
همان مفاهيم  د؛دانمي ي در آرزوي رهایي از هستي آلودۀ زميني و رسيدن به ماورااسير

 اي عميق دارد.اي که در ادبيات کالسيک ایران ریشهرهني و عارفانه
شيوۀ  بينيم که بههایي را ميدر فضاي دراماتيک شعر اليوت، آميختگي بالغي متن

وت هاي شعر اليزگراري متفاوت بخشها و رماند. آميختگي متنمتفاوت رمزگراري شده
هایي که در طول تاریخ، هر نوع نظم و هماهنگي و در فرهنگ جامعة ایران و براي سلياه
؛ چرا که آیدنظمي و آشوب به شمارمياند بيدانستهتناسب را در ادبيات، شيوۀ بالغي مي

دأ ر حافظة فرهنگ مبها و متون موجود دفهم متن اوليه نياز به دانستن انبوهي از اسطوره
شدن، روابط جدیدي در اطراف  دارد و با انتاال به فرهنگي دیگر،  ناچار است براي درک

نها حالت شود و تخود بيافریند؛ بنابراین، آميختگي بالغي متون در شعر فروغ حرف مي
 ماند. روایت با یک راوي و یک مخاطب بر جاي مي

کند. جوهر ت و شخصيت خود را بازسازي ميگيري از شعر اليوت رافروغ با الهام
شخصيت او که یک زن ایراني است به عنوان یک مجموعة فردي از کدهاي مهم اجتماعي 

دأ هاي فرهنگي نسبت به فرهنگ مبگيري موجب بروز تفاوتشود و در روند الهامتلاي مي
 شود. حجب و حيا براي زن ایراني صفتي ارزشمند است:مي
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 (265)همان: « به حجب گيسوان باکرگي بردند؟ چرا نواز  را»

 :تفاوت استاي بيدر ماایسه با زني از سرزمين هرز که نسبت به چنين ویژگي

 هایي بگيردکوشد او را به باد نواز جوان مي»
 « گویدتفاوتي را خوشامد ميطلبد و بيغرور  پاسخي نمي

 (26: 6812)اليوت، 

و در  ندارند نسجاميا ظاهردر  ند کهااخت گسستهبا روسمتوني  ،مورد بحثشعر دو 
 رۀستعاو ا منطق یک ازشعر  کل ،نهایتدر ، اما یندآمي هم پيدر  طتبااربي يتصویرهاآن 
 عجتماا همشکستگيو در رنمد ننساا تشویش يلااا از رتعبا که ميکند ويپير يمرکز
 ست. ا شاعر رگادر روز انزواو  هاننساا

دهد؛ ختلب تاریخي را نيز در یک روایت به هم پيوند ميهاي ماليوت، حتي دوره
ن به شما در مایلي با م»گوید: بيند و به او ميشخصيت شعر، آشنایي را روي پل لندن مي

 218ي مربوط به سال اواقعه 6( در حالي که نبرد مایلي62: 6812)اليوت، « ها بوديکشتي
از نظام ادبي ماصد در شعر فروغ تبدیل  شدنپيش از ميالد است. این ویژگي پا از طرد 

و  شود. بازگویيهاي  مختلب از دورۀ زندگي او؛ یعني گرشته، حال و آینده ميبه صحنه
دن و افزوارتباط طولي شعر جاي شعر فروغ، موجب حفظ جاي تکرار برخي عبارات در

نندۀ ایراني ر خوا، رشتة افکامتنوع موضوع نشساختاري با چي در تا شودآن مينوعي نظم به 
 دارد. را که به تناسب و نظم عادت دارد، نگه 

 کردن تصاویر فرهنگ خودی  . جایگزین0-7
اوت تفسير اي متفزدگي و ستروني سرزمين هرز را به گونهفروغ با خلق تصاویر بومي، بهت

ن زندگي و ابر پایة یک تاابل مي« سرزمين هرز»گيري از با الهام« ایمان بياوریم...»کند. مي
نيم. کاست که از ابتدا تا انتهاي شعر، حضور  را آشکارا احساس مي مرگ ساخته شده

عر هاي ششود و شخصيتدر سرزمين هرز، آوریل که ماه باززایي است، ستمگر خوانده مي

                                                            
1. Mylae 
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( 3و  7: 6812اليوت دوست دارند که در حال مرگ و فراموشي بمانند )ر.ک: اليوت، 
 رند:بسر مينند که زنده نيستند و در برزخي بين مرگ و زندگي بهکها، احساس ميآن

 « تو زنده هستي یا نه؟ هيچي توکلة تو نيست؟»
 (69)همان: 

فروغ  به موازات آن، تصویر متناقضي را براي بارگراري مفهوم زندگي بدون معنا 
 سازد:مي

 هاي خوشبختجنازه»
 هاي ساکت متفکرجنازه

 « هاي فاسد بيهودگي... و شهوت خرید ميوه
 (267و  261: 6835)فرخزاد، 

گونه  بخشد با تصویري عرفاني و خودي اینو مرگ با ایثار را که نوید زندگي تازه مي
 زند: ناش مي

 ابرهاي تيره هميشه»
 هاي تازۀ تطهيرندپيغمبران آیه

 و در شهادت یک شمع
 راز منوري است که آن را
 « دانده خوب ميترین شعلآن آخرین و آن کشيده

 (263و  267)همان: 

شده از انسان سرگردان گررد، تصویري بومي مردي که از کنار درختان خيا مي
معاصر است؛ تصویري از یک مرد با غيرت و خشن ایراني همانند پدر فروغ که تنها به او 

 ند:کتوان سالم گفت و او به درختان خيا که نماد زندگي دوباره است، توجهي نميمي

 هایشهاي آبي رگمردي که رشته»
 مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهش 



 2047پاییز |  72شماره  | 72سال | متن پژوهي ادبي  | 774

 اندباالخزیده
 کنند: سالمهاي منالبش آن هجاي خونين را تکرار ميو در شاياه

 « سالم
 (239همان: )

برند و نگراني دارند، اما از عشق رنج مي« سرزمين هرز»زنان شعر فروغ همانند زنان در       
اي ههاي رفتاري بيگانه از سوي فرهنگ ماصد طرد شده و جاي خود را به نشانهنشانه

 اند.رفتاري بومي داده
 کند:هاي رفتاري بيگانه، وقتي زن مرد را تهدید مينشانه -

 زنمدوم بيرون و توي خيابون قدم ميبا همين قيافه مي»
 « طوريبا گيسوي آویخته، این

 (61: 6812)اليوت، 

هاي انهکند و نشة پدرساالرانه بازنمایي ميشیرا در برابر اند يانسان ةتجرب روغفشعر      
 رفتاري بومي، حاکي از تحت ستم بودن زنان و مردساالري جامعة ایراني است:

 « بود آن شب انگار مادرم گریسته»
 (268: 6835)فرخزاد، 

 هاي تو...و جاي پنج شاخة انگشت»
 « استروي گونة او مانده

 (269مان: )ه

هاي تاروت به پيچيده ساختن نمادهاي اليوت پا از معرفي اشخاص شعر خود در ورق
نيک فروغ این تک پردازد.با شهر پر ازدحام بودلر و برز  دانته مي« سرزمين هرز»سترونيِ 

ساختن مخاطب  دهد.را با استفاده از متون مرهبي و ملي مرکز نظام فرهنگي ماصد انجام مي
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سالمٌ ﴿کند؛ را تداعي ميسالمي ا فرهنگدر  رقد شبکردن به او،  م و سالمشب معصو
 6﴾هیَ حتّی مَطلعِ الفَجر

 تباطياردر  «تطهير زۀتا يیههاآ انپيغمبر» و «نسوالر يهاره»سو نهمچو ترکيباتي
در  دموجو مرهبيو  ملي ساطيرا با« سيمرغانخالي  يالنهها»با متون مرهبي و بينامتني 
 ضرورت نوسازي مستمر خود، متفاوت»بينيم که مي. ستا يپهلو تیاو روا ستاو او شاهنامه

 «ماندن یکي از کارکردهاي اصلي سازوکارهاي فرهنگي استشدن و کماکان یکسان 
 دهد. (؛ این تنش، پویایي فرهنگ را نشان مي13: 6868)لوتمان و اوسپنسکي، 

 . رنگ ملي و بومي اساطیر 0-8
 به نماز ورمر بهو  هنددمي تشکيلرا  ملتي هر فرهنگو  نتمد ،مليتاز  بخشي هاهرسطوا 
هایي نمادها و اسطوره گيرند.ها قرار ميملت تبيااد دۀشالو وميشوند  تبدیل ملي يهادنما

ر ا « هاي عاشاانهاز آیين تا داستان»ناش اساسي دارند از کتاب « سرزمين هرز»که در 
آنجا  شده که گياهيب از سرزميني ویران سخن گفته اند. در این کتاگرفته شده 2وستون
گير، حاکم ناتوان روید و زایشي در آن وجود ندارد. تباهي سرزمين با سلطان ماهينمي

. در شودميشده و در آن از ستروني جسم به ستروني در روو گریز زده آنجا، پيوند داده 
شود، شعر پيوندهاي ترسيم مي 8یا؛ آنجا که چهرۀ مادام سوساستر«سرزمين هرز»بخشي از 

رین تهاي تاروت در اصل براي پيشگویي مهمکند. ورقبيشتري را با آن کتاب برقرار مي
( و نمادهاي 58: 6672، 5است. )ر.ک: بروکارفته رویدادهاي زندگي مردم به کار مي
الو مغروق م اند. مادام سوساستریا با دیدن ناش ورق کهآن به نسبت گرشته تغييري نيافته

 دهد:فنياي است، مخاطب خود را از مرگ در آب هشدار مي

 (.53: 6812)اليوت، « از مرگ در آب هراسان با !» 

این بخش از شعر، هنر اليوت را در وارد کردن موضوعات گوناگون به شعر خود و 
 داشته بااي برگونه که  موضوعي را از زمينهدهد؛ اینها نشان ميدار از آناستفادۀ هدف

                                                            
 5. سورۀ قدر، آیۀ 1

2. Veston, J. 

3. Sosostris 

4. Brooks, C.  
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ياي کند. مالو فناي دیگر از شعر خود، آن را با معنایي ویژه پربار ميگراشتن در زمينه
ظاهر « مرگ در آب»هاي تاروت معرفي و در بخش شخصيتي است که به وسيلة ورق

ا  هر سال به نشانة مرگ اي خداي باروري است که پيکرهشود. مالو مغروق گونهمي
گرفتند )ر.ک: بروکا، شد و سپا مردم آن را از آب ميته ميتابستان به دریا انداخ

هاي تاروت عنصري است که براي مخاطب ایراني ناشناخته و (. البته، ورق53: 6672
شود، اما شاعر دربارۀ اسطورۀ مالو ناپریر است و در شعر فروغ، طرد و حرف ميترجمه

 کند. پریري گرر ميمهناپریري به ترجگيري از ترجمهمغروق فنياي با الهام
کاربرد اسطورۀ خداي باروري در شعر اليوت، بدون گرفتن پيکره از آب است و براي 

رود، اما فروغ اسطوره را با احساسات کار ميبودن سرزمين هرز بهبيان مرگ روو و سترون 
دهد؛ خروج یونا از شکم ماهي نيز  فردي خود و همچنين سنت اسالمي مطابات مي

ر نظز و تولد دوبارۀ او است. او از کاربرد  اسطوره به همان شکل موجود صرفرستاخي
( 233: 6835)فرخزاد، « داريچرا مرا هميشه در ته دریا نگاه مي»کند و در عبارت مي

شدن از آب و عبور از وضعيتي نامطمئن و مردد و بدون تصميم و در طلب خواهان گرفته 
 یک رستاخيز روحي است. 

خاک، در آیين کشت مراهب باستاني مرگ جسم و زایش دوبارۀ روو است مرگ در 
 مرگ نيز سترون است:« سرزمين هرز»(؛ اما در 88: 6812)ر.ک: اليوت، 

 اي را که سال پيش در باغت دفن کرديالشه»
 است؟ زدن آغاز کردهآیا جوانه

 آیا امسال گل خواهد کرد
 « است؟دهکریا آنکه سرماي ناگهاني بستر  را آشفته

 (62)همان: 

 کردني در زدن و گلدهد که جوانه اليوت با آوردن جملة پرسشي پایاني، نشان مي
 هد: دکار نخواهد بود. فروغ در پایان شعر خود بيان اليوت را  به اعتااد به رستاخيز تغيير مي

 شاید حايات آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان»
 فون شدکه زیر بار  یکریز برف مد
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 و سال دیگر ...
 « ترین یار!شکوفه خواهد داد اي یار، اي یگانه

 ( 263: 6835)فرخزاد، 

به سوي آنجا که سنت ماري »و شهر مجازي، مردم روي پل لندن « سرزمين هرز»در 
« کردرا اعالم مي 6شمرد و با یک ضربة بيروو آخرین ساعت ها را برميساعت 6وولناث
هاي ارتباط انسان با جهان، همبستگي کيهاني و نجات و همچنين راه نماد 6روند. عدد مي
وجوي بيان معني دهندۀ پایان یک دوره است و معماري مسيحي  نيز همواره در جستنشان

(. به نال از انجيل، عيسي 578: 6835است )ر. ک: شواليه و گربران، بوده  6به وسيلة عدد 
سيم بود که او را مصلوب کردند و چون ساعت ساعت »مسيح در ساعت نهم جان سپرد: 

و  55: 28)انجيل لوقا، باب « ششم رسيد، تا ساعت نهم تاریکي تمام زمين را فروگرفت
چ گيري هيها بدون شکل(. در هر دو ا ر بر ماولة هرز بودن گرشت زمان و صرف لحظه59

را  ها جوهر تفکر خالقها در این متنشود. استعارهها تأکيد ميارتباط مؤ ري بين انسان
روغ دهد، فدهند. وقتي اليوت گرر بيهودۀ عمر را در فضاي ميخانه نمایش ميتشکيل مي

وجوي تصویر جایگزیني براي آن باشد. باید متناسب با فرهنگ جامعة خود در جست
شود، همان بيهودگي است و بارها در شعر تکرار ميمتوقب شده  5تصویر ساعتي که روي 

تغيير  5را به  6گرارد.  فروغ ساعت مري گرراندن عمر در ميخانه را به نمایش مي و بي
کار رفتن این اي و نمادین در سنت ادبي است و همچنين بهدهد که یک عدد اسطورهمي

عدد با توجه به اینکه ساعت مرگ فروغ است به موازات اسطورۀ مصلوب کردن مسيح از 
 سازد:مي زندگي و مرگ او یک اسطورۀ شخصي

 شت گر نماز»
 خت« انو ربا رچها ،ساعتو  گرشت نماز

 (266و  235: 6835)فرخزاد، 

 ديبررکا هميت. استا یندنما جنبةآن در  يگيرربهکا پيامد اد،عدا قدسي تتجليا
 :6832 دي،مرز)ر. ک: ست ا کرر قابل و... حد 5 ر،یا 5زدن، تکبير  5 تترکيبادر  5 دعد

                                                            
1.Saint Mary Woolnoth 
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 ،نباشد شخصياي رهسطوروي آن، ا تأکيدو  5 دعداز  وغفر دۀستفاا گرا (.895و  857
 عقوو بر و هشدار يچيز دنکر متما يمعنا  بهزدن  تکبير 5 همانند گفت انبتو شاید
 ست.ا رگبزاي  هدحا

اي دارد. به گفتة وستون، دربار اهميت ویژه« سرزمين هرز»در  6ارجاع به اسطورۀ فيلومل
مت مرداني از دختران نگهبان جام و ربودن جام به فساد و سلطان ماهيگير پا از هتک حر

(. این هتک ناموس جسمي و روحي در 99: 6672ویراني کشيده شد )ر. ک: بروکا، 
شود و با دروغ و جریان دارد و در شعر فروغ شخصي و بومي مي« سرزمين هرز»سرتاسر 

 گيرد:فریب صورت مي

 « گفتيچه مهربان بودي وقتي دروغ مي»
 (265: 6835رخزاد، ف)

 مثالً هتک حرمت از رؤیاها، تصویر شخصي فروغ است:

 گویي بکارت رویاي پرشکوه مرا»
 «با خود به سوي بستر شب مي برد

 (266)همان: 

 برد: کار ميفروغ این دروغ وفریب و هتک حرمت را دربارۀ طبيعت نيز به

 انگار از خطوط سبز تخيل بودند»
 « زدندهوت نسيم نفا ميهاي تازه که در شآن برگ

 (237)همان: 

بل کشد به بلزني که در اسطورۀ فيلومل از او هتک حرمت شده در روند رنجي که مي
به  يرفاناز منش ع ي کهسطح یابد. فروغ نيز این دگرگوني را دارد؛ تأ يراتياستحاله مي
 و ماست در فرهنگ ياکاریاخالق ر انيب کرده، تیسرافرهنگ ایراني  يروابط اجتماع

فروغ در راستاي انتااد از این ویژگيِ رفتاريِ بومي در شعر  دروغ و فریب در عشق را 

                                                            
1. Philomel 
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ماند و به جاي او گنجشکان به داند و همانند فيلومل از گفتن مينوعي هتک حرمت مي
 آیند: سخن درمي

 مانم؛ اما زبان گنجشگانمن از گفتن مي»
 « تهاي جاري جشن طبيعت اسزبان زندگي جمله 

 (269)همان: 

 مليتو  فرهنگ ادموو  اجزاز ا دهستفاا بارا  دخو هنردهد شاعر ایراني وقتي ترجيح مي
( و 266جوید )همان: از سيمرغ  به عنوان یک اسطورۀ ایراني سود ميکند  عرضه دخو
افزاید. همچنين  توصيب مردي که از کنار درختان گونه بر غناي تصویر و مفهوم مياین

گررد با مارهاي مرده در دو سوي گلوگاهش، اسطورۀ ضحاک  را به جاي خيا مي
 کند.گير تداعي ميسلطان ماهي

 سازی نمادها. متناسب0-0

هر دو شعر مورد بحث، شبکة پيچيده و دقياي سرتاسر در تصاویر نمادین با یکدیگر  تلفيق
بوليسم در مفهوم بيان استفاده از سمست. »ا هشد زمعناساو از این طریق  را ایجاد کرده

ت اها و عبارکلمه مبتني است بر ،غيرصریح و داللت ضمني از ظاهر به عمق باطن
. با (296: 6838، 6)چایلدز «کنندتر ميها و معناها را انباشتهاي که پژواکتکرارشونده

ها از قلمرو هنر دارد و وجود اینکه در مدرنيسم جنبشي دروني گرایش به طرد متن
(،  مدرنيسم در 73: 6868د آنچه را به واقع هنر است منزوي کند )ر. ک: سنسون، کوشمي

است؛  ها به متن جلوه کردهشعر فروغ در موارد متعدد به صورت فرآیند تغيير شکل نامتن
ي ااگرچه گسستن از اوزان ضربي و بازنمایي جهان از طریق سمبل و استعاره، خود نمونه

  ة فرهنگ است.کردن متون گرشتاز منزوي
دهند در هر دو شعر هایي که نگراني و ناامني را انعکاس ميویژه آنبرخي از نمادها به    

 «اي فام یک سحرگاه زمستانزیر مه قهوه»در « سرزمين هرز»اشتراک دارند. شهر مجازي 
ظار تدر ان»که « ابرهاي سياهي»( قرار دارد و فروغ نيز این تيرگي را با 66: 6812)اليوت، 

دهد. همچنين باد نماد نابساماني، ( نشان مي237: 6835)فرخزاد، « روز ميهماني خورشيدند

                                                            
1. Childs, P.  
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 باتي است؛ اگرچه این ناپایداري و نابساماني پدیدۀ پا از جنگ جهاني بود،  ویراني و بي
کند، دچار اضطراب ناشي از دوران مدرن اي متفاوت زندگي ميفروغ نيز با اینکه در جامعه

 کند:ها احساس ناامني ميو از رابطهاست 

 آیددر کوچه باد مي»
 « اندیشمها ميگيري گلو من به جفت

 (239: 6835)فرخزاد، 

 «:سرزمين هرز»و در 

 اون چه صدائيه؟»
 صداي باد در زیر در
 « کنه؟باد داره چيکار مي

 (69: 6812)اليوت، 

لي ن گفت یک متن پيچيده به شکتوا، مي«سرزمين هرز»گيري فروغ از در فرآیند الهام
است و شاعر ایراني از نمادها و محتواي متون عرفاني مليت خود  پيچيده بازسازي شده

ایش هشدن راز آن وجود متحدي بود که از حايرترین ررهتکه و تکه»کند: استفاده مي
ه ایاني زایند(. با این کاربرد، شعر فروغ به سوي پ236: 6835)فرخزاد، « آفتاب به دنيا آمد

، «طنين کاشي آبي اصفهان»، «آفتاب ميان رره»شود. تصاویر بخش هدایت ميو تعالي
همه نمادهایي با مفاهيم « نماز خواندن بر روي صدا»و « بانگ خروسان»، «هاعزاي آینه»

-ياند. در شعر اليوت شخصيت مبومي هستند و با اعتاادات و فرهنگ جامعة ایراني مرتبط
« منالب هايشاياه»اما در شعر فروغ ضربان قلب مدام در « بم در زیر پاهایم  استقل»گوید: 
ها همة عواطب را از بين شود. انگار حسابگري( و در سر احساس مي239و  268)همان: 

اي هکند. در صحنهبرده است و این خود تاابل عال و عشق را در عرفان ایراني تداعي مي
رو هستيم که هر یک بنا به اعتاادات نمادهاي مشترکي روبهپایاني هر دو شعر نيز با 

 دهند. در شعر اليوت:پدیدآورنده و مخاطب خود معنا مي
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 سوزان، سوزان، سوزان»
 پروردگارا تو مرا برگزیدي
 « پروردگارا تو مرا برسوزان

 (25: 6812)اليوت، 

 قابل ماایسه با:  

 و در شهادت یک شمع»
 راز منوري است که آن را
 « داندترین شعله خوب ميآن آخرین و آن کشيده

 (263و  267: 6835)فرخزاد، 

شدن شبکة  سوختن در شعر اليوت موجب پاک شدن است، اما در شعر فروغ، همراه
رفان اهلل و بااء باهلل را در عمعنایي شمع، شهادت، راز و شعله، به شکلي قدرتمند فناء في

 بخش و غيرمادي و متناسب با مخاطبر فروغ پایاني  لرترساند و به شعاسالمي به رهن مي
بخشد. آسمان نماد ماوراء، قداست و خالق است. یأس آسمان نشانگر آن است ایراني مي

که خداوند نيز از اصالو زندگي انسان نااميد است. فروغ به عنوان یک شاعر روشنفکر 
اني سياري از روشنفکران دیگر ایرکند، اما مانند باین مسئوليت را بر دو  خود احساس مي

 کشد. عبارت هاي سيماني این ناتواني را  به تصویر ميیابد. دستخود را ناتوان مي

 رود این سانشود به آن کا که ميچگونه مي»
 صبور
 سنگين
 سرگردان

 « فرمان ایست داد؟
 ( 231)همان: 

« يمانيهاي سدست»ل تصویر دیگري از ناتواني شاعر در برابر روند تباهي محيط، مث
 ( است. 235)همان: 
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 ايب ودن خود در جامعههاي مختلب این ناتواني را به زنفروغ در اشعار  به شيوه
 دهد. کنند، نسبت ميکه مردان آن را اداره مي

 هاي نردبان در شرایطنردبان نيز از نمادهاي عرفان ایراني است. در حالت نمادین، پایه
ر معنویت قرار دارد، اما در این شعر، هيچ کا از شرایط زميني خارج زميني و باالي آن د

شود. تاابل تصویري زمين آلوده و آسماني که در سرتاسر شعر فروغ سرشار از نمي
روشنایي و قداست است، یک تصویر آشنا در فرهنگ ایران است. فروغ به عنوان یک 

ي از اميد را اندیشيدن به آسمان، بارقهایراني تنها نگاهش به زمين نيست، بلکه نگریستن و ا
افروزد. در شعر اليوت این تاابل تصویري را نداریم و در تمامي لحظات در شعر او برمي
   رود. ها و خشکي و ستروني زمين سخن مياز آلودگي

وري اي دیگر به طاي بدون هر گونه بار معنایي خاص به زمينهانتاال یک نماد از زمينه
ه تبع هاي ادبي شعر اليوت و باز معنایي تازه پربار شود، اساس بسياري از کنایهکه موضوع 

 دهد. براي نمونه، ناش دگرگوني فيلومل یکي از جزئيات تزئينياو شعر فروغ را تشکيل مي
است، اما تغيير ناگهاني زمان از آن توصيفي براي دنياي امروز « دستي شطرنج»اتاق در آغاز 

آن در جریان شعر، این نماد را به تدریج در راستاي درونمایة کلي شعر  سازد که تکرارمي
 دهد:قرار مي

 اي که بر نماي جنگل مشرف باشدبخاري عتياه، بسان پنجرهبر فراز پيش»
ود ناش بحرمت شده دگرگوني فيلومل که به دست سلطان وحشي آن چنان به عنب بي

 بود بسته
 کردا نوایي قهرناپریر تمامي وادي را پر ميهمه، در آنجا بلبل ب و با این

 کندداد و هنوز جهان دنبال ميو هنوز او فغان سر مي
 هاي پليدجيک جيک در گو 

 « هاي پالسيدۀ زمانو دیگر کنده
 (65و  69: 6812)اليوت، 

اي دیگر شوند، اما با انتاال به زمينهدر ابتداي شعر فروغ نيز نمادها خيلي کوتاه ظاهر مي
زي یابد و استعارۀ مرکاز معنایي ویژه پربار شده و شعر در ادامه با همان نمادها گستر  مي

ها، ساعت، عدد چهار، خاک، باد و مردي که از کنار کند. آسمان، دسترا تفهيم مي
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هاي اساسي ایفا هاي مختلب در ادامة شعر ناشگررد، همه در بخشدرختان خيا مي
رفته از مردان پوک اليوت( و پر از اعتماد کسي است که ارتباط کنند. انسان پوک )برگمي

در زندگيِ گرراي او غایب است و هرگز فضایل غيرمادي را تجربه نکرده و به مرحلة 
ن است. براي توصيب انساو در این مسير به تماميت و کمال نرسيده  روحاني نائل نشده

 خودي  بسازد:  دهد تصویري هنري و پوک اليوت، فروغ ترجيح مي

 « تو از طنين کاشي آبي تهي شدي»
 ( 261: 6835)فرخزاد، 

 هاي جامعة ماصد تغييراتي ایجاد کند: دادن آن با ارز  و در متن اصلي براي تطبيق

 « خوانندو من چنان پرم که  روي صدایم نماز مي»
 ( 261)همان: 

يز سازي نآید، بوميمي هاي گرشته به سراغ شاعرو آنجا که حا دلتنگي براي ارز 
 شود: قدرتمندتر مي

 « اصفهان پر از طنين کاشي آبي بود»
 (268)همان: 

هاي هستي است )ر. ک: شواليه و گربران، شب تصویر ناخودآگاه و سرشار از بالاوگي     
کند ب ميها توصيتفاوتيها و بيتوجهيآلود بي(. اليوت شب را  بستر گناه26: 5، ج 6835
« عصومم»، سترون و سرشار از انزوا است، اما فروغ با افزودن صفت «سرزمين هرز»راي که ب

ها در سایة ایمان و اعتماد گرينمایاند که در آن وحشيا  را ميفضاي موجود در جامعه
 «هاي اقاقي شدمآن شب که من عروس خوشه»شوند. در عبارت و از روي جهل پریرفته مي

دنيا آمدنش، آميزد. شاعر در توصيب بهرگ و زندگي با هم درمي( م268: 6835)فرخزاد، 
آورد و تکرار این مطلب با مفهوم عکا با هاي اقاقي را که نماد نوزایي است، ميخوشه

یابد؛ زیرا اقاقي نماد تابوت نيز هست )ر. ک: شواليه و گربران، ها ادامه ميویراني دست
ي هاي اقاقدر لباس سفيد عروسي با هيئت خوشه ( و این تصویر هم او را268: 6، ج 6835
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و قناري  5گفتن از ساعت ویژه سخن کند و بهو هم در کفن سفيد در تابوت مجسم مي
 است. شدهآگاهي او و اقاقي نمادي شخصي اي از تجلي مرگغمگين نمونه

 گیری بحث و نتیجه
 شوند. یکي از عواملگ ميگيري ادبي موجب تحول در پيکرۀ فرهنهاي موفق وامنمونه 

هاي دیگر است. دهة چهل شده از فرهنگ واردها، هجوم متون اتفاقي مهم پویایي فرهنگ
تر هایي بسشناسي فرهنگي یک دورۀ انفجاري است و چنين دورهدر ایران از منظر نشانه

ها ازيسها محصول بوميشوند. بخشي از این آفرینشآفرینش هنرمندان برجسته واقع مي
فتاده اي بيگانه به نظام خودي اتفاق اهایي است که هنگام ورود متن از سپهر نشانهو خالقيت

گانه بندي دوبارۀ عناصر فرهنگ بياست. فرآیند معناآفریني در متن جدید، نتيجة صورت
 از طریق فرهنگ بومي است. 

روغ از ف« ل سردایمان بياوریم به آغاز فص»سازي در ساختار شعر در این مااله، بومي
گيري از سرزمين هرز ا ر اليوت پدید آمده، بر اساس نظریة لوتمان مورد فرخزاد که با الهام

در متن  شاعر با ایجاد تغيير نتایج تحايق حاکي از آن است که است.گرفته بررسي قرار
رود ت واگرچه تأ يرا است.هاي فرهنگي و اجتماعي عصر خود را بيان داشته اصلي، ویژگي

ور از آید، هنگام عبها به چشم ميسازيمتن جدید در فرهنگ ادبي ماصد، بيشتر از بومي
هاي مختلب؛ از جمله ساختار ا ر  تغييراتي در جهت روق مرز و ورود به نظام، متن از جنبه

جایي، افزایش و کاهش عناصر سازندۀ متن مبدأ، و شاعر با جابه است و سلياة بومي داشته 
ازي سزبان، هماهنگ و به اصطالو بوميبا ماتضيات ادبي و فرهنگي جامعة فارسيآن را 
 است. کرده 

سازي در حرکت از فرانظام )متن مبدأ( به نظام )متن ماصد( بر تبيين راهکارهاي بومي
ر دهد این تغييرات به شعکه نشان مي اساس نظریة یوري لوتمان، اساس ماالة حاضر است

آمده  نظيري پدیدهاي بيبومي و ملي بخشيده و در بستر آن خالقيتفروغ هویت ادبيِ 
هاي بومي حرکت ها، فروغ از فرانظام به نظامِ تناسباست. در جهت ایجاد این خالقيت

 است. جوهر گيري از شعر اليوت رات و شخصيت خود را بازسازي کردهکرده و با الهام
مجموعة فردي از کدهاي مهم اجتماعي  شخصيت او که یک زن ایراني است به عنوان یک

دأ هاي فرهنگي نسبت به فرهنگ مبگيري موجب بروز تفاوتشود و در روند الهامتلاي مي
ر ارتباط طولي شعتکرار برخي عبارات و نمادها به حفظ  شاعر با گریز بهاست. شده 
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دارد ا نگه ده ر، تکرارها رشتة افکار خواننمتنوع موضوع نشساختاري با چي در تا پرداخته
 . اندیافتهاتصال  به یکدیگربندهاي شعر با کلماتي کليدي و به این شيوه، 

هاي مختلب تاریخي در شعر اليوت در شعر فروغ تبدیل به ویژگي روایي پيوند دوره
ثر است. فروغ در اکهاي مختلب از دورۀ زندگي او؛ یعني گرشته، حال و آینده شده صحنه

شده از فرانظام، تصویري هنري متناسب با فرهنگ  براي مفاهيم وارد موارد ترجيح داده
خودي  بسازد. او اسطوره را با احساسات فردي خود و همچنين سنت اسالمي مطابات داده 

 است.  اي که از فرانظام وارد شده، اسطورۀ شخصي ساختهو گاه متاارن با اسطوره
ارتباط بين عناصر در ایمان بياوریم... به  گيري فروغ از سرزمين هرز،در فرآیند الهام

عنوان ا ر  انویه، ارتباطات عناصر متن اوليه را ندارند و متن تازه به صورت یک مجموعه 
کلي توان گفت یک متن پيچيده به شکند و در واقع ميبا یک پيام معنایي ویژه رفتار مي

گي سترده از کارکردهاي فرهناست. این روند با یک دامنة بسيار گ پيچيده بازسازي شده
در ارتباط است. فروغ در این فرآیند، از نمادها و محتواي متون عرفاني ایراني استفاده کرده 
و با اینکه گاه عناصر فرهنگ وارد شده را به همان شکل محفوظ داشته در برخي موارد 

 ي شود. هاي ادبي بازسازمتوجه این نياز بوده که باید بخشي از کارکردها و شيوه
در حافظة فرهنگ  و زدایي به غناي شعر منجر شدهسازي در تعامل با آشنایيبومي

است؛ زیرا شاعر عناصر فرهنگ بيگانه را به دست آورده  جامعة ایراني اعتبار و پایایي به
اي قرار دارند، نحوي حساب شده با عناصري  از فرهنگ خودي که در مرکز سپهر نشانه

 ت. اسمربوط کرده 
ایر سازي در ستوان به ناد و تحليل بوميرسد در ادامة مسير این پژوهش ميبه نظر مي
يز ها نگيريشده از فرانظام؛ از جمله آ ار داستاني پدید آمده از الهامگرفته  آ ار الهام
 پرداخت.
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