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 چکیده

، شاعر توماس مور توسط، ی زندگی یکی از نوادگانِ نورجهانثیر ماجراتحت تأرخ بلند الله منظومۀ

 ، اجتماعی وحساس به لحاظ سیاسیای عصر مور، همچنین زمانهایرلندی سروده شد.  و نویسندۀ

 سروده شده،رخ در آن ردی از دورانی که اللهو  همه هیچ نشانهبا این. ه استایرلند بودتاریخی در 

های ای از نشانهاست که شواهد روشن و برجسته شود. این در حالیدر اثر توماس مور دیده نمی

سم رمانتی ب سبکتاریخ، اساطیر و ادبیات ایران در اثر مور وجود دارد که در قال شرقی و مخصوصا  

ای تالش نهخانابع کتابتحلیلی و با استفاده از م -این پژوهش با روش توصیفیارائه شده است. 

ایران  اثرپذیری مور از ادبیات کالسیکدر ادبی که  های تاریخی، اجتماعی وزمینهکشف به  کندمی

ور از مماس ثیرپذیریِ توأمیان دو اثر، حاصل ت گمان بر این است که شباهت. بپردازد، نقش داشته
قی و پردازی نظامی در تلفیق حماسه و شعر غنایی و در بازنمایاندنِ وجوهِ اخالسبک داستان

اس مور دهد، تومینتایج به دست آمده در این مطالعه نشان ماشعار بوده است.  ۀانتقادی در زمین

و  ز خفقانای گریز ار، بثر از رمانتیسیسم بودهکه متأ اثر زیباشناسانۀ هایزیاد به سویهتوجه  ضمن

یاسی و ین شرایط سب نمادعصر خویش، از بستر تاریخ و ادبیات ایران، برای بازتاهای شدید ممیزی

 خویش در دل روایتی عاشقانه، بهره جسته است.  اجتماعی زمانۀ

 .مرمانتیس، جویتوماس مور، نظامی گنپیکر، رخ، هفتالله :کلمات کلیدی

                                                             
  ان.، تهران، ایرمسئول( )نویسندۀادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس ارشد کارشناسیآموختۀدانش -1

f.paidarnobakht@modarse.ac.ir 

 yousefian@modares.ac.ir                    تهران، ایران.، علمی دانشگاه تربیت مدرس ضو هیأتعدانشیار و -2

 14/08/98 :یرشپذ یختار   19/04/98: یافتدر یختار

mailto:f.paidarnobakht@modarse.ac.ir
mailto:yousefian@modares.ac.ir


  4شماره/  2دورۀ /  1398پائیز و زمستان/  فارسی ادبیات و زبان تخصصی دوفصلنامۀ/   / 42

 

 مقدمه -1

عصِر و همایرلندی  ، شاعر و نویسندۀ9177ماهِ می  28 ، زادۀ1س مورومات

به موسیقی و صدایِ خوشی داشت و  . موراستشاعرانی چون بایرون و شلی 

هایِ کهنِ ایرلندی بود. داستان او همچنین شیفتۀ. بود مندهعالق نمایشی هنرهای

م و اپلئون، پادشاهی جرجِ سوزیست، مصادف با حکومت نعصری که مور در آن می

اجار و زمانۀ ق مان با عصرِ مور در ایران، دورۀزهممار ایرلند توسط انگلیس بود. استع

، انتشاراتِ النگمن 1817 ودومِ ماهِ می، سالشاه بوده است. بیستحکومتِ فتحعلی

نتشر م ،هسالوهشتسی از توماس مور 2رخبلندی با عنوان الله منظومۀ عاشقانۀ

نام شود. می روهقابل تصوری از سوی مخاطبان اروپایی روبکند که با اقبالِ غیر می

مین پادشاه گورکانی هند بود که زیب، ششرخ، دختر اورنگالله اثر برگرفته از نام

انو، خود ارجمندبمادری ایرانی به نام ارجمندبانو، ملقب به ممتاز محل داشت. 

بنای زیبای  که است اریخ آمدهدر تایرانیِ دربارِ گورکانی بود.  نوادگانِ نورجهان ملکۀ

ی رخ، نژادالله جهان برپا شده است. به این ترتیب، توسط شاهمحل به یادِ اوتاج

اما  م به بخارا است،داستان سفر شاهزاده خانمور،  منظومۀ هندی دارد.ایرانی، نیمنیم

 را در دلِ قصۀ دیگر و به سبکی شرقی، چهار داستانِ مستقل قصه در قصه به شیوۀ

، ر کلی آنهافساتماما  ،ایرانی دارند هایی کامال ها، زمینه. داستانکندروایت میاصلی 

که عصر مور، به اینتوجه  . باباشدمی ثر از ادبیات هند و عرب نیزتا حدودی متأ

انتخابِ  رودای خاص بود، گمان میسیاسی، دورهبه لحاظ  ای پر حادثه وزمانه

خفقان و شاعر از  برای گریز رخ ترفندی بودهالله روایتِ منظومۀبرای  گزینشیِ مور

برای  بوده گیری او از سبکِ روایت شرقی، تکنیکیخود و بهره  زمانۀهایِ ممیزی

  پروراندن مفاهیمی که در نظر داشته است. 

 سؤاالت تحقیقو  لهبیان مسأ -1-1

رخ، یک داستان اصلی دارد و چهار داستانِ فرعی که ربطِ مستقیمی به الله

                                                             
1- Thomas Moore 
2- Lallah Rookh 
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پس از رسیدن به  شاهزاده خانمداستان اصلی ندارند. در داستان اصلی، قرار است 

سفر، شاعر جوانی  ازدواج کند. در طولمقصد، در کشمیر با پادشاه بخارا مالقات و 

هایی را منظور کاستن از رنج سفر، داستانرخ و به به نام فرامرز، برای سرگرمی الله

و  3«آتش پرستان»، 2«پری و پردیس»، 1«پیامبر مستور خراسان». کندروایت می

رخ توسط چهار داستانی هستند که در دِل داستان سفر الله 4«چراغ حرمسرا»

ها هرچند رنگ محلی و سیمای شرق را ارائه قصه»شوند. این روایت می 5فرامرز

 شاعر آنها بیان آکنده از تصویر و استعارۀ طرزاما  لطف چندانی ندارد، غالبا  ،دنکنمی

مه به هو با این (306: 1368کوب، )زرین «سازدانگیز میرخ جالب و دلرا در نظر الله

گیرد دیگر به فرامرز کنند که گاهی تصمیم میثر میرا متأ خانمقدری شاهزاده 

در پایان سفر،  د.دههای او میت شده و دل به روایتطاقدوباره بیاما  گوش نسپارد،

بخارا هنگامی که پا به قصرِ پادشاه تا آنجا که  شود؛می شاعرِ جوان رخ دلباختۀالله

دایی آشنا، او را به خود می بعد، صکاما  ود،رهوش میتِ اندوه از گذارد، از شدّمی

هایی روایت کرده و او قصه برای که در طول سفر یاین صدا، صدای شاعر آورد؛می

رخ پایانی ، اللهای رمانتیکبه این ترتیب به شیوه. در واقعِ صدای پادشاه بخارا است

ثیرات ادبیات شرق بر پژوهش با هدف شناخت هرچه بیشتر تأدر این  یابد.خوش می

که چه شود به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. نخست اینغرب، تالش می

هایی موجب که چه زمینهو دیگر این ؟نی میان دو اثر وجود داردهای روششباهت

 ؟ق و به طور مشخص ایران بوده استاثرپذیرفتن مور از ادبیات شر

 تحقیق و ضرورت اهداف -2-1

آورند دبیات به حساب میای از اپردازان فرانسوی، ادبیات تطبیقی را شاخهنظریه

های مختلف، بط ادبی بین فرهنگپژوهشگر ادبیات تطبیقی را بررسی روا و وظیفۀ

یر پوزیتیویسم قرن نوزدهم أثاین مکتب که تحت ت (Bassnett,1993:13) دانند.می

                                                             
1- Veiled prophet of khorassan 
2- Paradise and the peri 
3- The fire worshippers 
4- The light of the haram 
5- Feramorz 
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 ورزد و هرگونه مطالعۀاصرار می مستندات و مدارک تاریخی بر ارائۀ ،اروپاست

داند ی بین دو فرهنگ مورد نظر میتاریخ طۀتطبیقی را مشروط به اثبات راب

ت داشت که ادبیات تطبیقی، با نقد تاریخی تفاوتوجه  بایداما  ،(12: 1389)انوشیروانی، 

دارد توجه  گوید و پژوهشگر به این نکتهثر میدارد. ادب تطبیقی، از نفوذ و تأثیر و تأ

کوب، )زرین است و اخذ از اثر دیگری واقع شدهکه یک اثر تا چه میزانی مورد اقتباس 

هایی که محرک روابط ادبی از اخذ و تقلید و اقتباس و نقل البته جریان .(126: 1369

فقط تشابه و توارد را  ئی نیست و آنچه مرئی است هم غالبا شود جز به ندرت مرمی

توجه  پذیر است،امکان طور قاطعکند. در این میان چیزی که اثبات آن بهتوجیه می

های سیاحان اروپایی است و نیز حوادثی مرتبط با ار و نیز سفرنامهآث به ترجمۀ

 .(315: 1368کوب، )زریناز این قبیل یها و عواملها، جنگتاریخ، نظیر انقالب

عنوان یکی از آثارِ شاخِص  رخ بهبلند الله معرفیِ منظومۀ این پژوهش با هدف

ادبیات ایران سروده شده است و ثیر أادبیات ایرلند در اوایل قرن نوزدهم که تحت ت

اثرپذیریِ غرب از ادبیات شرقی صورت شناخت هرچه بیشتر کشف و  همچنین

  گرفته است.

 تحقیق پیشینۀ -3-1

رخ اثر توماس مور، به الله یافتن مطالعاتی پیراموِن منظومۀجو برای وجست

« ادوارد سعید ۀپرتو نظری رخ توماس مور دربررسی الله»ای با عنوان یافتن مقاله

توماس مور و »ان ای با عنولیلی جمالی و سمیرا مدرس و همچنین مقاله نوشتۀ

آینه آب، انجامید.  ی نجومیان، منتشر شده در مجموعۀامیرعلنوشتۀ « رخالله

نقش »ای موسوم به ادبیات تطبیقی، در کتاب کوب نیز در مقالهعبدالحسین زرین

پیکرِ نظامی هایش با منظومۀ هفته و شباهتاشارۀ چندی به این منظوم« برآب

توماس مور  منظومۀ قابل دسترس دیگری پیرامون مطالعۀ پژوهش و یا داشته است.

تحلیل و یا بررسی و  از حیث مطالعات تطبیقی با آثار منظوم دیگر در ادبیات فارسی

 آن، یافت نشد. 
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 های اثرپذیریزمینه -2

 غرببرقراری روابط میان شرق و  -1-2

« شرق» ۀسرایِ رومی، نخستین کسی است که برای واژشاعر و حماسه ،1ویرژیل

« های شرقی که در جهت طلوع خورشید قرار گرفته استسرزمین»مفهوم و معنی 

از « ملل شرقی»را بیان کرد. این واژه بعدها وارد ادبیات فرانسه و اروپا شد. مفهومِ 

 .(3: 1393)شیبانی،  یابدبیشتری میوسط ولتر وسعت ، تاواسطِ قرنِ هفدهم

 و قصه؛ ای؛ شرق، سرزمیِن عشق و محبت؛ شرق، سرزمین افسانهزمیِن افسانهمشرق

به اعتقادِ ژن فرانسوا شیبانی،  گیرد.شرق، سرزمینی اسرارآمیز و پر رمز و راز نام می

 مفهوم شرق، یا تصویر واقعیِ شرق که بیشتر منجر به نهضتی که موجب شناختِ 

های هفدهم و شود، در پی سفرهای اروپائیان به ایران طی قرنروپائیان از ایران میا

به  و راز ایران در نزد اروپائیان این تصویرِ آمیخته به رمز پذیرد.هجدهم شکل می

تا اواسط قرن پانزدهم میالدی » شود ومیتعبیر « انگیزهای دلسرزمین داستان»

ریزی امپراتوری عثمانی پس از پیاما  ،خواندندمسلمانان را عرب می ۀها همفرانسوی

های دریایی و گسترش و سقوط قسطنطنیه و بعدتر در قرن هفدهم در پی کشف راه

مسلمان برای  گانی و برقراری روابط اروپا با ایران، اقوام مختلفزرگردی و باجهان

چه ارتباط شرق و غرب را در ادبیات ا آنامّ» ،(15: 1373)حدیدی،  ا بازشناخته شدآنه

سال از برخورد بین دنیای باستانی یونان با جهان شرق کهن دهد مخصوصا نشان می

ثیر متقابل بین فرهنگ و ادب یونان باستانی با أگردد که شامل تآغاز می

 .(315: 1368کوب، )زرین «النهرین و ایران و هند هم هستهای مصر و بینفرهنگ

وپا با مشرق زمین استیالی ترکان عثمانی بر قسطنطنیه راه تجارت ارپس از 

در ان به هند و چین راه پیدا کنند. ند تا از ایرآیشود و آنها در صدد برمیبسته می

مستعمراتی جهان به  هایاسپانیا و پرتقال از بزرگترین دولت هایولتاین زمان د

های مجهول، پاپ را بر ر سر سرزمینن آنها باآمدند. درگیری و رقابت میر میشما

میان اسپانیا و غربی و شرقی  ۀن داشت تا فرمانی صادر کند و جهان را به دو نیمکرآ

ن خلیج شرق سهم پرتقال بود و متعاقب آ .(266: 1393)نوذری،  پرتقال تقسیم کند

                                                             
1- Virgil 
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مدهای تجاری و سیاسی شد. در پی دری مهم و استراتژیک برای رفت و آفارس بن

وابط میان ایران و گسترش ر ریشۀاگرچه یان اروپاییان وارد ایران شدند. جراین 

های زربفت تجارت آنها فقط ابریشم و پارچهاما  داری بود،سرمایهاروپا، مناسبات 

ور و هنر کاری، مینیاتها، کاشیکاریهای ایرانی، منبتکردند، بلکه به نقاشینمی

های ها و کتابهمراه این محصوالت منظومهبه دادند. نشان میتوجه  نیز ایرانی

شاعران بزرگ هم راه به غرب گشود. ایران، سرزمینی پر رمز و  نفیس ایرانی سرودۀ

 رمانتیک در نزد اروپائیان شد و این امر موجبانگیزِ های دلراز، مملو از داستان

  .دصفوی )قرن هفدهم( به ایران شفرانسویان در عصر  هجوم مسافران، خصوصا 

 بخشِ ادبیات شرقهای الهامایهمدرون - 1-1-2

رسد منبع اصلی او ای از سفر به شرق نداشته است. به نظر میبهمور هرگز تجر

ه به اروپا که از ایران را بوده متوِن ادبی ها و ترجمۀسفرنامه برای کشِف شرق،

 در دسترس مور بوده، فرهنگ خاوری است. احتماال   اولین متنی که و است گشوده

های شرقی در کلژ دوفرنس و زباناستاد  ،1بارتلمی دربلو( 127: 1373حدیدی،)

نخستین فرهنگ خاوری بود. او  سلطنتی، گردآورندۀ ۀاست کتابخانری

 1159المعارف دنیای اسالم را در اروپا پدید آورد. کتابی در سه جلد، شامل دایره

ان و شاعران، حال نویسندگآثار ادبی، شرح بارۀبه ایران، و درقاله مربوط م

شاهان و سرداران، وقایع تاریخی و اجتماعی، اساطیر و جغرافیای ایران.  نامۀزندگی

برای شناخت فضای ایران بهره جسته باشد،  موعهکه مور از این مجاحتمال این

 انگیزلتر، با شرقی خیالثر از مونتسکیو و وأتوماس مور، متبسیار است. همچنین 

ِر اشعاثر از أکهِن ایراِن باستان و مت . کتاب زادیِگ ولتر، که در سایۀ افسانۀآشنا شد

به نگارش در آمده بود،  کتاب تاریخ مذهب ایرانیاِن توماس هایدو نیز  سعدی

زادیگ یا همان صادیق یا  آمد.براِی شاعِر جواِن ایرلندی به حساب می منبعی

م و عاداتِ ایرانیان را بازتاب وسگون، آداب و رای افسانهتِو قصهصادق، در پر

به زبان فرانسوی توسط آنتوان  ای از هزارویکشبهمچنین مور با ترجمه دهد.می

                                                             
1- D`herbelot, Barthelemy, 1625-1695 
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 ، جوانی شیفتۀ2انکتیلبار توسط اولینکه متنِ اوستا، آشنا بوده و نیز  1گاالن

 سرزمینِ  به عنوانرا  ایرانو  یابدانگلیس و سپس فرانسه راه میبه  مطالعات شرقی

ای به ناپلئون نامهمیالدی  1801کند. سال و پاکی، معرفی میراستی و درستی 

فرستد و شاه ایران را به برقراری رابطه با فرانسه دعوت شاه میدربار فتحعلی

ویلیام جونز، توسط  های شاهنامهکند. در همان زمان، برخی از داستانمی

لوئی النگلس، ادیب فرانسوی، های شرقی به انگلیسی ترجمه شد. دانشجوی زبان

 ترجمۀ رد. والنبورگ بهترجمه و منتشر ک 1788ای از شاهنامه را در سال خالصه

کتاب  در مقدمۀ بیانکی خاورشناس فرانسوی( و 1792) مثنوی مولوی پرداخت

یونان چنان کهنه شده که خواننده را ملول امروز شعر  نوشت کهوالنبورگ 

زمین شاعران مشرقو  هایی دیگر الزم استهایی دیگر و حماسهروش و سازدمی

توانند از این راه، هم نوآوران را یاری کنند و هم برای دانشمندان وسایل می

 شود؛میسروده دوران رخ در همین الله .(254: 1373)حدیدی،  فراهم آورند تحقیق

شاعران توجه  جبرمانتیسم بر هنر اروپا، مو اواخر قرن هجدهم، غلبۀ را کهچ

رخ، از سوی هایی بیش و کم مشابه اللهشد. قصه های شرقیاروپایی به جاذبه

عصر استعمار روزگار توماس مور،  یبایرون، شلی و دیگران سروده شده بود. از سوی

داستان که طوریمور بخشید بهاین زمینه، وجهی کنایی به اثر خفقان بود.  و

بارزات و مقاومت مردم از م تلمیحی« پیامبر مستور خراسان»ر ایرانیان دزات مبار

در برابِر ها پروتستانگِر مبارزات تداعی« پرستانآتش» ایرلند شد، و داستان

در هر پنج داستاِن استقامت،  که مضمون. شگفت اینهاکاتولیکخواهی تمامیت

آشنایی مور با . کندرا در کلیت اثر تداعی می ای امیدبخشمایهدرون الله رخ

آداب و عادات ایرانیان  ولتر دربارۀ ۀاز طریق رسال ال  داستان گبریان در ایران احتما

ها و مغان در ایران پس از سال به وضعیت گبریان بوده است که مشخصا  

ان را در جایی شش ولتر قدمت کیش زرتشتی»دشدگی اشارات صریح دارد. طر

که زرتشت دادگر بوده و کند و اینهزار و در جایی دیگر نه هزار سال بیان می

 .(265: 1393)شیبانی، « اندکردهدای یگانه را پرستش میمغان تنها خ

                                                             
1- Antoine galland 
2- Anquentil- Duperron (1731-1805) 
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 موضوعِ استقامتِ ایرلند -2-1-2

باالخره و »که  آورداز قول مور می «شناسِی ایرلندیشرق» جوزف لنون در کتابِ

ها میان کشمکش سختی که مدت نه، پس از یافتن داستانی دربارۀالبته خوشبختا

ای به پرستان پارسی، و اربابان مسلمان متکبرشان در جریان بود، ایدهگبرها، آتش

نظرم رسید. از آن لحظه عالقه جدید و عمیقی وجود مرا در برگرفت. موضوع 

 .(37-11: 1389)جمالی و همکار،  «بخش شدای الهاممایهدیگر درون استقامت ایرلند بار

تاریخ  ان خاطرات محرمانه برای استفادۀ، مونتسکیو در کتابی با عنو1745سال »

وت خود باقی ماند. ایران، کلید ایرانی را متداول کرد که تا ظهور انقالب کبیر، به ق

پروری و تفنن، پژوهش واقعی تاریخی قرار این کلید، به جای خیال در عناصر مرکب

گرفته بود. این کتاب متضمن انتقال یکی از وقایع روز فرانسه، به محیط تاریخ ایران 

 .(208: 1393)شیبانی،  ...«پاریس  معرف فرانسه و اصفهان، نمایندۀ معاصر بود. ایران،

از  برای بیانِ در پرده اریراهکد توماس مور نیز همچون مونتسکیو، تالش کر

نهضت  ،این ایده أو منش بیابدسازیِ وقایع تاریخی ایران با ایرلند طریقِ معادل

 های زمانۀ آن روزگار و جذابیتهای ادبی، فرهنگی و سیاسیِشناسی و زمینهشرق

 توماس مور بوده است. 

  سبکِ روایتِ شرقی -2-2

 بیانِ استعاری کشفِ زمینۀ -1-2-2

. در دِل پیکر داردالطیر و هفترخ، فرمی آشنا، شبیه هزارویکشب، منطقالله

با مستقل هایی رخ به کشمیر و رسیدن به دربارِ پادشاِه بخارا، قصهداستانِ سفِر الله

ی خبیث است پیامبر مستوِر خراسان، داستان مکناشود. مضامیِن مختلف نقل می

دادِن خویش دارد. او مردم را جلوهتن نقابی بر چهره، سعی در اسرارآمیز با گذاش که

 رسد. مکنا، زلیخای زیباروکت میفریبد و در نهایت، خود نیز به هالهایی میبه حیله

ده است، به حرمسرای که عظیم مر رو عشِق عظیم دارد، با این فریبرا که دل در گ

استان تلفیقی از ماجرایِ دلدادگی، مبارزه بر د .(240: 1384)نجومیان، کشاند خود می
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 حرمسراِی س مور، زنانی که در بندِاموتطلبیِ زورگویان است. علیه استبداد و قدرت

 نامد:ند را تمثیلی از دوشیزگانِ بهشتی میامکنا، گرفتار آمده

 /سایندکه در مقابل برهما، زانو به خاک می آنها /زنانِ زیبای روی زمین از همۀ»

های تا شکوفه /با چشمانِ درخشاِن پارسی /حوریان شاد و خندانِ کوهستانِ یمن

 /از هر سرزمینی /جزایر غرب و جعدِ طالگونۀ /های خندانِ دیار سباو لب /گرجستان

 ( ,1861Moore :12) «.گلی اهدا کرده بودند

ارتشی بر یابد. او به گردد و زلیخا را در حرمسرای مکنا میبازمی در پایان، عظیم

کند و زلیخا نیز ولی پس از ماجراهایی مکنا خودکشی می ،پیونددعلیه مکنا می

 شود.کشته می

است که از بهشت رانده شده و برای بازگشت به  پریِ تنهایی قصۀداستانِ دوم، 

آن، ناگزیر از پرداخِت بهایی ارزشمند است. این بها به سختی و پس از بارها تالش 

شود. سراسر این قطعه از پاداشی برایِ بازگشت پری به بهشت می آید وبه دست می

بهشت،  بازگشت به و زشتی است. پری برای اییبیتقابلِ زمور، وصفِ  منظومۀ

 درگاهِ االهی این هدیه فرشتۀاما  برد،خواه را هدیه میخوِن یک آزادی آخرین قطرۀ

ری آهِ از اعماقِ جان ردیگر پبا داند. االهی نمیعرشِه در آوردِن لرزبه  را شایستۀ

اه موفق به رباز هم اما  برد،را در فراغِ معشوق به درگاه االهی می یعاشق برآمدۀ

جنایتکاری در مقابلِ عبادتِ  در نهایت اشکِ توبۀ شود.یافتن دوباره به بهشت نمی

 گشاید:ای بهشت را بر روی پری میکودکی، دره

 /دریایی از یاقوت آرمیده است /منارچهلهای دانم که زیر ستونپری: می»

در جنوبِ عربستان، زیر درخشش  /دانم که سرزمین عطرافشان کجاستمی

جامی که در آن اکسیر حیات  /انددانم جنیّان جام جم را کجا نهفتهمی /خورشید

ها کجا و بارگاه این ارمغان /بهشت نیست سنگِ ها همولی این ارمغان /جوشدمی

 (, 1861Moore :132) «.کجا.. قدسی

، آکنده از عطر و بوِی شرق است. از هند تا ایران، از ایران تا قطعهسر این سرا
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های منظومِ نظامی را در ، هزارویکشب و روایتدرنگعربستان... فضاسازیِ مور بی

جا مور در به کارگیری زبان تا بدان که جسارتِضمن این .آوردبه یاد میپیکر هفت

 جوید.بهره می یان، عدن، و ...مانندِ پری، جنّ فارسی، هایی عینا واژهاست که از 

حافظ جوانی  .و دلداده استای از دداستان سوم، روایت عاشقانه، «پرستانآتش»

رگترین ها، بزجنگ میان مسلمانان و زرتشتیزرتشتی و هندا، دختری مسلمان است. 

ن داستان رمانتیک، بسیار تلخ پایان ای .(241: 1384)نجومیان، مانع برای دو دلداده است 

جدال  وهای تاریخی بستر روایت داستان در خالل روایتی عاشقانه به جنبهمور است و 

  نشان داده است.توجه  ،اتحان عرب در قرن هفتم میالدیگبریان با ف

نورمحل است که برای  زنی به نام داستانِ چهارم نیز حکایتی دیگر از دلدادگیِ

این تالش با  کند.تالش می عشقی از دست رفته ه دست آوردنِ حالوتِ گذشتۀب

 گیرد.رخ به بخارا قرار میگردد و در پیوند با پایانِ سفرِ اللهپایانی خوش همراه می

 اجتماعی -سیاسی  مایۀدرون -2-2-2

به  پیش از قرِن هفدهم،ت ایران تا ادبیارخ با الله منظومۀتطبیقیِ  در مطالعۀ

شرایط خاص  بهتوجه  که مور با خوریممشترک پررنگ برمی مایۀوندر چند

 در اثر خویش های معناییداللتها براِی ایجاد جتماعی و سیاسِی عصِر خویش از آنا

 ، سیاست،جویی، عشق، مذهبزادی، عدالتاز جمله آ ته است؛بهره جس

شرق و عناصر شرقی به عنوان یک بستر که ضمن این. زیبایی خواهی وآرمان

و  ته استهای پرداخت داستانی فراوانی برای شاعر ایرلندی داشجادویی، جذابیت

ر اثر ای را فراهم آورده تا به پروارسازیِ مفاهیم و غنابخشی به مضامین ادبی دزمینه

وابط ادب تطبیقی عبارت است از مطالعه در باب رکوب به تعبیر زرینخود بپردازد. 

توان گفت ادبیات تطبیقی، تحقیق در ملل و اقوام مختلف جهان. می و مناسبات بین

ن بیان که ایقومی در اثر ادبی قوم دیگر است  کیفیت تجلی و انعکاس اثر ادبی

ی با مضامین و آثار قوم دیگر نویسنده و شاعر قوم متضمن درک چگونگی مقابلۀ

 .(126-125: 1369کوب، )زرین است

شکستن مرزها و تابوهاِی  ، سخن گفتن از آزادی و عدالت بدونِمور زمانۀدر 

خود، از طریقِ انتخابِ  ر با هوشمندی و خالقیتِ شاعرانۀو مو نبودهممکن موجود 
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ست. گزینشی خلق کرده او زیبا  اثری نمادین ها،بستری شرقی و گزینِش داستان

 «پرستانآتش»و نیز،  «خراسان مستورپیامبر »انتخاب داستانِ عمل کردِن مور در 

در بازنماییِ وضعیت سیاسی و  اوج خالقیت شاعر رااما  باشد، گماناین ید تواند مؤمی

 .توان مشاهده کردمی« پردیسپری و »  عصرِ خود از طریقِ روایت قطعۀتاریخیِ

 شرقی ساختار -3-2-2

ستان که سه دا است یک داستانِ اصلی شامل« دیسپری و پر» قطعۀاختار س

  کنند.مرتبط با داستان اصلی، آن را کامل میاما  مستقل، فرعی

 الله رخ قطعۀ دوم از منظومۀ پری و پردیس

پری تنهایی که از بهشت رانده شده و برای بازگشت به آن، ناگزیر از  داستان اصلی

بها است که قادر باشد، عرش االهی را به لرزه پرداختِ غرامتی گران

 درآورد. )اشک(

داستان اول در داستان 

 اصلی

زیب، خونش بر زمین جان اورنگ حکایت جوانی که در راه نجات

 رود. )خون(شود و به آغوش مرگ میریخته می

داستان دوم در داستان 

 اصلی

داستان عشقِ اساطیری دختری باکره به جوانی گرفتار طاعون که در 

 میرد. )آه(نهایت می

در داستان  داستان سوم

 اصلی

کودکی، متحول  یثی که با دیدنِ عبادت معصومانۀحکایت مرد خب

 کند. )اشک(شده و از گناهانِ خود توبه می

 بازگشت پری به بهشت )اشک شوق( داستان اصلی

 اجزای قطعه پردیس و پری )نگارندگان( تجزیۀ .1 جدول

ام و بهشت از آنم گذشتهها از دروازه /من پیروز شدم /سرور، سروری جاودان!»

چه  /در برابر تو، ای بهشت عدن /آیا شاد نیستم؟ بسیار شادمانم /گردیده است

 ,Moore)« های دلگشا...و عطرِ دلنشین باغ /هاهای منارهتاریک و دلگیر است، الماس

1861: 159) 

یر ی تصواندامهای ایرانیِ کهن، شاهزادگان زیبا و خوشدر عوالمِ شرقی و داستان

ای باشکوهی مسکن هکاخبها و گوهرهایی رویایی، در هایی گرانبا جامه شوند کهمی



  4شماره/  2دورۀ /  1398پائیز و زمستان/  فارسی ادبیات و زبان تخصصی دوفصلنامۀ/   / 52

های موکب بر زنند.قدم می زندی که به بهشت گوشه میهایدر باغ اند. آنهاگزیده

های طالیی و های لذیذ در بشقابطعام پیمایند. ازراه می پرشکوه و جالل

های تابناک تابستانی یا شبپایانِ روزهایِ نورِ بی برند و ازبهره می جواهرنشان

 .(121: 1393)شیبانی،  مسحور هستند

آوِر لسهاغواکننده و خ آکنده از این تصاویرِ سطرهایِ کتابِ توماس مور نیز

 است: منتسب به شرق

ی شبی را کس چنان /که کسی نظیر آن را ندیده بود /نوازسرزمینی زیبا و چشم»

آسایِ ستر بهشتدر ب /های طالییها و این میوهشبی که این وادی /ندیده بود

ا ر هاد دوشیزگانی که خواب آنمانن /های زیبایِ نخلو آن درخت /اندآسمان آرمیده

 .( ,1861Moore ,136-371) «خواندبه بستری از پرنیان فرامی

در یوگنی ادواردوویچ برتلس، مستشرق روسی در کتاب تصوف و ادبیات تصوف، 

پری در ادبیات عرفانی ایران  جوی ریشۀون حوریان بهشتی، به جستفصلی با عنوا

دهد که به جز دین زرتشتی، در هیچ یک از برآمده است. شواهد برتلس نشان می

ای از حضور پری وجود ندارد. در کتاب اوستا، از فرشتگان سیاه ادیان دیگر، نشانه

نسک، در هادخت ها و مشخصا شتهمچنین در یتی یاد شده و چشم یا حوریانِ بهش

های از حوریان و پریان زیبایی سخن به میان آمده که تجلیِ اعمال انسان

های داستان»احتمال کمی نیست که  سرشت در جهان مردگان هستند.پاک

که در اواخر قرن هفده و اوایل قرن  1«ی بانو دلنوا و شارل پروسیلهکه به و وپریجن

های اساطیرِی ایران نهگرفتن از زمیمور برای بهره مایۀدست بار یافته بود،ه اعتهجد

 .(117-111: 1376)برتلس، بوده باشد 

 از اساطیر شرقی بهره -4-2-2

مردمان پری در اساطیر ایران، نسلی از فرشتگانِ رانده شده از بهشت است که 

رساند. در باور ایرانی، را به خوشبختی و کامروایی می نیکوکار را دوست دارد و آنها

                                                             
1- Madame d`Aulnoy 1660-1705 
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خویی میانِ فرشته  ،تواند در زندگیِ فناپذیران، مداخله کند. در اوستا، پریپری می

 او به واسطۀنماید. ها به زمین سفر میو شیطان دارد و گاهی برای مالقات با انسان

ن ایزدبانوا –در اصل پری یکی از زن  1بد.فریحسن جمال خود، گاهی انسان را می

شده، ولی بعدها در اثر عوامل آوری زرتشت ستایش میپارسی بوده که پیش از دین

های اخالقی تازه و ارزش های اجتماعی، رواجهای گوناگون مانند دگرگونیو انگیزه

در اما  ردمان بدل به موجودی زشت شده است،آوری و نوکیشی، در ذهن مدین

نزدیک داشته  ۀری و زایش رابطجمعی ایرانیان، همواره با کامکاری و بارو ۀخاطر

پس از اسالم، پری در باورهای عامیانه بدل از این رو،  (.45-52 :1377)الهیجی،  است

ها را با مداخله در سرنوشت آدمیان، آن داشتنی و معصوم شده کهبه موجودی دوست

کند پری وجهی نمادین پیدا میدر ادبیات کالسیک ایران، رسانند. به خوشبختی می

ستعد دریافت انوار که م نمادی از جان و دل موالنا است تا آنجا که در دیوان شمس،

  .(2: 1386)حسینی،  باشداالهی می

در شعر  چهآنما ا پریان قابل پیگیری است، ی دربارۀهایم افسانهدر ادبیات غرب ه

. ستاپری  ها دربارۀایرانی شرقی و مشخصا  برساخته از باورِبینیم، توماس مور می

یری چنین تصومعصیتی از بهشت رانده شده است.  موجودی اساطیری که به واسطۀ

 وتهدر آثار شاعرانی همچون گ و مخصوصا   در ادبیات غرب fairyرا از پری یا 

م هالنهرین در باور بینقادر به ازدواج با انسان است.  در ادبیاتِ غرب، پریبینیم. می

ها ازدواج کند. پریان یا تواند با انسانخو و خیرخواه است که میپری موجودی نیک

چه در نآهی ماهیتِ شریر دارند، نظیر گاآنها کنند و یا در دریاها. در کوه زندگی می

 باورِ یونانی وجود دارد.

در عین  شود کهپری موجودی بین فرشته و شیطان وصف می موردر شعرِ 

جویی است. او به تصور اینکه آخرین و نیک ار بودن، نمادی از معصومیتگناهک

 بستۀ زۀتواند عرش خداوندی را بلرزاند، بر درواپرست میخوِن سربازی وطن قطرۀ

 کند و ارزشمیثر ، او را متأعاشق ادن دلدار در آغوشجان د کوبد. تصویربهشت می

ا ند. توماس مور بکخداوند درک می توبه به درگاه خبیث را در لحظۀهای مرد اشک
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تصویر در آورده  بهداستانِ پری و پردیس را ایرانی،  تلفیقی از باور غربی و اسطورۀ

اما  ست،به باورهای ایرانی نزدیک ساخته ا وبوی شرقی آن رارنگ است و به واسطۀ

توان به پردیس و پری، نمی های اخالقی و مذهبی در قطعۀیهمابه رغم وجود درون

 آن عبور کرد. خواهانۀجویانه و آزادیی عدالتهاسادگی از سویه

و مقاومت سرسختانه  ،را از یک سو هاها در برابر انگلیسیمور شورش ایرلندی

« پرستانآتش»سرایش  زمینۀ مسلمانان را در سوِی دیگر، در برابرِ حملۀ گبریان

جوید تا در نسبت تاریخیِ ایرلند با ایران می او وجهی تمثیلی به این ترتیب .کندمی

در میان تمامی دالیل مقاومت مردم ایرلند در برابر به بیانی تازه دست یابد. 

چرا که اولین  ی خاص نشان داده است؛ها، مور به مضمون مذهب توجهانگلیسی

دیگری  در این میان مسألۀ، مذهب بود. لند و انگلستان با ایرلنداسکات دلیل اختالف

و هویتی است که به سبب هجوم ملی  گیرد و آن فرهنگبه شکل مضمون رنگ می

دانستند شود. مردم ایرلند میافرادی بیگانه دچار دگردیسی و در نهایت نابودی می

توانند تمایز خویش را میو فرهنگ خود ملی  که تنها از طریق حفظ و احیاء میراث

مور از چنین موقعیتی  مال شده را بازیابند. دقیقا یبا انگلستان نشان دهند و حقوق پا

مور ایران را  جوید.میپرستان بهره به عنوان یک وجهِ تمثیلی در داستان آتش

 :Moore, 1861) دانسته و اعراب را متخاصمها میسرزمین اصلی گبرها و زرتشتی

یابد. خواهانه میآزادی ایمایهخراسان، جان پیامبر مستور در قطعۀ تقابل این .(91

 اند که سابقا پارسیان همین ایرانیان»گرفت. توان پیرد پای ولتر را در این جا نیز می

مر، پراکنده شدند راندند. آنان از زمان عُبر شرق استیال داشتد و بر یهودیان حکم می

کنند. اینان به زنند و کشت و کار میی زمین را شخم میاو در صلح و صفا، قطعه

پرستند و آتش مقدس را نگاه کیش باستانی مغان وفادارند، خدای یگانه را می

که مبارزات  این در حالی است 1«دانند.را مضمون و مظهر الوهیت میدارند و آن می

تا پیش از  بود. کلیسای کاتولیکخواهی تمامیتها بر علیه ولتر، همچون ایرلندی

های ادبیات مور نویسندگان و ادیبان بسیاری همچون ولتر از بیان استعاری با زمینه

ولتر داستان قهرمانی است  کرده بودند. رویای بابک، نوشتۀ ، استفادهو تاریخ ایران
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دید و جهان و جهانیان را دستخوش فتنه و چیز چیره میجور و ستم را بر همه»که 

: 1373)حدیدی، « ایران رهسپار شدیافت و برای برقراری عدالت به سوی آشوب می

دانستند که در حقیقت ایران همان فرانسه، عصران ولتر میکه همدر حالی ؛(207

ز ولتر که خود را در قامت قهرمانی پرسپولیس همان پاریس و بابک کسی نیست ج

بیند که خواهان ویرانی پاریس آن روزگار است. فضای رویای بابک و اجزاء می

 ولتر بود.  نۀای از زمااستعاره ها تماما و پرداخت شخصیت داستان

 پردازی شرقیرمانتیسم و عناصر قصه -3-2

عناصر  و ، جادوشرقبه توجه  سرایی در عصر رمانتیک،های داستاناز ویژگی

قصه در قصه  ترین این عناصر، شیوۀاز برجسته یکیو  بوده پردازیشرقی در قصه

های فرعی تان. در این شیوه، داستانی اصلی وجود دارد که در دلِ آن داسباشدمی

کاری در راهقصه در قصه همچنین  .(30 - 29: 1367)میرصادقی، شود دیگری روایت می

و برسازی وجوهِ معنایی  مایهغنابخشی به درون م، استعاری وبیان غیرمستقی جهت

و با اخذ جزئیات  شرقی، قصه در قصه با شیوۀ»رخ اللهاشاره شد،  کهچناناست. 

های بزمی نظامی چیزی از سبک قصه]که[ خذ شرقی، أتصویر و مضمون از م

 روایتِ این  بهانۀ د.شوکند، نقل میمی یادآوریرا  (306: 1368کوب، )زرین« گنجوی

دید، به قصد میلی و تربی زیب در نهایتِاست. دختر اورنگ ی دور و درازسفر عاشقانه

ا کند. اندکی بعد، فرامرز به آنهیدیدار شهسوارِ بخارا و ازدواج با او، آهنگ سفر م

غنایی و حماسی های صدا است. روایتسرایی خوششاعر و داستانپیوندد. او می

تلفیق روایتِ غنایی اما  کاهد،سفر می رنج از و شودرخ میجب سرگرمی اللهز، موفرامر

ای است که پانصد سال پیش از توماس مور، نظامی گنجوی شاعر و شیوه و حماسی،

 جست.بهره  آننویسیِ پارسی، در سرایش هفت پیکر، از پیشوای داستان

 تشابه و تفارق پیکر؛هفت و رخالله -1-3-2

های فرانسه و انگلیسی، به ای به زبانهای پراکندهتوماس مور از طریق ترجمه

 Asiatickهای نظامی دسترسی داشته است. کتابی با عنوان اشعار و داستان
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Miscellanj هایی از های کالسیک ایران، از جمله حکایتکه منتخبی از داستان

 و شده در کلکته به زبان انگلیسی منتشر 1786سال  االسرار نظامی بوده استمخزن

کروا فرانسوا پتی دال چند دهه پیش از این،( 20: 1395)آذر، 1.گشایدمی به اروپا راه

به فرانسه ترجمه کرد که  1712در سال  پیکر راهفت داستان توراندخت از منظومۀ

عالوه بر  2و همچنین سر ویلیام جونز ساز آشنایی اروپاییان با نظامی شدبعدها زمینه

های نظامی ز قصههایی اپیکر، داستاناالسرار و هفتهایی از مخزنبخش ترجمۀ

را بر اساس  3«هفت چشمه»جونز داستان ویلیام  در همان زمان سر. اقتباس نمود

ای در های پراکندهها ترجمهبه جز این 4.آوردنظامی به نگارش در می« یاهگنبد س»

های های فرانسه و انگلیسی از داستاناواسط قرن هجده تا اوایل قرن نوزده به زبان

های ساختاری میان دو اثر چشمگیر باهتش به لحاظ تطبیقی،نظامی منتشر شد. 

ها انسجام اند. قصهقصه در قصه روایت شده . در هر دو متن، اشعار به شیوۀاست

پیکر، تو در هفتۀ ود را دارد. در منظومموضوعی ندارند و هر قصه، استقالل خاص خ

خیر تقابل که  کالن مایۀای مختلفی به یک درونهها، از طریقِ مضمونتویی روایت

نظامی در بخش غنایی، عرفانی و در بخش  شود. منظومۀو شر است، منتهی می

عدالت و توماس مور،  اصلی در منظومۀ مایۀاخالقی و تعلیمی است. درونحماسی، 

دهد. توماس مور نیز همچون نظامی، بیداری است که محتوایی انتقادی را شکل می

وفادار به ادبیات ایران و  تاریخ را با افسانه و اساطیر درآمیخته و در این مسیر کامال 

ها، تصاویر پردازیهای هند و عربی بوده است. صحنهثر از زمینهتا حد فراوانی متأ

رخ را های اللهآمیختگی مفاهیم اخالقی و عرفانی شباهتغنایی، عناصر نمادین و در

اصلیِ تفارقِ میان اثر  نماید. پایان دو منظومه، سرچشمۀپیکر بیشتر میبا هفت

ولی فرامرز در  ،شوداسرارآمیز ناپدید می نظامی با مور است. بهرام به شکلی کامال  

  کند:م ازدواج میخوش با شاهزاده خانپایانی 

 د شووواه را در غوووارچوووون ندیدنووو
 

 بوور در غووار صووف زدنوود چووو مووار 
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 ها را بوووه آب تووور کردنوووددیوووده
 

 مووووادر شوووواه را خبوووور کردنوووود 
 

 مووادر آموود چووو سوووخته جگووری
 

 وز میووان گمشووده چنووان پسووری 
 

 جست شه را نه چوون کسوان دگور
 

 کو به جان جست و دیگران به نظور 
 

 گل طلب کورد و خوار بور در یافوت
 

 کمتور یافوتتا پسور بویش جسوت  
 

 (352: 1393)نظامی گنجوی، 

 است؛ گریزپیکر نظامی بر اساس وقایعِ فراواقعی، شیداگونه و عقلنِ هفتساختما

 دارد.  تر و مبتنی بر پیرنگی عقالنیقی، اساسی منطرخکه ساختمان اللهآن حال

 رخالله پیکرهفت های افتراقزمینه

 عشقمذهب و  عرفان غنایی بخش مایۀدرون

 عدالت و بیداری اخالقی و تعلیمی بخش حماسی مایۀدرون

 بسته و رمانتیک باز و اسرارآمیز بندیپایان

 و منطقی باورپذیر گریزفراواقعی و عقل سبک

 (نگارندهمنبع: افتراقات دو اثر ) یسۀمقا .2 جدول

. تراشدمیار داستان فرعی از یک داستان مرکزی و چه رخ راالله مور پیکرۀ

های مربوط به سفر را که بخش )دانای کل( راوِی بیرونی یک روایت به واسطۀ

کند، فرعی را روایت می های)فرامرز( که قصهاول شخص گوید و یک راوی می

بر اساس علت و معلول است و آغاز و میانه و  رخ تقریبا  . پیرنگ اللهرودپیش می

 پایان دارد. زمان و مکان مشخص است و بسترهای تاریخی و جغرافیایِی تقریبا  

منظومه  قیۀاز ب که متفاوتهم  پری و پردیس قطعۀ حتی در وجود دارد. روشنی

ر داما  عدالت و بیداری است، اصلی، مایۀدرون ری دارد،اساطیای مایهاست و رنگ

رو هستیم که انسجام موضوعی و ههایی تو در تو، روبپیکر نظامی، با روایتهفت

اخالقی، عرفانی، عاشقانه و حماسی، سبب روایت  ونی ندارند. زمینۀحتی مضم

 خیر و شر اصلی، مایۀدین است. درونها، نامشخص و نماها و مکانهستند. زمان

 . است
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 های تو در توروایت

 موضوعیعدم انسجام 

 هااستقالل روایت

 تلفیق سبک حماسی و غنایی

 : خیر و شراصلی مایۀدرون

 آمیختن تاریخ با افسانه

 )منبع: نگارنده( پیکررخ و هفتالله مقایسۀ اشتراکات میان منظومۀ. 3جدول 

مرز رخ، فراالله در پایانِاما  ،شودرخ و سفرِ او آغاز میتوماس مور با الله منظومۀ

بهرام گور در  توان با شخصیتِ. فرامرز را میشودتبدیل به قهرمان اصلی می

 و جو، پرجذبهخو، عدالتشهسوارانی نرمبهرام و فرامرز هر دو پیکر مقایسه کرد. هفت

صدا توصیف شده است، فرامرز شاعری خوش .( ,1861Moore :7) مند هستندقدرت

 نظامی در داستان بهرام و کنیزکِ  است. بهرام گور نیز با وزن و قافیه آشنا بوده

کند و به وصِف ه میزن، به طور مشخص به این وجه از شخصیت بهرام اشارچنگ

  پردازد:آن می

 داشت با خوود کنیزکوی چوون مواه
 

 رکوابیِ شواهچست و چابوک بوه هم 
 

 فتنوووه نوووامی هوووزار فتنوووه درو
 

 شووواه و شووواه فتنوووه بووورو فتنوووۀ 
 

 بهشوووت نوبهوووار چوووو روییتوووازه
 

 کش خرامی چو باد بور سور کشوت 
 

 بووا همووه نیکووویی سوورود سوورای
 

 رود سووازی بووه رقووص چابووک پووای 
 

 نالوووه چوووون بووور نووووالی رود آورد
 

 مووووورغ را از هووووووا فووووورود آورد 
 

 بیشوووتر در شوووکار و بووواده و رود
 

 شوواه ازو خواسووتی سووماع و سوورود 
 

 سوواز او چنووگ و سوواز خسوورو تیوور
 

 این زدی چنوگ و آن زدی نخجیور 
 

 (108: 1393)نظامی گنجوی، 

عاری که اشنواخت و در پاسخِ بهرام کنیزی به نام فتنه داشت که خوب چنگ می

الشعرا، از کرد. دولتشاه سمرقندی در تذکرهپاسخ ادا می سرود، ابیاتی برایبهرام می

ه افتاده که اول کسی اا در افوامّ» برد:سرا نام میولین شاعر فارسیبهرام به عنوان ا
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ای بود ود و سبب آن بود که او را محبوبهکه شعر گفت به زبان فارسی بهرام گور ب

طبع و دان و راستاند و آن منظوره ظریفه و نکتهگفتهکه او را دالرام چنگی می

 1«حرکات بود و بهرام بر او عاشق بود.موزون

 پیکربهرام در هفت رخفرامرز در الله

 شهسوار شهسوار

 ها(خو با رعیتجو )نرمعدالت هایش(گواهِ روایت جو )بهعدالت

 اهل سفر و سیاحت اهل سفر و سیاحت

 او را اولین شاعر پارسی خوانند صداشاعر و خوش

 وجهی اساطیری ایوجهی افسانه

 کسب معرفت در پایان سفر کسب معرفت در پایان سفر

 (شخصیت فرامرز و بهرام )نگارنده دو مقایسۀ. 4جدول 

 پیکر، وجهی اساطیری و اسرارآمیز دارد و از سویی،شخصیت بهرام، در هفت

ی و حترخ با افشای حقیقت، وجهی اسرارآمیز فرامرز نیز در پایان داستان الله

گنبد، برای هفت عروس از گیرد. بهرام با ساختن هفتبه خود میاساطیری 

غاز آ هایی پندآمیزو حکایت هاقصه در حقیقت سفری درونی را به واسطۀ اقلیم،هفت

ر، رساند. فرامرز نیز پس از پایان سفکند که در نهایت او را به معرفتی درونی میمی

یابد. اگرچه سفر بهرام در رخ، به چنین معرفتی دست میالله قلبِاز طریق تصاحب 

ر تری را به مددِ جادویِ شعپررنگ ارفانۀتر است و مفاهیم عد عمیقگنبگذر از هفت

 آفریند. می او حکیمانۀ و اندیشۀ نظامی

 گیرینتیجه -3

ثیر جریان تحت تأرخ، در خلق اللهدهد که توماس مور شواهد نشان می

های تو روایت ازی به شیوۀپردشناسی و رواج سبک داستانرمانتیسم، نهضت شرق

گرِ تاریخی و اجتماعی شرق، با داللتهای گیری از زمینهبا بهره بوده است. او ودر ت

                                                             
 29-28الشعرا، تذکره -1
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ه مقابله با خفقان دوران خویش برخواسته و تالش نمودزبانی استعاری، به انتقاد و 

از این حیث اثر مور، د. خویش بیان نمای متناسب با زمانۀمضامین و مفاهیمی را 

 اصلی آن، مایۀدرونپیکر، که ادبیات مقاومت است و بر خالف هفتاز ی مصداق

جویانه و بیدارکننده گرایانه، عدالتو اخالق دارد، اثر مور آرمانعرفان  وبویگرن

رخ، بیانگر میزان الله اگرچه منظومۀرسد به نظر میآوردها، به دستتوجه  با است.

مور  یگیربهره آنچه دراما  ات شرق است،شیفتگی و دلبستگی شاعر ایرلندی به ادبی

بازتاب وضعیت و شرایط اجتماعی  نحوۀهای شرقی، چه در روایت و چه در از زمینه

 های مناسب رمانتیسیسم اوایل قرِن نوزدهزمینهاهمیت بیشتری داشته، تنها  عصر او

کالسیک انگیزی که ادبیات به مفاهیم زیباشناسانه و خیال شاعر ایرلندیتوجه  و

 او گیریبهرهروش بلکه بیش از هر چیز،  ، نبوده است،دهداقرار میدر اختیار او  شرق

 بوده است.    هابیانِ ناگفتنیاز تاریخ و اساطیِر شرقی برای 
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