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چکیده
جعفر ابراهیمی «شاهد» از سرایندگان برجسته و از متقدمان حوزه شعر كودك و نوجوان ایران
است .در آغاز كار سرودن شعر ،اشعار رمانتیک فروغ فرخزاد ،الگوی وی بوده است .وی از ویژگیها
و اصول جریان رمانتیسیسم به تناسب حال و موقعیت مخاطب كودك و نوجوان بهره برده است.
پژوهش حاضر می تواند به شناخت بهتر این شاعر و شناخت غیر مستقیم جریان رمانتیسم در شعر
كودك و نوجوان ایران كمک كند .روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از
منابع كتابخانه ای است ،كه در آن ،ضمن ارائه دیدگاههای ابراهیمی در مورد شعر كودك و نوجوان
و تطبیق آنها با اصول رمانتیسم ،ویژگیهای جریان رمانتیسم در شعر كودكانه و نوجوانانه این شاعر
بررسی شده است .برآیند تحقیق ،حکایت از آن دارد كه خصائصی همچون طبیعتگرایی،
روستاگرایی ،گرایش به مسائل نوستالژیک ،احساسگرایی ،فردگرایی  ،گرایش به سیاحت و سفر و
همچنین تالش در جهت كشف مضامین تازه و تعابیر نو ،برخی از ویژگیهای قابل ذكر رمانتیسم
در شعر ابراهیمی هستند.
کلید واژه ها :شعر كودك و نوجوان ،رمانتیسم ،جعفر ابراهیمی ،طبیعتگرایی ،روستاگرایی.
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-1مقدمه
اگر چه ادبیات فارسی از بسیاری جهات با ادبیات غرب تفاوت دارد و نمیتوان تمامی مفاهیم
و اصطالحات خاص ادبیات اروپایی را در مورد ادبیات فارسی به كار برد و برای جنبشها و
مکتبهای اروپایی معادل دقیقی در ادبیات و فرهنگ ایرانی جستجو كرد(.جعفری ،)11 :1386،در
جریانهای ادبی معاصر فارسی ،گاه ویژگیهایی مشهود است كه آنها را با برخی از مکتبهای ادبی
غربی قابل انطباق میكند .البته در تسهیل این گرایشها نباید تأثرات غربی را از تحوالت مشرقزمین
نادیده گرفت ،چنان كه نوشتهاند« :رنسانس گرچه تحت تاثیر یونان و روم كهن ،از اعماق قرون
وسطی سر بركشید ،ولی هرگز پدیدهای تک بعدی و خالصا غربی نبود .دو برخورد طوالنی با اسالم،
یکی در قرون وسطی و به صورت جنگهای صلیبی و دیگری در همان حول و حوش رنسانس و
در هیات تخاصم با امپراطوری عثمانی ،شدیدا بر غرب تاثیر گذاشته بود»(.ثروت)63 :1385،
رمانتیسم از جریانهایی است كه شاعران به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه از آن بهره بردهاند.
شهریار در یکی از منظومههای خود یاد آور میشود كه رمانتیسم نخستین بار از طریق داستانهای
رمانتیک به ایران آمده و مورد توجه شاعران و نویسندگان قرارگرفته است .شهریار در همین منظومه
كه در دیوان وی با عنوان «درذكر مفاخر ادب و هنر ایران» چاپ شده است ،میرزا جعفر خامنهای
را پیشگام بهرهگیری از تخیل و فانتزی رمانتیک در ایران معرفی میكند ،تخیلی كه بعدها درافسانه
نیما به كمال میرسد( .صدری نیا )135 :1384،در جای دیگری ،میرزاده عشقی شاعر انقالبی و
مبارز دوره معاصر به عنوان نخستین چکاد رمانتیسم در ایران معرفی شده است(.مدرسی:1391 ،
 .)22به نظر میرسد در شعر معاصر فارسی ،از مکتبهای مختلف ادبی غربی ،مکتب رمانتیسم
كاربرد و كارایی بیشتری داشته است و حوزه تأثیر آن تا شعر كودك و نوجوان فارسی نیز گسترش
یافته است .از جمله شاعران كودك و نوجوان ایران كه تحت تأثیر رمانتیسم به سرودن شعر برای
ردههای سنی كودك و نوجوان پرداخت ،جعفر ابراهیمی متخلص به «شاهد» است.
 -1-1بیان مساله وسواالت تحقیق
ابراهیمیبه طور خاص بعضی از ویژگیهای رمانتیسم را كه با سرشت شعر كودك و نوجوان و
همچنین روحیات شخصی او متناسب بوده است ،در شعرش به كار گرفته است .مقاله حاضرعهدهدار
بررسی این ویژگیها در شعر ابراهیمی است و به این سواالت پاسخ می دهد:
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-1-1-1آیا در شعر كودك و نوجوان شواهد و نمونههایی برای رمانتیسم وجود دارد؟
-1-1-2چه ویژگیهایی از رمانتیسم در شعر جعفر ابراهیمی قابل احصاء است؟
-1-1-3رمانتیسم ابراهیمی از نوع ایرانی است یا اروپایی؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
-1-2-1احصاء و تحلیل و بررسی نمونههایی برای ویژگیهای موجود رمانتیسم در شعر جعفر
ابراهیمی.
 -1-2-2ذكر نظرات شاعر در مورد شعر كودك و نوجوان و انطباق آنها با ویژگیهای ذكر شده
از رمانتیسم در شعر او.
-1-3پیشینه تحقیق
با اینکه در مورد تاثیر مکتب رمانتیسم در شعر بزرگسال فارسی ،تا كنون تحقیقات بسیاری انجام
شده است كه برخی از آنها عبارتند از « :برخی از معانی رمانتیستی در شعر نادر نادرپور» از مریم
خلیلی جهانتیغ و علی دالرامی« ،بنمایههای شعر رمانتیکی نیما» از مهدی شریفیان و اعظم سلیمانی
ایرانشاهی« ،جلوههای رمانتیسم در شعر مقاومت سید حسن حسینی» از فاطمه معینالدینی و «
جلوههای رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی» از سید مهدی رحیمی و دیگر نویسندگان كه مقاالت
مذكور به ترتیب در شمارههای چهاردهم ،پانزدهم ،هجدهم و بیست و یکم پژوهشنامه ادب غنایی
به چاپ رسیده است؛ لیکن به نظر میرسد در موضوع شعر كودك و نوجوان جعفر ابراهیمی و
تاثیرپذیری آن از مکتب رمانتیسم تا كنون پژوهشی صورت نگرفته باشد .بنابراین ،مقاله حاضر
میتواند دریچهای باشد كه از آن به شعر رمانتیک این دسته از مخاطبان نگریسته میشود .در مورد
شعر و زندگی جعفر ابراهیمی نیز كتاب مستقلی كه به این موضوع اختصاص یافته ،مجلد هجدهم،
از مجموعۀ چهرههای ادبیات كودكان و نوجوانان است ،كه به همت نشر روزگار ،به چاپ رسیده
است .پژوهش دیگری با عنوان « صور خیال در شعر كودك و نوجوان ایران» عهدهدار بررسی
تصویرآفرینیهای شعر این شاعر بوده است (.ارمغان ) 228-276 :1382 ،همچنین در مقالهای با
عنوان« سیرتشبیه در شعر كودك و نوجوان» كه بر مبنای آثار پنج شاعر مطرح در حوزه شعر كودك
و نوجوان شکل گرفته ،به آرایه تشبیه در شعر ابراهیمی نیز پرداخته شده است (.پور الخاص و
دیگران)39-55 :1392 ،
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-1-4روش تحقیق و حجم نمونه
روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیل محتواست و مقاله بر اساس شیوهی
یادداشتبرداری از منابع مکتوب كتابخانه ای و به صورت غیر میدانی شکل یافته است .در مقاله
حاضر ،كه خالصه شده پژوهش مفصلتری است كه نگارندگان در آن به نمونهها و شواهد بسیاری
برای رمانتیسم در شعر ابراهیمی دست یافتهاند ،ده عنوان از كتابهای شعر كودكانه و نوجوانانه
ابراهیمی بررسی شدهاند ،با عنوانهای :آب مثل سالم(برای گروه سنی«ج» ،سالهای پایان دبستان)،
آسمان ابری نیست(برای نوجوانان) ،بوی گنجشک(برای دوره راهنمایی) ،خورشیدی اینجا،
خورشیدی آنجا(برای سالهای دبستان) ،قالی رنگین كمان(گروه سنی «ج و د»،سالهای پایان دبستان
و دوره راهنمایی) ،لبخند شبنمها(گروه سنی «ج و د» ،سالهای پایان دبستان و دوره راهنمایی)،
سبزپوش مهربان(برای دوره راهنمایی) ،مثل یاس(برای سالهای آغازدبستان) ،غنچههای شعر(برای
سالهای دبستان) ،باغ سبز شعرها(گروه سنی «ج و د» ،سالهای پایان دبستان و دوره راهنمایی).
الزم به ذكر است با توجه به اینکه سال انتشار برخی از كتابهای فوق مشترك است ،در ارجاعات
داخل متنی ،منابع مذكور با حروف مختلف الفبای فارسی از هم تفکیک شدهاند.
-2نگاهی به زندگی جعفر ابراهیمی
جعفر ابراهیمی متخلص به « شاهد»در سال1330در روستای حور ،از روستاهای استان اردبیل،
در منطقه هشتپر طوالش به دنیا آمد .زادگاه این شاعر كودك و نوجوان ،به روایت اشعار و
نوشتههایش ،روستایی كوهستانی با طبیعتی نیمه جنگلی و بسیار سرسبز و خرم بوده است و عالوه
بر آن ،باستانی و پر از دفینههای باارزش و بکر ،با گورهای قدیمیگبران(كاشفی خوانساری و
دیگران )32 :1380 ،روستایی كه در تمام دوره شاعری این شاعر همواره تاثیر طبیعت آن در روح
و ذهن او مشهود است و از وی یک شاعر رمانتیک میسازد.
كودكی ابراهیمیتا سن ده سالگی در روستا گذشت ،پس از آن ،به تهران مهاجرت كرد و در
همان جا ساكن شد .تحصیالت خود را در تهران ،تا مقطع دیپلم ،در رشته ریاضی سپری كرد .وی
به مدت ده سال نویسنده برنامههای رادیویی بوده و مسئولیتهای مختلف دیگری را نیز بر عهده
داشته است (.ذبیح نیا عمران و دیگران)237 :1393 ،
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در آغاز شاعری ،الگوی ابراهیمی ،فروغ فرخزاد بوده است؛ البته در شعرهای بعد از تولدی
دیگرش كه صمیمیتی خاص دارند (.كاشفی خوانساری و دیگران )39 :1380 ،این را باید یادآور
شد كه فروغ از شاعران رمانتیک میانهرو بود ،كه در اصل ،پیرو نیما و رمانتیک اروپایی وی بوده
است (.فتوحی )120 :1389 ،ابراهیمی پس از انقالب ،به كار سرودن شعر برای كودك و نوجوان
پرداخت و شروع به همکاری با نشریات رشد و كیهان بچهها كرد .و همچنین به عنوان مسئول
شورای شعر در كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان مشغول به كار شد (.كاشفی خوانساری و
دیگران)41-43 :1380 ،
جعفر ابراهیمی به اتفاق پنج شاعر دیگر ،پس از انقالب نخستین هسته شعر كودك و نوجوان
ایران را در جلسات هفتگی كیهان بچهها شکل دادند و بهترین اشعار را برای این گروه از مخاطبان
سرودند (.حجوانی )107 :1389 ،بنابراین با توجه به فضل تقدم این شاعر و نظر به اهمیت جایگاهش
در شعر كودك و نوجوان ایران و آثار شعری فراوانی كه برای این دسته از مخاطبان خلق كرده ،این
مقاله بر آنست كه به بررسی و تبیین نوع جریان شعری این شاعر و ویژگیهای شعر او بپردازد.
فرض ما نیز در این موضوع بر آن است كه به استناد به گفته شاعر ،در الگوگیری از فروغ فرخزاد
و همچنین با نگاهی گذرا به شعر او ،وی شاعری با گرایشهای رمانتیکی است .و سوال پژوهش
ما نیز این است كه در صورت رمانتیک بودن شعر او ،رمانتیسم او از چه نوعی است؟ و اصول و
ویژگیهای آن كدام است؟
-3برخی از جنبههای رمانتیسم در اشعار جعفر ابراهیمی« شاهد»
-3-1طبیعتگرایی
از نظر ژان ژاك روسو ،رمانتیسم ،بازگشت به طبیعت است(.فورست)13 :1375،گرایش به
طبیعت در شعر ابراهیمی ،اصل و بنای سرودن شعر است؛ چرا كه طبیعت به وی شاعری بخشیده
است(.ابراهیمی)6 :1374،b ،حکایت گرایش این شاعر به سرودن شعر ،ما را به یاد سخنان شاعران
رمانتیک عرب ،ابراهیم ناجی و ابوشادی میاندازد كه طبیعت را مادر و استاد خویش خواندهاند.
(فتوحی )124 :1389،از نظر او  ،شاعر باید در اشیا غرق شود ،در طبیعت غرق شود و خود ،جزئی
از اشیا و طبیعت شود .شاعر نباید فقط زیبائیهای طبیعت را ببیند و از آنها حرف بزند ،بلکه باید
در زیبایی غرق شود و بکوشد كه خود نیز زیبا شود و وقتی زیبا شد جزئی از طبیعت میشود .آن
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وقت است كه شعرهایش نیز زیبا میشود( .ابراهیمی )20 :1374،b ،به گفته لیلیان فورست ،یگانگی
انسان و طبیعت در شعر و نثر رمانتیک و حتی در نقاشی رمانتیک كامال عادی و مرسوم است،
خصوصا در مواقعی كه محیط طبیعی ،شباهت تامی با حالت و وضعیت روح و ذهن فرد پیدا
میكند(.فورست )53 :1375،زمانی كه برخی از اشعار و نوشتههای این شاعر را میخوانیم ،این گفته
برای ما ملموستر می شود و یگانگی شاعر با طبیعت و اجزاء و عناصرآن را به وضوح میبینیم.
ابراهیمیدر توصیف یک روز طوفانی كه مقدمه سرودن یکی از اشعارش به نام «بیدها» شده است،
می نویسد :آن روز من در توفان حل شدم ،توفان شدم .روبرویم خندقی بود كه اطراف آن پوشیده
از درختهای بید بود .در آن لحظه توفانی دیدم كه درختها چه میكنند! چنان به رقص در آمده
بودند و چنان شاخههایشان را به دست توفان داده بودند،كه حس كردم توفان نه از بیرون وجود
درختها كه از درون آنها تکانشان میدهد( ...ابراهیمی)58 :1389،
ابراهیمی از پرداختن به طبیعت در شعر خود اهدافی را دنبال میكند كه یکی از این اهداف،
شناخت خالق هستی است وی میگوید :همین عناصر طبیعت باعث میشود تا كودكان و نوجوانان
گام های اولیه را در راه شناخت خالق هستی بردارند و البته در این جهت ،ابتدا به خود و جایگاه
خود در این عناصر طبیعی بیندیشند(.ابراهیمی )167 :1393،هدف دیگر ،تقویت اراده كودك و
هماهنگی روحی اوست .بنابراین دست طبیعت همواره برای یاری رسانی و آموزش به نوع بشر
آماده بوده است(.همان)169 :این همان مضمونی است كه شاعر-منتقدان رمانتیک انگلیسی به آن
دست یافته بودند؛ یعنی آموزش ضمنی و غیر مستقیم شعر ،به گونهای كه وردزورث درباره شاعر
گفت :هر جا كه میرود كولهباری از عشق و محبت و پیوند به همراه دارد و اقلیم حس پذیری
انسانها را وسعت میبخشد(.هارلند ،)131 :1393،پرورش قوه خیال و واداشتن مخاطب به تفکر
نیز از اهداف ابراهیمی در گرایش به طبیعت است .او در جایی میگوید ...:توجه دادن كودكان به
راز و رمزهای خالقانه درطبیعت ،ضمن آنکه تخیل آنها را بارور میسازد ،آنها را به تفکر نیز
میكشاند(.ابراهیمی )147 :1389،از میان نظریهپردازان رمانتیک ،وردزورث به طبیعت و تخیل در
شعر گرایش داشت و آن را محمل اصلی هنر به شمار میآورد و معتقد بود قوه تخیل است كه در
شعر بیشترین تاثیر را بر شاعر میگذارد(.ولک )78 :1377،عالوه بر این درك درونگرایانه ،كه در
شعر ابراهیمی در ارتباط با طبیعت میبینیم ،شاعر در صحنه آراییها و تصویرپردازیهای شاعرانه
خود نیز ،از طبیعت و اجزای آن بهره كافی برده است:
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دوباره جاده خاكی /دوباره رود و سرود /دوباره خنده گلها  /دوباره كومه و دود /دوباره تپه و
صحرا  /دوباره خار و گون /دوباره باغ گالبی /دوباره خانه و من( ...ابراهیمی)6 :1382،
در این شعر ،ابراهیمیكودكی را مساوی با طبیعت میداند و دقیقا مواجه شدن با طبیعت كه در
شعر موج میزند ،وی را به یاد دوران كودكی میاندازد .در شعر زیر نیز طبیعتگرایی شاعر صورت
رمانتیکتری دارد؛ یعنی از آن دست است كه شاعر خود را با نمادها و نمودهای طبیعی یکی میداند:
مانند یک زنبق /در كوه می مانم /مانند یک پوپک /آواز میخوانم/من میكنم پرواز /مثل پرستوها/
پرواز دارم من /همراه با قوها(...ابراهیمی)5 :1372،a ،
در این شعر ،ابراهیمی شاعر بودن خود را مدیون همرنگ شدن با طبیعت میشمارد و رفتار و
كرداری را شایسته یک شاعر میانگارد كه الگو گرفته از طبیعت باشد.
در مورد اهمیت طبیعت در شعر ابراهیمی ،خوب است اشاره كنیم كه در یک بررسی موضوعی
شعرهای چاپ شدۀ ابراهیمی ،در فاصله سالهای1365تا1378از میان  262شعر بررسی شدۀ این
شاعر ،تعداد 99شعر با موضوع طبیعت سروده شدهاند؛ یعنی 37/09درصد اشعار وی به طبیعت
اختصاص دارد(.كاشفی خوانساری و دیگران)103 :1380،
-3-2روستاگرایی
گرایش به روستا و زندگی بدوی ،یکی از وجوه طبیعتگرایی است .در تلقی رمانتیکها  ،روستا
در تقابل با شهر  ،مظهر زندگی طبیعی انسان و یادگار معصومیت از دست رفته عصر سنت است ،
حال آنکه شهر ،جلوه گاه زندگی تصنعآمیز و ره آورد تمدن پر قساوت بشری است  .از همین رو
نیز غالبا تصویر شهر با پلیدی و رنگ و نیرنگ عرضه میشود .جوهره این تلقی رمانتیک از شهر و
روستا در كالم ویلیام كوپر()1731-1800بازتاب شاعرانه یافته است «.خداوند روستا را آفرید و
انسان شهر را»(صدری نیا .)145 :1382 ،روسو ،پیش از بلیک به تضاد فرد و اجتماع پرداخت ،اما
چاره آن را پناه بردن به زندگی طبیعی دانست .وی اظهار داشت :در طبیعت ،انسان در آرامش
میزیست و از«قرارداد»اثری نبود .او از حرص و آز رنج نمیبرد .بدنش قوی بود و حواس تیزی
داشت ...طبق نظر روسو این وحشی اصیل ،طبعا خوب بود و خودخواهی ،با پیشرفت تمدنی كه
همه چیز را با معیارهای مادی میسنجید بروز كرد(.خسرو نژاد )52 :1382،در نظر ابراهیمی روستا
مکانی است كه لحظه های آن زیبا و ناب است و انسان در آنجا هوشیار است و به طبیعت خویش
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نزدیک .آنجا خاكش بوی محبت و گل دارد و آسمانش به انسان لبخند میزند و به قولی :روستا در
شعر ابراهیمی ،یک آرمانشهر است(.سیدآبادی )11 :1373 ،یکی از اشعار روستایی ابراهیمی ،شعر
زیر است:
آه آنجا چه جای خوبی بود! /خاك ،بوی محبت و گل داشت /خنده آسمان درآن هردم/گل
زیبای زندگی میكاشت( ...ابراهیمی.)14 :1371،a ،
در شعری به نام «آن روزها» ابراهیمی ضمن آوردن آرزوهایی از كودكی خود در ارتباط با روستا،
از این كه به شهر آمده  ،متأسف است و میگوید دلم در روستا مانده است:
آن روزها میخواستم من /در روستا باشم همیشه  /هر روز باشم در دل دشت /در كوه و دره،
باغ و بیشه( ...ابراهیمی)2 :1374،a ،
در برخی از اشعار نیز ،در تقابل با روستا ،شاعر به مذمت شهر میپردازد .و به رسم شاعران
رمانتیک ،اینگونه ،شهر را كه نمادی است برای مدرنیته توصیف میكند:
چیست آنجا كه از آن /دود بر میخیزد؟ /دوده از هر طرفش /بر زمین میریزد(...ابراهیمی،
.)24 :1372،a
-3-3فردگرایی
ابراهیمی شاعری فردگراست  ،كودك شعر او همواره دم از خویش میزند .با توجه به اینکه ،از
خویش گفتن و حدیث نفس ،پدیدهای عمیقا رمانتیک است(.جعفری)111 :1386،این خصیصه
میتواند یکی از ویژگیهای رمانتیک شعر این شاعر باشد .منظور ما از فردگرایی ،در اینجا همان
است كه در كتاب مکتبهای ادبی از آن ذیل عنوان شخصیت و با تعابیر فرمانروایی من و بیان
خواهشهای دل خویش (سید حسینی:1391،ج )180 ،1یاد شده است .اینکه در شعر ابراهیمی
ضمیر مفرد « من» در سرودن اشعار كاربرد زیادی دارد و در اشعارش ،ضمائر جمع كمتر مشاهده
میشود ،می تواند دلیلی بر فردگرایی او باشد .شاید ابراهیمی ،كاربرد فراوان ضمایر مفرد را در
شعرش بهانه و دستمایهای برای شخصیت بخشیدن و استقالل و اعتماد به نفس دادن به مخاطب
كودك و نوجوان قرار داده و از این طریق بخواهد استفاده و برداشتی تربیتی در شعرش داشته باشد.
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آنجا كه ابراهیمی ،از من سخن میگوید موضوعاتی چون سپاس خداوند ،ستایش پدر ،مادر و
آموزگار ،توصیفات ،الالییها ،شادی ،آرزو ،انتظار ،مباحث آموزشی و  ...مطرح میشود .نمونههایی
از شعرهای فردگرایانه شاعر به قرار زیر است:
آموزگار مهربانم /ای مهر تو مهر خدایی /ای آنکه در جانم نهادی /مهر و امید و روشنایی(.
ابراهیمی)6 :1365،b ،
هنرمند رمانتیک ،خویشتن را نمونه همنوعان قرار میدهد( .سید حسینی:1391،ج)180 ،1
وآنگونه كه پیداست در این شعر ،ضمیر من ،و به عبارتی مخاطب شعر ،نمایندهای است برای جامعه
كودك و نوجوان و در اشعاری دیگر از این دست نیز روال به همین صورت است .در شعر زیر هم
فردگرایی شاعر به وضوح پیداست:
با چشمم ،با دستم /باران را بوسیدم  /چشمانم را بستم /باران را نوشیدم(...ابراهیمی)22 :1372،a ،
در مورد شعرهای زیر و نمونههای فراوان دیگری از مجموعههای بررسی شده نیز فردگرایی
شاعر صادق است؛ به این معنی كه شاعر در اغلب نمونهها از خویشتن و خواهشهای دل خویش
سخن میگوید:
یک داستان دیشب /از آسمان خواندم /یکدم نخوابیدم /همراه شب ماندم(...ابراهیمی)17 :1372،b ،
عروسک قشنگم /حرفی بزن برایم /كه با شنیدن آن /ز خستگی در آیم(...ابراهیمی)14 :1365،a ،
ندیدم هیچکس را مهربانتر /زمادر در تمام زندگانی /شوم آسوده از هر رنج وقتی /نگاهم میكند با
مهربانی /ز لبخندم لبش پر خنده گردد /ز اندوهم ،ببازد رنگ و رو را /چو در آغوش گرمش جای
گیرم /درون قلب خود میبینم او را(...ابراهیمی)19 :1365 ،b ،
-3-4احساسگرایی
وردزورث ،شعر را فیضان بی اختیار احساساتی نیرومند می داند كه از احساسی فرایاد آمده به
هنگام آرامش نشات می گیرد...و احساس ،از هر نوع ،به هر میزان و ناشی از هر علتی كه باشد  ،با
لذات گوناگونی مشخص می شود ،به نحوی كه در توصیف هر گونه احساس پرشوری كه به طور
ارادی وصف شود ،ذهن در مجموع مسرور خواهد بود(.پاینده )52 :1373 ،ابراهیمی ،شعر را نوعی
توفیق در بیان احساسات میداند و شعری را موفق و موثر میشمارد كه در بیان حس درونی شاعر،
واقعگرایانهتر باشد .او میگوید :تنها هنرمندان این سعادت را دارند كه بتوانند حسهایشان را بیان
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كنند و بیان این حسها چیزی نیست جز هنر و شعر .شاعری كه بتواند حسش را طوری بیان كند
كه به تجربه حسی واقعی و حقیقیاش نزدیکتر باشد ،شعرش قویتر خواهد بود و بهتر به مخاطبش
منتقل خواهد شد(.ابراهیمی )61 :1389،ابراهیمی در شعرش اغلب در صدد القای عاطفه و احساس
به مخاطب است .به عنوان نمونه در شعری ،تصویرهایی از قبیل گریه كودك ابر ،غمگین شدن
آسمان  ،نشستن پنجره در سکوت زیر باران ،پرپر شدن گل خورشید و روئیدن قارچهای رنگارنگ
را به خدمت گرفته است .مخاطب وقتی این تصاویر را درك كرد ،احساس و عاطفه اوست كه
دگرگون و متاثر میشود و بر اندوه شاعر و كبوترهایش دل میسوزاند و به آنها میاندیشد:
صدای گریههای كودك ابر /دوباره آسمان را كرده غمگین /دوباره ،پنجره در زیر باران /نشسته
در سکوتی سرد و سنگین (ابراهیمی.)16 :1382،
در یکی از نوشتههای ابراهیمی میخوانیم" :چندی پیش ،برای جمعی از نوجوانان شعر
میخواندم ،دختر نوجوانی از من خواست كه اولین شعری را كه در كودكی سرودهام بخوانم و من
گریستم .به او گفتم «:این اولین شعری بود كه گفتم ».آری از آن روز بود كه توانستم خیالم را به
سبزه ها گره بزنم و قاه قاه كبکها را از دامنه كوه بشنوم"(ابراهیمی .)45 :71 ،b ،اینکه شاعر از
نخستین سرودهاش با عنوان «گریستن» یاد كرده دقیقا میتواند بیانگر احساسات فراوان حاكم بر
اشعارش باشد .خصوصا حس غم و اندوهی كه بر بعضی از اشعارش به واسطه دوری از ایام
كودكی حاكم است.
شعر زیر نیز كه از اشعار چوپانی ابراهیمی است ،حاكی از غم و اندوهی است كه در اثر نواختن
نی ،بر دشت حاكم شده است :چوپان نیاش را زد /صحرا پر از غم شد /ساری پرید از دشت/
گلبوتهای خم شد /.آهنگ نی بر دشت /یک حال دیگر داد /آرام شد هر چیز /باد از صدا
افتاد(.ابراهیمی)33 :1372،b ،
در اشعار متعدد دیگری از كتابهای بررسی شده ،گرایش شاعر به احساسات و هیجانها مشهود
است كه برخی از آنها عبارتند از:
كتاب آب مثل سالم :شعرهای برف ،من شاعرم ،سفره شب ،بهار ،آواز پوپک ،كالغ ،خواب من،
بچه آهوها ،آن روز ،با چشمم با دستم و شهر.
كتاب خورشیدی اینجا ،خورشیدی آنجا :شعرهای چراغ خانه ،گل و شبنم ،من و عروسکم،
دریا ،كتاب ،نیلوفران آبی ،باران.

بررسی برخی از ویژگیهای رمانتیسم در شعر کودک و نوجوان جعفر ابراهیمی | 41
كتاب بوی گنجشک :شعرهای جای او خالی ،پیراهن باد ،طوفان ،جای پا ،سالم ،دختر قالیباف،
كاش میشد ،بهار ،چمنزار آسمان.
كتاب آسمان ابری نیست :شعرهای آن روزها ،از بهاران ،وقتی كه بچه بودم ،روئیدن ،ننه سرما،
فانوس آسمان ،دختر قالیباف ،بهار ،باغ پنجره.
كتاب باغ سبز شعرها :شعرهای بهار پیروزی ،زندگی چه زیباست ،آموزگار ،شاگرد جنوب ،شب
زیبا ،مهربانترین ،در سنگر عشق ،بهاران سنبل آورد ،پدر ،من وكوه ،باغ سبز شعرها ،ماه و ستارهها،
برف ،انقالبی دیگر ،راه بهشتی.
در كتابهای بررسی شدۀ دیگر نیز احساسگرایی با همین آهنگ به چشم میآید.
 -3-5نوستالژی
آیزایا برلین(1997-1909م) ،اندیشهنگار و نظریهپرداز سیاسی ،رمانتیسم را اینگونه تعبیركرده
است :رمانتیسم ،نوستالژی است؛ آویختن به دامان خیال است؛ رویای مستی بخش است؛ ماخولیای
شیرین است و ماخولیای تلخ (برلین .)43 :1387،بازگویی خاطرات و یادهای مبهم گذشتههای از
دست رفته كه با حس نوستالژی و حسرت توام است در شعرهای رمانتیک كشورهای گوناگون
حضور چشمگیری دارد و اغلب شاعران رمانتیک  ،خود را به جریان پر جاذبه و حسرت بار
«خاطرات» سپرده اند(.جعفری)262 :1386،
به نظر میرسد در حوزه شعر كودك و نوجوان ،شاعر دیگری همچون ابراهیمی به مسائل
نوستالژیک نپرداخته باشد و شاید بتوان ابراهیمی را تنها شاعری دانست كه شعر او با حس نوستالژی
همراه است .اگر چه بسامد عواطف و اندیشههای نوستالژیک در شعر ابراهیمیباال نیست؛ نوستالژی
در شعر و شاعری او نقش مهمیرا ایفا میكند ،زیرا به گفته خودش همیشه به یاد كودكیاش حسرت
خورده است و این شاید دلیل مهمیبر شاعر كودك شدن وی باشد( .ابراهیمی )70 :1389،بر این
پایه ،از درونمایههای شعر وی ،حسرتی است كه نسبت به گذشته دارد؛ حسرتی كه مخصوص خود
شاعر است و میتواند ارتباطی با مخاطب شعر نداشته باشد چرا كه مخاطب كودك و نوجوان،
گذشتهای ندارد كه بخواهد حسرت آنرا بخورد؛ پس دركی از مسائل نوستالژیک هم ندارد .آنچه در
شعر این شاعر محل حسرت است دنیای ساده و زیبای كودكی و بازیهای آن و طبیعت محل
زندگی اوست .شاعر در این یادكردها و بازگویی خاطرات به نوعی سوگوار معصومیت از دست
رفته آن روزگاران است و به كودكی خود كه بسیار خاطره انگیز است گاه ،شکلی اساطیری میدهد.
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اسطوره ،بخشی از حیات دوران كودكی بشر است كه به سر آمده است و به شکلی پوشیده ،حاوی
آرزوهای دوران كودكی نوع بشر است(.آبراهام:1377،ج .)104، 1اشعار زیر نمونههایی از این دست
هستند:
آه آنجا چه جای خوبی بود /خاك ،بوی محبت و گل داشت /خنده آسمان ،در آن ،هردم /گل
زیبای زندگی میكاشت(.ابراهیمی)14 :1371 ،a ،
آنگونه كه پیداست ،شعر فوق پر است از دریغ شاعر به خاطر دوری از روستا؛ روستای زادگاه
شاعر كه سرشار از محبت و مهربانی و شادی بود .در دل این حسرت البته حس شیرینی كه حاصل
یادآوری خاطرات است نیز مکتوم است .در شعر زیر نیز حس نوستالژیک یادآوری خاطرات دوران
كودكی مشهود است:
وقتی كه بچه بودم  /گل بوی دیگری داشت /این آسمان آبی  /گلهای بهتری داشت(ابراهیمی،
)10 :1374،a
در شعر زیر هم شاعر از یکی از روزهای شیرین و شاد ده سالگی خویش یاد كرده است:
یادم آمد ،روز خوبی بود /آه ،روز پیش بود انگار /باد نرمی میوزید از كوه /موج بر میداشت
گندمزار/...رفته است آن روزها اكنون /نیستم من ،دیگر آن كودك /مانده اما باز در گوشم /نغمههای
شاد آن پوپک (ابراهیمی .)12 :1372،b ،در كتابهای بررسی شده ،اشعاردیگری نیز یافت میشود
كه حکایت كننده حس نوستالژیک شاعرند.
 -3-6سفر و سیاحت
از نظر ابراهیمی ،شعر این توانایی را دارد كه ما را به زمان های دیگر ببرد .ما میتوانیم به وسیله
شعر ،در زمان سفر كنیم و به زمان های دور برویم( ابراهیمی )62 :1389 ،بنابراین گاهی شعر برای
این شاعر وسیلهای است برای گریختن از فضای موجود و رفتن به سفری خیالی یا حتی گاهی
ابزاری است برای گزارش كردن سفری جغرافیایی و واقعی .از آنجا كه آزردگی از محیط و زمان
موجود و فرار به سوی فضا ها یا زمانهای دیگر ،دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی ،سفر واقعی
یا برروی بالهای خیال ،یکی از مشخصات آثار رمانتیک است(سید حسینی:1391،ج ،)181 ،1این
دست از شعرهای ابراهیمی میتوانند نمونه هایی از تأثیرات مکتب رمانتیسم بر ذهن و زبان او
باشند.
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در این سفرها ،شاعر غالبا به طبیعت و اماكن طبیعی سفر میكند؛ مکانهایی كه همه زیبا و
رؤیایی هستند و رفتن به اینگونه فضا ها میتواند آرزویی برای مخاطب شعر باشد  .سفر به كوهها
و درهها و دشتها و یا سفر به آسمان و ماه .در شعر«بهاران سنبل آورد» از كتاب باغ سبز شعرها،
شاعر ضمن اشاره به فرا رسیدن بهار و توصیف طبیعت زیبای بهاری ،اینگونه ،مخاطب شعر خود
را به سیر و گشت و رفتن به جایی بهتر و زیباتر فرا میخواند:
...دوباره چشمههای خفته در یخ /شد از آب زالل و پاك ،لبریز  /زمین خفته باز از خواب
برخاست /برای سیر و گشت از جای برخیز.
در شعری ،شاعر در خواب ،صدایی را میشنود كه او را به سوی شعری فرا میخواند كه در،
آن سوی كوه و درروستایی واقع دردره ای سرسبز و باشکوه است(ابراهیمی)8 :1382،
در كتابهای بررسی شده ،سفرهای شاعر ،تقریبا همه خیالی است و البته شاعر به صورت غیر
مستقیم سفر خیالی خود را گزارش میكند ،ولی گاه به صورت مستقیم  ،شاعر از پرنده خیال خود،
درخواست میكند كه او را به مکانهایی آرمانی ببرد؛ به جاهایی كه هر كدام از آنها میتواند نمادی
از ویژگی ها و صفات خوب باشد؛ مثل آسمان كه نمادی است برای اوج و تعالی ،دور دستها و
بیشههای بی نشان كه میتوانند سمبلهایی برای گمنامی و اخالص باشند ،سرزمین نورها كه
درخشش و شفافیت و صداقت را به ذهن متبادر میكند:
پرنده خیال من /مرا ببر به آسمان /مرا ببر به اوجها /كنار آن ستارگان(...ابراهیمی)29 :1365،b ،
در شعر دیگری ،شهری زیبا و نورانی تصویر میشود كه همان شهر خواب است؛ شهری كه با
سیاهی شب از راه میرسد و ناگاه دری از آن گشوده میشود:
 ...ناگاه میبینم /شهری چراغانی!/شهری كه میبینم /دروازهای دارد /از آسمان آن /مهتاب
میبارد(.ابراهیمی)9 :1376،a ،
در شعر كودكانه زیر نیز ،شاعر ،كه از بودن در مکان فعلی خسته شده و به دنبال خیاالت و
فضاهای جدید است ،در خیال خویش همراه با پرندگان به سیر وسیاحت در جهان میپردازد:
...من میكنم پرواز  /مثل پرستوها /پرواز دارم من /همراه با قوها( ...ابراهیمی)5 :1372،a ،
موارد دیگری از این گونه سیاحت در بعضی از كتابهای بررسی شده به قرار زیر است:
كتاب سبز پوش مهربان :صفحات .36 ،20 ،8
كتاب آب مثل سالم :شعرهای سفره شب ،خواب من ،شهر.

| 44

پژوهشنامه ادب غنایی

كتاب خورشیدی اینجا ،خورشیدی آنجا :شهر خواب ،دریا ،تماشا ،كتاب.
كتاب آسمان ابری نیست :باغ پنجره ،آسمان دفترم.
كتاب لبخند شبنمها :سفر ،لبخند شبنمها ،مرد غمگین.
 -3-7تالش در جهت کشف مضامین تازه و تعابیر نو
هنرمند رمانتیک از طریق كاوش در ذهن خود ،به دنبال كشف ناشناختههاست(.پاكباز: 1354،
 )22در كتاب مکتبهای ادبی ،به نقل از « سنت بوو» منتقد بزرگ قرن نوزدهم از این ویژگی با
عنوان« آرزوی بزرگی برای كشف ناشناختهها» یاد شده است(.سید حسینی )182 :1391،شعر كودك
در ایران ،خصوصا در عهد شاعرانی چون ابراهیمی ،كه از متقدمان شعر كودك محسوب میشوند،
مانند شعر به معنای عام آن ،مسبوق به سابقهای نیست تا بتوان در آن از سنتهای گذشته و از
مضامین و تعابیر گذشتگان بهره برد و اگر هم سابقه كهنی در این میان بود ،البته كه مخاطب این
شعر و بی تجربگی او ،اجازه استفاده از تعابیر گذشته را نمیداد .بنابراین شاعران كودك عموما باید
همواره در پی كشف فضاهای تازه و به روز باشند .ابراهیمی نیز قسمتی از تالش خود را مصروف
این كار كرده است و البته از خواننده شعرش نیز انتظار دارد كه به كشف بپردازد و مسائل و روابط
اشیاء را درك كند او در كتاب سیب كال كودكیها  ،به مخاطب شعرش میگوید :كاش شما بتوانید
حس هایی را كه من نتوانستم در كودكی كشف كنم و بفهمم ،كشف كنید و بفهمید! و معناهای
بیشمار زندگی را بیش از من بفهمید و دریابید(.ابراهیمی )27 :1374،a ،از این سخن پیداست كه
شاعر به دنبال برداشت ها و تعبیرات متفاوت از یک مصداق واحد به نام زندگی است .پس در
شعرش« ماه » كه در شعر قدیم به روی یار تشبیه میشده ،به كاسه شیر یا چونه نان مانند شده است
و تعبیرات نو دیگر؛ مثال كودكیها مانند سیبهای كالی هستند ،ابرها همچون پتوهایند ،یا صفت
چاق برایشان میآید ،گنجشکها چون میوههایی كال بر درختانند ،مهتاب مانند غنچهای است و
آسمان شب مانند سفره ای گلدار است و سنجاقک مانند هواپیماست و برف همچون پنبه است و
آسمان شب مانند سفرهای گلدار است و تعبیراتی از این دست .در شعر زیر ،شاهد تالش شاعر
هستیم برای به كار بردن تصویرهای شعری تازه و تعبیراتی نو و خودساخته؛ همچون تصویر «
میوههای كال برای گنجشکها»و « برگ برای سکوت» و « پرتقال زرد برای خورشید»؛ تعبیراتی
كودكانه كه به نظر می رسد مسبوق به سابقه نیستند؛ البته كوشش شاعر در ساختن اینگونه تصاویر
میتواند ضمن پرورش خالقیت مخاطب ،برگی بر كتاب سنت شعری كودك و نوجوان بیفزاید:
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گنجشکها چون میوههایی كال /برشاخههای بید روییدند /با جیک جیکی تند و پی در پی/برگ
سکوت ظهر را چیدند /خورشید مثل پرتقالی زرد /در قلب صاف آسمان چرخید /یک بچه آنجا
بود ،زیر بید/از خنده گنجشکها خندید( ...ابراهیمی)37 :1372،b ،
در شعر زیر نیز شاعر تعبیرات و تصویرهایی كودكانه و تازه برای ابر و برف ارائه كرده است:
پرده را میكشم تا /آسمان را ببینم /با نگاهم گلی از  /دورترها بچینم/تکه ابر سفیدی /گوشه
آسمان است /ابر از دور انگار /مثل یک سایبان است/برف ،مثل لحافی است /روی كوه دماوند /نه،
ولی هست انگار /مثل یک كله قند/برف ،مثل لحافی  /برسر كوه مانده /ابر چاقی خودش را /بر سر
او كشانده/ابر چاقی نشسته /آن طرف ،مثل فیلی /آن طرفتر ولی هست/آسمان رنگ نیلی/پرده را
میكشم باز /رو به روی دماوند/مانده در ذهنم اما /شکل آن  ،مثل لبخند.

(همان)8 :

 -4نتیجه
رمانتیسم از جریانهای ادبی غربی است كه به صورت معنیدار ،از دوره مشروطه وارد شعر
فارسی شده است و با توجه به شرایط اجتماعی جامعه كنونی ایران و گستردگی جنبهها و تعاریف
رمانتیسم ،شعر معاصر را به صورت گسترده تحت تاثیر قرار داده است .و در این بین شعر برخی از
شاعران كودك و نوجوان نیز متاثر از شعر بزرگسال معاصر ،رنگ و بوی رمانتیک به خود گرفته
است .جعفر ابراهیمی یکی از سرایندگان شعر كودك و نوجوان است كه از این تاثیر بر كنار نبوده
است .و این تاثیر میتواند حاصل الگو گرفتن او در آغاز كار شاعری ،از فروغ فرخزاد ،كه شاعری
رمانتیک ،با گرایش به رمانتیسم اروپایی است ،باشد .و میتوان با توجه به این تقلید و همچنین
ویژگیهایی كه در این مقاله به آنها اشاره شد ،گفت كه رمانتیسم جعفر ابراهیمی نیز از نوع اروپایی
است .از میان ویژگیهای رمانتیسم ،حضور برخی از ویژگیها در شعر او چشمگیرتر است؛ مواردی
چون طبیعتگرایی ،روستاگرایی و نوستالژی ،كه البته در ذكر موارد نوستالژیک اشارات این شاعر
میتواند منحصر به فرد باشد و شاید در حوزه شعر كودك و نوجوان ،شاعر دیگری یافت نشود كه
به گستردگی ابراهیمی در شعرش به مسائل نوستالژیک پرداخته باشد .از جنبههای دیگر رمانتیک
در شعر ابراهیمی میتوان به احساسگرایی ،فردگرایی  ،گرایش به سیاحت و سفر و همچنین تالش
در جهت كشف مضامین تازه و تعابیر نو اشاره كرد.
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 ، _________ -3باغ سبز شعرها ،چاپ اول ،تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان،
. b1365
 ، ________ -4بوی گنجشک ،چاپ اول ،تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان،
. a1371
 ، ________ -5لحظهها در شعر ،شعر در لحظهها  ،نشریه سوره نوجوانان ،ش ،38ص،45
.b1371
 ، _________ -6آب مثل سالم ،چاپ اول ،تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان،
.a 1372
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كودكان و نوجوانان. a 1376 ،
 ، _________ -12قالی رنگین کمان ،چاپ اول ،تهران :مدرسه. b1376 ،
 ،_________ -13سبزپوش مهربان ،چاپ اول ،تهران :كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان،
1382
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 ،________ -14لحظهها در شعر ،شعردر لحظهها ،چاپ اول ،تهران :موسسه انجمن قلم ایران،
. 1389
 ، ________ -15پنجرهای رو به کودکی و شعر  ،فصلنامه نقد كتاب كودك و نوجوان ،سال
اول ،ش1و ، 2صص ،165-171تهران . 1393 ،
 -16ارمغان ،علی ،صور خیال در شعر کودک و نوجوان ایران ،پایان نامه كارشناسی ارشد ،شیراز:
دانشگاه شیراز.1382 ،
-17برلین ،آیزایا ،ریشه های رمانتیسم ،چاپ اول ،ترجمه عبداهلل كوثری ،تهران :ماهی.1387 ،
 -18پاكباز ،روئین ،بررسی هنری و اجتماعی امپرسیونیسم ،چاپ اول ،تهران :رز. 1354 ،
 -19پاینده ،حسین ،بخشهایی از مقدمه ویلیام وردزورث بر ترانههای غنایی ،ارغنون ،سال اول،
شماره دوم ،صص.47،1373-53
 -20پور الخاص ،شکر اهلل و فرشید باقری ،سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان ،فصلنامه سبک
شناسی نظم و نثر فارسی( بهار ادب) ،سال ششم ،شماره دوم  ،صص ،39-55تهران.1392 ،
 -21ثروت ،منصور ،آشنایی با مکتبهای ادبی ،چاپ اول ،تهران :سخن.1385 ،
 -22جعفری جزی ،مسعود ،سیر رمانتیسم در ایران ،چاپ اول ،تهران :مركز. 1386 ،
 -23حجوانی ،مهدی ،زیبایی شناسی ادبیات کودک ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.1389 ،
 -24خسرونژاد ،مرتضی ،معصومیت و تجربه ،درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک ،چاپ اول ،تهران:
مركز. 1382 ،
 -25خلیلی جهانتیغ ،مریم ،دالرامی ،علی ،برخی از معانی رمانتیستی در شعر نادر نادرپور،
پژوهشنامه ادب غنایی،سال هشتم ،ش چهاردهم ،صص ،52-27زاهدان:دانشگاه سیستان و
بلوچستان .1389،
 -26فورست ،لیلیان ،رمانتیسم ،چاپ اول ،مترجم مسعود جعفری جزی ،تهران :مركز-27 1375 ،
فتوحی ،محمود ،بالغت تصویر ،چاپ دوم ،تهران :نشر سخن.1389 ،
 -28ذبیح نیا عمران ،آسیه و حسین بردخونی ،تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران ،چاپ اول،
تهران :نشر فدك ایساتیس.1393 ،
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پژوهشنامه ادب غنایی

 -29رحیمی ،سید مهدی و دیگران ،جلوههای رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی ،پژوهشنامه ادب
غنایی ،سال یازدهم ،ش بیست و یکم ،صص ،103-124زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان،
.1392
 -30سید آبادی ،علی اصغر ،یک نکته ،یک کتاب ،نشریه سوره نوجوانان ،ص  ، 11تهران،ش،71
. 1373
 -31سید حسینی ،رضا ،مکتبهای ادبی ،جلد اول ،چاپ هفدهم ،تهران :آگاه.1391 ،
 -32شریفیان ،مهدی ،سلیمانی ایرانشاهی ،اعظم ،بن مایه های رمانتیکی شعر نیما ،پژوهشنامه
ادب غنایی ،سال هشتم ،ش پانزدهم ،صص ،74-53زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان.1389 ،
 -33صدری نیا ،باقر ،جلوههای رمانتیسم در شعر شهریار ،صص ،133-152نشریه دانشکده ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه تبریز ،سال چهل و ششم.1382 ،
 -34كاشفی خوانساری ،علی و پدرام پاك آیین ،چهرههای ادبیات کودکان و نوجوانان 18جعفر
ابراهیمی ،چاپ اول ،تهران :روزگار. 1380 ،
 -35مدرسی ،فاطمه و علی صمدی ،تاثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی ،نشریه فنون ادبی،
صص ، 19-36دانشگاه اصفهان ،سال چهارم ،ش. 1391 ،2
 -36معینالدینی ،فاطمه ،جلوههای رمانتیسم در شعر مقاومت سید حسن حسینی ،پژوهشنامه
ادب غنایی ،سال دهم ،ش هجدهم ،صص،167-184زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان.1391 ،
 -37ولک ،رنه ،مفهوم رمانتیسیسم در تاریخ ادبی ،چاپ اول ،ترجمه مجتبی عبداهلل نژاد ،مشهد:
محقق.1377 ،
-38هارلند ،ریچارد ،درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افالتون تا بارت ،چاپ چهارم ،مترجمان
شاپور جوركش و علی معصومی ،تهران :چشمه.1393،

