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تأثیر «هزار و یک شب» بر شاعر انگلیسی ساموئل تیلور کولریج
روحالهروزبه1


چکیده
کولریج شاعر انگلیسی اواخر قرن هجده« ،هزار و یک شب» را خاستگاه تخیّل خود م یدانس

و

از این اثر بهرههای فراوان بردهاس  .در این مقاله به بررسی سهم «هزار و یک شب» در اندیش ه و
شعر این شاعر انگلیسی پرداختهایم و حدود و ثغور این تأثیر را بیان داشتهایم .هدف از ای ن مقال ه
مطالعۀ شعر کولریج و جستجو در آن برای یافتن رد پای «هزار و یک شب» اس
این مقاله ،تطبیقی و از نوع ادبیات تطبیقی مکتب فرانسوی اس

 .رو

تققی ق

که قائل به تأثیر مس تقیم آث ار ب ر

نویسندگان اس  .از این دیدگاه باید میراث شاعر متقدم در شعر و اث ر مت أخر ب ا دلی ل و م در
اثبات شود .نتیجۀ این بررسی نشان داد« ،هزار و یک شب» نقش بسزایی در رشد ادبی ای ن ش اعر
انگلیسی داشتهاس .
واژههایکلیدی :تأثیر ،هزار و یک شب ،تخیّل ،ساموئل تیلور کولریج.


-1مقدمه
شعر رمانتیک انگلیس مدیون «هزار و یک شب» اس  .ویلیام وردزورث ،رابرت س و ی ،س اموئل
تیلور کُولریج و لرد بایرن شاعران رمانتیک انگلیس جملگی وامدار «هزار و یک شب» هستند .ای ن
شاعران رمانتیک« ،هزار و یک شب» را مِلک کِلک خویش ساخته و در آن به سائقۀ عالقۀ ذات ی و
صراف

طبع تصرف کرده و آن را بر رفق وف ق و س یاق وف اق خ ویش س ازگار س اخته و از آن

 -1استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه ولیعصر(ع) رفسنجان (نویسنده مسئول)
r.roozbeh@vru.ac.ir

تاریخ دریاف 1397/9/14 :

تاریخ پذیر 1398/2/16 :

1

پژوهشنامۀ ادب غنایی

134

سال  /17شمارۀ 33

طرحهایی نو درانداختهاند .مقالۀ پیشِرو به بررسی اشعار غنایی شاعر انگلیس ی مت أثر از «ه زار و
یک شب» میپردازد .هرچند «هزار و یک شب» جنبۀ روایی دارد ،ام ا ب ه ت أثیر از آن ادب غن ایی
زیادی در جهان شکل گرفتهاس ؛ برای مثال ویلیام وردزورث ( )William Wordsworthش اعر
رمانتیک انگلیسی ( )1850-1770در شعر «پیش درآمد» ( )Preludeبه «هزار و یک شب» اشاراتی
دارد .کولریج ( )1834-1772شعر «کوبال خان» و «کریستابل» را به تأس ی از «ه زار و ی ک ش ب»
نوش  .رابرت سو ی ( )1843-1774نیز وامدار این اثر شرقی اس
از بین برنده» و «نفرین کهامه» را تق تأثیر آن نوشته اس

و دو شعر خود با ن ام «ثاالب ا

 .ب ایرن ( )1824-1788ش عر خ ویش

«جایر» و «عروس ابدوس» را به پیروی از «هزار و یک شب» نگ اش  .آلفرد ل رد تنس ن (-1809
 )1892شعر خویش باعن وان «تأمالت ه زار و یک ش ب» را تق

ت أثیر «ه زار و ی ک ش ب»

سرود.
رابرت ایروین ( )Robert Irvinدر کتاب خویش «هزار و یکشب» مینویسد :خیل ی س خ
اس

لیستی از نویسندگان غربی ارائه کرد که از «هزار و یک شب» تأثیر پذیرفتهاند ،ام ا درع و

خیلیراح

میت وان لیس تی از نویس ندگان و ش اعران غرب ی ک ه از «ه زار و ی ک ش ب» ت أثیر

نپذیرفتهاند ،ارائه داد ( .)1997: 237نویسندگانی همچون والتر ،بکفورد ،آلفرد لرد تنس ن ،ویلی ام
وردزورث ،ادگار النپو و دیگران از این اثر تأثیر پذیرفتند .این اثر با صبغۀ شرقشناسی ب ه غ رب
رف

و در تقابل با روشنگری قرار گرف

و غربیان آن را دستاویزی ق رار دادن د ت ا ب هوس یلۀ آن

شرقیان را به سخره گرفته ،شرق را تقریف کرده و خود را در تقابل با آن تعریف کنند؛ اما با رشد
دورۀ رمانتیک ،شاعران رمانتیک علی ه دورۀ روش نگری ق دعلم کردن د ،چ ون از ادبی ات زمخ
عقلگرایی قرن هجدهم انگلیس خسته و درمانده شدهبودند .برای این منظور خواهان منابع دیگری
بودند و وقتی «هزار و یک ش ب» را دیدن د ،آن را در آغ و

فش ردند و از آن به رهمن د ش دند.

روشنگری ( )Enlightenmentجنبشی فکری و عقالنی بود که در قرن هفدهم در اروپا پدید آمد
و در قرن هیجده به اوج رسید ( .)Abrams, Harpham, 1993: 96در این قرن ،اروپا وارد عصر
روشنگری شد و از خرافه و احساس دوری میکرد .در دورۀ روشنگری ،اروپا از خود ب ه جه ان،
تصویری عاقالنه ارائه میکرد و اتفاقاً نیاز داش
دیگری نیاز داش
اقبال و پذیر

تا خود را برجسته س ازد و ازای نرو ب ه همت ای

تا خود را با وجود آن و بر ضد آن تعریف کند .راب رت ای روین معتق د اس

،

ترجمۀ «هزار و یک شب» گالند ،یکی از عجایب دوران روشنگری بود .وی اذعان
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اروپ ایی ب هط ور گس تردهای ب ا آگ اهی عمی ق از دیگ ر فرهن

ه ا ش کل

گرف ( .)Irvin, 1997: 237در چنین شرایطی بردن «هزار و ی ک ش ب» ب رای کالبدش کافی و
شناخ

شرق ضرورتی اجتنابناپذیر بود .زمانی که اروپاییان از روحیۀ زمخ

روش نگری کن اره

گرفتند و رمانتیک را آغاز کردند ،نویسندگان و شاعران غربی از «هزار و یک شب» اس تقبال ادب ی
کردند .وی معتقد اس

که شاعران رمانتیک «هزار و یک شب» را درس

چیزی ب رعکس می راث

فاقد احساس دورۀ روشنگری یافتند .رمانتیسم از عالقۀ قرن نوزدهم به شرق رشد کرد که در ای ن
بین «هزار و یک شب» زمین ه را ف راهم ک رد .وردزورث ( ،)Wordsworthس و ی (،)Southey
کولریج ( ،)Coleridgeشلی ( )Shelleyو ب ایرن ( ،)Byronجملگ ی همانن د کودک انی از س ینۀ
«هزار و یک شب» شیر خوردهاند .درحقیق

روشنگری موجب بغض و ح ب نس ب ب ه «ه زار و

یک شب» در اروپا و غرب شد .در چنین شرایطی بود که شاعران اروپایی بهسم

شاعران ش رقی

روی آوردند و این بود که گوته حافظ را همانند همزاد خود دید و وی را همانند دوس

و ب رادر

خویش ستود و حافظ را مقدس خطاب میکرد (روزبه و انوشیروانی.)34 :1392 ،
-1-1بیانمسألهوسؤاالتتحقیق
مسألۀ اصلی مقالۀ پیشِروی ،کشف شباه
اصلی این اس

تخیّل شعر کولریج با «هزار و یک شب» اس  .دغدغۀ

که آبشخور و خاستگاه تخیّل کولریج کجاس

«هزار و یک شب» ،بعد رمانتیک آن اس

 .ب دون ش ک یک ی از جنب هه ای

و مققق را وادار میکند ببیند این بعد با شعر و اندیش ۀ

شاعر رمانتیک انگلستان شباهتی دارد یا نه .پ ژوهش پ یشِروی براس اس ط رح دو س اال ش کل
گرفتهاس :
الف) کدامیک از آثار ساموئل تیلور کولریج از «هزار و یک شب» تأثیر پذیرفتهاند؟
ب) چه شباه های مقتوایی و ساختاری بین آثار ساموئل تیلور کولریج و «هزار و یک شب»
میتوان ارائه کرد؟
-1-2اهدافوضرورتتحقیق
هدف مقالۀ حاضر مطالعۀ آثار ساموئل تیلور کولریج اس

تا به این پهن ه از روش نایی برس یم ک ه

چقدر «هزار و یک شب» بر اندیشه و شعر شاعر انگلیسی س اموئل تیل ور ک ولریج ت أثیر گذاش ته
اس  .با تقلیل این آثار میتوان رد پای «هزار و یک ش ب» را در اندیش ه و فک ر س اموئل تیل ور
کولریج نشان داد.
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-1-3روشتفصیلیتحقیق
چارچوب نظری پژوهش ما در این جستار ،انطباق نشانههاس

و شالودۀ این مقاله بر نظریۀ ادب ی

تطبیقی تأثیر مکتب فرانسوی کالدیو گیین ( )Claudio Guillenدر «زیباییشناس ی ت أثیر» ( The

 )Aesthetic of Influenceقرار دارد .براساس نظریۀ گیین ،تأثیر ادبی باعث خلق و آفرینش آثار
ادبی میشود و ادبیات ،آفرینندۀ ادبیات اس ؛ یعنی اینکه به ت أثیر از ی ک اث ر ادب ی آث ار دیگ ری
نگار

میشود و ادبیات خود را روزبهروز تکثیر میکند .مراد گیین از تأثیر ،وامگی ری آگاهان ه از

شاعر دیگر اس

یا انعکاسی اس

از شاعر متقدم که شاعر متأخر خود از آن نااگاه اس

 .درب ارۀ

انعکاس تأثیر شاعر متقدم بر شاعر متأخر ،باید به مجموعه عناصر حف ظش ده در حافظ ه و ذه ن
شاعر متأخر اشاره کرد ( .)Guillen, 1971: 18گیین ،بین تأثیر و توازی تمایز قایل اس  .او تأثیر
را بخش مهم و قابلتشخیص خاستگاه اثر هنری میداند .وی دربارۀ نیّ
میگوید« :کشف تأثیر قدر و ارز

و قصد مطالعات تطبیقی

یک شعر را تعدیل نمیکند ،بلکه مطالعه تأثیر تال

قضاوت ارزشی انجام دهد و درپی سنجش واقعی

م یکن د،

نیس » (همان .)19 :منتق د و پژوهش گر بای د

عملکرد یا تأثیر شاعر و نویسندۀ «الف» را بر شاعر «ب» ارزیابی کند (هم ان)؛ بن ابراین تمرک ز در
این مقاله بر تأثیر «هزار و یک شب» بر ادب غنایی انگل یس اس
بپردازیم و سهم «هزار و یک شب» بر ادیبان غنایی انگلیس را بهدس

ت ا از ای ن منظ ر ب ه اثب ات آن
دهیم.

-1-4پیشینۀتحقیق
تاکنون دربارۀ تأثیرگذاری «هزار و ی ک ش ب» ب ر نویس ندگان ب الد مختل ف تققیق اتی ص ورت
گرفتهاس

 .داگ الس ب و

( )1969در کت اب «اس طوره و س ن

رمانتی ک» در ش عر انگلیس ی

میگوید« :هزار و یک شب» بر جان کیتس شاعر انگلیسی تأثیر گذاشتهاس  .کرچول و ( )1988در
کتاب «هزار و یک شب» در ادبیات انگلیسی به تأثیر این کتاب بر ادیب ان و نویس ندگان انگلیس ی
میپردازد .رابرت ایروین در کتاب خویش با عنوان «هزار و یک شب» تأثیر جه انی «ه زار و ی ک
شب» را به طور اجمالی بررسی کرده اس

و به جزییات نپرداخته اس  .اما ای ن بررس ی پیرام ون

تأثیر «هزار و یک شب» بر شاعر انگلیس کولریج کاری تازه و جدید اس .
-2بحثوبررسی
کالدیو گیین میگوید« :ادبیات ،ادبیات تولید میکند» ()Guillen, 1971: 18؛ ای ن جمل ه درب ارۀ
«هزار و یک شب» کامالً مصداق دارد .اگر بدانیم به تأثیر از «هزار و یک شب» چه آثاری به تقریر
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درآمدهاس  ،متعجب و متقیر خواهیمشد .این اثر باع ث ب هوج ودآم دن ه زار و ی ک اث ر ادب ی
شدهاس

(همان) .آثار ادبی زیادی در جهان بهخاطر وجود این اثر شکل گرفت هاس

حق با کالدیو گیین اس

 .درحقیق

و همانطور ک ه راب رت ای روین ه م م یگوی د ،ارائ ۀ لیس تی از تم ام

نویسندگانی که از این اثر تأثیر پذیرفتهاند ،بهمراتب دشوارتر از ارائۀ لیستی از افرادی اس

ک ه از

این اثر تأثیر نپذیرفتهاند .ازجمله شاعرانی که از این اثر شهرۀ آفاق و انفس تأثیر زیادی پذیرفتهاند،
شاعر دوران رمانتیک انگلستان ساموئل تیلور کولریج اس .
-2-1ساموئلتیلورکولریج
ساموئل تیلور کولریج ( )Samuel Taylor Coleridgeمتولد  21اکتبر  ،1772متوفی  25ژوئی ه
 ،1834شاعر و منتقد ادبی سبک رمانتیک و فیلسوف انگلیسی ،بههمراه دوستش ویلی ام وردزورث
یکی از بنیان گذاران مکتب رمانتیسم انگلیس بود .کولریج بیشتر با دو اثر منظ وم خ ود «دری انورد
کهن» و «کوبالیخان» و همچنین اثر منثور

«بیوگرافی ادبی» که یکی از مهمترین آثار نق د ادب ی

دوران رمانتیک انگستان اس  ،شناخته شدهاس

(.)Abrams,1974: 324

کولریج دربارۀ «هزار و یک شب» می گوید« :بهخاطر میآورم ک ه در ش ش س الگی« ،ه زار و
یک شب» را مطالعه کردم .یکی از داستانهایش تأثیر عجیبی روی من گذاش

ک ه م ن مس قور

ارواح شدم .کامالً بهخاطر دارم که با ترس به پنجره نگاه میکردم که کتابها [هزار و ی ک ش ب]
در آن قرار داش  .وقتی تابش آفتاب بر روی کتابها قرار میگرف  ،آنها را برمیداشتم و شروع
میکردم به خواندن آن کتابها .پدرم تأثیر کتابها را دید و آنها را سوزاند و من تبدیل ب ه ی ک
رؤیاپرداز شدم» (بهنقلاز .)Marson, 2009: 6
کولریج که مسقور «هزار و یک شب» شدهبود ،از فرمان پدر
یک شب» سرباز میزد .پدر
اس

بعد از سوزاندن کتاب «هزار و

بر این عقیده بود که داستانهای جذاب «هزار و یک شب» ممک ن

اعتیادآور باشند .جیلفیالم ( )Gilfillamنقل قولی را از کولریج ذکر میکند با این عن وان ک ه

کولریج به هزلی
کولریج ،هزلی

( )Hazlittمیگوید« :آیا شما از «هزار و یک شب» خوشتان میآید؟ در جواب
میگوید :خیر .کولریج خطاب به وی میگوید :پس به این عل

اس

ک ه ش ما

رؤیاپرداز نیستید» ( .)Gilfillan, 1849: 223از این جمله برمیآید که کولریج «هزار و یک شب»
را منبع رؤیاپردازی و تخیّل خود میدانستهاس

و همچنان به دوس

خود هزلی

توصیه م یکن د

که «هزار و یک شب» را بخواند؛ چون «هزار و یک شب» نویسنده را رؤیاپرداز و خیال را رنگ ین
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عزیز خ ود ،بلک ه ک ولریج ب ه تم ام

میکند که «هزار و یک شب» را بخوانند؛ چ ون «ه زار و ی ک ش ب»

میتواند منبع رؤیاپردازی و تخیّل شاعر باشد؛ ازاینرو عنصر خیال داستانهای «هزار و یک ش ب»
بر شعر و اندیشۀ این شاعر انگلیسی تأثیر گذاشتهاس .
شعر «کریستابل»« ،کوبالخان» و «دریانورد کهنسال» متأثر از داستانه ای «ه زار و ی ک ش ب»
میباشند (همان)21 :؛ ازاینرو ابتدا به بررسی شعر «کریستابل» و تأثیر آن از «ه زار و ی ک ش ب»
میپردازیم ،سپس تأثیر «هزار و یک شب» بر شعر «کوبالخان» و شعر «دریانورد کهنسال» را از نظر
میگذرانیم.
-2-1-1تأثیر«هزارویکشب»برشعر«کریستابل»ساموئلتیلورکولریج
این داستان همانند داستانهای جنیان «هزار و یک شب» مرموز اس
دارد .پیرن

و ح ال و ه وایی رع بآور

داستان دربارۀ دختری سخن میگوید که «کریستابل» ن ام دارد و در زی ر درخت ان ت ا

نیمهشب منتظر مرد رؤیاهای خویش اس .
خانمزیبایکریستابل
کهپدرشاورازیاددوستدارد
میدارد؟
چهچیزاوراتادیروقتدرجنگلنگه 

The lovely lady, Christabel
Whom her father loves so well,

What makes her in the wood so late

جنگلدویستمترازدرقصرفاصلهدارد.

?A furlong from the castle gate

خوابهاییدید،

شبگذشته

She had dreams all yesternight

ازشوالیهنامزدخویش.
خواهدکرد،

اونصفشبدرجنگلدعا
برایسعادتمعشوقخویشکهدوراست.
خانمناگهانازجاپرید،
خانمزیباکریستابل.
خیلینزدیکشنیدهشد،
صداازجایینزدیک 

;Of her own betrothèd knight
And she in the midnight wood will pray
For the weal of her lover that's far away
The lady sprang up suddenly,
!The lovely lady Christabel
It moaned as near, as near can be,

نمیداند.
اماچهبوداو 

—But what it is she cannot tell.

ازطرفدیگرباشد؛
میرسد 
بهنظر 


On the other side it seems to be,

عظیمالجثه.
ازطرفدرختپیربلوط 
ساکتایقلبتپندۀکریستابل.
مسیح،مریمازاومحافظتکنید.

Of the huge, broad-breasted, old oak tree.
!Hush, beating heart of Christabel
!Jesu, Maria, shield her well

1
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She folded her arms beneath her cloak,
And stole to the other side of the oak.
?What sees she there
)(Greenbaltt, 2006: 450

میبینداو؟!
چه 

او به جای مرد رؤیاهایش با زنی که «جرالدین» نام دارد ،مالقات میکند که میگوی د راهزن ان
او را دزدیدهاند.
!Mary mother, save me now

مریممادر،کنونمرانجاتبده!
(کریستابلگفت)وشماکیهستید؟

?(Said Christabel) And who art thou

خانمجوابعجیبیداد،

The lady strange made answer meet,

وصدایشضعیفوشیرین

And her voice was faint and sweet—:
Have pity on my sore distress,

بهشرایطدشوارمنرحمکن،

I scarce can speak for weariness:

نمیتوانمحرفبزنم
ازخستگیمفرط 

Stretch forth thy hand, and have no fear
)(Greenbaltt, 2006: 450

دستتراجلوبیاورونترس.

کریستابل بر آن زن دل میسوزاند و او را با خود به خانه میبرد و شب را در کن ار کریس تابل
میگذراند .شعر کریستابل یادآور عناصر ترسنا و رعبآور داستانهای «هزار و یک شب» اس .
آن شب جرالدین از معصومی

کریستابل سوءاستفاده میکند و اتفاق بدی را برای او رقم میزن د.

او از کریستابل میخواهد برهنه شود و در کنار وی بخوابد.
باچشمانباز(آه،وایبرمن!)
وترسناکخوابمیدیدم

خواب
ترسناکخوابمیدیدم،بااینوجودداشتم

تنهاخوابمیدیدم،که

آهدردوشرمندگی!آیااینآنزناست،
زدهبود؟
خانمیکهکناردرختبلوطزانو 

)!With open eyes (ah woe is me
Asleep, and dreaming fearfully,
Fearfully dreaming, yet, I wis,
—Dreaming that alone, which is
O sorrow and shame! Can this be she,
?The lady, who knelt at the old oak tree

وااسفا!باعثاینهمهبدبختی

And lo! the worker of these harms,

گرفتهاست،
کهدوشیزهرادرآغوش 

That holds the maiden in her arms,

بهنظرآراموباوقارخوابیدهاست،


Seems to slumber still and mild,

همانندمادریدرکنارفرزندش.

As a mother with her child
)(coleridge, 1950: 76

اما شعر نیمهتمام باقی میماند و کولریج موفق به تمامکردن شعر نمیشود و آن غریبه که ش ب
را در کنار کریستابل میگذراند ،به احتمال قوی از تبار جنّیان اس .
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-2-1-2تأثیر«هزارویکشب»برشعر«کوبالخان»ساموئلتیلورکولریج
شعر دیگر کولریج بهنام «کوبالخان» نیز برگرفته از عناصر «هزار و یک شب» اس :
In Xanadu did Kubla Khan

درزانادوکوبالخاندستورداد

:A stately pleasure-dome decree

تاگنبدیشاهانهبسازند.

Where Alph, the sacred river, ran

یرفت.
آنجاکهآلفرودمقدسم 

Through caverns measureless to man

حفرههایزیرزمینیعمیقناآشنابرایبشر
ازمیان 

Down to a sunless sea.
)(Greenbaltt, 2006: 488

یریخت.
یآفتابم 
وبهدریایب 

این شعر دربارۀ ساختن قصری اس

که کولریج در تخیّل خود داشتهاس  .منظور از قص ر ب ه

دیدۀ بعضی از منتقدان ،همان تخیّل شاعرانه اس ؛ اما در همین شعر صرفنظ ر از ویژگ ی تخیّ ل
شعری ،عناصر شرقی را بهوضوح میتوان دید و این عناصر در بند دوم شعر بیشتر خ ود را نش ان
میدهد.
امااوه!آندرّۀرمانتیککهشیبدارد،

But oh! that deep romantic chasm which slanted

بهسمتتپۀسیزپرازچمن


Down the green hill athwart a cedarn cover
A savage place! as holy and enchanted

یکمکانوحشی!مقدسومسحورشده
زیرماهدرحالافولطلسمشده
توسطزنیکهازدیوعاشقناالناست.

As e’er beneath a waning moon was haunted
!By woman wailing for her demon-lover
)(Greenbaltt, 2006: 488

در این بند ،تأثیر «هزار و یک شب» مشهود اس  .تص اویر قص ر زیرزمین ی و زن ک ه از دی و
عاشق خویش ناالن اس  ،یادآور داستان «دومین قلندر» اس
طسوجی یاف

که در جلد اول «هزار و ی ک ش ب»

میشود (طسوجی .)52 :1391 ،در ای ن داس تان ،ش اهزمان ش اهزادهای اس

که

اکنون لباس درویشی به تن دارد و به کارگری مشغول اس  .چگونگی درویششدنش برمیگ ردد
به زمانی که وی بهعنوان شاهزاده ازطرف پدر

مأموری

داشتهاس

تا به هند برود و هدایایی به

پادشاه هند عرضه بدارد .در راه راهزنان به او حمله میکنند و کاروان را غارت میکنند و کاروانیان
را میکشند .او جان سالم بهدر میبرد ،سپس به کشوری م یرود ک ه ب ا کش ور

دش من اس

.

نجاری استخدامش میکند تا برایش کار کند و از جنگل برایش هیزم بیاورد .در جنگل زیر درختی
دریچهای پیدا میکند که به زیرِ زمین راه دارد .شاهزمان داخل آن میشود و در زیر زم ین قص ری
مییابد که در آن زنی بسیار زیبا وجود دارد .شاهزمان با آن زن آشنا میشود و به او دل میبن دد و

1

141

تأثیر «هزار و یک شب» بر شاعر انگلیسی ساموئل تیلور کولریج

دختر ماجرای زندانیشدنش در آن قصر زیرزمینی را برای شاهزمان بیان میکند و میگوید دی وی
که عاشق اوس  ،او را شب عروسیا

دزدیده و در این قصر زندانی کردهاس

و هرگ اه ک ه آن

زن به چیزی نیاز پیدا کند ،به لوحی که کلمات قرآنی بر آن نوشته شدهاس  ،دس
جنّ حاضر میشود .زن زبان به شکای

میزند و ف وراً
و ه یا راه

میگشاید و از دیو عاشق خویش ن االن اس

نجاتی هم ندارد و باید با این شرایط در این قصر مسقورشدۀ دی و بمان د .ش اهزمان ب رای اینک ه
دختر را نجات دهد ،به آن لوح دس

میزند تا با جنّ بجنگد؛ اما دختر به او میگوید ف رار کن د؛

چون جنّ او را خواهد کش  .در هنگام فرار کف شه ایش را فرام و

م یکن د و ج نّ ازطری ق

کفشهایش او را پیدا میکند و به قص ر زیرزمین ی م یآورد و زن را م یکش د و ش اهزمان را ب ه
منطقهای دوردس

میبرد و به میمون تبدیل میکند (طسوجی .)55 :1391 ،در شعر کولریج نیز زنی

در قصری زیرزمینی از دس

دیو عاشق خویش ناالن اس

«هزار و یک شب» آنجاس  .آنچه مطمحنظر اس
شب عروسیا

و این زن هم واره همانن د زن داس تان

این اس

که ایماژ دیو عاشق و دزدیدن زنی در

و مقبوسکردن او در قصری زیرزمینی ،یکی از موتیفهای «هزار و ی ک ش ب»

اس .
-2-1-3تأثیر«هزارویکشب»برشعر«دریانوردکهنسال»ساموئلتیلورکولریج
شعر دیگری از کولریج که متأثر از «هزار و یک شب» اس « ،شعر دریانورد کهنس ال» اس
شعر همانطور که از عنوانش پیداس  ،دربارۀ دریانوردی اس

که در دریا مسیر

 .ای ن

را گم میکن د

و برایش اتفاقات عجیب میافتد و تمام خدمه همراه او میمیرند .این شعر از داستان سندباد ت أثیر
گرفتهاس  .سندباد در یکی از سفرهایش در دریا بههمراه خدمها

گم میشوند و همۀ همراه ان

او کشته میشوند .سندباد بهطور معجزهآسایی از بال نجات م ییاب د (طس وجی .)801 :1391 ،در
شعر کولریج دریانورد کهنسال بههمراه خدمه در دریا گم میشوند و به طرز عجیب ی نج ات پی دا
میکند و داستانش را برای همه ذکر می کن د ت ا مای ه عب رت س ایرین باش د .س ندباد بق ری نی ز
داستانش را برای دیگران ذکر میکند تا مایه عبرتی باشد برای دیگران.
دریانورد کهنسال همانند سندباد داستانس رایی ب زرا اس

 .س امار عط ار ()Samar Attar

معتقد اس  ،دریانورد کهنسال در شعر کولریج همانند سندباد و شهرزاد از قدرت عجیب روای
داستانسرایی برخوردار اس  .توانایی زبانی او کامالً هیپنوتیزمکننده اس
جز اینکه گو

و

و خواننده چارهای ندارد

بدهد ( .)Attar, 2009: 31این قدرت داس تانس رایی او ب هزع م عط ار همانن د
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 ،ج ذب داس تان وی

شود و تمام داستانهای سندباد دریانورد را بشنود .در داستان «دریانورد کهن» کولریج میبینیم ک ه
دریانورد کهن با قدرت جادویی از هر سه نفر ،جل وی یک ی را م یگی رد و داس تانش را تعری ف
میکند:
It is an ancient Mariner

اینیکدریانوردکهنسالاست

And he stoppeth one of three.

جلوییکیرامیگیرد

کهازهرسهنفر،
باریشبلندوخاکستریات

«
میگیری؟»
چرااکنونجلویمرا 

'By thy long grey beard and glittering eye,
?Now wherefore stopp'st thou me
)(coleridge, 1950: 21

و در راه رف تن ب ه

دریانورد کهنسال شخصی را که یک ی از نزدیک ان ع روس و دام اد اس

مهمانی به دری انورد برخ ورد م یکن د ،مج ذوب داس تانس رایی خ ویش ک رده و او را وادار ب ه
گو کردن میکند:
میکند.
اوراباچشماندرخشانشجذب 

—He holds him with his glittering eye
The Wedding-Guest stood still,

مهمانعروسیآرامایستاد
میدهد.
ومانندپسربچهایسهسالهگوش 

دریانوردارادۀاورادردستدارد.

And listens like a three years' child:
).همان( The Mariner hath his will

دریانورد کهنسال مهمان عروسی را هیپنوتیزم میکند و او مینشیند و سراپا گو
مهمانعروسیرویسنگنشست

The Wedding-Guest sat on a stone:
;He cannot choose but hear

اوکاریجزشنیدننمیتواندانجامدهد.

واینچنینمردکهنسالبهسخنگفتنادامهداد

آندریانوردصاحبچشماندرخشان.

کولریج اهمی

And thus spake on that ancient man,
).همان( The bright-eyed Mariner

گو دادن را برجسته ساختهاس ؛ چراکه شنونده کسی اس

به مهمانیِ عروسی اس

میشود:

ک ه در راهِ رف تن

و دریانورد پیر با داستانس رایی باع ث م یش ود ای ن ش خص ،مهم انی

عروسی را رها کند و به داستان دریانورد کهنسال گو
«درخانۀدامادکامالًبازاست
ومنهمازنزدیکاناویم.
شدهاست
هاآمدهاند،غذاچیده 


مهمان
وصدایشادیبهگوشمیرسد».


میدهد:
The Bridegroom's doors are opened wide,
;And I am next of kin
The guests are met, the feast is set:
).همان( May'st hear the merry din
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مقتوایی دیگری ب ا «ه زار و ی ک ش ب» دارد .ای ن داس تان

روایتگر تجربۀ دریایی دریانورد کهنسال اس

که در این سفر بهخاطر اذی کردن و کشتن پرندهای

دچار گرفتاری در دریا شده و همه بهجز دریانورد کهنسال نابود میشوند .در سفر چه ارم س ندباد
بقری ،سندباد و دوستانش با شکستن تخم پرنده ،جوجۀ آن را درآورده و کباب و صرف میکنند.
والدین پرنده پس از آگاهی از این جریان باعث نابودی کشتی سندباد میش وند ک ه هم ه ب هج ز
سندباد نابود میشوند و سندباد خود را به ساحل جزیرهای دورافتاده میرس اند و در آنج ا گرفت ار
مردپیر دریایی میشود که بر شانههای سندباد سوار م یش ود و پاه ایش دور گ ردن س ندباد گ ره
میخورد .در داستان دریانورد کهنسال کولریج پس از کش تن پرن ده ،خدم ه دری انورد کهنس ال را
مسئول و مقصرِ گمشدن و گرفتاری در دریا میدانند و جس د پرن ده را ب ه دور گ ردن او آوی زان
میکنند تا نشاندهندۀ جرم دریانورد کهنسال باشد .در داستان سندباد ،فقط وی نجات پیدا میکند؛
اما در جزیره بر گردنش پاهای مرد دریایی پیچیده اس
(طسوجی)827 :1391 ،؛ درس

و شب و روز بر دو

سندباد سوار اس

همانند جسد پرنده که بر گردن دریانورد کهنسال داس تان ک ولریج

آویزان اس  .موتیفِ گردن در هر دو داستان تکرار شدهاس

و بیانگر گناهکاربودن دو شخص ی

دریانورد پیر داستان کولریج و سندباد داستان هزار و یک شب اس .
شیطانیای!

نگاههای
آه!عجبروزی!چه 
بهسمتمنروانهشد
ازپیروجوان 
بهجایصلیب،آلباتراس
برگردنمآویزانشد.

Ah! well a-day! what evil looks
!Had I from old and young
Instead of the cross, the Albatross
)همانAbout my neck was hung. (27،

در داستان سفر پنجم سندباد ،او گرفتار شیخی نیکومنظر میشود که اشاره میکند او را از کن ار
نهر به آن طرف نهر ببرد:
کردهبود،بردم.آنگاهگفتمفرودآی!آنشیخ
«درحالپیشرفته،اورابهدوشگرفتموبهمکانیکهاشارت 
ازدوشمنبهزمیننیامدوپاهایخودبهگردنمندرپیچید.بهپاهایاونظرکرده،دیدممانندچرمگااومیش
است.ازاوبهبیماندرشدم،خواستمکهازدوشخویشبیندازم،پاهایخاودباهگاردنمساختدرپیچیادو
یخواستکهمرابکشد.جهاندرچشممنتاریکشدوچونمردگاانبیخاودبیفتاادم»(طساوجی:1393،
هم 
.)828

نجات معجزهآسا ،یکی دیگر از مضامینی اس

که در هر دو داستان به چشم میخورد .در ه ر

دو داستان هم دریانورد کهن و هم سندباد بهطور معجزهآسا ،از بالهایی ک ه ب ر سرش ان م یآی د،
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رهایی مییابند .این امر بهدلیل ذکر و یاد نام خداس  .در هر دو داستان دری انوردان ب ه ی اد خ دا
هستند و همواره از خداوند طلب کمک و یاری دارند و به فکر توبه هستند؛ برای مثال در داس تان
«مرد کهنسال» کولریج میخوانیم:
We drifted o'er the harbour-bar,

بهسمتبندرحرکتکردیم
ما 

—And I with sobs did pray

ومنباآهونالهدعاکردمبهدرگاهحق

!O let me be awake, my God

بگذاربیداربمانمخدایا

)Or let me sleep always(coleridge, 1950: 28

یابهخوابابدیتببرمرا!

در داستان «هزار و یک شب» نیز در سفر هفتم سندباد بقری که سفر آخر ایشان اس  ،مفه وم
میشود:

دعا و استغاثه به درگاه خداوند یاف

یگفتنادومااغایات
بادخوشبرمابوزیدوکشتیمابهسالمتبهشهریرسیدکهاوراشاهرچاینما 
وخوشوقتیداشتیمودرکارهایبازرگانیوبیعوشریبایکدیگربهحدیثاندربودیمکاهناگااه

خرسندی
بادیتندازپیشِرویکشتیبیامدوبارانیسختباریدنگرفت.بارهایماازبارانترشد.نمادهاوپاردههاا،
هرچهداشتیمبررویبارهابکشیدیمکهازبارانتلفنشودوخویشتندستدعاوتضرعبهدرگااهخداونادی

برداشته،درخالصیازآنحادثۀهولناکاستغاثهکردیم(طسوجی.)856:1391،

تجربۀ غرقشدن در دریا و نجات و رهایی درحقیق

پی ام مش تر ه ر دو داس تان اس

و

همچنین اینکه هرگاه انسان تنها شد به یاد خدا بیفتد؛ چراکه تنه ا کس ی ک ه ب ه انس ان در چن ین
مواقعی کمک میکند ،خود خداس  .سفر هر دو شخصی

به جاهای دور که بش ر در آنج ا ق دم

نگذاشتهاس  ،خود مضمونی رمانتیک اس .
بودهاست
ایمهمانعروسی!اینشخص 
تنهابررویدریاییگسترده
آنقدردریایدورکهخودخدا
داشتهاست.
نیزبهندرتآنجاحضور 


نکتهای که وجود دارد این اس

O Wedding-Guest! this soul hath been
Alone on a wide wide sea:
So lonely 'twas, that God himself
Scarce seemèd there to be (coleridge, 1950: 29).

که «دری انورد که ن» و «س ندباد» ه ر دو مخاطب انی دارن د و

داستان خود را برای آنان تعریف میکنند .در داستان «دریانورد کهن» ،دریانورد داس تانش را ب رای
مهمان عروسی تعریف میکند و سندباد داستانش را برای سندباد حمال ذک ر م یکن د (طس وجی،
.)800 :1391
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پایان داستان «دریانورد کهن» کولریج نتیجۀ جالبی دارد:
He prayeth best, who loveth best

کسیبهتردعامیکندکهعاشقِ

تمامچیزهایکوچکوبزرگباشد

;All things both great and small

زیراخداوندعزیز،عاشقهمهاست

For the dear God who loveth us,
)He made and loveth all (coleridge, 1950: 65

آفرینندهعشقاستوهمهرادوستدارد.

شنوندگان و مخاطبان داستانهای «سندباد» و «دری انورد کهنس ال» در اث ر ش نیدن داس تانه ا،
افرادی عاقل و جدی میشوند و این نکتهای اس

که به جنبۀ ادبیات درم انی ای ن دو اث ر ارتب ا

دارد .تمام داستانهای «هزار و یک شب» که از زبان شهرزاد نقل میش وند ،ب رای درم ان ش هریار
مالیخولیایی نقل میشوند تا شهرزاد به مدد و یاری داستانها بتوان د وی را معالج ه کن د و کش ور
خویش و دختران سرزمینش را از دس
اس

شهریار مریض نجات دهد؛ چراکه ش هریار ب ر ای ن ب اور

که تمام زنهای سرزمینش خیانتکار هستند و باید آنها را از بین برد .عل

خیانتی اس

که همسر اول شهریار ب ه وی روا داش تهاس

ای ن جری ان نی ز

(طس وجی .)25 :1391 ،ش هرزاد ب ا

استفاده از عنصر تعلیق در داستان ،باعث میشود برای شهریار داستانهایی را بازگو کرده و از ای ن
راه وی را معالجه کند و کشور را نجات دهد .در داستان «دریانورد کهنسال» ،مهمان عروسی وقتی
پایان ماجرای دریانورد را میشنود ،عاقل و جدی میشود:
شدهباشد.
اورفتدرستمثلکسیکهمبهوت 
گوییکامالًازحسدورباشد.

He went like one that hath been stunned,
And is of sense forlorn:

یکانسانعاقلتر

غمگینترو


A sadder and a wiser man,

روزبعدازخواببرخاست.

)He rose the morrow morn.( coleridge, 1950: 76

مهمان عروسی حتی از رفتن به عروس ی نی ز منص رف م یش ود و ب هس م

خان ۀ خ ویش

برمیگردد و ترجیح میدهد فکور باشد:
دریانورد،کهچشمشدرخشاناست
کهریششدراثرکهولتسنسفیداست،

The Mariner, whose eye is bright,
Whose beard with age is hoar,

میرود:واکنونمهمانعروسی


Is gone: and now the Wedding-Guest

مسیرشراازطرفدرِدامادعوضکرد.

Turned from the bridegroom's door.
)(coleridge, 1950: 76
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با شنیدن داستان دریانورد کهن ،مهمان عروس ی دگرگ ون م یش ود و داس تان دری انورد از او
انسان دیگری میسازد .بعضی از منتقدان معتقد هستند که شعر کولریج چنان قدرت احساسی دارد
که خواننده را همانند مهمان عروسی هیپنوتیزم میکند (.)Lupton, 1970: 140
تجربیات مشابه ازقبیل بودن سندباد در کنار مردگان در سفر (طس وجی ،)823 :1391 ،ی ادآور
بودن دریانورد در کنار اجساد گروه خود اس

 .دری ا و ب ودن در آن ،یک ی از مض امین مش تر

داستان سندباد و دریانورد کهن اس  .در هر دو داستان ،دریا مظهر قدرت فراطبیعی اس
را به قدرت باریتعالی آگاه میسازد .در پایان هر دو داستان ،هر دو شخصی
مظاهر قدرتش را تبلیغ میکنند و یکیشدن با عناصر خلق

احت رام ب ه خ دا و

را مدنظر قرار میدهند.

ازنظر ساختاری ،سفرهای سندباد با سفر دریانورد کهن یکی اس
در هر دو داستان میتوان نمادین درنظر گرف

و انس ان

و مضمون سفر را بهراحت ی

و آن را بهعنوان سفر از خامی به پختگی تعبیر کرد.

هر دو شخصی  ،سفر دریایی خود را با اشتیاق آغاز میکنند و با مش کالتی روب هرو م یش وند و
سپس بهصورت معجزهوار نجات پیدا میکنند:
“The ship was cheer’d,

کشتیخوشحالبود،

the harbour clear’d

بندرصافبود،

Merrily did we drop

خوشحالماحرکتکردیم،

).همانBelow the Kirk”(23-21

واززیرکلیساگذرکردیم.

سندباد نیز با اشتیاق سفر خود را آغاز میکند و سفر را قدر و ارز

انسان میداند:

قاادرمااردم،ساافرپدیاادکنااااااااد 

خانۀ خاویش ماردرابناااااااداسات

تااابااهساانگاناادرونبااودگوهاااار

کسچهداندکهقیماتشچناااداسات



(طسوجی)802:1391،


سندباد هم

میکند و به سیاح

و تجارت میپردازد و ب ه ش هرهای دور و از جزی رهای ب ه

جزیرهای دیگر میرود:
«دامنهمتبهمیاناستوارکردموبضاعتتجارتخریده،بهسفردریابسیجیدم.بهشهربصرهروانشادم
همیرفتموازجزیرهبهجزیرهوازدریاایی
شبانهروزبهدریا 
وازآنجاباجمعیازبازرگانانبهکشتینشستهو 

میخریدیم»(طسوجی.)802:1391،
میفروختیمو 
میرسیدیم ،
همیگشتموبههرمکانیکه 
بهدریایی 
دریانورد کهن بههمراه خدمۀ کشتی همانند سندباد با آرامش به سفر ادامه میدهند تا اینک ه ب ا
طوفانی مواجه میشوند و آنها را بهسم

جن وب م یب رد؛ ب هط وری ک ه آنه ا در ی خ گرفت ار
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میشوند .گرفتاری در یخ در داستان دریانورد کهن مساوی اس
که جزیره نیس

و ماهی عظیمالجثهای اس

با گرفتاری س ندباد در جزی رهای

که شبیه جزیره اس :

باغهایبهشت.ناخدا،کشتیکنارجزیرهراند.هرکسکهدر
جزیرهایبرسیدیمکهباغیبوداز 

«تااینکهبه
کانونهاساخته،آتشافروختهوهریکبهشغلیجداگانهمشغولگشاتند.یکای

کشتیبودبهجزیرهدرآمدندو
میگرایید.منازجملهتفارجکننادگانباودم.الغارضاهال
میشستویکیبهتفرج 
میکردویکیجامه 
طبخ 
کشتیبهخوردنونوشیدنولهوولعبمشغولبودندکهناگاهناخدادرکنارجزیرهایساتادهوباهآوازبلناد
بانگبرزدکهایساکنانکشتیوایطالباننجات!بشتابیدوبهکشتیاندرآییدوآنچهمالداریاد،بارجاای
جانهایخویشتنرانجاتدهیدوخویشتنازهالکبرهانیدکاهایانناهجزیارهاسات،بلکاهایان
گذاشته 
ریگهابراوجمعشدهودرختانبراورسته،ماننادجزیارهگشاته.
ماهیاییستبزرگکهازآببیرونآمدهو 

چونشماآتشبیفروختید،گرمیبدواثرکند.همینساعتازجایخودجنبیدهشماراباهدریاافاروریازدو
همگیغرقخواهیدشد.اکنونباسرعتبرخیزیدوخویشتنراازهالکبرهانید»(طسوجی.)802:1391،

از دیگر شباه های مضمونی میتوان به این نکات اشاره کرد .هم دریانورد کهن و هم سندباد
(در سفرهای بعدیا ) بهطور کامل همراهان خود را در دریا از دس

میدهن د ،در دری ا ش ناور

میمانند ،با طوفان مواجه میشوند و بهمدت طوالنی تنها میشوند ،البته تنهایی س ندباد ب همرات ب
بیشتر از تنهایی دریانورد کهن اس  .هر دو به مدد استغاثه و دعا نجات پیدا میکنند.
-3نتیجه
شعر کولریج از «هزار و یک شب» تأثیر پذیرفتهاس  .میتوان گف

اش عاری مانن د «ک وبالخ ان»،

«کریستابل» و «دریانورد کهن» ،از این اثر شرقی تأثیر پذیرفتهاند و کولریج خ ود از ت أثیر «ه زار و
یک شب» بر خود آگاه اس
تخیّل خود میدانس

و بارها این اثر را خوانده اس  .وی «هزار و یک ش ب» را خاس تگاه

و از این اثر بهرههای فراوان ب ردهاس

 .وی منب ع رؤی اپردازی خ ویش را

«هزار و یک شب» میدانس  .میتوان گف  ،یکی از منابع شعر دریانورد که ن ،س فرهای س ندباد
بقری بودهاس

که کولریج آن را خوانده و از آن الهام گرفتهاس

 .ه ر دو اث ر مض مون س فر را

درپی میگیرند و سفر را منبع پختگی انسان میدانند .هم دریانورد کهن و هم سندباد ،در سفرهای
خویش ،خدمۀ همراه خود را در دریا از دس

میدهند؛ در دریا س رگردان م یش وند ،ب ا طوف ان

روبهرو میشوند و بهمدت مدیدی تنها میشوند .هر دو به مدد استغاثه و دعا نجات پیدا میکنن د.
کوبالخان نیز از مضامینی استفاده میکند که در هزار و یک شب وجود دارند.
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