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 انحطاط بر اساس مکتب تطبيقی آمريکايی

  محمدتقی زند وکيلیـ  ،6يیمحمدحسن امراـ 0

 دکترای زبان و ادبيات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ايران .0
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 (06/00/0331تاري  پذيرش: ؛ 13/16/0331)تاري  دريافت: 

 چکيده

 از یمختلفـ  یها افتيدر کي هر انحطاط، ۀدور عرب و یهجر هشتم ۀسد یفارس زبان شاعران
 مانند مشابه هايی ناعنو یبرا «نماد» قالب در توان یم را متفاوت یها برداشت نيا. اند داشته «بيطب»
 پزشـک . 7 و معشـوق  و محبوب. 3 ،او یدرمانگر و يیتوانا شِيستا و ممدوح. 6 ی،معنو بيطب. 0»

ـ ادب يیکايآمر مکتب اساس بر «بيطب» نماد یقيتطب یبررس به مقاله نيا. نمود خالصه «معروف  اتي
 شـاعران  نيا یدرون احساسات که دهد نشان تا پردازد یم ۀ مورد نظردور دو شاعران شعر در یقيتطب
 آنـان  منظور اصوالً و هستند متفاوت اي مشابه هم با چقدر ن،ينماد یها شهياند ظهور و بروز قالب در
ـ ا یاساسـ  یهـا  افته. ياست يیاستقرا ـ یليتحلدر اين تحقيق،  کار روش  ستيچ «بيطب» نماد از  ني

 «ممـدوح » معـروف،  «پزشک» نماد انحطاط ۀدور شاعران شعر در غالباً بيطب ـ0: از عبارتند پژوهش
 شيسـتا  و معشـوق  وصـف  در را آن یبرخـ  هرچنـد  ،ستا» او يیتوانا و یدرمانگر شيستا» و شاعر
ـ يزم و یمادّ یمعنا از را «بيطب» نماد یفارس شاعران ـ6. اند برده کار به زين نقره و طال ینارهايد  ین
 یمعنـا  همـان  در را «بيـ طب» انحطـاط  عصـر  شـاعران  اما ،اند داده سوق یعرفان و یرمز یمعنا به

ـ د کمتـر  انحطـاط  ۀدور شاعران شعر در یمعنو بيطب نماد ـ3. اند دهکر محصور یحس و یظاهر  دهي
 .دارد یهجر هشتم ۀسد یفارس شاعران اتيغزل در را بسامد نيشتريب اما ،شود یم
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