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چکیده
پرویــن اعتصامــی (۱۲۸۵ـ  ،)۱۳۲۰شــاعر نامــدار معاصــر ،در شــعرهایش از منابــع متعــددی
بهــره بردهاســت؛ امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه او در تمــام ایــن برداشــتهای
ادبــی ،اشــعار خــود را کامــ ً
ا از آثــار پیشــین متمایــز میکنــد .پرویــن عناصــری را کــه از
آثــار دیگــران وام گرفتهاســت ،هنرمندانــه بــا عناصــر شــعر خــود و ســنت ادبــی فارســی
درمیآمیــزد و آن را از آن خــود میکنــد؛ بهگون ـهای کــه در برخــی از مــوارد ،ردیابــی منابــع
ترجمــه آثــار از

پیشــین بســیار دشــوار اســت .همانطــور کــه یوســف اعتصامالملــک بــا
زبانهــای بیگانــه بــه فارســی تــاش میکــرد تــا عناصــر فرهنگــی و ادبــی دیگــر فرهنگهــا
را در دل فرهنــگ ایرانــی و زبــان فارســی بومیســازی کنــد ،دختــرش نیــز بــا پذیــرش خــاق
ش رو بــا تمرکــز بــر شــعر
ادبیــات جهــان ،در همیــن مســیر قــدمبرمیداشــت .پژوهــش پی ـ 
«جــوالی خــدا» ،ســروده پرویــن و شــعر «عنکبوتــی ســاکت و صبــور» ،ســروده والــت ویتمــن،
شــاعر نامــور آمریکایــی ،زوایــای پنهــان پذیــرش خــاق پرویــن از ویتمــن را آشــکار میکنــد
ـه شــعر معاصــر
ـه ســنت و نــوآوری و همچنیــن رابطـ 
و بــا پیشــنهاداتی دربــاره بازخوانــی رابطـ 
فارســی و ادبیــات جهــان ،بــه پایــان میرســد.
واژههــای کلیــدی :پرویــن اعتصامــی ،والــت ویتمــن ،پذیــرش خــاق ،شــعر معاصــر ،ادبیــات
جهــان ،ســنت ادبــی.
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مقدمه
پرویــن اعتصامــی (۱۲۸۵ـ  ،)۱۳۲۰شــاعر نامــدار معاصــر ،در شــعرهایش از منابــع متعــددی
بهــره بردهاســت؛ از آن میــان میتــوان بــه ادبیــات کالســیک فارســی ،فابلهــای ازوپ 1و
ژان دوالفونتــن 2و همچنیــن نوشــتههای پــدرش یوســف اعتصامالملــک و ترجمههــای او
از ادبیــات غــرب (ویکتــور هوگــو و هــوراس اســمیت )3اشــاره کــرد (مشــرف)۱۸۷ :۱۳۹۱ ،؛
امــا نکتــه جالــب توجــه تمایــز تمــام ایــن برداشـتهای ادبــی پرویــن از آثــار پیشــین اســت.
عناصــری کــه از آثــار دیگــران وام گرفتــه شــده ،هنرمندانــه بــا عناصــر شــعر پرویــن و ســنت
ادبــی فارســی درمیآمیــزد ()Moayyad, 2012؛ بهگونــهای کــه تفکیــک ایــن منابــع بســیار
دشــوار میشــود .همانطــور کــه پــدر بــا هــدف بومیســازی عناصــر فرهنگــی و ادبــی
دیگــر فرهنگهــا در دل فرهنــگ ایرانــی و زبــان فارســی آثــار گوناگونــی را بــه فارســی
ترجمــه میکــرد ( ،)Fomeshi, 2019: 101دختــر نیــز بــا پذیــرش خــاق ادبیــات جهــان در
همیــن گفتگــوی بینافرهنگــی شــرکت میجســت .در تقریــظ لطفعلــی صورتگــر بــر دیــوان
پرویــن آمدهاســت:
پروینخانــم اولیــن شــاعرهای اســت کــه از سرچشــمه ادبیــات فرنگــی و مخصوص ـاً
ادبیــات انگلیســی ،آب خــورده و افــکار او بــا آن موشــکافیها و نازکبینیهــا کــه
ویــژه شــعرای غــرب اســت ،مای ـهدار و آزمــوده گشــته و ایــن آشــنایی بــا روشــنی
و عمــق فکــر آســیایی تــوأم شــده و از امتــزاج آنهــا ســبکی دلپســند و مخصــوص
بهوجــود آمدهاســت .شــیوه شــعری ایــن شــاعره نیــز انــس و آمیــزش او را بــا
شــعرای معــروف ایــران ،مخصوص ـ ًا بــا حکیــم ناصرخســرو و ســعدی و انــوری و
ســنایی و جاللالدیــن محمــد رومــی نشــان میدهــد و ایــن آمیــزش ،او را از سســتی
و عــدم انســجام الفــاط آزادی بخشــیده ،اشــعار او را منســجم و جزیــل ساختهاســت
(تأکیــد از نویســنده) (بــه نقــل از مشــرف.)۷۷ :۱۳۹۱ ،
پژوهــش پیــش رو بــا تمرکــز بــر شــعر «جــوالی خــدا» ســروده پرویــن و شــعر «عنکبوتــی
4
ســروده والــت ویتمــن ،5شــاعر نامــور آمریکایــی ،تــاش میکنــد تــا

ســاکت و صبــور»
اندیشــه غــرب و شــرق را در شــعر پرویــن ،همانطــور کــه

جنبههایــی از "امتــزاج" ادب و
صورتگــر اشــاره کردهاســت ،روشــن کنــد.
پیشینه پژوهش
چندیــن پژوهــش بــه بررســی ارتبــاط بیــن شــعر «جــوالی خــدا» و متــون پیشــین کــه
ایــن شــعر از آنهــا الهــام گرفتهاســت ،پرداختهانــد .بــه نظــر زرینکــوب ایــن شــعر پرویــن،
یــادآور اندیشــه و زبــان موالنــا اســت ( .)۳۶۷ :۱۳۷۰بــه بــاور پژوهشــگران دیگــر ،پرویــن
در ایــن شــعر از یکــی از نوشــتههای روزنامهنــگار آمریکایــی آرتــور بریزبــن( )1کــه یوســف
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اعتصامالملــک ترجمــه و در مجلــه بهــار منتشــر کــرده بــود ،الهــام گرفتهاســت .بــه نظــر ایــن
پژوهشــگران پرویــن ایــن شــعر را بــر اســاس ســرمقالهای بــا عنــوان «عــزم و نشــاط عنکبــوت»
نوشــته بریزبــن و ترجمــه اعتصامالملــک سرودهاســت (مشــرف۱۳۹۱ ،؛ یوســفی۱۳۶۹ ،؛

Karimi-Hakkak, 1995؛ Madelung, 1985؛  .)Moayyad, 1985همانطــور کــه مشــخص
اســت ایــن پژوهشــگران در بررســی منابــع الهــام ایــن شــعر ،بــر آثــاری کــه بــه فارســی نوشــته
یــا ترجمــه شــده ،تمرکــز کردهانــد.
دربــاره پرویــن

همانطــور کــه مشــرف بهدرســتی اشــاره میکنــد ،پژوهشــگرانی کــه
نوشــتهاند ،از ایــن نکتــه غفلــت کردهانــد کــه او زبــان انگلیســی میدانستهاســت (مشــرف،
ـرمقاله بریزبــن بهعنــوان

 )۳۱ :۱۳۹۱و گویــا بههمیــن دلیــل بــر ترجمــه اعتصامالملــک از سـ
منبــع شــعر پرویــن تأکیــد کردهانــد .پژوهشــگری در بررســی ارتبــاط بیــن شــعر «جــوالی
خــدا» و اثــر بریزبــن ،بــا اســتناد بــه ایــن کــه پرویــن زبــان انگلیســی نمیدانســته و درنتیجــه
ـرمقاله بریزبــن را بــه زبــان انگلیســی بخوانــد ،از جســتجوی منبــع انگلیســی

نمیتوانســته سـ
چشــم پوشیدهاســت ()Karimi-Hakkak, 1995: 304؛ امــا بررســی دقیقتــر زندگــی ،شــعر
و اندیشــه پرویــن نشــان میدهــد کــه یکــی از عوامــل مؤثــر در شــکلگیری شــعرهای او،
مدرســه دخترانــه آمریکایــی در تهــران بــود .پرویــن در ســال  ۱۳۰۰وارد ایــن مدرســه شــدـ کــه
در ســال  ۱۲۵۳توســط آمریکاییهــا در تهــران بنیــان گذاشــته شــده بــودـ و زبــان انگلیســی
آموخــت .او در ســال  ۱۳۰۳تحصیالتــش را بــه پایــان رســاند و پــس از آن بــه تدریــس در
همــان مدرســه پرداخــت .تحصیــل و تدریــس در ایــن مدرســه بــه دانــش زبــان انگلیســی
ـه مــدرن کمــک کــرد.
پرویــن و همچنیــن دانــش او دربــاره ادبیــات غــرب و اندیشـ 
پذیــرش را میتــوان بــه ســه دســته؛ ترجمــه ،پذیــرش خــاق و پذیــرش انتقــادی تقســیم
کــرد .پذیــرش خــاق ،پذیــرش در قالــب اثــر هنــری اســت .پرویــن ،پذیــرش ویتمــن را در
قالــب اثــر هنــری ،بهطــور مشــخص بــا ســرودن شــعر فارســی انجــام دادهاســت .بــرای درک
بهتــر ،میتــوان ایــن گونــه را ،بــا ترجمــه و پذیــرش انتقــادیـ کــه در قالــب نقــد و نظریــه
ادبــی انجــام میشــودـ مقایســه کــرد .بــرای نمونــه ،یوســف اعتصامالملــک ،پذیــرش ویتمــن
را در قالــب ترجمــه شــعر او و نیمــا یوشــیج در «ارزش احساســات در زندگــی هنرپیشــگان»،
پذیــرش ویتمــن را در قالــب نقــد و نظریــه ادبــی انجــام دادهاســت ( .)Fomeshi, 2019مشــرف،
نخســتین پژوهشــگری اســت کــه بــه ارتبــاط میــان شــعر پرویــن و ویتمــن اشــاره کردهاســت
(مشــرف .)۱۵ :۱۳۹۵ ،پژوهــش پیـشرو بــا اســتفاده از ایــن نکتــه و بــا بررســی دقیـق دو شــعر
«جــوالی خــدا» و «عنکبوتــی ســاکت و صبــور» ،زوایــای پنهــان پذیــرش خــاق پرویــن از
ویتمــن را آشــکار میکنــد.
نگاهی به دو شعر
ابتــدا دو شــعر پرویــن و ویتمــن را مــرور میکنیــم .پرویــن بــا بهنظمکشــیدن فابلهــا،
ســنت دیرپــای شــعر تعلیمــی ادبیــات فارســی را در ســده چهاردهــم حفــظ و تقویــت کــرد.
شناختهشــدهترین اشــعار پرویــن بــه گونــه مناظــره تعلــق دارد و گفتگــوی بیــن دو شــخصیت
بــا ویژگیهــای متضــاد را بــه تصویــر میکشــد (« .)Karmi-Hakkak, 1995: 161-62جــوالی
خــدا» کــه در قالــب مثنــوی ســروده شــده ،یکــی از ایــن مناظرههاســت کــه گفتگــوی میــان
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عنکبوتــی پرتــاش و فــردی کاهــل را روایــت میکنــد .ایــن شــعر را میتــوان بــه چهــار
بخــش تقســیم کــرد .بخــش نخســت شــعر ،صحنــهای را بهتصویــر میکشــد کــه شــخص
کاهــل بــه عنکبوتــی "گــرم کار" مینگــرد .شــعر بــا توصیــف راوی از کاهــل آغــاز میشــود.
ایــن شــخصیت کاهــل بــا شــخصیت دیگــر شــعر کــه "گــرم کار" توصیــف شدهاســت ،تفاوتــی
اساســی دارد و ایــن تفــاوت از همــان ابتــدا آشــکار میشــود .پــس از آشــنایی بــا دو شــخصیت
در بخــش نخســت ،در بخــش دوم شــاهد انتقــاد کاهــل از عنکبــوت هســتیم .کاهــل عــاوه بــر
انتقــاد ،پیشــنهادی هــم بــرای عنکبــوت دارد .در بخــش ســوم عنکبــوت بــه انتقــاد کاهــل پاســخ
ادامــه بخــش

میدهــد .بخــش چهــارم هــم میتوانــد صحبتهــای پایانــی عنکبــوت در
نتیجــه اخالقــی راوی از ایــن شــعر ( .)Karimi-Hakkak, 1995در هــر

ســوم باشــد و هــم
ـاره اهمیــت تــاش بــرای اســتفاده
حــال ایــن بخــش کــه شــعر را بــه پایــان میرســاند ،دربـ 
بهینــه از فرصــت محــدود عمــر اســت .ایــن بخــش پایانــی ،پیشــنهاد کاهــل بــه عنکبــوت را
کــه «خســته کــردی زیــن تنیــدن پــا و دســت /رو بخــواب امــروز ،فــردا نیــز هســت» اینگونــه
پاســخ میدهــد« :نقــد امــروز ار ز کــف بیــرون کنیــم /گــر کــه فردایــی نباشــد ،چــون کنیــم».
در ادامــه بــه شــعر «عنکبوتــی ســاکت و صبــور» ویتمــن میپردازیــم .ایــن شــعر تجربـهای
در فــرم اســت کــه دو بنــد پنــج ســطری را بــا شــبکهای در همتنیــده از توصیــف و اســتعاره
بــه هــم پیونــد میزنــد ( .)Warren, 2006راوی در بنــد نخســت عنکبوتــی را بــه تصویــر
میکشــد کــه تــار میتنــد و بــا پرتــاب آن میکوشــد تــا بــا جهــان بیــرون ارتبــاط برقــرار
کنــد:
عنکبوتی ساکت و صبور
مشخص کردم جایی را روی دماغه کوچکی که او تنها ایستاده بود
و مشخص میکرد که چگونه فضای وسیع خالی پیرامونش را کشف کند
او از خودش تار و تار و تار را پرت میکرد به جلو
()2
پیوســته تــار میتنیــد و پیوســته بــدون خســتگی و ســریع آن را پــرت میکــرد.
در بنــد دوم ،راوی روح خــود را مــورد خطــاب قــرار میدهــد؛ روحــی کــه در تــاش اســت
ی برســد:
تــا بیــن شــعرش و خواننــدگان آن در آینــده پلــی بزنــد تــا بــه جاودانگ ـ 
و تو ای روح من در جایی ایستادهای
که از همه گسسته و با فضای بیکران اقیانوسگونه احاطه شده
بیوقفــه در اندیشــهای ،بــا وجــود خطــر بــه پیــش مــیروی ،پرتــاب میکنــی و
کرههــا را میجویــی تــا بــه هــم وصــل کنــی
تا زمانی که آن پلی که تو نیاز داری تشکیل شود و لنگر بگیرد
رشته ظریفی که تو پرت میکنی ،به جایی بگیرد ای روح من.
تا زمانی که 
بــا بررســی نســبت شــعر پرویــن بــا شــعر ویتمــن ،میتــوان گفــت رشــتهای کــه عنکبــوت
شــعر ویتمــن تنیــد و پــرت کــرد ،زمــان و مــکان را درنوردیــد و ســرانجام بــه شــعر فارســی
پرویــن در ایــران ســده چهاردهــم رســید.
شباهتهای دو عنکبوت
عنکبــوت شــعر «جــوالی خــدا» شــباهتهایی بــا عنکبــوت شــعر ویتمــن دارد .عنکبــوت
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شــعر ویتمــن فعــال ،پرانــرژی و پرتــاش اســت« :او از خــودش تــار و تــار و تــار را پــرت
میکــرد بــه جلــو /پیوســته تــار میتنیــد و پیوســته بــدون خســتگی و ســریع آن را پــرت
میکــرد» .ایــن ســطرها بیشــباهت بــه توصیــف عنکبــوت از خــودش در شــعر پرویــن
نیســت« :ســعی کردیــم آنچــه فرصــت یافتیــم /بافتیــم و بافتیــم و بافتیــم» .تکــرار ســهباره
"بافتیــم" در شــعر پرویــن بــه پشــتکار و تــاش خســتگیناپذیر عنکبــوت اشــاره میکنــد؛
همانطــور کــه تکــرار سـهباره "تــار" در ســطر چهــارم شــعر ویتمــن .عنکبــوت شــعر ویتمــن
"ســاکت" اســت؛ همانطــور کــه عنکبــوت شــعر پرویــن «درسهــا م ـیداد بینطــق و کالم» و
«چرخـهاش میگــردد ،امــا بیصداســت» .عنکبــوت شــعر ویتمــن "صبــور" اســت و عنکبــوت
شــعر پرویــن همیــن ویژگــی را دارد:
گــر د َرد ایــن پــرده ،چــرخ پــردهدر
گر ســحر ویــران کنند این ســقف و بام
گــر ز یــک کنجــم برانــد روزگار
مــا کــه عمــری پــردهداری کردهایــم
گاه جاروبســت و گــه گــرد و نســیم

رخــت بربنــدم ،روم جــای دگــر
خان ـ ه دیگــر بســازم وقــت شــام
گوشــه دیگــر نمایــم اختیــار
در حــوادث ،بردبــاری کردهایــم
کهنــه نتــوان کــرد این عهــد قدیم

عنکبــوت در شــعر ویتمــن "تنهــا "1اســت؛ همانطــور کــه عنکبــوت در شــعر پرویــن
"گوشـهگیر" و ســاکن "کنــج عزلــت" اســت .عــاوهبــر ایــن ،عنکبــوت در هــر دو شــعر بیانگــر
شــخصیت شــاعر اســت .در شــعر ویتمــن ،تنهابــودن در فضــای بیکــران و تــاش پیوســته برای
برقــراری ارتبــاط بــا دنیــا ،شــباهت اساســی عنکبــوت بنــد نخســت شــعر و روح شــاعر در بنــد
دوم اســت .بــا توجــه بــه ایــن شــباهت عنکبــوت و روح شــاعر ،میتــوان گفــت عنکبوتــی کــه
در بنــد نخســت بهطــور خســتگیناپذیری بــا تنیــدن و پرتــاب تــار بــرای برقــراری پیونــد بــا
ناشــناختهها تــاش میکنــد ،همــان روح شــاعر در بنــد دوم شــعر اســت کــه میکوشــد تــا از
طریــق شــعرش بــا خوانندگانــی کــه در آینــده میآینــد ،ارتبــاط برقــرار کنــد و از ایــن طریــق
بقــا و فناناپذیــری خــود را تضمیــن کنــد و آرام بگیــرد .ارتبــاط معنایــی بیــن عنکبــوت و روح
شــاعر در ســطر پایانــی شــعر بــه اوج میرســد؛ آنجــا کــه روح شــاعر بــه عنکبوتــی تشــبیه
ـته ظریفــی را بــرای برقــراری پیونــد پــرت میکنــد .ارتبــاط مشــابهی نیــز
شدهاســت کــه رشـ 
بیــن عنکبــوت شــعر پرویــن و شــاعر دیــده میشــود .جــوال (جــواله و جوالهــه) بــه معنــی
بافنــده اســت و بهطــور اســتعاری بــرای عنکبــوت نیــز بــهکار رفتهاســت .در بیــت زیــر از
موالنــا "جوالهــه" بــه معنــی بافنــده بــهکار رفتهاســت:
میگفت ز مستی که تر از تار ندانم
جوالهه تردامن ما تار بدرید
( ،4731ج اول.)175 :
و در بیت دیگری از او «جواله» به معنی عنکبوت به کار رفتهاست:
به گردش میتنیدم همچو جواله
چو گنج جان به کنج خانه آمد
(همان ،ج دوم.)873 :
از همــان عنــوان شــعر «جــوالی خــدا» پیداســت کــه عنکبــوت بافنــده اســت و اســتعاره
Isolated
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"بافندگــی" سرتاســر شــعر را فــرا گرفتهاســت .بافتــن عــاوه بــر معنــای معمــول ،بــه اســتفاده
(ماهرانــه) از زبــان نیــز اشــاره میکنــد و نمونههــای آن در شــعر کالســیک فارســی دیــده
میشــود؛ ماننــد بیــت زیــر از فردوســی:
که مغز سخن بافتم پیش ازان
کنون خامهای یافتم بیش ازان
مشــخص شــد پــس نــه ایــن معنــی بافتــن و نــه عنکبــوت بهمثابــه بافنــده ،نــوآوری پرویــن
نیســت؛ امــا پیونــد بیــن ایــن دو مفهــوم و معرفــی عنکبوتــی کــه شــاعر را نمایندگــی میکنــد،
دســتاورد نوآورانــه پرویــن در قلمــرو شــعر فارســی اســت .خوانــش دقیــق شــعر «جــوالی
خــدا» در پرتــو ایــن یافتــه بــه مــا کمــک میکنــد تــا جنبههایــی از وجــود پرویــن شــاعر را در
عنکبــوت ایــن شــعر بیابیــم؛ موضوعــی کــه در بخشهــای بعــدی بــه آن خواهیــم پرداخــت.
عنکبــوت شــعر «جــوالی خــدا» کــه نمــاد تــاش و فعالیــت اســت ،بــه عنکبــوت پرانــرژی
و ســختکوش شــعر ویتمــن بیشــتر میمانــد تــا عنکبوتــی کــه در ســنت شــعر فارســی ســراغ
ـده تارهــای ظریــف و نیــز شــکارچی مگــس
داریــم .در شــعر کالســیک فارســی ،عنکبــوت بافنـ 
بودهاســت .همچنیــن النــه عنکبــوت (بــا اشــاره بــه آیــات قــرآن :مثلالذیــن اتخذوا مــن دوناهلل
اولیــاء کمثــل العنکبــوت اتخــذت بیتـــا و ان اوهــن البیــوت لبیــت العنکبــوت  )...نشــانهای از
سســتی و فناپذیــری حاصــل فعالیــت بشــر بودهاســت ( .)Karimi-Hakkak, 1995: 180ســنت
ادبــی فارســی بــه جنبههــای مثبــت عنکبــوت نیــز توجــه نشــان دادهاســت؛ از جملــه عنکبــوت
اراده خداونــد (براســاس داســتان هجــرت پیامبــر از مکــه بــه
بهعنــوان وســیلهای بــرای تحقــق 
مدینــه و پنهانشــدن در غــاری کــه بــر دهانــهاش عنکبوتــی تــار تنیــد) معرفــی شدهاســت.
همچنیــن اشــاره بــه ظاهــر نهچنــدان زیبــای عنکبــوت ،بــرای بیــان کماهمیتبــودن زیبایــی
ظاهــری در مقایســه بــا ویژگیهــای مثبــت اخالقــی بــهکار رفتهاســت (Karimi-Hakkak,
 .)1995: 179چنانکــه آشــکار شــد ،عنکبــوت در ســنت ادبیــات فارســی پیــش از پرویــن
برخــاف عنکبــوت در شــعر «عنکبوتــی ســاکت و صبــور» و شــعر «جــوالی خــدا» نمــاد
تــاش و سختکوشــی نبودهاســت .ایــن نکتــه ارتبــاط محکــم شــعر پرویــن و شــعر ویتمــن
را روشــن میکنــد.
پیدایش عنکبوت دورگه
عنکبــوت در شــعر «جــوالی خــدا» ویژگــی کوشــش و پشــتکار را از شــعر ویتمــن
گرفتــه و همزمــان ویژگیهــای عرفانــی را از پیشــینیان خــود در ســنت ادبــی فارســی بــه
ارث بردهاســت .از ســده هفتــم هجــری ،تقريبــ ًا همــه اشــعار فارســی يــا آشــكارا عرفانــی
بودهانــد يــا نشــانههای تصــوف در آنهــا مشــهود بودهاســت و درنتیجــه در ســنت ادبــی
فارســی درهمتنيدگــی عرفــان و شــعر از بديهيــات اســت (دیویــس)۶۵ :۱۳۹۱ ،؛ بنابرایــن
عجیــب نمینمایــد اگــر عنکبــوت شــعر «جــوالی خــدا» ویژگیهایــی همچــون پرهیــزگاری
و بیتفاوتــی نســبت بــه لــذات دنیــوی داشــته باشــد کــه او را بــه ســنت شــعر فارســی پیونــد
میدهــد .عنکبــوت در شــعر پرویــن همینطــور کــه از عنــوان شــعر برمیآیــد "جــوالی
خــدا" اســت و خــود میگویــد« :در تکاپوییــم مــا در راه دوســت /کارفرمــا او و کارآگاه
اوســت» .همچنیــن بیــت پایانــی شــعر تأکیــد میکنــد کــه «عنکبــوت ...جــوالی خداســت».
پرویــن ،میــراث ســنت ادبیــات فارســیـ ویژگیهــای عرفانــی عنکبــوتـ را بــا صفــت
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تالشــگری عنکبــوت در شــعر ویتمــن پیونــد زده و شــعری ســروده کــه مؤثرتریــن شــعر
فارســی در بزرگداشــت تــاش و فعالیــت نامیــده شدهاســت (مؤیــد.)۲۲ :۱۳۶۵ ،
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،شــعر «جــوالی خــدا» در قالــب مناظــره ســروده
شدهاســت .مناظــره کــه نمونههایــش در نظــم و نثــر فارســی وجــود داشــت و از ابــزار مؤثــر
بــرای بیــان نــکات اخالقــی در ادبیــات تعلیمــی بــود ،بــه دوران پیــش از اســام برمیگــردد.
ـره درخــت خرمــا بــا بــز در منظومــه درخــت
از نمونههــای نخســت مناظــره میتــوان از مناظـ 
آســوریک در ادبیــات پهلــوی اشــکانی نــام بــرد .از نمونههــای بعــدی نیــز میتــوان بــه پنــج
قصیــده اســدی طوســی در قــرن پنجــم و آثــار عنصــری "اســتاد ایــن فــن" اشــاره کــرد کــه
مناظــره «بــاز و کالغ» او «نخســتین مناظــره معــروف در ادبیــات فارســی» (مشــرف)۱۳۹ :۱۳۹۱ ،
اســت .نظامــی و موالنــا مناظــره را در آثــار عرفانــی و عاشــقانه بــهکار بردنــد (Seyed-Gohrab,
دوره معاصــر در آثــار بهــار وجــود دارد.
 .)2013: 1مناظــره در آثــار ســعدی و همچنیــن در 
بــه نظــر مؤیــد ،پرویــن هــم در کیفیــت و هــم در کمیــت مناظــره ،بــر همــه پیشــینیان برتــری
جستهاســت ( .)Moayyad, 1985شــخصیتهایی کــه ادبیــات فارســی بــرای مناظــره بــه پرویــن
ارائــه میکــرد ،طبیعتــ ًا ویژگیهایشــان پیشتــر در ایــن ســنت ادبــی مشــخص شــده بــود.
یکــی از نشــانههای نــوآوری پرویــن ،گزینــش اشــیا و ابــزار روزمــره از جملــه نــخ ،ســوزن،
ســیر و پیــاز بــود کــه بــه دلیــل تازگـی در ادبیــات فارســی شــخصیتهای ناشــناختهای بودنــد
و شــاعر میتوانســت ویژگیهــای مــد نظــر خــودش را بــه ایــن شــخصیتهای تــازه نســبت
دهــد؛ امــا حتــی زمانــی کــه او شــخصیتی را بــرای مناظرههایــش برمیگزینــد کــه پیشــینهای
در ســنت ادبــی فارســی دارد ،آن شــخصیت را بــه ویژگیهــای پیشــین محــدود نمیکنــد و بــا
نــوآوری ،شــخصیتی بــا ویژگیهــای تــازه میآفرینــد؛ عنکبــوت شــعر «جــوالی خــدا» یکــی از
ایــن شخصیتهاســت .پرویــن بــرای عنکبــوت در ایــن شــعرـ همانطــور کــه از عنــوان شــعر
برمیآیــدـ دو ویژگــی را از میــان ویژگیهــای عنکبــوت در ســنت ادبــی فارســی برجســته
اراده خداونــد؛ ســپس ایــن شــخصیت را بــه مناظــره ـ از
میســازد :بافندگــی و وســیله تحقــق 
گونههــای محبــوب او در ادبیــات فارســیـ وارد میکنــد .عنکبــوت پرویــن در ایــن مناظــره،
شــخصیتی منحصربهفــرد اســت کــه حاصــل آمیــزش ویژگیهــای عنکبــوت شــعر ویتمــن
بــا ویژگیهــای عنکبــوت ســنت ادبــی فارســی اســت .ایــن شــخصیت تــازه دورگــه فارســیـ
ویتمنــی نشــانه نبــوغ و نــوآوری شــاعر فارس ـیزبان اســت.
در شــعر ویتمــن هیــچ اشــارهای بــه جنســیت عنکبــوت نمیشــود؛ امــا میتــوان
نشــانههایی از جنســیت عنکبــوت در شــعر پرویــن یافــت؛ اگرچــه بــه صراحــت بیــان
نشدهاســت .عنکبــوت شــعر پرویــن بافنــدهای اســت "پشــت در افتــاده" کــه بــا "دوک" و
"پخــت" وپــز مشــغول اســت و "پــرده" میآویــزد .ناگفتــه پیداســت کــه "پــرده" عــاوه بــر
پوشــش و حجــاب ،بــه بــکارت زنــان نیــز اشــاره میکنــد" .دوک" کــه آلــت نختابــی و ابــزار
کار عنکبــوت اســت نیــز ابــزاری زنانــ ه اســت .نمونــه زیــر از فردوســی اســت:
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بــدان شــهر دختــر فــراوان بــدی
بــه یــک روی نزدیکتــر بــود کــوه
ازان هــر یکــی پنبــه بــردی به ســنگ
گرامــی یکــی دختــرش بــود و بــس
چنــان بُــد کــه روزی همــه همگــروه
برآمیختنــد آن کجــا داشــتند

کــه بــیکام جوینــده نــان بــدی
شــدندی همــه دختــران همگــروه
یکی دوکدانــی ز چوب خدنگ...
که نشــمردی او دختران را به کس
نشســتند بــا دوک در پیــش کــوه
بــه گاه خــورش دوک بگذاشــتند
( ،6831دفتر ششم.)071 :

نمونه زیر از عطار ،دوک را ابزازی زنانه و مایه تحقیر مردان میداند:
گر مردی خویشتن ببینیم

اندر پس دوکدان نشینیم

دیگر نزنیم الف مردی

وز شرم ره زنان گزینیم

همچنین بیت زیر از سنایی:
بدین همت که اندر سر همی داری سر اندر کش

سزای پنبه و دوکی ،نه مرد رزم و میدانی

بیــت زیــر بــاز هــم از ســنایی ،دوک را ابــزاری زنانــه میدانــد در برابــر نیــزه ،گــرز ،کمــان
و تیــر کــه ابــزار جنــگاوری و مردانــه هســتند:
در میان دوکدان الف هر تردامنی

نیزه و گرز و کمان و تیر عیاری مجوی
(.)715 :1380

همچنین بیت زیر از نظامی:
خنیاگر زن صریر دوک است

تیر آلت جعبه ملوکست

در بخــش دوم شــعر «جــوالی خــدا» کاهــل بــه عنکبــوت میگویــد« :کــس نخواهــد
دیدنــت در پشــت در /کــس نخواهــد خواندنــت ز اهــل هنــر» .در ایــن بیــت جنبــه زنانــه
عنکبــوت برجســته شدهاســت؛ زن هنرمنــدی کــه بــه اندرونــی محــدود شدهاســت و جامعــه
ســنتی مردســاالر ،او را بهعنــوان یــک هنرمنــد بــه رســمیت نمیشناســد .توصیــف مشــرف
ـه انزواطلــب" و "یکســره گــرم کار بــودن" او اشــاره میکنــد (:۱۳۹۱
از پرویــن کــه بــه "روحیـ 
 )۷۸دقیق ـ ًا بــا توصیــف نخســت پرویــن از عنکبــوت «گــرم کار /گوش ـهگیر از ســرد و گــرم
روزگار» همخوانــی دارد و بــا انــدک دقتــی در شــعر «جــوالی خــدا» میتــوان ویژگیهــای
پرویــن شــاعر را در شــخصیت عنکبــوت یافــت.
بــا توجــه بــه اینکــه حمایــت از حقــوق زنــان و انتقــاد از مردســاالری جامعــه ســنتی از
موضوعــات مهــم شــعر پرویــن بودهاســت (حســینی ،)۵ :۱۳۸۹ ،مناظــره عنکبــوت و کاهــل
ـه مردســاالر پنداشــت.
در شــعر «جــوالی خــدا» را میتــوان مناظــره میــان زنــی شــاعر و جامعـ 
موضــع دو طــرف ایــن مناظــره بهطــور برابــر متقاعدکننــده نیســت تــا خواننــده بتوانــد بــا هــر
دو طــرف بــه یــک میــزان همدلــی کنــد .بخــش نخســت و چهــارم بــه راوی /پروین تعلــق دارد
ـه مردســاالر
کــه شــاعر در آن آزادانــه عنکبــوت /زن شــاعر را بــزرگ مـیدارد و کاهــل /جامعـ 
را محکــوم میکنــد .از همــان بیــت نخســت و حتــی از همــان واژه آغازیــنِ شــعر پرویــن کــه
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خواننــده بــا شــخصیت کاهــل روبــهرو میشــود ،تکلیفــش بــا ایــن شــخصیت روشــن اســت
و میدانــد کــه نمیتــوان بــا آن همدلــی کــرد؛ «کاهلــی در گوش ـهای افتــاد سســت /خســته و
رنجــور ،امــا تندرســت» .بالفاصلــه پــس از همــان آشــنایی اولیــه کوتــاه بــا شــخصیت کاهــل در
بیــت نخســت ،خواننــده منتظــر ورود شــخصیت دیگــر مناظــره اســت و ایــن انتظــار چنــدان بــه
درازا نمیانجامــد؛ زیــرا از بیــت دوم شــخصیت عنکبــوت وارد صحنــه میشــود .تمــام بخــش
نخســت بهجــز بیــت اول دربــاره عنکبــوت /زن شــاعر و در ســتایش اوســت؛ شــخصیتی
کــه "پیشبیــن"" ،کاردان"" ،مهنــدس"" ،صاحــبکار"" ،معمــار"" ،ســربلند"" ،مشکلپســند"
و "اوســتاد" معرفــی میشــود .در واقــع در همیــن بخــش نخســت میتــوان نتیجهگیــری
شــعر در بخــش پایانــی را پیشبینــی کــرد .پرویــن بــا بهرهگیــری از مجــوز شــاعرانهای کــه
دارد کاهــل /جامعــه مردســاالر را در همیــن شــروع شــعر شکســت میدهــد ،پیــش از آنکــه
حتــی مناظــره آغــاز شــود و از او بخواهــد لــب بــه ســخن بگشــاید .در ادامــه و پــس از بخــش
نخســت ،تمامــی شــعر در بزرگداشــت عنکبــوت /زن شــاعر در برابــر کاهــل /جامعــه مردســاالر
اســت .عنکبــوت ،شــخصیت چیــره مناظــره اســت و درنهایــت ،جمعبنــدی مناظــره در تقویــت
موضــع اوســت .بخــش چهــارم شــعر کــه بــا عنکبــوت بهعنــوان "جــوالی خــدا" بــه پایــان
ـده هــر
میرســد ،در ســتایش ایــن شــخصیت اســت .همانطــور کــه خــدای قــادر متعــال برنـ 
رقابــت و ســتیزی اســت ،جــوالی "او" هــم در ایــن مناظــره برنــده اســت.
درجایجــای شــعر پرویــن ،نشــانههای آشــنایی وی بــا ســنت ادبــی فارســی آشــکار اســت
و اشــعارش یــادآور ســرودههای ناصرخســرو ،منوچهــری ،ســنایی ،انــوری ،نظامــی ،عطــار و
موالناســت (مشــرف .)۱۳۹۱ ،پرویــن ،آنطــور کــه بــرادرش گفتهاســت ،چنــان درگیــر ســرودن
شــعرهای خــود بــود کــه فرصــت چندانــی بــرای توجــه جــدی بــه نوپــردازان شــعر و نثــر
فارســی از جملــه نیمــا و هدایــت نداشــت (ابوالفتــح اعتصامــی)۲۷۴ :۱۳۶۵ ،؛ امــا دســتکم
توجــه او بــه شــخصیت عنکبــوت شــعر آمریکایــی و بهرهجســتن از ایــن شــخصیت بــرای
بیــان احساســات و نظــرات شــاعر زن معاصــر ،ایــن نظــر را کــه پرویــن خــود را بــه میــراث
ادبیــات فارســی محــدود کــرده بــود و شــاعری غیرشــخصی بــود ،بــه چالــش میکشــد.
از آثــار او بــه دلیــل حمایــت بیچونوچــرا از مردســاالری ( )Alishan, 1994و همچنیــن
وابســتگی شــدید بــه ســنت ادبــی و عــدم نــوآوری انتقــاد شدهاســت ()Davaran, 1994؛ امــا
همانطــور کــه ایــن نوشــتار بــا بررســی دقیــق شــعر «جــوالی خــدا» روشــن کــرد ،ایــن شــعر
میتوانــد دریچــه تــازهای بــه کارنامــه شــاعری پرویــن بگشــاید« .جــوالی خــدا» عنکبوتــی
اســت برآمــده از منابــع متعــدد کــه بخشــی از آن بــرای خواننــدگان شــعر پرویــن در دهههــای
ـده چهاردهــم آشــکار بــود و بخشــی دیگــر در ایــن نوشــتار بررســی شــد .پرویــن
نخســتین سـ 
برخــی از ویژگیهــای عنکبــوت شــعر ویتمــن؛ بهویــژه صبــر ،ســکوت ،گوشــهگیری و
تــاش خســتگیناپذیر را همخــوان بــا شــرایط خــود بهعنــوان زن شــاعر ایرانــی ابتــدای ســده
چهاردهــم میدیــد و از ایــن ویژگیهــای عنکبــوت ویتمــن بــرای بیــان احساســات و نظــرات
ـه مردســاالر بهــره جســت" .دوک" بهعنــوان ابــزاری زنانــهـ کــه در
خــود در مناظــره بــا جامعـ 
ســنت ادبــی فارســی ،بــرای تحقیــر و ســرافکندگی اســتفاده میشــدـ در دســتان عنکبــوت شــعر
ـه ســرفرازی اســت.
پرویــن نــه مایــه حقــارت ،بلکــه "دوک همــت" و مایـ 
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بــا وجــود تمامــی شــباهتها بیــن عنکبــوت شــعر پرویــن و عنکبــوت شــعر ویتمــن
یــک تفــاوت اساســی نیــز بیــن ایــن دو دیــده میشــود؛ عنکبــوت ویتمــن ماجراجــو اســت،
بــا وجــود خطــر بــه پیــش م ـیرود ،پرتــاب میکنــد ،کرههــا را میجویــد تــا بــه هــم وصــل
رشــته ظریفــی کــه پــرت

کنــد و تــا زمانــی کــه آن پلــی کــه نیــاز دارد ،تشــکیل نشــود و
میکنــد ،بــه جایــی نگیــرد و بــه هدفــش نرســد ،دســت برنمــیدارد؛ درحالیکــه عنکبــوت
گوشـهگیر و ســاکن کنــج عزلــت شــعر پرویــن چنــدان ماجراجــو نیســت و هرچنــد بیهــدف
نیســت؛ امــا تکلیــف بــرای او در اولویــت اســت ،تکلیفــی کــه خــدا بــر دوش او گذاشــته و
او بــا انجــام رســالتش دلخــوش و راضــی اســت؛ «در تکاپوییــم مــا در راه دوســت /کارفرمــا
او و کارآگاه اوســت» .ریشــه ایــن تفــاوت را میتــوان در شــرایط متفــاوت دو شــاعر جســت؛
ویتمــن شــاعر مــرد پیشــتاز در ادبیــات نوپــا و مردســاالر آمریــکا بــود و پرویــن شــاعر زن
میــراثدار ســنت ادبــی هزارســاله بــا صــدای مســلط مردانــه کــه فضــای چندانــی بــرای کشــف
()3
و ماجراجویــی بــه زنــان نم ـیداد.
نتیجه
ـه آمریکایــی ،بــا شــعر ویتمــن آشــنا شــده
پرویــن در همــان ســالهای تحصیــل در مدرسـ 
بــود .اهمیــت ویتمــن بهعنــوان بنیانگــذار شــعر آزاد آمریــکا و شــهرت جهانــی او حتــی در
ـه ســوم قــرن بیســتم میــادی( )4ـ همزمــان بــا حضــور پرویــن در مدرســه آمریکایــیـ بــه
دهـ 
ـه آمریکایــی موجــود بــود .حتــی
حــدی بــود کــه حتمـ ًا نســخهای از کتــاب شــعر او در مدرسـ 
اگــر بــه دالیــل "اخالقــی" ایــن نســخه تنهــا شــامل گزیــدهای از اشــعار ویتمــن بــود ،بــاز هــم
"عنکبوتــی ســاکت و صبــور" راه خــود را بــه چنیــن نســخههایی بــاز کــرده بــود )5(.عالوهبــر
ایــن چهبســا پرویــن از طریــق پــدرش کــه در همــان روزهــا شــعر ویتمــن را ترجمــه کــرده
بــود )6(،بــه ترجم ـه یــا متــن انگلیســی آن دسترســی داشتهاســت .پرویــن در برخــورد بــا ایــن
شــعر ویژگیهــای جالــب عنکبــوت شــعر ویتمــن از جملــه تــاش خســتگیناپذیر او را کــه
برایــش تازگــی داشــت ،برگزیــد و بــه شــعر خــودش وارد کــرد.
ـه پرویــن بــرای زنــان جامع ـهاش و بــرای خــودش بهعنــوان زن روشــنفکر ایرانــی
دغدغـ 
دهههــای ابتدایــی ســده چهاردهــم ،او را بــه ســمت آفرینــش یــک شــخصیت تــازه ســوق
داد؛ عنکبوتــی کــه بهطــور کل ســخنگوی زنــان آن عصــر و بهطــور خــاص نماینــده شــخص
ـانه پذیــرش خــاق پرویــن از
خــودش بهعنــوان زن شــاعر بــود .شــعر «جــوالی خــدا» نشـ 
ـه شــایان توجــه ایــن اســت کــه
شــعر «عنکبوتــی ســاکت و صبــور» ویتمــن اســت؛ امــا نکتـ 
عنکبــوت شــعر پرویــن نــه دقیقـ ًا عنکبــوت شــعر ویتمــن اســت و نــه کامـ ً
ا عنکبــوت برآمــده
از ســنت ادبــی فارســی اســت؛ بلکــه آمیــزهای از ویژگیهــای ایــن دو و درواقــع بیانگــر
قــدرت آفرینــش ادبــی پرویــن در "امتــزاج" شــعر شــرق و غــرب اســت .عوامــل متعــددی را
میتــوان در آفرینــش ایــن موجــود تــازه برشــمرد؛ از جملــه تجربــه پرویــن بهعنــوان یــک
شــاعر زن در جامعــه ســنتی مردســاالر ایــران ،ســنت ادبــی مناظــره و شــعر عرفانــی ادبیــات
فارســی ،ویژگیهــای عنکبــوت در شــعر ویتمــن و از همــه مهمتــر خالقیــت و شــم ادبــی
پرویــن در آمیــزش ایــن ویژگیهــا .تعامــل متــون و بافتهــای مختلــف بــه پذیــرش خــاق
ایــن شــعر ویتمــن در ادبیــات فارســی انجامیــد کــه خــود نمونــهای از تعامــل بینافرهنگــی
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دخیــل در پذیــرش ادبــی اســت.
در دهههــای ابتدایــی ســده چهاردهــم ،بســتر مناســبی بــرای نوگرایــی و تحــول شــعر
فارســی در ایــران فراهــم شــدهبــود .ایــن نوگرایــی نیازمنــد عناصــر ادبــی تــازهای بــود کــه
بخشــی از آن از دل فرهنگهــای دیگــر بــه شــعر فارســی راه پیــدا میکــرد .یکــی از ایــن
عناصــر تــازه ،عنکبــوت پرتــاش شــعر ویتمــن بــود کــه بــا تیزبینــی و نبــوغ پرویــن در
پذیــرش خــاق شــعر ویتمــن بــه شــعر پرویــن وارد شــد .ورود ایــن شــخصیت تــازه بــه شــعر
پرویــن بــه آفرینــش عنکبــوت دورگــه فارســیـ ویتمنــی انجامیــد کــه در شــعر فارســی خــوش
نشســت .مشــرف بــر آن اســت کــه:
ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نویســندگان و منتقــدان عصــر پرویــن ،او را در شــمار
مدرنیسـتها؛ یعنــی اهــل تجــدد قــرار دادهانــد .درواقــع پرویــن ،حدفاصــل و حلقــه
رابطــی اســت کــه شــعر معاصــر ایــران را بــه ادبیــات بازگشــت ارتبــاط میدهــد و
ایــن نکتــه ،بســیار اهمیــت دارد .شــعر او کــه امــروز در نظــر مــا کام ـ ً
ا بــه اســلوب
قدیــم جلــوه میکنــد ،هــم از لحــاظ درونمایــه و هــم از لحــاظ نحــوه تعبیــر در
عصــر خــودش "جدیــد" بودهاســت (.)۹۴ :۱۳۹۱
همانطــور کــه ایــن پژوهــش نشــان میدهــد ،بررســی موشــکافانه شــعر پرویــن در بســتر
ـه ادبیــات
تاریخــی و ادبــی آن و مطالعــه ارتباطــش بــا ســنت ادبــی فارســی از یکســو و گنجینـ 
جهــان از ســوی دیگــر ،نهتنهــا در درک چرایــی "جدیــد" بــودن پرویــن "در عصــر خــودش"،
بلکــه حتــی در شــناخت تازگیهــای هنــر او بــرای عصــر حاضــر نیــز بــه پژوهشــگران
ادبیــات فارســی یــاری میرســاند .چنیــن خوانشهایــی از پذیــرش خــاق ادبیــات جهــان در
شــعر معاصــر فارســی ،زمینــه را بــرای درک بهتــر رابط ـه شــعر فارســی و ادبیــات جهــان
فراهــم میکنــد .همچنیــن ایــن پژوهشهــا ،نــوری تــازه بــه رابطــه ســنت و نــوآوری در
ـه پیچیــده در شــعر شــاعران معاصــری کــه
ادبیــات فارســی میتابانــد و بــه بازبینــی ایــن رابطـ 
سهمشــان در نــوآوری ادبــی فارســی نادیــده گرفتــه شدهاســت،میانجامــد؛ شــاعرانی کــه
صرف ـ ًا بــه "جــرم" ســرودن شــعر در قالبهــای کالســیک" ،ســنتی" و "ســنتگرا" نامیــده و
از دایــره نــوآوران بیــرون رانــده میشــوند.
سپاســگزاری :ایــن پژوهــش بــا حمایــت بنیــاد الکســاندر فــن همبلــت امکانپذیــر
شدهاســت .نگارنــده از مصطفــی حســینی ،آدینــه خجســتهپور ،اصغــر ســیدغراب ،ســمانه
فرهــادی ،اد فلســم ،روحانگیــز کراچــی و والتــر گرونتســوایگ کــه بــا کمــک فکــری و نظــرات
سازندهشــان بــه بهبــود ایــن پژوهــش کمــک کردنــد ،سپاســگزاری میکنــد .انتشــار ایــن
پژوهــش بــه زبــان فارســی مرهــون تشــویق احمــد کریمــی حــکاک و نظــر ایشــان مبنــی بــر
شناســاندن نوآوریهــای پرویــن بــه خواننــدگان فارســیزبان اســت .نگارنــده همچنیــن از
نظــرات راهگشــای داوران تشــکر میکنــد .بخشهایــی از ایــن پژوهــش پیشتــر در کتــاب
و مقالــه زیــر منتشــر شدهاســت.
Fomeshi, B. M. (2019). The Persian Whitman: Beyond a Literary Reception. Leiden
University Press.
Fomeshi, B. M. (2018). ‘Till the gossamer thread you fling catch somewhere’: Parvin
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پینوشتها

( )۱۹۳۶–۱۸۶۴( Arthur Brisbane )1روزنامهنگار معروف آمریکایی که سرمقالههایش بسیار پرخواننده بود و در
تاریخ مطبوعات آمریکا بر شیوه ی نگارش سرمقاله تأثیر قابل توجهی داشت.
( )2ترجمه از نگارنده است.
( )3این خوانش مرهون نظر استاد کریمی حکاک است
Fomeshi, Behnam M. The Per�.
( )4برای آشنایی بیشتر با شهرت و اهمیت شعر ویتمن در آن زمان ر.ک
sian Whitman: Beyond a Literary Reception. Leiden: Leiden University Press, 2019.
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قرار نداشته باشد« ،عنکبوتی ساکت و صبور» برای دختران نوجوان مدرسه در ایران “مناسب” بود.
( )6نخستین ترجمه از ویتمن به فارسی با عنوان «شهر بزرگ» توسط یوسف اعتصامالملک انجام شد و در سال
 ۱۳۰۱در مجله بهار منتشر شد.
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‘Spindle of Endeavor’ in the Hands of a Mixed-Breed Spider: Parvin Etesami’s
Creative Reception of Whitman
Behnam Fomeshi1

Abstract
In her poetry Pravin Etesami (1907-1941) has freely borrowed from multiple sources,
including Aesop’s and La Fontaine’s Fables, her father’s translations of foreign
literatures, as well as Persian classical poetry. However, the resulting work remained
distinctly her own. A number of critical studies have investigated the relationship
between Etesami’s poem “God’s Weaver” and various texts that inspired or influenced
it. Such studies argue that the poem “is based” on a translation into Persian of an
editorial by Arthur Brisbane. However, the present paper examines “God’s Weaver”
in relation to Walt Whitman’s “A Noiseless Patient Spider” to shed light on Etesami’s
yet unexplored creative reception of Whitman. The paper ends with suggestions on
revisiting the relation between tradition and modernity in Persian poetry as well as
the relation between Persian poetry and world literature.
Keywords: Creative Reception, “God’s Weaver”, Parvin Etesami, Walt Whitman,
World Literature.
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