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چکيده
عشق به وطن ،از مهمترین مؤلّفة شعری صالح عبدالصبور و عبدالوهاب البیاتی است ،آنها بهخوبی شور و اشتیاق خود را نسبت
به وطن بیان کردهاند .از شاعران وطنگرای ادب فارسی میتوان به نیما یوشیج اشاره کرد که با تمام عشق و عالقه ،وطن خود را
به تصویر میکشد .پژوهش حاضر ،مبتنی بر روش تحلیلی  -تطبیقی است .نتیجة پژوهش این است که وطن ،موضوع اصلی شعر
صالح عبدالصّبور ،البیاتی و نیما یوشیج است .زادگاه برای آنان که چندین سال بهاجبار شرایط سیاسی از آن دور ماندهاند ،بهسان
مدینة فاضله است .آنها همگان را به وطندوستی و دفاع از وطن فرامیخوانند؛ لذا این پژوهش میکوشد تا نحوة بازیابی و
بهکارگیری مؤ ّلفة وطن را به روش تطبیقی در آثار و اندیشههای صالح عبدالصّبور ،عبدالوهّاب البیاتی و نیما مورد بررسی قرار
دهد.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،وطن ،صالح عبدالصّبور ،عبدالوهّاب البیاتی ،نیما یوشیج.
 .1تاریخ دریافت1332/4/22 :
 .2رایانامة نویسندة مسئولs.saremi66@yahoo.com :
 .3رایانامهseyedi@um.ac.ir :
 .4رایانامهmabad@ferdowsi.um.ac.ir :
 .5رایانامهheidaryan@ferdowsi.um.ac.ir :

تاریخ پذیرش1332/6/31 :
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 .3پيشگفتار
 .3-3تعریف موضوع

عمدهترین وظیفه و کارکرد ادبیّات تطبیقی ،مقایسه و موازنة میان آثار ادبی پدیدآمده در زبانهاای متتلا

و

تبیین موارد تشابه و تفاوت آن آثار از جنبهها و زوایای گوناگون است .ادبیّاات تطبیقای ،از رواباط ادبای ملا
متتل

با یکدیگر و نیز از انعکاس و بازتاب ادبیّاات ملّتای در ادبیّاات ملّات یاا ملا دیگار ساتن مایگویاد

(ر.ک :ندا .)104 :1333 ،معنای جدید وطن بهعنوان یک واحد جغرافیایی و سیاسای مشاتّص کاه باا مفهاوم
ملّیّت و حاکمیّت سیاسی ملّتها ارتباا تنگاتنا
ادبیّات از دیرباز ،آیینة تمامنمای احساسات و عواط

دارد ،در فرهنا

بشاری ساابقة چنادان دیریناهای نادارد.

بشر باوده اسات .در ایان میاان ،وطان یکای از مساایلی

است که ذهن شاعران را به خود مشغول داشته و احساسات آنان را در سارایش شاعر وطنای برانگیتتاه اسات.
گرچه مفهوم وطن در هر دورهای بسته باه شارایط اجتمااعی ،سیاسای و اقلیمای و تحات تااثیر مساایلی چاون
جن

 ،تجاوز بیگانگان ،رواج یک آرمان ،عقیده یا مسلک در دورهای خاا ،،جهاانبینی هار شااعر و ...در

جلوههای متنوّعی نمایان شده ،امّا همواره یکی از دغدغههای ذهنی شااعران باوده و اهمّیّات و جایگااه آن در
مضامین شعر عربی و فارسی و ...غیر قاب انکار است .عشق باه وطان پدیادهای رازآلاود اسات کاه در اعمااق
ناخودآگاه جمعی انسان ،جای دارد؛ بهگونهای که انسان ،هنگاام مارآ آرزوی برگشات باه زماین ماادری و
دفنشدن در خاک وطن را دارد .ترسِ به خاک سپرده شدن در جای دیگار و احسااس خرساندی از پیوساتن
دوباره به سرزمین مادری ،در بسیاری از آثار و نوشتهها یافات مایشاود .کماال احسااس باومیباودن ،چرخاة
تکاملی از تولّد تا مرآ را میسازد (ر.ک :الیاده.)161 :1331 ،
 .8-3ضرورت ،اهمّيّت و هدف

مفهوم وطن در شعر صالح عبدالصّبور( ،)1عبدالوهّاب بیاتی( )2و نیماا یوشایج( )3باا مساای اجتمااعی و سیاسای
متعدّدی درهم تنیده است ،لذا این پژوهش بر آن است تا یک مؤلّفة مشترک را در شعر ایشاان ماورد بررسای
و تحلی قرار دهد.
 .1-3پرسش پژوهش

 بازتاب مؤلّفة وطن در شعر این سه شاعر چگونه است؟ .4-3پيشينة پژوهش

پیش از این ،موضوع وطن در شعر معروف رصاافی ،فادوی طوقاان و باارودی و در ادبیّاات فارسای در شاعر
بهار ،سنایی ،شهریار ،سپهری ،شاملو و ...انجام شده است ،امّا جای این موضوع در میان پژوهشها خاالی باود؛
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عبدالصابور و دیاوان نیماا
ّ
لذا پژوهش حاضر ،بر آن است تا با تکیه بر منابعی مانند دیوان بیاتی ،دیاوان صاالح
یوشیج ،مفهوم وطن یا همان سرزمین مادری را در شعر این سه شاعر عربی و فارسای ماورد تطبیاق قارار دهاد
که در تحقیقات و پژوهش هاچنین موضوعی تا به حال صورت نگرفته است.
 .5-3روش پژوهش و چارچوب نظری

این پژوهش ،بر آن است تا موضوع و سبک این سه شاعر برجسته را در توصی

وطان ،باه روش توصایفی –

تحلیلی ،تفسیر و تبیین کند .در حقیقت ،پژوهش حاضر ،کوششی اسات در بازیاابی نحاوة باهکارگیری مؤلّفاة
وطن در شعر صالح عبدالصّبور ،عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج.
 .8پردازش تحليلی موضوع
 .3-8سيمای وطن در اندیشة صالح عبدالصّبور ،عبدالوهّاب بياتی و نيما یوشيج
 .3-3-8سيمای وطن در اندیشة صالح عبدالصّبور

اشتیاق به وطن و حسّ دوری از آن در شعر عربی قدمت طوالنی دارد ،بهطوری که در آغاز قصیدههاا هماراه
با وص

اطالل و دمن دیده میشود .شعر وطنی در ادبیّات معاصر در اوای قارن  13مایالدی ،پاس از هجاوم

ناپلئون به مصر بهوجود آمد و در شعر شاعرانی که بهخاطر فقر و شرایط ستت ،پس از جن های داخلای باه
توساط چهاار نفار آغااز شاد :رفاعاه
آمریکای شمالی مهاجرت کردند رشد یافت؛ امّاا شاعر وطنای در مصار ّ
طهطاوی ،عبداهلل ندیم ،بارودی و اسماعی صابری .اینهاا در شاعلهورکردن روح مباارزه در ماردم و بیاداری
آنها نقش مهمّی داشتند و مردم را به مبارزه ضدّ استعمارگران برمیانگیتتند کاه ایان امار سارانجام منجار باه
تبعید و زندانیشدن آنها شد .صالح عبدالصّبور ،وطان را چناین توصای

مایکناد :وطان برجای اسات کاه

خورشید طالیی بر صفحة سنگی نهاده و ماه بلندمرتبه آن را زینت میدهد و باد بر آن مایوزد ،ولای وا اسافا
از این برج که در گرداب زمان سقو کند و پایههای آن ویران گردد:

«أبکی برجاً عراین الصدر الفتُوح /الشُمس ...الوشُ الُ هيب علُی الُنت الصُخري /والقمُر علُی فرقُ ال ُايل /دیُُ الُریح /إیُ
ای ز ن التربیح /الربج هتاوی يف سُتقق ُ اللحُي /سُاق ِيف الوشُا الدبقُ  /قائمتُا الُربج الجُروح /ه ،ای ونُن!» (عبدالصُبور
.)063 :8991
(ترجمه :برای برجی با سینهای و گشاده است می گریم /خورشید بهسان خال طالیی بر پشات سانگی اسات /و مااه بار
فرق بلندش /خروس باد (بادنما) /بسیار خوب .ای روزگار ستتی /برج در گرداب عاذابآور فرومایافتاد /و در آبای
چسبناک افتاد /برج مجروح را نگه داشتند /افسوس ای وطن)...

بار دیگر صالح عبدالصّبور ،وطن را به اسبی تشبیه میکند که قاصد معاراج اسات .نقاره و نقاش و نگااری از
مروارید و مرجان آن را زینت میدهد .اسب شیهه میکشد که سوارکار مشهور او را یاری میکناد .آه از ایان
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اسب و روزگاری که به او خیانت کرد و او را به دست دجّالها سپرد .دجّاالنی که نقش و نگاار آن را غاارت
کردند و گوهرة چشم آن را گرفتند و بین خود تقسیم کردند:
«أبک ُي ه ُراً وً ً شُُدوداً يف درب ال ُراج إلُُی م /ه ُراً نیقُُاری ال ُریف ُُن الف ُ  /والوش ُي واللؤلُُؤ والیُُاقو  /ه ُراً یصُُهل
ویمح  /یقتظر فارسُ ال لُ  /إیُ ای ز ُن النُ ا  /جُاا الُدجا  /الُدجاالن ال شُر دجُالی الائُ الائتُان نزعُوا الُریف سُلبوا

ایقو الوشي /واقرتعوا مث اقتسموا جوهر عیقی اللؤلؤيت /ه ،ای ونن!» (مهان)068 :
(ترجمه :میگریم بر کرّهاسبی که بیپروا و بسته بهسوی معراج الی اهلل است /کرّهاسبی با دو باال و پرهاایش از نقاره /و
نگارین و آراسته با مروارید و یاقوت /کرّهاسبی که شیهه و فریااد مایزناد /منترار ساوارکار نشاانهدارش اسات /بسایار
خوب ،ای زمان خواری و پستی! /دجّال آمد /دو ،ده ،صد ،دویست دجّال آمدناد و پار را کندناد و یااقوت آراساته را
دزدیدند /و ضربه زدند و سپس گوهر چشمان مروارید مانندش را تقسیم کردند /افسوس ای وطن!)

صالح عبدالصّبور ،رمزی از رموز وطن را باقی نگذاشته ،مگر اینکه بر آن گریاه کارده یاا آن را مادح کارده،
حتّی پرچم مصر را نیز فراموش نکرده و در قصیدة « رتفُ أبُداً» آن را وص

کرده از نرر وی ،زیباترین پدیاده

در هستی ،پرچم بلند و عریم سرزمینش است که رمزی برای بزرگی و آزادگای اسات .مصاریهاا آن لحراة
گرانبها را که پرچم آنان برافراشته شد ،شناختند و از قلبهایشان تپّاهای از خااک را سااختند تاا پارچم را بار
فرازش نگه دارند و قلبهایشان زینت و جواهری برای او بهشمار میرود؛ و آن زیباترین و شری ترین اشایا
است ،غروب بر او میخندد ،ابر بر آن سایه میاندازد ،ماه بر آن بوسه میزناد و شافقِ آغشاته باه خاون آن را
میشوید و برای اینکه همیشه نورانی باشد بدن مصریها را میسوزانند و در شبهاای ناامیادی مانناد شاتص
امیدوار لبتند میزند و شاعر ندا سر میدهد :ای پرچم پرافتتار:

«لرتتف لرتتف ای أیها اجملید /ای أمجل الشیاا يف عیقی أنت ای خفاق /ای أیها ال ظُی ای ببُوب ای رفیُ ای هیُ  /ای کُل شُي ٍا
کان يف احلیا ِ أو یکون /ای علمي ای عل احلری  /فداا تلُ الل ِ
حظة اجملید ِ الثریُ ُ /ی إلُی السُ ِ
کون ُن أربابقُا ألُو  /لیج لُوا
قلوهب تالً ن ر
الرتاب /یقوم فوق ال لُ  /لیفتلُوا عُروقه سُاریةً َیُد  /یُزین فرعهُا ال لُ  /لیقسُجوا أای هُ دیباجُةً خ ُراا تُر ِيف
اهلُواا /کوج ِهُُُ القبیُُل ای علُ  /و ُُن بیُُاق القلتُُی رُُی تشخصُُان للسُماا /تسُُتمار ِ
ان يف لیُُايل الیُُِ ِ بسُُمة الرجاا/هاللُُُ
الوسُُی ای علُ  /فرتتفُ ای أشُُر الشُُیاا /أفُُدیُ عُ ِ
ُاعداً إلُُی السُماا /کاُُائ ٍر ُُن ااقُ ِ
ُان یققُُر السُُحاب والجُواا /لت ُ ِ
ُحُ
السُُاا لُُُ /سُُحابةس سُُخی س تظلُُ /والقمُُر الزاهُي یقبِلُُُ /والشُفق الخ ُُوب لُُد ِاا یغسُُلُ /لقحُُرتق علُُی الُُدی جسُُو قا
لکی تقریأنت» (.)865-864 :8969
(ترجمه :باال برو باال برو ای باشکوه /ای زیباترین شی در چشمان من /تو تپنده هساتی ای بازرآ ،ای دوستداشاتنی،
ای بلندمرتبه /ای باشکوه /ای همهچیز در زندگی /ای پرچم من ،پرچم آزادی /فدای آن لحرة زیبای باابهات /هازاران
از دوستان ما بهسوی سکون و آرامش رفتند /تا قلبهایشان را تلی از خاک قرار دهند /تا بر باالی آن علم و بیرق قارار
گیرد و در رآهای روان و خوب تنیاده شاود /موهاایش را علام زینات مایدهاد /تاا روزهایشاان را باهساان دیباچاة
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سبزرنگی که در هوا تکان میخورد ،ببافد و آن ،بهسان چهرة زیبای توست ای علام /و از سافیدی دو چشام ،هنگاامی
که به آسمان بنگرند /لبتند امید را در شبهای یاس و ناامیدیام میبارد /ماه زیبایت ای علم /برافراشاته خاواهی شاد؛
ای شری ترین اشیا  /جانم را فدای تو میکنم در حاالی کاه بهساوی آسامان بااال مایروی /باهساان پرنادهای کاه باا
بالهایش ابر و هوا را میشکافد /تا شامگاه بر تو بتندد /ابری ستاوتمند که بر تو سایه میافکند /و ماهی درخشان کاه
بر تو بوسه میزند /و غروبی خضابشده که با خون تو را میشوید /تاا بار امتاداد جسام ماا را بساوزاند تاا تاو ناورانی
شوی).

عبدالصّبور آنجا که از دوران درخشان گذشتة وطن صحبت میکند ،برای فهمانادن عماق مقصاود خاود،
از وطن به آغوش مادر تعبیر میکناد .وطان بارای او آرمانشاهر اسات .جاایی کاه وی در آنجاا باه آراماش
میرسد .از اینکه وطنش در دسات حاکماان ساتمگر قارار گرفات و آن را ویاران نمودناد ،بسایار انادوهگین
است .وطنی که در چشمان عبدالصّبور بهسان قصری رفیع و زیبا است.
 .8-3-8سيمای وطن در اندیشة عبدالوهّاب بياتی

عبدالوهّاب البیاتی هم در سرودة « ُوا بغُدادي» با در نررگرفتن اص مهامّ مکتاب رمانتیسام کاه بازگشات باه
طبیعت است ،بغداد را آرمانشهری مایداناد کاه آرزوی دیادن آسامان نیلگاون ،دجلاه ،جویبارهاا و تماامی
جلوههای زیبایش را در سر دارد و با حسرت و اشتیاق تمام مردم شهرش را میطلبد:

«بغُداد ای دیقُ القجُُوم /والشُمس والنفُُا والکُروم /واُُُو واهلمُوم /تُُی أری ُا الزرقُُاا  /تقُبِاب للهفُ ُِة واحلفُی /تُُی
أری دجلة يف اُریف  /لت ِهباً رزین /هتجر ،الایور /وأنت ای دیق القخی ِل و ِ
البکاا /ساقیةً خ راا /تُدور يف ردیق ُِة الع ِ
ُیل /تُی
ی الصغا ِر تشُرق لابی ُِة والصُ ِ
فاا /وهُ یقُا ون علُی الرع ِ
أری شارعُ الاویل  /تغسل ال اارِ /يف عتمة القها ِر /وأع ِ
ُیف /تُی
أری ش ُ يب! /ای دیقُُة القجُ ِ
ُد/لجل عیقیُُُ أا ش ُری سد/لجل عیقِیُُُ أا وری ُ سد /يف ه ُ  ،الدوا ُ ُِة الس ُ ِ
ِ
وداا /يف
ُوم .../ای ون ُ ِ الب یُ

ه  ،النوا ِر تی أری اا الزرقاا ووج ِهُ الصا د( »...البیايت .)455-454 :8995
(ترجمه :بغداد ای شهر ستارهها /ای شهر خورشید و کودکان و تاکستانها /و ترس و غم و اندوه /چه هنگاامی آسامان
آبیات را خواهم دید /که با آه و ناله و سوز دل بتپد /.کی رود دجله در پااییز را خاواهم دیاد /کاه ملتهاب و غمگاین
است /پرندگانش او را ترک میکنند /و تو ای شهر نتلستان و گریه /نهرهاای سابزرن  /کاه در نهالساتان شاامگاهی
میچرخد /چه هنگام خیابان طوالنی تو را ببینم /که بارانها او را میشویند /در پایان نیماروزی /چشامههاای کوچاک
طبیعت را روشن میکند و صفا میدهد .آنها در پیادهروها میخوابند /چه وقت مردمم را میبیانم /ای شاهر ساتارههاا/
ای وطن دوردست من /بهخاطر دیدن تو من آوارهام /به خاطر دیدن تو تنهایم /در این گرداب سیاه /در این نورها /چاه
هنگام آسمان آبیات و چهرة قوی و محکمت را خواهم دید).

در ادامه ،شاعر با تعبیر «اشک» کاه نمااد وااگاان غمانگیاز شاعرش اسات ،حسارت و دلتنگای خاود را بارای
وطنش بیان میکند .وی اشکهایش (شعر غمگیانش) را بارای وطان خاود مایداناد و آنهاا را بازگوکننادة
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خاطرات گذشتة خود در بغداد تعری

میکند:

ایيت الُيت /کانُت بِلی ُِل احلُ ِ ِ ص ِ
«بغداد ه ي د يت ِيف اهلوی /و ا د ِ
وعي غری أش اریة /ذوبت فِیها ِذکر ِ
ُباریة /وأ قیُا س غ ُةس لُن
تز  /أنفاسها يف عزلتی ذاکِیة /بغداد اِن ظاِ ي لِلهوی.)44 :8995( »...
(ترجمه :بغداد این اشکهای من بهخاطر عشق است /و اشکهایم چیزی جز شاعرهایم نیسات /خااطراتم در آن محاو
شده /خاطراتی که در شب عشق چراغم بودهاند /آرزوهای تازهای که همیشگی است /نفسهایش در تنهااییام پااک
است /بغداد همانا من تشنة عشق هستم)...

شاعر ،در سرودة «أعدن إلی ون » ،خود را آوارهای دورمانده از وطن میپندارد .او که راهی برای بازگشات باه
وطنش نمییابد ،همنوا با تمامی جلوههای طبیعی ازجمله پرندگان و درختان ،ملتمسانه از معبودش مایخواهاد
وی را به سرزمینش بازگرداند:

ُقح غیمُ  /علُُی ُ ِ
ُوا مُ  /...أغقُُی ال ر
شُروق /أغقُُی الغیُ /أغقی الربیُ  /أذوب يف
«اِهلُُِی أ ِعُُدن /إلُُی ونُ عقُُدلِی  /علُُی جُ ِ
اع  /أا لست ِ
قايت الصقی  /عقی ربی بِالدي احلزین /...أغ ِ الرب ِ
رر ِ
راِل /إهلي أ ِعدن /إلی ون ( ...مهان.)443 :
(ترجمه :خداوندا مرا به وطنم بازگردان ،همچون بلبلی که بر بال ابر /بار روی ناور ساتارهاش /...بارای طلاوع خورشاید
میخوانم /برای غروب خورشید میخوانم /برای بهار میخوانم /در التهاب شعلهها ذوب میشوم /در شاعلههاای وطان
غمانگیزم /من در رؤیا نیستم /برای شکوفهها میخوانم /خداوندا مرا برگردان /به وطنم )...

همچنین در قصیدة «رسر يف بغداد» بار دیگر برای کامیابیها و بازگشت به سرزمین خاود از جلاوههاای طبیعای
مدد میجوید .وی با جانبتشی به ابر ،آن را پرندهای مجسّم میکند کاه بار بالهاایش ساوار شاده و او را باه
آغوش دشتهای سرسبز وطنش میبرد:

«أحبث عن سحاب  /خ راا تسُمح عُن الکابُ ِ /
لملُ ِ إلُی بُِراري ونُ ِ  /إلُی رقُوِ السوسُن /مقحقُِی فراشُ و مُ  /وقاُر ِهبُا
أبل ظمِی( »...مهان.)08 :
(ترجمه :در جستوجوی ابری سبز هستم که از غم رها کند /که مرا بهسوی دشتهای وطنم ببرد /به باغهای سوسن/
به من پروانه و ستاره دهد /و قطرهای که بهوسیلة آن تشنگیام را سیراب کنم)...

از قصایدی که غم و اندوه ناشای از غربتای را کاه در مادّت اقاامتش در پایتتات اتاریش (ویان) ،باه تصاویر
میکشد احساساتش را در آن شرح میدهد :سفرهای کوتااهی باه اطاراف اتاریش و روساتاهای اطارافش باا
ذوالنّون ایوب و با شاگردان عرب که آنجا درس مایخواندناد داشات و او را باه نوشاتن شاعر و شاوق وطان
برمیانگیتت .همة قصایدی که در این مرحله آنها را نوشت و همة آنچه را کاه در دو مجموعاه جماعآوری
کرد «کلمُا ال مُو » متمایز و شفّاف بهشک واضحی است که بر آنهاا غباار ناازکی از انادوه نشساته اسات.
سفر اوّل وی به اروپا بود که قب از این سفر ،در دوران غربت و تنهایی به زیباایی آنجاا چیازی را ندیاده باود.
دوباره آن سکوت و تنهایی را اختیار کرد و آنها را در قصایدش به تصویر کشید:
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ِ
س ُود واهل ُ ِ
ُاب /رلمُُت /والف ُراق ای ربیبُ ُِيت
ُارب نری ُ سد /يف غاب ُ ٍ /يف ون ُ ٍن ب یُ ٍُد /تتب ُ ال ُ ائب /عُُرب الُُرباري ال ر
«رلمُُت ان هُ س
اب /إن بال ونن /أ و يف دیق ٍة َهول ٍة /أ و  /ای ربیبيت وردي بال ونن( »...البیايت .)449 :8995
ع س
(ترجمه :خواب دیدم که بهسان آوارهای در جنگلی /در وطنی دور فرار کردم /و گارآهاا مارا دنباال مایکردناد /از
خشکیها و صحراهای سیاه و تپّهها (گذشتم) /خواب دیدم /ای محبوب من! فراق عذاب است /همانا من بدون وطان/
در شهری گمنام میمیرم /ای محبوب من! همانا من بدون وطن میمیرم)...

شدّت گامهای غربتی که بر بیاتی وارد شده است ،چنان مینماید کاه خاودش را مانناد آوارهای مایدیاد کاه
گرگان گرسنه او را دنبال میکنند و آنچه بر اندوهش میافزایاد ،هماان یااد محباوب و دوری از اوسات کاه
احساس مرآ را بر وی غالب میکند .سالهایی که بیاتی در غربات گذراناد ساالهای خشکساالی ساتت و
شدیدی بود و محیطی که به آن وارد شد ،هیچ نشا و شادابیای نداشت .صدای آواز پرنادگانش باه گاوش
نمیرسید و آسمان زمستانش سیاه و کبود بود .به همین خاطر از جور آن سالها با غم و اندوه شاکایت و گلاه
میکند .بیاتی بهسان گلی در آن سالها پژمرده شد:...

« دن بال فجر ی ِ
غایها االید /هجُر کقائِسُها عصُافری الربیُ  /فلِمُن تُغقُِی /...أهکُ ا م ِ ُی ِ
السُقون /..وُی ُِزق القلُ ال ُ اب/
لباب /ن وي ِِکما ت وي الزابق ِيف الرت ِ
ب ٍ
وحنن ن قفی إلی قفی و ن ٍ
اب( »...البیايت .)40 :8946
(ترجمااه :شااهری باادون طلااوع خورشااید ،یااخ و ساارما آن را ماایپوشاااند /و گنجشااکهاای بهاااری در بهااار معابااد و
کلیساهایش را ترک کردند /برای چه کسی آواز میخوانی؟  /...آیا اینگوناه ساالهاا مایگاذرد /و عاذاب قلابش را
پارهپاره میکند /و ما از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر و از دری به در دیگر /از باین مایرویام همچناان کاه زنبقهاا در
خاک پژمرده میشوند)...

این ابیات ،از یک سو اندوه بیاتی را ترسیم میکند و از دیگرسو ،از نفاس انادوهگین برخاساته مایشاود؛
نفسی که علیه جوامع و شهرهای جدیدی که همهچیز را به خاموشی و رکود تبادی مایکناد ،قیاام مایکناد.
سکوت روستا ،محیط آن را سیاه و کدر نمیکند و بیاتی در سایة درختان آن روستا لذّت میبرد.
الفاااا اناادوهگینی کااه بیاااتی در شااعرش بااهکااار ماایگیاارد ،برخاسااته از درون ناراحاات و غمگااین و
شکستخورده از زندگی است .غم دوری از وطن برای بیاتی بسیار سنگین اسات ،دایام در ایان تفکّار اسات
که بازگشت او به بهشت زمینیاش کی فرامیرسد .روزهای زیبایی کاه هار لحراه در برابار چشامان او مارور
میشود .به اقتضای این خیاالت و ذهنیّت از وااگانی استفاده میکند کاه هماة ایان درد فاراق را بتواناد بارای
متاطب و شنونده به تصویر بکشد.
 .1-3-8سيمای وطن در اندیشة نيما یوشيج

عشق نیما به یوش و دلبستگی به خاطرات زادگاهش در نوشتهها و یادداشتهای روزاناه و ناماههاای متعادّد او
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بااه باارادرش «الدِبِان» و خااواهرانش «ناکیتااا و بهجاات» و دوسااتان و آشاانایانش بازتاااب یافتااه اساات .از نمونااه
نامههایش میتوان چنین اشاره کرد:
«هوای آزاد این قلّه را به هیچچیز نمیفروشم ،کام تر از کتاب ،طبیعت و بهتر از شراب ،آب سارد و گاوارای
این چشمة کوچک است که صدای ترشّحات آن از این تتتهسن

دور نمیشود .کوه اُری و نِی کُاال خیلای

خلوت و مطباوع طباع مان اسات؛ متصوصااک نای کاال .بادبتت آنهاایی کاه از اینجاا و از درک فوایاد آن
محروماند» (یوشیج.)10 :1351 ،
یا در سرودة «برف» چنین میگوید:
«وازنا پیدا نیست /من دلم ستت گرفته است از این /میهمانخانة مهمانکش روزش تاریک /که باه جاان هام
نشناخته انداخته است /چند تن خوابآلود /چند تن ناهموار /چند تن ناهوشیار( »...همان.)320 :1320 ،
همچنین در سرودة «به یاد وطنم» چنین میسراید:
«ای فراکُش دو سال میگذرد /که من از روی دلکشت دورم /نیست با من دلم ز من ببرد /کاه چاه ساوی تاو
باز مهجورم /اینهمه هیچ ،ای فاراکش مان /دور مانادن ز روی تاو ساتت اسات /دوریات کاساته اسات ز
آتش من /چیست این بتت؟ مرآ یا بتت است؟» (همان.)123 :
«یوش وطن من است و من وطنم را دوسات دارم ،طبیعات آن را خاراب مایکناد ناه سساتی و بایاساتقاللی»
(همان.)134 :
او در نامهای به برادرش الدبن؛ دلبستگی از یوش را اینگونه بیان میکند:
«میدانی که من چقدر به یوش عالقه دارم .قطعاک همانقدر هم ،تو به آن عالقاه داری .سرگذشاتهاایی را کاه
از زندگی کوهنشینهای قفقاز در یاازده ساال قبا باا هام مایخوانادیم؛ بیشاتر از هماین نقطاهنرر در نرار ماا
دلچسب واقع میشد که شباهت به زندگی ییالقی خود ما داشت» (همان.)133 :1363 ،
خاطرات نیما از یوش و عشق به زادگاهش در شعرهای او به دو صورت بازتاب یافتاه اسات :در بعضای از
شعرها بهصورت آشکار و صریح این عشق و عالقه بیان شده است :مانناد شاعرهای «باه یااد وطانم»« ،خوشای
من»« ،امزناسر»« ،ماخ اوال»« ،برف» و «از عمارت پدرم» .در بعضی دیگار از شاعرها ایان خااطرات و عالقاه باه
زادگاه اگرچه آشکار نیست ،امّا بهصورت پنهان و پوشیده احساس میشود ،شاعرهایی چاون «کاار شاب پاا»،
«در پیش کومهام»« ،کک کی»« ،پاسها از شب گذشته»« ،ترا من چشم در راهم»« ،شب پرّه سااح نزدیاک»،
«خانهام ابری است»« ،ریرا»« ،شب است» و «در شب زمساتانی» کاه از اینگوناه شاعر نیماا هساتند .نیماا از راه
نگرش به بیرون و واقعیّاتهاای طبیعات و زنادگی متااثّر مایشاد ،او حتّای وقتای در خلاوت و انازوای کلباة
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روستایی خویش به دور از غوغای مردم و شهرها میزیست ،این خلوت و انزوا را دوست مایداشات و الزماة
کار شاعر میشمرد و نگاهش به بیرون و واقعیّتهای طبیعت و حیات بود.
«قوقولی قوقو :خروس میخواند /از درون نهفت خلوت ده /از نشایب رهای کاه چاون رآ خشاک /در تان
مردگان دواند خون» (همان.)420 :1320 ،
«این شعر نیما سرشار از امید و شادی است و طلوع صبح و آزادی را در آواز خروس وعده میدهاد ،تصااویر
بدیع و روشن به استقبال شکستن طلسم شب میشاتابد و مارغ آزادی و زیباایی را از قفاس تنا

زنادان رهاا

مییابد» (داوران )63 :1333 ،عشق نیما یوشیج به یوش و دلبستگیاش به زادگاه در نوشتههاا و یادداشاتهاای
روزانه و نامههای متعدّد دیگری به برادرش الدبن و خواهرانش ناکیتا و بهجت و دوستان و آشانایانش بازتااب
یافته است .نمونهای از نامهی او به خواهرش ناکیتا:
«امروز هنوز آفتاب طلوع نکرده ،عموی من به شهر رسید و مکتوب تو را به من داد .هیچچیز بارای مان بیشاتر
از این رقّتانگیز نبود که شروع کرد به گفتن حکایت مهماننوازیهایش نسابت باه آنهاایی کاه باا خاود باه
والیت آورده بود .تمام کوهها کاش میشکست و در درّهها فرومیریتت ،کااش راه را توفاانهاا و زلزلاههاا
مسدود میکرد و یک نفر از اه شهر نمیتوانست محلّی را کاه مان در آن متولّاد شادهام را ببیناد» (طاهبااز،
)246 :1363
قسمتی از شعر «ترا من چشم در راهم» عشق و دلبستگی به زادگاهش به «صورت نهان» حس میشود:
«ترا من چشم در راهم شباهنگام /که میگیرناد در شااخ تالجان ساایههاا رنا

سایاهی /وزان دلخساتگانت

راست اندوهی فراهم /ترا من چشم در راهم» (یوشیج.)512 :1320،
نیما نیز غم خود را به زیبایی و با اندوه به تصویر میکشد و از خاطرات خود با گوسفندان میگوید:
«اینجاست که من به ره فتادم /بودم با برّهها همآغوش /ابر ،گ و کوه پیش چشمم /آوازه زن

گله در

گوش» (همان.)62 :
او در «اجاق خاموش» به یاد اجاقی میافتد که روز یا شب یا روزگارانی آتش در آن روشن بود و گرما و
روشنی میداد و به جمعی که در اطرافش گرد آمده بود ،خوراک تازه میداد:
«مانده از شبهای دورادور /بار مسایر خاامش جنگا  /سان چینای از اجااق خارد /انادرو خاکساتر ساردی
همچنان کاندر غباراندودة اندیشاههای مان ماللانگیاز /طارح تصاویری در آن هار چیاز داساتانی ،حاصالش
دردی /روز شیرینم که با من آتش داشت» (همان)130 :
او به خاطر دوری از وطن مینالد و چنین میگوید:
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«هر نگاه من به سویی ،فکر سوی آشیان /میکند دریا هم از اندوه من با من بیان /تا فرودآیم بادان ساوهای تاو
یک روز من /کاش بودم در وطن ،ای کاش بودم در وطن» (همان.)153 :
یوش برای نیما بهسان کعبة آمالی است که رسیدن به آن یعنی برآورده بزرآترین آرزوها .او باا عشاق و
اندوهی پنهان در قلبش یوش را توصی

میکند و تمام خاطرات شیرینش را مارور مایکناد .شاعر وطنای در

سرودههای نیما بیانی رمانتیک و سرشار از احساس و عاطفه و تعلّق را نشان میدهد .نیماا هام باهساان همتایاان
عربزبان خویش وطن را مدینة فاضله میداند و از دوری آن اندوهگین میشود.
نتيجه
در شعر شاعران معاصر همچون صالح عبدالصّبور ،نیما و عبدالوهّاب البیاتی ،احساس عشق به وطان و جانباازی در راه
آزادی آن ،بهخوبی متجلّی است و بهدلی اینکه درونمایة اصلی شعر میهنی این سه شاعر ،تحریک حسّ وطندوساتی
و تکیه بر ملّیگرایی ،بهمنرور خلق روحیة پایداری در میان مردم اسات ،لاذا شاعر اجتمااعی و سیاسای ایانهاا ،وجاوه
اشتراک فراوانی با هم یافته است .صالح عبدالصّبور ،نیما یوشیج و عبدالوهّاب البیاتی به خااطر ساالهاایی کاه مجباور
شدند دور از وطن خویش باشند ،بازگشت به وطن و بهدستآوردن خاطرات دوبارة آن ،برایشاان هادفی بسایار واال و
مهم بود .این سه شاعر بهخوبی توانستند وطن خویش را به تصویر بکشند؛ چراکه مصر ،یوش مازنادران و عاراق بارای
آنها بهمنزلة آرمانشهر و مدینة فاضله است .هر سه شاعر بیانی شیوا و دلکش در توصیفات خویش از وطان داشاتند و
بهترین وااهها و تصاویر را برای آنچه در ذهن نسبت به وطن خود داشتند ،بهکار گرفتند .توصیفات و دلتنگیهای نیماا
از وطنش نسبت به دو شاعر دیگر ،حسّی گارم دارد و باه احساساات متاطاب نزدیاک و دلنشاینتار اسات .بیااتی نیاز
بهخوبی از وطنش یاد میکند و توصیفاتش ملموس را تصویر میکند که به توصیفات نیما نزدیکتر است (توصایفات
بیاتی بیشتر جنبة سیاسی و ملّی دارد ،امّا توصیفات نیما ،جنبة احساسی و رمانتیک را بیشتر نشان مایدهاد)؛ امّاا صاالح،
زبان ساده و شیرین را با تشبیهات و استعارات درمیآمیزد به همین خاطر از سادگی بیان دور میشود.

 .4پینوشتها
( )1در میان شاعران پس از جن

جهانی دوّم ،یعنی طرفداران تجدّد شعری در مصر ،صالح عبدالصّبور از همه معاروفتار اسات.

اهمّیّت او به دو جهت است -1 :نمایندة شعر آزاد در مصر بهشامار مایرود؛  -2در حاوزة شاعر دراماتیاک موفّاقتارین تجرباهگر
بهحساب میآید (ر.ک :شفیعی کدکنی .)223 :1330 ،صالح عبدالصّبور ،شاعر ،نمایشنامهنویس ،ناقاد و نویساندة بازرآ معاصار
عرب در سال . 1331م در روستای زقاقیق مصر در خانوادهای متوسّط و فرهنگی زاده شاد .تولّاد او بایشاباهت باه عروسای نباود،
چراکه اوّلین پسر خانواده بود و پدر و مادرش چه رؤیاهایی که بارای کاودک خاود در سار نمایپروراناد (ر.ک :توفیاق بیضاون،
 .)14-13 :1413این کودک آرام از همان آغاز دوستدار مطالعه و تحصی بود .در شک گیری شتصیّت او پادر و ماادر و باهویژه
مادربزرگش نقش عمدهای را بر عهده داشاتند (ر.ک :هماان .)12-16 :صاالح تاا ساال . 1346م در مادارس ابتادایی و دبیرساتان
زقاقیق بود ،پس به دانشکدة ادبیّات در قاهره وارد شد و تا ساال  1351م در آنجاا باه تحصای پرداخات ،بعاد از فارغالتّحصایلی باه

بررسی تطبیقی مؤلّفههای معنایی «سرزمین مادری» در شعر صالح عبدالصّبور ،عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج 103/
تاادریس زبااان عرباای مشااغول شااد و نویسااندة ادباای در مجلّ اة روز الیوسُُف و عُُباح اُُُری و روزنام اة الهُرام شااد؛ افاازون باار ایاان،
مسئولیتهای مهمّ دیگری را نیز بر عهده داشت که عبارتاند از مدیر انتشارات انجمن نویسندگان مصری ،مشااور وزیار فرهنا
و(...ر.ک :الیسوعی .)326 :1336 ،اوّلین فعّالیّت سیاسی او باه دورة دبیرساتان برمایگاردد؛ آنگااه کاه باه گاروه اخاوان المسالمین
پیوست بهعنوان عضو فعّالی در امور دینی و سیاسی به مدّت دو سال در خدمت این گروه و اصول و عقاید آنها قارار گرفات؛ امّاا
پس از آشنایی با آثار نویسندگانی چون عقاد ،طه حسین و موسای ساالمه دریافات کاه اینگوناه فرقاهها کاه بار پایاة دیان شاک

میگیرد ،توانایی اصالح اجتماعی را ندارند و با خوانش کتاب قُاد الفکُر طه حسین دیگر این گروه و عقاید آنهاا را روشای برتار

نمیدانست و پس از جدایی از این گروه ،به نرریّة لزوم جدایی دین از سیاست رسید و اینکه اصول دین تنها اصالحگار اخالقیاات
است (ر.ک :بیضون .)21-20 :1413 ،بهدنبال فشاار سیاسای ،در ساال . 1331م ایان شااعر دردمناد درگذشات .از مهمتارین آثاار
صالح عبدالصّبور میتوان مجموعاهاشاعار «القُا يف بُالدي»« ،الفُار القُدم» و ...و نمایشانامة « ِسُا احلُالج»« ،لیلُی و َقُون»« ،أ ُری

تقتظر» و ...را نام برد (اسوار.)542 :1331 ،

( )2عبدالوهّاب البیاتی ،در سال . 1326م در بغداد در خانوادهای تنگدست از جامعة سنّتی متولّاد شاد .در نوجاوانی مجاذوب آثاار
معاصر عربی ازجمله آثار جبران خلی جبران و طه حسین شد .او برای گریز از بحران هویت به دانشکدة افسری پیوسات ،امّاا پاس
از دو ماه ،باهعلّات ناساازگاری روحیاة شااعرانهاش باا جاوّ نراامی حااکم ،از اداماه تحصای انصاراف داد و در ساال . 1344م در
دانشسرای عالی بغداد پذیرفته شد و تحصیالت دبیرستان و دانشگاه را در همان شهر اداماه داد و . 1350م از آنجاا در رشاتة زباان و

ادبیّات عرب فارغالتّحصی شد .اوّلین دیوان خود را با نام « الئکة وشیانی» در همان ساال منتشار کارد و در ساال . 1352م باهعنوان
معلّم دبیرستان مشغول به کار شاد و در ساال . 1354م دیاوان «أ ریُق هشُمة» و دیگار آثاارش چاا و منتشار شاد (ر.ک :شافیعی
کدکنی .)136 :1330 ،بیاتی ،از شاعران واقعگرا و از ادیبانی است که توانسته شعر را باهعنوان ساتن انساانی بارای انساانی دیگار و
عاشقی برای عاشق دیگر به متاطبان خود عرضه کناد( .ر.ک :صاالح .)31-21 :1336 ،بایشاک نقاش جریاان سیاسای چا در
عالمگیرکردن شهرت بیاتی را نباید از نرر دور داشت و او نیز از جریان روشنفکری چ بهعنوان سکّوی پارش باه دروازة شاهرت
بهخوبی بهره جست .او مبارزی آزاده بود که عالوه بر تبعید و آوارگی ،دست کم دو بار از او سلب تابعیّت شد .بیااتی یکباار نیاز
چندگاهی پیش از مرآ به ایران آماد و سارانجام در ساال . 1333م بار اثار ساکتة قلبای در دمشاق درگذشات .بیااتی را براسااس
وصیتش نزدیک قبر جدّش ،محییالدّین عربی بر دامنة کوه قاسیون دفن کردند .از مهمترین آثار او میتاوان «دیاوانش» را ناام بارد
(ر.ک :الصّایغ)32 :1323 ،
( )3علی اسفندیاری (نیما یوشیج) فرزند خانزادهای به نام ابراهیم در سال  1224ها.ش در یوش از روستاهای نور مازنادران باه دنیاا
آمد (ر.ک :صدری و همکاران .)232 :1333 ،پدرش با کشاورزی و دامداری زندگی را میگذراناد و نیماا از هماان کاودکی تاا
سنّ دوازدهسالگی در بین چادرنشینان و قبای کوهستانی آنجا به سر برد .نیما میگویاد :زنادگی مان در باین شابانان و ایلتایباناان
گذشت که به هوای چراگاه به نقا دور ییالق و قشالق میکنند و شاب بااالی کاوه دور آتاش جماع مایشاوند (ر.ک :آتشای،
 .)11 :1332آثار این آشنایی را در منرومة «افسانه» ( )1301و بسیاری دیگر از شعر او مایتاوان دیاد .ماالّی یاوش باه او خوانادن و
نوشتن را آموخت .سپس نیما به تهران آمد و در سال  1236در بیستسالگی موفّق به دریافت تصدیقنامه از مدرسة سان لاویی شاد
و این پایان تحصیالت رسمی اوست؛ و در آن مدرسه ادبیّات ،زبان فرانسه و نقّاشی آموخت (ر.ک :طاهباز .)13 :1325 ،نراام وفاا،
استاد ادبیّات و از شاعران کهنگرا ،او را به خطّ شعر و شاعری انداخت و در حاشیة یکای از شاعرهای او نوشات :روح ادبای شاما
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قاب تعالی و تکام است و من مدرسه را به داشتن چنین فرزندی چون شما تبریک میگویم .نیما منرومة «افساانه» را باه ایان شااعر
ارمغان کرده است .در سال  1300ها.ش نام خود را به نیما یوشیج تغییر داد و در بهار  1305ها.ش پدر نیماا بادرود حیاات گفات و
نیما عهدهدار کارهای خانوادة پدری شد .در همین سال با عالیه جهانگیر از خانوادة میرزا جهانگیرخاان صوراسارافی ازدواج کارد،
پس از تولّد پسرش شراگیم ،به آستارا رفت و در مدرسة حکیم نرامی شروع به تدریس کرد و در سال  1311ها.ش به تهاران آماد
و از آنجا به مازندران رفت در ادارة ک ّ انطباعات و انتشارات وزارت فرهنا

شاروع باه کاار کارد و در  13دیمااه  1333هاا.ش

پس از کسالت و بیماری ممتد ،دار فانی را وداع گفت و بدون سر و صدا و غریبهوار در زادگاه خود به خااک ساپرده شاد (ر.ک:
دستغیب 2 :1335 ،و  .)3از مهمترین آثار او میتوان «قصّة رن پریده«« ،افسانه»« ،خاانوادة سارباز»« ،ماانلی»« ،مااخ اوال شاعر مان»،
«مرقد آقا» و ...را نام برد (ر.ک :ترابی)11 :1325 ،

کتابنامه
 .1آتشی ،منوچهر ()1332؛ نيما را بازهم بخوانيم (خيال روزهای روشن) ،تهران :آمیتیس.
 .2اسوار ،موسی ()1331؛ از سرود باران تا مزامير گل سرخ ،تهران :ستن.
 .3الیاده ،میرچا ()1332؛ اسطوره و رمز در اشعار ميرچا الياده ،ترجمة جالل ستاری ،تهران :مرکز.
عبدالوهاب ()5991؛ العما الش ریة ،بریوت :مؤ ّسسة العربیّة لل ّدراسات والنّشر.
 .4البیايت،
ّ

)5991( ---------- .1؛ سفر الفقر والثور  ،بریوت :دار اآلداب.
 .6ترابی ،ضیا الدین ()1325؛ نيمایی دیگر ،تهران :مینا و دنیای نو

 .7توفیق بیضون ،حیدر ()5451؛ عالح عبدالصبور ،بریوت :دار الکتب العلمیّة.
 .3داوران ،ناصر ()1333؛ نيمای نظر ّیهپرداز ،نيمای شاعر ،تبریز :شایسته.
 .3دستغیب ،عبدالعلی ()1335؛ پيامآور اميد و آزادی (نقد و تحليل شعر نيما) ،تهران :آمیتیس.
 .10شفیعی کدکنی ،محمدرضا ()1330؛ شعر معاصر عرب ،تهران :ستن.
الشؤون الثّقافیّة العامة.
 .55صاحل ،مدنی ()5991؛ ه ا هو البیايت ،الطّبعة األولی ،بغداد :دار ّ

صائغ ،یوسف ()5979؛ الش ر احلر يف ال راق ق نشِت رتی عام  ،8951بغداد :مطبعة األدیب البغدادیّه.
 .59ال ّ
 .13صدری افشار ،غالمحسین؛ نسرین حکمی و نسترن حکمی ()1333؛ فرهنگ فارسی اعالم ،تهران :معین.
 .14طاهباز ،سیروس ()1325؛ پر درد کوهستان (زندگی و هنر نيما) ،تهران :زریاب.
)1363( ----------- .15؛ برگزیدة آثار نيما یوشيج به انضمام یادداشتهای روزانه ،تهران :بزرگمهر.
عبدالصبور ,صالح ()5999؛ الدیوان ،بریوت :دار العودة.
.51
ّ

)5919( ---------- .57؛ الدیوان ،بریوت :دار العودة.
 .13ندا ،طه ()1333؛ ادبيّات تطبيقی (األدب المقارن) ،ترجمة هادی منرم ،تهران :نشر نی.
 .59الیسوعی ،روبرت.ب کامل ()5991؛ أعالم الدب ال ريب ال اعر ،بریوت :مرکز دراسات للعامل العريب املعاصر.
 .20یوشیج ،نیما ()1320؛ مجموعة کامل اشعار نيما ،به کوشش سیروس طاهباز ،تهران :نگاه.

بررسی تطبیقی مؤلّفههای معنایی «سرزمین مادری» در شعر صالح عبدالصّبور ،عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج 105/

)1363( -------- .21؛ نامههای نيما ،گردآورنده سیروس طاهباز ،تهران :دفترهای زمانه.
)1351( -------- .22؛ کشتی و طوفان ،تهران :امیرکبیر.

حبوث يف الدب القارن (فصلیة علمیة  -بكمة)
کلیة اآلداب وال لوم اإلنسانیة جا ة رازي کر انشا،

السقة الثا قة ال دد  08خریف  8094هُ .ش 8443 /هُ .ق 4381 /م عص 836-90

الونن يف ش ر عالح عبدالصبور وعبدالوهاب البیايت ونیما یوشیج (دراسة

قارنة)1

سکیق

عار ی گروي2

طالبة ال ّدکتوراه يف فرع اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة فردوسي مشهد ،ایران

رسی سیدي3

سید
أستاذ يف قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة فردوسي مشهد ،ایران

د4

ر ی ه
أستاذ مشارک يف قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة فردوسي مشهد ،ایران
امحدر ا ریدراین

شهري5

أستاذ مشارک يف قسم اللّغة العربیّة وآداهبا ،جامعة فردوسي مشهد ،ایران
اللخص
الشبباعران عب حبّهمببا الطّببالي حیببا الببوط .
بب الببوط یعب ّد أهببم میببزة یتمیّببز هبببا دببعر صببالح
عبدالصبببور وعبببدالوهاب البیببايت .لقببد عبّ ّ
ّ
حب ّ
الشبباعر ا یبرا «نیمبا یودبی » عب حنینبه لبی البوط أوببل تصبویر .یرمبي هبلا البعببد الّبلمل یعتمبد علبی املببنه
مب جهبة أیبرأ ،أفصبش ّ
الوصفي – التّعلیلي ،لبی دراسبة ا بب يف دبعر هبؤء املبلکوری  .ومب أببرع معطیبات البعبد ،أ ّن ا بب هبو املو بوع ال ّبرئیس الّبلمل یبدور
حولببه دببعرهم .أ ببف لببی ذلببع أ ّن اءبتعبباد ع ب الببوط وألسببباب سیاسببیة ،جعلهببم ینمببرون لببی مسببق رأسببهم کمدینببة األحببال  .ويف
بب الببوط والب ّلود عنببه .لببللع دکب اعتبببار هببلا املقببا  ،دراسببة مقارنببة
السببیاذ ذاتببه أ ّ ببم أ ّ ببم وبباولون يف دببعرهم حب ّ
بد امل اطببب علببی حب ّ
ّ
ب.
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عبدالوهاب البیايت ،نیما یودی .
عبدالصبور،
الکلما الدلیلیة :األدب املقارن ،الوط  ،صالح
ّ
ّ
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