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  7في شعر فترة الّدستور في العراق وإيران مظاهر التجديد
 )بساطة اللغة نموذجاً(

 3عبدالّصاحب طهماسبي
 ، کرمانشاه، ایرانامعة رازيج ،غة العربي ة وآداهباالل   طالب مرحلة الدکتوراه يف فرع

 2جهانگير أميري
 ، کرمانشاه، ایرانجامعة رازي، غة العربي ة وآداهباالل  قسم استاذ مشارک يف 

 
 الملّخص 

يف هذا  امتاز شعراء فرتة الد ستور يف العراق وإیران بالبساطة أو الس هولة يف لغة الشعر و قد مشلت أنواع الشعر بأمجعها کان الزهاوي رائدا  
ه بصبغة املضمار وقد تبعه الر صايف ووصل إیرج القم ة يف الشعر الفارسي  مث  بس ط عشقي شعرُه و قر به للعامية الدارجة. وقد صبغت لغتهم هذ

عامية واضحة هي أقرب إلی لغة اجملالت والصحف. وقد خص ص ملک الشعراء هبار بعض أشعاره بالبساطة والسهولة. ويف السياق املتصل 
الت حليلي إلی دراسة شعر حقبة الُدستور يف العراق وإیران من ناحية البساطة. ومن  -یرمي هذاالبحث و اعتمادا  علی منهج الوصفي 

ا کانت النتائأبرز  ج ال يت توصلنا إليها عرب هذا البحث هي: أنَّ شعر البساطة وليدة األوضاع الثوریة السائدة علی فرتة الُدستور حيث إّن 
 تقتضي تقریب الشعر إلی أفهام الن اس وأداء الشاعر رسالة اجتماعية لتوعية القارئني علی مهوم اجملتمع وحث هم علی محل مهام الثورة.

 مظاهر الت جدید، شعراء الد ستور، العراق وإیران، البساطة. األدب املقارن، الّدليلّية:الكلمات 
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 مة. المقدّ 7
 ة البحثشکاليّ ا. 7-7

یتيح هذا البحث اجملال لدراسة شاملة حول مظاهر الت جدید حسب الظروف االجتماعي ة واألدبية، ملك الش عراء هبار وإیرج 
اإلیراين، والز هاوي والر صايف يف نفس احلقبة الزمنية، حيث تكشف هذه الد راسة عن الظروف وعشقی يف فرتة الد ستور 

االجتماعي ة واألدبية اخلاص ة اليت ات سم هبا اجملتمعان. وكذلك تأثری هؤالء الش عراء علی األوضاع وتأثرهم هبا باملقابل يف إطار 
الزاخرة، املتعلقة باجملتمعني العراقي واإلیراين من خالل دراسة أشعار أبرز مظاهر الت جدید يف الش کل الظاهري للشعر ومضامينه 

 الش عراء.
 . الّضرورة واألهّمّية والهدف7-3

یهدف هذا البحث أن یسل ط الضوء علی أهم  العوامل واألسباب ال يت حف زت شعراء حقبة الد ستور علی تبسيط لغة الشعر 
البحث تکمن يف أن ه یطلعنا علی التطور الشکلي والبنيوي الذي طرأ علی شعر فرتة الد ستور  وتقریبها إلی أذهان القارئني وضرورة

 بقسميه اإلیراين والعراقي.
 . أسئلة البحث2-7
 ت شعراء فرتة الد ستور علی تبسيط لغة الشعر؟حث  ما هي األسباب اليت  .1
ات ال يت طرأت علی لغة الشعريف تلک ما هي  .2  اآلونة؟أبرز التغری 
 . خلفّية البحث9-3

أجُِنزت دراسات واسعة حول الز هاوي والر صايف من جهة، و ملك الش عراء هبار وإیرج وعشقي من جهة أخری، يف مواضيع شت ی، 
بصور وعناوین خمتلفة، يف األغراض والد الالت واألساليب الش عریة. ويف األدب املقارن أیضا  مت ت دراسات حول الز هاوي 

أة والوطن بينهما وبني ملك الش عراء هبار؛ ولكن مل یتم  حبث موس ع یتناول لغة الشعر باالمتياز والر صايف يف مواضيع خاص ة كاملر 
يف فرتة الد ستور. وهلذا تكون هذه الد راسة أول حماولة للهدف املنشود. ومن االجنازات ال يت تتعل ق بشکل أو بآخر باجلوانب 

 -2، حتوالت الشکل يف الشعر العراقي احلدیث، الزهاوي والرصايف. 2011عبد الرضا، -1الشکلية للشعر يف حقبة الد ستور: 
اللغة الفارسية وآداهبا من منظور شعراء  ،1931پناه،یزدان -3، وعي الت جدید ومتثالته عند الز هاوي والر صايف. 9002احلداد، 

یذکر، مل یتطر ق أي  حبث من األحباث املذکورة تو ا  إلی موضوع لغة الشعر  العراق، الز هاوي والر صايف والنجفي واجلواهري منوذجا .
 حصریا  فلو کان هناک باحث اهتم  مبا یتعل ق بلغة الشعر فإن ه نذر یسری ال یسمن وال یغين من جوع. 

 البحث و اإلطار النظرية منهجيّ . 9-5
الت حليلي الذي یعد  أداة صاحلة ومناسبة لدراسة القضایا  –املنهج الذي اعتمدناه يف هذا املقال و بطبيعة احلال املنهج الوصفي 

واخرتنا منها لقطات منوع ة حتمل معها مسات شعر عصر الفارسي ة والعربي ة األدبية. فضال  عن ذلک فإن نا راجعنا دواوین الشعر 
واما فيما یتعلق باالطار النظري للبحث فاننا راجعنا الدواوین الشعریة املتعلقة بشعراء  أهدافنا يف هذا املقال. مبا خيدم الد ستور
الشعر و من مث قمنا بتحليل لغة ستور يف إیران و العراق واخرتنا منها ما میت إلی املوضوع بصلة اال وهو التجدید يف فرتة الد  

من ناحية  ،ستور من العراق و إیرانتی نکتشف وجوه التالقي و االفرتاق بني شعراء فرتة الد  األشعار و دراستها دراسة مقارنة ح
التجدید يف لغة الشعر. والیفوتنا القول أننا اعتمدنا إلعداد البحث فضال عن املقاطع الشعریة جمموعة من الکتب اليت تناولت 

استفدنا ایضا من آخر البحوث و املقاالت اليت متت إلی املوضوع ستور بالبحث و الدراسة کما موضوع التجدید يف فرتة الد  
 بصلة عالوة علی مواقع اإلنرتنت اليت زرناها الثراء البحث.
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 البحث والّتحليل. 3
 مظاهر الّتجديد في الّشکل و األسلوب؛ بساطة اللغة  .2-9

الش عر إلی الش عب وأداء الش اعر  ة، تقریب لغةبساطة اللغة هي حصيلة عالقة اجلماهری بالش عر حيث تقتضي األوضاع الثوری
مشلت البساطة، مجيع أنواع الش عر ومنها القصصية. ومن ُمـَمي زاهتا: سهولة  رسالته االجتماعي ة لتوعية القارئني علی مهوم اجملتمع.

 األلفاظ وتناسقها وعدم وجود احلشو الش عري أو التعقيد.
امتاز شعراء تلک احلقبة بالبساطة يف الش عر، فكان الز هاوي الر ائد يف العراق وتبعه الر صايف. ووصل إیرج القم ة يف الش عر 

ارجة. وقد  ُصِبَغت لغتهم هذه بصبغة عامي ة واضحة هي أقرب إلی لغة اجملالت الفارسي، مث  بس ط عشقي شعره وقر به للعامية الد 
 هبار بعض أشعاره بالبساطة والس هولة.ملك الش عراء وخص ص  واجلرائد. كما

 (10: 1193يف اجلانب العراقي، أعلن الر صايف والز هاوي البساطة يف الش عر واد عی األخری أنه البادئ.. )سلوم، 
ــــــــــــــــدأ البسســــــــــــــــاطة   ــــــــــــــــ   مسب ــــــــــــــــل يسكط  ل

 
ــــــــــــــــــــــــــــــعر  مطع ل نــــــــــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــــــي الش 

ـــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــدس أع صط ــــــــــــــــــــ   بـسع   أنــــــــــــــــــــا م 
 

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعلسن تــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
(11: 1124)الز هاوي،    

كان الز هاوي یدعو إلی بساطة اللغة لكنه يف سبيل بلوغ تلك البساطة كان يف الغالب یصل إلی حد  االبتذال ویظهر كثریا  من 
 اإلمهال يف اختيار األلفاظ والرتاکيب... وعلی املستوی الفين  یقصر شعره عن املستوی الش عري املقبول ألن  لغته غالبا  ما تفقد

 (239: 2001)اجليوسي خواصها الش عریة، لكنه من جهة أخری جنح خبلق شعر یقرتب من الکالم العادي..
يف الواقع، یتصف شعر الز هاوي بالبساطة والس هولة وهو أقرب إلی روح العصر من أي شاعر آخر، وقلما جتد الکلمة الغریبة 

 الش اذة يف قصائده املطو لة. 
 مـمثلة روایة الواقع أو على منطبقا   وصفا   أو لإلحساسات أو الطبيعة صورة عن كان ما املعىن جهة من الش عر أحسن أن وعنده
للوزن. كما  هبا یؤتى کلمة فيه ليس الرت كيب جزال ، متني سلسا   كان ما اللفظ جهة باحلقيقة، ومن ناطقة فلسفة أو جرت   حلادثة

 أن على وحرصت الباطلة واخلياالت الصناعات اللفظية من استطعت ما جردته:ویقول الس هولة يف شعره هذه الز هاوي ویصف
 :أقول ما فأقول إل   الطبيعة توحي أن فحسيب العصر. مع ماشيا   من اإلغراق خلوا   الواقع على منطبقا   یكون

بَّـــــــــــــــــــــــ ا الّشـــــــــــــــــــــــعرس إذا کـــــــــــــــــــــــانس   حس
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعطور  ل لش   مطثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً  
 وسإذا کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانس نس يهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  

 
 كأغاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ال  يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

الف( /املقدمة :1123الز هاوي، )   
هي  الر صايف إليها دعا اليت التجدید مظاهر أهم ن  إ»احلل ي ویرى حسن حممد ونری احلالة نفسها عند الر صايف؛ فيصف الد كتور

 فكریة ریاضة أو لدی الر صايف رسالٌة یؤدیها ال تـََرٌف عقلي الش عرَ  ألنَّ  اللفظ ويف املعاين يف والس هولة الوضوح إىل دعوته
 : «الفكر حریة سبيل يف» قصيدة يف واضح: قال سلسٌ  بأن ه شعره یصف فهو (214 حممد حسن، د.ت.:«. )فحسب

 

 
 

 
 
 
 

 
 

(21: 1124 )الر صايف،   

ــــــــــــــــجسامط ط  ــــــــــــــــرطوقط انس  ــــــــــــــــلتط  نسظمــــــــــــــــاً يـس  وسأرسس
 

ـــــــــــــرا  ـــــــــــــبط ط المطصـــــــــــــغ ي إلنشـــــــــــــاده  نـسث   فـسيسحسس
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 وجناس، ویقول:  حمسنات شعر ال وأفكار معان شعر أنه شعره الر صايف ووصف
 
 
 
 

(412نفسه:  املصدر)  
واجلدیر بالذكر، أن  الكثری من شعراء عصر الز هاوي حیاولون يف تقليد القدمی واإلتيان بألفاظ غریبة ولغة قدمیة للربهنة علی 

ت وفرض تيار الد عوة للحریة، الر سالة االجتماعي ة علی الش عراء.   قدرهتم يف النظم. ولكن طبيعة احلياة االجتماعي ة قد تغری 
 إىل اللفظ من والت حول املعىن إىل اللفظ من حتول إن ه» :یقول التجدید من الر صايف موقف على تعليق الد ین عز یوسف وللدكتور

ا املعىن  (31: 1114)عز الدین،  «.القدمی الش عر مفهوم قلبت   حتول نقطة وهي احلدیث العراقي ثورة الش عر هي إمن 
مبتطلبات املوضوع اجلدید واجلمهور اجلدید، وهو مجهور واسع، فقد كان یلجأ يف الغالب إلی وإذ كان الر صايف مدفوعا  »

بساطة اللغة والتعبری، لكنه كثریا  ما اضطر  إلی افتعال الکلمات والت عابری لينقل مشاعره وأفكاره. وحنن نری يف شعره ذلك الن وع 
أحيانا  متعبا  الهثا ، لكنه يف أحيان أخری یبلغ صفاء كبریا يف األسلوب، من الصِّراع البطول مع اللغة واألسلوب الذي یرتكه 

 : «النيام تنبيه»( یقول يف قصيدة 221: 2001: )اجليوسي،«ُمعلنا  براءته من أم ة مكب لة بالقيود كما يف هذه األبيات
ــــــــــة   ــــــــــر  أطمَّ ــــــــــ   شس ــــــــــحط إلســــــــــأ األحــــــــــرار  م   بسر ئ 

 
 أســـــــــــــــــيرة  حطّکـــــــــــــــــام    قـــــــــــــــــا    طيودطهـــــــــــــــــا 

 
ِس   ِ 
 

ــــــــــــــــة   ول ــــــــــــــــعونس ل دس ــــــــــــــــوم  يسخضس ــــــــــــــــحط ل قس ب   عسج 
 

يـــــــــــــــــــدطها  ـــــــــــــــــــات  عسم  ـــــــــــــــــــهطل ب المطوب قس  يسسطوسط
بطونسهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــل يسرهس ـــــــــــــــ   ذا أنَـّهط ـــــــــــــــبط م   وسأعجس

 
ــــــــــــــنهطل جطنودطهــــــــــــــا  ــــــــــــــنهطل وسم   وسأموالهــــــــــــــا م 

  (104: 1124الر صايف، ) 
شعره، واليت تغطي علی مجيع أخطائه األخری.. مع ذلك فالر صايف یدین بقوة تأثریه إلی تلك البساطة املتأججة بالعاطفة يف »

وقد بلغ الش عر علی یدیه بساطة ووضوحا  كبریین، كما هو احلال لدی الز هاوي، وفاق األخری بقدرته العظيمة علی تأجيج 
سبيل قضية العاطفة اجلماعية اليت تعرب بشکل كامل عن التجربة الوطنية. وقد ترسخ يف شعره دور الش اعر مناضال  وطنيا  يف 

شعبه، ومن أجل ذلك النوع من اإلجناز كان عليه أن جیاهد للتوصل إلی البساطة وإلی بلوغ ذلك الت أثری الد رامي يف اجلمهور، 
 (229: 2001)اجليوسي،«. وهي صفة تطورت بعد ذلك بشکل كبری عرب الس نني يف شعر املنابر

وألفاظه يف حيث توفریها عند احلاجة إليها. إن  اإلنسان ليحار يف إن الر صايف من أقدر شعراء العرب سيطرة  علی لغته »
القدرة اجلبارة اليت میلكها الر صايف يف الس يطرة علی قافيته وعلی الت العب هبا كما یلعب الفنان بألوانه وتناسقها، ففي سهولة 

 (221: 1193)سلوم، «. کلمة وغموضهاویسر یأيت الر صايف باللفظة املناسبة يف الوقت املناسب بغض النظر عن وضوح ال
ويف إیران ويف طليعة ثورة الد ستور والت حوالت الس ياسية واالجتماعي ة، أصبحِت الظروُف جاهزة  النتقال الش عر من البالط امللكي 

لوا إلی مرحلة يف هذه الظروف، ترك اخلطباء لغتهم القدمیة وانتق»إلی عامة الناس. وهذا تطور )أساسي( عجيب طرأ ألول مرة. 
جدیدة. يف هذا الس ياق وبشکل غری مسبوق، منا أسلوب الس خریة واهلجاء، واحتوی الش عر علی املفردات واألمثال واألقوال 

ــــــــــــ ـــــــــــلط اللَّف ـــــــــــ ي يطرس  ـــــــــــحط ب الّشـــــــــــاعر  ال  لسس 
 

ــــــــــــ  ج  افــــــــــــاً   ــــــــــــ  ـ ــــــــــــي يطصــــــــــــيبط جناسس  ل کس
 
ِس   ِ 
 

ــــــــــــــــــــ س اللَّفــــــــــــــــــــ   إظّ  ــــــــــــــــــــي م   أنــــــــــــــــــــا ظ أبتسغ 
 

ـــــــــــــ   ـــــــــــــهطولسة  وسسس سس ـــــــــــــرس  ف ـــــــــــــي سط  مـــــــــــــا جس
ـــــــــــــــع ر  مسعنســـــــــــــــأ  ـــــــــــــــ س الش   إنَّمـــــــــــــــا غـــــــــــــــايست ي م 

 
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــُب يســـــــــــــــــأمس ط اللَّبيـــــــــــــــــبط الت باسس  واض 
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 «الس ائرة بني الناس.. وهکذا ظهر نوع من الش عر والنثر البسيطني مصحوبني باهلزل والفكاهة والس خریة، یفهمهما عامة الناس.
 (39: 1491)غفاری،

ومن بني الر واد اإلیرانيني يف جتدید الش عر أحرز إیرج الر تبة األولی يف البساطة. ونستطيع القول بأن ما یقارب سبعة قرون أي 
هذا الس ؤال:  «شفيعي»منذ ظهور الش اعر سعدي حتی اآلن مل نشهد بساطة يف الش عر كهذه. فقد طرح الباحث الد كتور 

(، أعندنا شاعر آخر عرض الش عر هبذا املستوی من 1123 -1913( حتی إیرج )1213 -1201منذ الش اعر سعدي )»
البساطة يف طبيعته، فقد أمجع األدباء علی عدم تواجد شاعر مماثل له.. فاقرتب إیرج إلی لغة عصره.. وقد أصبح بعض أبياته 

نستطيع القول بأن شعر »لباحث شفيعي قائال : ویردُف ا (963/الف :1931)شفیعی كدكنی،« أمثاال  سائرة  يف اللغة الفارسية..
إیرج یواكب لغة عصره حبيث ال جند شاعرا  یضاهيه طوال القرون الس بعة املاضية. وإن الكثری من شعره كعارفنامه، يف طبيعته هو 

الد ارسني. وحينما نقرأ عارفنامه، منر  الن موذج األمثل لل غة العصریة، فال نری أي  فارق بني لغة عارفنامة والل غة الد ارجة بني املثقفني 
علی مواقف من الش عر تبلغ مستوی اإلعجاز بساطة  وعفوی ة، حبيث ال میكُن تصو ُر شعر یکون أبسط وأسلس من ذلك يف اللغة 

 (419: املصدر نفسه) «الفارسية.
 (181: 1931پور، رین)آإذا  سه ل إیرج لغة الش عر إلی أقصی املستویات وسج ل الر یادة يف هذا الصدد. 

«. أطلق أساتذة األدب الفارسي علی شعر إیرج األسلوب التقریري )لغة الصحف( وذلك لبساطته وسهولته إلی أقصی حد  »
 (93: 1983)غفاری، ؛(116: 1989)یزدانی، 

دما بدأ إیرج .. حنن نعلم أن  شعر إیرج بسيط وواضح دون تعقيد كما ات سم بذلك سخریته وهي يف منتهی البساطة. عن»
م میيلوَن   «هم الذین یقتطفون الکلمات العربية»الش عر، كانت الر یادة لألدباء املتعر بني، حيث أمساهم إیرج  وأصبحِت احلالُة أّنَّ

يف خراسان حيث سبب ازدهار احلجم  «بدیع نگار»کلَّ امليل إليها، وذلك بتأثری من الصحف العربية املصریة. وأحدهم هو 
ا أد ی وجود  باللغة الفارسية، تقليدا   «الكمال»جملة « بدیع نگار»األكرب من شعر إیرج. وقد نشر  جمللة اهلالل املصریة.. ِمـم 

أرقی جمللة فارسية إلی إثارة إیرج الذي هو من أبرز علماء اللغة العربية يف عصره، وصاحب  «الكمال»يف کلمة  «ال»حرف 
 (963 /الف :1931)شفیعی كدكنی، «أستاذ األدب العريب يف القرون األخریة؛ األدیب النيسابوري..

 وإذا أردنا أن نتعمق أكثر يف دواوین شعر إیرج، نصل إلی التعددیة يف مبانيه، یقول الد كتور شفيعي يف هذا اجملال: )املصدر
 (411: نفسه

هي إحدی ميزاته الش عری ة، وأن  كثریا  من أشعاره قد أصبحت أمثاال  سائرة بني الناس. و ویأيت الد ور لعشقي؛ فنری أن البساطة 
( یقول 113: املصدر نفسهاقرتبت لغته من اللهجة العامي ة إلی احلد  األکرب، حتی لقب ه ملك الش عراء هبار بشاعر العوام. )

 : «دفاع از نوروزنامه»عشقي يف مقط عة 

اسالف، این سخنن  نكردم پر زآالیش، چو 

 امخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا

 

 بسی آسخایش انخدر آن، زبخی آالیدخی دارم     

(232: 1911عدقی،)   
مجة:  ا، أُوتِيُت الس هولَة يف کالٍم بَعيٍد َعِن التکل فِ الرت  َرفُت الکالَم َتکل فا  كأس اليف وإمنَّ  ماَزخ 

لغة عشقي ترتاوح بني »مث  إن  وال أحد كعشقي میتلك ميزات هذه الفرتة وهي االقرتاب من اللهجة العامي ة والن قد الصریح. 
 (918 -916/الف :1931)شفیعی كدكنی، «األغالط الن حویة الفضيحة ونوع من البساطة والس السة..
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 البساطة و اللهجة العامّية  .2-9-9
ومتطل باته، حتر ُر اللغة من قيودها واقرتاهبا من اللهجة الش عبية ولغة احلوار للتماشي مع متطلبات الز مان من خصائص عصر الث ورة 

وحاجات احلياة االجتماعي ة. فإذا  حينما نتطرق إلی موضوع البساطة الشك  یتبادر يف أذهاننا موضوع اللهجة الش عبية، حتی 
ساطته للغة من اللهجة الش عبية ولغة األخبار اليومية يف الصحف، كما وصفته فاقرتب الر صايف يف ب»تكون أكثر بساطة . 

 (.230-241: 1111، عربية توفيق الزم«. )الد كتورة عربية توفيق بذلك
 الش اعر یستخدم أن وأراد الز هاوي تقریب اللغة الفصحی وانتشارها من خالل الش عر الش عيب باعتباره ضربا  من الت جدید، ورفض

 الكرخي:  عبود فهمها، كما نالحظه يف قوله عن الش اعر مال الش عب من العامة یصعب على واليت القاموسية األلفاظ
ــــــــــــي  عسب ــــــــــــودط  ــــــــــــعرط مــــــــــــا  الســــــــــــ ط الکرخ   الش 

 
يــــــــــــــــدط   ــــــــــــــــعبي   سجد   فسف يــــــــــــــــ   ل ــــــــــــــــ دب  الشَّ

ـــــــ   لســـــــ ط   ـــــــب  المطش  ـــــــ س القسل ِط م  ـــــــعُر يسفـــــــي  ش 
 

ـــــــــــدط   ـــــــــــ    سعق ي  عسلســـــــــــأ الل ســـــــــــان  فسمـــــــــــا إن  ف ي
ــــــــــــ     ــــــــــــي  سأل ق  ــــــــــــناً ف  ــــــــــــد ر  يســــــــــــ دادط حطس  ال  كس

 
يـــــــــــــــــدط   لـــــــــــــــــح  ب ـــــــــــــــــ   الّلّبـــــــــــــــــاتط وسالج   إذاسحَّ

 (211 :1112)الز هاوي،  
 بيتا :  22 يف األوشال اليت تقع يف املنشورة «دمعيت»ومن مناذج هذه احملاوالت الش عریة اخلليطة باللغة الش عبية، هي قصيدة 

 أن ــــــــــــــــح  مــــــــــــــــا إن   طخسف فــــــــــــــــي س مطصــــــــــــــــاب ي
 

ع ي علســـــــــــــــأ األع قـــــــــــــــاب     دسم عت ـــــــــــــــي فـــــــــــــــار ج 
ــــــــــــــــدرئي س عسن ـــــــــــــــــي دائـــــــــــــــــي   أن ـــــــــــــــــح  ظ  ـس

 
ــــــــــــــــ ط خسراب ــــــــــــــــي  ن ــــــــــــــــلحي س م   أن ــــــــــــــــح  ظ  طص 

ــــــــــــــقائي  ــــــــــــــي شس  أن ــــــــــــــح  ظ  سنجــــــــــــــدينسن ي ف 
 

ــــــــــــــــ   عســـــــــــــــــ ابي  ـــــــــــــــح  ظ  طنق ــــــــــــــــ ينسن ي م   أنـ 
ــــــــــــــــي بي   أن ــــــــــــــــح  ظ  ســــــــــــــــدفعي س وسطــــــــــــــــأةس شس

 
ــــــــــــــــبابي أن ــــــــــــــــح    ــــــــــــــــدس شس عي س عسه  ــــــــــــــــر ج   ظ  ـط

 (312: نفسه )املصدر 
 .شعره يف الش اعر رأي هو ولكن هذا شعره من الكثری على یتفوق ال الش عري النموذج أن هذا حنن ونرى

بور. أمنيويف إیران أیضا ؛ نری أن لغة الش عر تقرتب يف فرتة الد ستور من اللهجة الشعبي ة. هذا ما یعتقده الكثری ومنهم قيصر 
فقد اقرتبت لغة الش عر يف هذه الفرتة من هلجة أهال األزقة واألسواق، علی األقل بني مجاعة من » (69: 1986پور،)امین

الش عراء كالش اعرین عارف وعشقي، اللذین كانت أشعارمها مليئة باألغالط الن حویة لضعف املستوی العلمي، وألّنما أرادا كتابة 
 ( 92 /ب :1931،كدكنی )شفیعی«. لغة مابني لغة األدب واللهجة العامية..

ارجة بني الناس، فقد  يف احلقيقة إن سر  جناح إیرج يف شعره وشهرته وعذوبة لسانه، هو يف قدرة توصيل لغته وتقریبها من اللغة الد 
 توس ط الشاعر بني الفصحی والعامية. 

 بساطة اللغة؛ أسباب اللغة العامية  2-9-2
 هي واجلرائد. فاللغة الر مسي ة اجملالت أسباب اقرتاب الز هاوي والر صايف من اللغة الش عبية ولغةالبيئة والظروف الز مکني ة تُعَترب من 

 له الصلة شعيب وسط هو اآلخر يف ترعرع قد الر صايف عربية. وأن غری أسرة يف نشأ هي العامية، والز هاوي ولغة الناس الرت كية
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 بَالنسبة خصوصا   والفارسية والرت كية كالكردیة أجنبية لغات من البيئاتهذه  مثل يف یضطرب كان عما فضال   باألدب، هذا
 للزهاوي.

 شعر اغتناء ولعل  »فيقول:  آخر سببا   األدبية )دراسات ونصوص( بغداد مقاهي كتابه يف حسن إبراهيم رزاق ویضيف
 واحلضور املقهى أسبابه إىل بعض يف الت عبرییة یرجعوالصيغ  واملوضوعات املفردات من یومي ومتداول هو مبا والز هاوي الر صايف
 (1: 2001 )رحيم،« احلياة وحماورها مع العالقة وسائط من بوصفه فيه اليومي
 بساطة اللغة؛ نماذج وصورللّ هاوي 2-9-4

بُصَوٍر رائعة يف عامٍل خيال یذهب بنا إلی روضٍة مليئٍة بالریاحني والورود تفوح فيها  «الن ساء»الز هاوي الن ساء يف قصيدته یصف 
 رائحة احلب  واحلياة، نالحظ األبيات ختلو من اللغة الغریبة أو صعبة الد اللة، ونری البساطة يف األلفاظ واملعاين معا : 

 

 (211: 2003: زهاويال)
نَّ آیات الضحک والبکاء. مث   وصف الز هاوي الن ساء يف هذه القصيدة كما رأیت بالر بيع والریاض مليئة بالورود واألزهار، وأّن 

ن  فـُُروُع والر جاُل ُجُذوعٌ       عند ابتعادهن ، وبالتال املرأة طيوٌر تغر د.والعمُر یضيع  أّن 
جیيُب الش اعر علی أسئلة طرحها عليه ملك العذاب يف القرب حول عن صفات اهلل سبحانه، نری  «ثورة يف اجلحيم»ويف قصيدة 

ا نعٌت لصفات اهلل سبحانه، واحلدیث عن فلسفة الكون والوجود:   األبيات سهلة املعاين واأللفاظ مع أّن 
 

ــــــــــــوس العــــــــــــاوس  ــــــــــــاع تطوهط هط ـــــــــــا س ن ــــــــــــد   ـس  لق
 

ــــــــــــدطورط   ــــــــــــ   الص  ــــــــــــا ب مــــــــــــا  طک  ّن  ل ـــــــــــــلط م 
ــــــــــر  وسالبحــــــــــر     إنَّــــــــــ ط فــــــــــي الجبــــــــــا   وسالبـس

 
، نطـــــــــــــــورط   ـــــــــــــــ س األر   والّســـــــــــــــماوات   م 

ـــــــــکطون    ـــــــــ  سط  فـسلســـــــــ ط األر ط مـــــــــا لسهـــــــــا م 
 

ــــــــــــــ َّ فط طــــــــــــــورط    والّســــــــــــــماواتط مــــــــــــــا ب ه 
 

 إنَّ الّنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءس رسبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط 
 

ــــــــــــــــــــــــــــلس الّربيــــــــــــــــــــــــــــ ط    لنــــــــــــــــــــــــــــا وسن ع 
ي ُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ رسي  وسإنَـّهط

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ط   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُت  سضط  زساه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ابت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما   وسإنَـّهط
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارسًة وسدطمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ط    ُت  
  سشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا ـطهط َّ  طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ  

 
ــــــــــــــــــــــــلو ط لنــــــــــــــــــــــــا حسوس      هــــــــــــــــــــــــا الض 

ـــــــــــــــــــــــي ه  َّ     ســـــــــــــــــــــــر ف  رطوحـــــــــــــــــــــــي عسلس
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طو ط    والغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامط نـس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نس فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن ي   ..إذا أمس

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ذا س المط ي  لسهط

 وسإن  دسعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نس فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن ي 
 

ـــــــــــــــــــــــــــم ي ط   ـــــــــــــــــــــــــــ َّ سس  عسبـــــــــــــــــــــــــــُد لسهط
ــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــو ي س عسلـــــــــــــــــــــأ الفس  وسإن  غـط

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــف ي ط       فسالجسمــــــــــــــــــــــــــــــــا ط شس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طو ُ    إنَّ الّرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا س جط
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطو ط    إنَّ الّنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءس فـط
 .. بســـــــــــل  إنَّمـــــــــــا العطمـــــــــــرط فـــــــــــي غســــــــــــ 

 
ــــــــــــــــــــــــــير   طــــــــــــــــــــــــــرب ه  َّ يسضــــــــــــــــــــــــــي ط    ـ

ــــــــــــــــــــــــي س  سشــــــــــــــــــــــــدطو   كأنَّهــــــــــــــــــــــــا ح 
 

ـــــــــــــــــــــــجطو ط   مـــــــــــــــــــــــاُم سس ـــــــــــــــــــــــاً حس  لسحن
ــــــــــــــــلس الــــــــــــــــ َّوجس يـسر نطــــــــــــــــو   مــــــــــــــــا أجمس

 
ـــــــــــــــــــــــــي ط   يها رسض   عسلـــــــــــــــــــــــــأ يســـــــــــــــــــــــــدس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء  زسوجُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعادةط المس  سس
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط    يط يعطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وس ط ي
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ــــــــــــردس  ــــــــــــي  ب ــــــــــــ   يسعــــــــــــي ط وسي ــــــــــــل  حس  کط
 

مـــــــــــــا     ســـــــــــــد  أرادس  سجـــــــــــــري األمطـــــــــــــورط وكس
 
 

 إنَّـــــــــــــــــ ط واهـــــــــــــــــبط الوطجـــــــــــــــــوه  فسلـــــــــــــــــوظ
 

ــــــــــــورط  هط   ــــــــــــانس ل لوطجــــــــــــود   طهط  لمــــــــــــا كس
ــــــــــــد  کــــــــــــا  ـــــــــــود  فـسقس ــــــــــــبط الوطجط  إنَـّــــــــــ ط واج 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــال ُل وسظ دطســـــــــــــــــــــــــــــــــتطورط    نس وسظ عس

ــــــــــ     ــــــــــوس عسلي ــــــــــ ط فــــــــــي الّســــــــــماء  وسه   عسر شط
 

ـــــــــــــــــــر ه   سغ يـــــــــــــــــــرط   م ـــــــــــــــــــتسو  مســـــــــــــــــــا أل   مطس 
ـــ   للمعاصـــي    ـــوس يسهتـس ـــ   فـــي زطر كمـــاوسه   يسهتـس

 
ــــــــــــــــــــــــــــر يرط   ـــــــــــــــــــــــــــبا   السَّ   ســـــــــــــــــــــــــــة  الصَّ

ـــــــــونط   ــــــــــيء يسکط ـــــــــ   ل شس ـــــــــوس إن   ـــــــــا س كط  وسه 
 

يرط   ــــــــــ   فســــــــــوره ، فســــــــــ   ســــــــــأخ   الّشـــــــــــسيءط م 
 (113: املصدر نفسه) 

ا مل جنازف  إذا قلنا بأنَّ الش اعر بني  لنا وبلغة بسيطة عذبة، ُجلَّ ما یتعل ق بأسس احلکمة اإلهلي ة  وأم هات الفلسفة اإلسالميبة رمب 
 بأسلوب یسهل فهمه للجميع.

 للّرصافي بساطة اللغة؛ نماذج وصور .2-9-3
حماولة  لرتسيم  «من أین وإلی أین»الر صايف، بالر غم من احتوائه املواضيع الكوني ة. فيتساءل يف قصيدة  نالحظ البساطة يف شعر

 : ولکنه یبقی حائرا  ال یدري البدایة من الن هایة والن ور من الظالم صورة عن بدایة الوجود و ّنایته والعالقة بينهما
ــــــــــا اب   ــــــــــ   أيــــــــــ س ي ــــــــــ   أيــــــــــ س م  ائيم   ت ــــــــــدس

 
ــــــــــــــائي   ــــــــــــــا ان ت هس ــــــــــــــ س ي ــــــــــــــأ أي   طــــــــــــــّل إل

ـــــــــــــــــــــود    ــــــــــــــــــــأ وطجط ـــــــــــــــــــــ   فسنـــــــــــــــــــــاء  إلـس  أم 
 

ـــــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــــــأ فسن ـــــــــــــــــــود  إل ـــــــــــــــــــ   وطجط  وسم 
ــــــــــــــــــاءُ   ــــــــــــــــــ ط اختف ــــــــــــــــــود  ل ــــــــــــــــــ   وطجط  أم م 

 
ــــــــــــــــــاء    ت فس ــــــــــــــــــود  بــــــــــــــــــ  اخ   إلــــــــــــــــــأ وطجط

خــــــــــــــــر   ــــــــــــــــ    طلمــــــــــــــــة  أل  ــــــــــــــــحط م   خسرسج 
 

ــــــــــــــــــا وسرائ ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــام ي وسم  فسمــــــــــــــــــا أم
يــــــــــــــرة  ب ــــــــــــــأمر ي  ــــــــــــــ   ح   مــــــــــــــا ز ل ــــــــــــــحط م 

 
 مطعـــــــــــــــــــــــــان ط اليـــــــــــــــــــــــــأ   والرَّجـــــــــــــــــــــــــاء   

 (14: 1124، الر صايف)  
 

یرید هبا معرفة أوضاع بين اإلنسان، يف الكرات األخری  «أِلكين یا ضياء»ویظل  الر صايف حائرا  یتسائل اجملر ة مث ة أسئلة يف قصيدة 
ویتساءل من اجملر ة عن املوت وما بعد احلياة، وعن البقاء والفناء، وذلك يف تعابری بسيطة ذات ألفاظ وتراکيب تسهل علی 

 القارئ فهمها. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــوم  وسأن ـــــــــــــــــــــــــــح  أمّ   فسيـــــــــــــــــــــــــــا أطمَّ الن جط
 

 أيطولســــــــــــــــدط ف يــــــــــــــــ   كــــــــــــــــاألر    البـسنطونــــــــــــــــا 
ــــــــــ  ــــــــــ ي األر   أر  ُ وسهس ــــــــــلس هس ث  ل  ب ــــــــــ   م 

 
ـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــا مطتسخالفطون ثلطن ـــــــــــــــــــــــــــا م   وسف يهس

ــــــــــــل ب ــــــــــــالمسوت  نسحــــــــــــ ط إذا خسرسجنــــــــــــا   ..وسهس
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــ   األجســــــــــــــاد  نسحــــــــــــــو   مطر ـسقطون  عس
نَّـــــــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــــــدس   األروا ط م  ـــــــــــــــــــــــــأ ع   فستبقس

 
نسفــــــــــــاً   ــــــــــــرس  جس  وهطونــــــــــــا  طصــــــــــــانط فــــــــــــ   ـس

 



 124مظاهر التجدید يف شعر فرتة الد ستور يف العراق وإیران /
 

ـــــــــــــــــــب    فسأحب ـــــــــــــــــــب  ب ـــــــــــــــــــالمسنون  إذسن  وأحب 
 

ــــــــــــــــا إن  كــــــــــــــــانس   ــــــــــــــــا ب هس نطون ــــــــــــــــلَّمس   المس  سط
ــــــــــــــ  دسظ     ــــــــــــــل كــــــــــــــانس ابتعــــــــــــــادط   م   ..فـسهس

 
ــــــــــــــــــــــدسع ينا  ــــــــــــــــــــــد ت  ل تسخ  ــــــــــــــــــــــا أم  بـسعط  عسلين

 خسوالــــــــــدس فــــــــــي  سضــــــــــائ   أن ــــــــــح   أم  ســــــــــد 
 

بينا  هس ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــاءط فـستس ـــــــــــــــــل  ب ـــــــــــــــــ   الفسن  يسح 
 (23: املصدر نفسه) 

 لإلنسان خماطبا  اجملر ة يف حوار فلسفي.نالحظ كيف یصو ر الش اعر اجملر ة باألم  واألرض بالبنني، واملوت سل ما  
ا، واحلوار الذي یدور بينه وبينها. وهذه  ويف أخری، یصف الر صايف األرملة املرضعة حالتها البائسة ومشيتها وهي ختاطب رهب 

املعنی   بعض أبياهتا النری فيها لفظة غریبة أو صعبة، وهي علی شکل جمموعات متمایزة من األلفاظ کل  جمموعة تت حُد يف
كشذرات تت صل بعضها ببعض، فتشکل وشاحا  علی جيد القصيدة. مفردات متمایزة؛ كاللنب، الر ضيعة، األم، الرتبية، الطفل، 

  والث دي. اجلوع، الليل، الس هر، والبكاء. الغيث، الظمأ، الر وض، والزهرة.. وکل ها کلمات متداولة بسيطة سلسة.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (209: املصدر نفسه) 
 یُثرُی املشهد الد رامي الذي ُیصوِّرُه الش اعُر خلجاِت النَّفس عندما یرسم النَّظرة رعشاَء َترجتُف كالس هام، والز مراِت 

ن ــــــــــــــحط  ــــــــــــــا كط ـــــــــــــــا لسق يتطهــــــــــــــا لسي تسن ـــــــــــــــي مس  أسل قساهس
 

ـــــــا  شساهس ــــــ قط مسـم  شـــــــ ي وس ســــــد  أس ـ قســــــلس اإلم    سم 
ا  ـــــــــــــرس  وسل يــــــــــــدس ـسهس ــــــــــــلط ب اليطس  م  شـــــــــــــ ي وس سح    سم 

 
ـــــــا  نساهس عطومساً ب يطم  ــــــد  ر  مس ــــــد  ــــــ ً عسلســــــَ الصَّ  حسم 

ــــــــــــرط  ب ــــــــــــ س لســــــــــــبس     ، ظ  ـستـ    ـسقطـــــــــــو ط يســــــــــــا رسب 
 

ــــــــــــا  ن ـــــــــــي وسإيساهس ـــــــــــيعسةس وسار حسم  ـــــــــــ  ي الّرض   هس
ــــــــــا  ــــــــــب  ط ف لست هس ــــــــــي  ـسر ب ي ــــــــــنس ط األطم  ف ــــــــــا  سص   مس

 
ــــــــا  يساهس ـــــــ َّ  سد  تَّـــــــَ جس ــــــــر  حس ـــــــهسا الض   إ ن  مسسَّ

ــــــــا وس ســــــــد  ذسبـطلســــــــح    يلست ــــــــي ف يهس ــــــــا ح   يســــــــا رسب  مس
 

ـــــــا  ــــــث  أس  مساهس ــــــدط الغسي  ــــــرَّو    فـسق  ــــــرسة  ال  ك سه 
ــــــــــيس ططــــــــــو س اللَّي ــــــــــل  بساكيســــــــــةُ   ــــــــــا وسه  ــــــــــا بسالطهس  مس

 
ـــــــــــــــــــاوساألطم    ب كاهس ــــــــــــــــــاه رسُة  ـسب كــــــــــــــــــي ل مس  سس

ـــــــــــــا  ــــــــــــي س أسن ظطرطهس ــــــــــــد   ـسل ب ــــــــــــي ح  قس  يسكــــــــــــادط يـسنـ 
 

ـــــــا  ــــــا فساهس ــــــ   جطوع هس ــــــتسبط ل ــــــي م    ـسب كــــــي وس ـسف 
ــــــــ ط   عط مس ـــــــحط أسس  ـــــــي كن  ـــــــ ي فـــــــي طسر يق  ا ال ـــــــ س  هس

 
ــــــــــا  ـــــــــا فســـــــــأس َـّرس فـــــــــي نـسف ســــــــــ ي وسأسش جساهس هس نـ   م 

يســـــــــــــةُ   ــــــــــــيس مساش  ــــــــــــا وسه  هس تَّـــــــــــَ دسنـســــــــــــو تط إلسيـ   حس
 

ـــــــا  رساهس ــــــد  مسج  ــــــي الخس ــــــعسح  ف ــــــي أسو سس  وسأسد مطع 
ـــــــــلُ   ــــــــ ً إ نَّن ــــــــي رسجط ــــــــحط مسه  : يـســـــــا أطخ   وس ـطل ــــــــحط

 
ـــــــــــا  ــــــــــي بس سيساهس ــــــــــار   النَّــــــــــا س ططــــــــــرَّاً ف  أطشس

ـــــا  ـــــي س ب هس م س  ـــــكوس   ـسه  ـــــحط شس ـــــم ع حط يســـــا أطخ   سس
 

ــــــــــا  وساهس عســــــــح   ـسل ب ـــــــــي ب فسح   فــــــــي  سالســـــــــة  أسو جس
ــــــمسبط    ــــــل   سس  ــــــاط رطهساهس ــــــحط ل ــــــي أسن ــــــي أطشس  األطخ 

 
ـــــــي ب ــــــــ   الس   تـسر ض  ـــــــا فـــــــي يســـــــد ي اآلنس أسس   مس

ي ـــــــب  م ل حسفست ـــــــي  ـــــــ   جس ـــــــا م  ب حط لسهس تســـــــ س   طـــــــلَّ اج 
 

ــــــــــــــا  ـــــــــــــتسب ق ي بـسقسايساهس ـــــــــــــاً كن ــــــــــــــحط أسس   دسرساه مس
ن ـــــــ   سكر مست ـــــــي  ـــــــو م  ـــــــحط أسر جط  وس ـطل ـــــــحط يســـــــا أطخ 

 
ــــــــــــــ    ـسغس   ــــــــــــــا مس ــــــــــــــا دطونس مس ـــــــــــــــاب أسخ   هس  شَّاهس
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 كالن ار املتصاعدة: 
ــــــــــــــــةً  فس ــــــــــــــــاءس رساج  ـــــــــــــــرسًة رسع شس ـــــــــــــــلسح  نسظ   فسأسر سس

 
ــــــــي الّســــــــهسامس   ـــــــــا ـسر م  ــــــــ   رسمسايساهس  وس ـسل ب ــــــــي م 

ــــــــــــــا  هس ـــــــــــــ   جسوسان ح  ـــــــــــــرسات  م  ـــــــــــــح  زسفـس رسجس  وسأسخ 
 

ــــــــا  شساهس ـــــــاق  أسح  ـــــــ   أسع مس ـــــــعسدط م   كالنَّـــــــار   سص 
 (املصدر نفسه) 

فنراه یأيت بأبسط  «املستعمرین سياسة يف احلریة»قصيدة  الر صايف ینظم الر أي حریة على املفروضة األحكام على مترده ويف 
 املفردات لتفهمه الطبقات املختلفة، وذلک عند حواره مع القوم عن احلری ة والن ضال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــو مط ظ  ـستسکّلمط  يـــــــــــــــــــــــــــــا  ـس
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مس مطحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّمط    إنَّ الکس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامطوا وظ  سســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسيق ظوا   ن

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــوَّمط    مــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــازس إظ النـط

ـــــــــــــــــــــ   کـــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــا   وس ـــــــــــــــــــــأخسّروا عس
 

مطوا  ـــــــــــــــــــــــــأن  ـستـسقســــــــــــــــــــــــــدَّ  يـسق ضـــــــــــــــــــــــــــ ي بـ 
ـــــــــــــــــــــــــــاً   ـــــــــــــــــــــــــــتفسه لس جانب  وسدسعطـــــــــــــــــــــــــــوا ال

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخسيرط أظ  سفهسمط

ـــــــــــــــــــــــــــل   وس ـسثسبَّتطـــــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــــي جسهل كط
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   فالّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  أن   ـستـسعسلَّمط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمطوا   والعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  س ظ  ـستـسوسسَّ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلس ظ  ـستسجهَّمط  والظّل

ـــــــــــــــــــــــــا ـ    ــــــــــــــــــــــــــةط فـس ــــــــــــــــــــــــــا الس ياسس  رطكطواأّم
 

مطوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وسإظّ  ـسن   أب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ها  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةس س    إنَّ الس ياسس

 
ـــــــــــــــــــــــــــو    ـــــــــــــــــــــــــــلط  ل ـــــــــــــــــــــــــــونس مط سلسس  ـسع لمط

  
ــــــــــــــــنکطل أن  يسعيـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   شــــــــــــــــاءس م   ..مس

 
 
 
 

ــــــــــــــــــــوس مطكــــــــــــــــــــّرمط    ــــــــــــــــــــ س اليســــــــــــــــــــومس وسه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  وظ   فـسل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطم  س ظ سس

 
ـــــــــــــــــــــــــــــ   وسظ فســـــــــــــــــــــــــــــلط   ــــــــــــــــــــــــــــــُر لدي  بسصس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسح    كرامس  ظ يسس 
 
 (320: املصدر نفسه)
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلط   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  األبكس  إظ األصس
 (320: املصدر نفسه) 

 بساطة اللغة؛ نماذج إليرج .5 -2-9
ارجة العصریة، یواكبها لغة احملالت النازلة  إن  ینابيع مفردات اللغة يف شعر إیرج تنحدر من مناهل متعددة، فتبدأ بلغة طهران الد 

ن طالع من مجاعة اللوتيني وكذلك لغة املثقفني واملوظفني يف الد وائر املتغربنَي مـِمَّن درَس أوربا، وتلحقها لغة األدباء الرتاثيني مـِمَّ 
 تثقف باألدب واللغة العربية وتظاهر هبا. فعندما یقول: و 

 عجخخخی  یخخخر تخخخری افزخخخادم امخخخروز  
 

 بخخخه چنخخخی التخخخری افزخخخادم امخخخروز     
 (81: 1916، میرزا )ایرج 

مجة: )  (َعجبا  ابتليُت اليوَم حِبماٍر، َووقعُت اليوَم يف قَبضِة أرَعنالرت 
 فهذه هي لغة طهران بطبيعتها، وعندما یقول: 

 پنج زبان افصح ناسم توانند رچه در 
 

 شخیوه  فزخار كخنم    «به علی ما كخرییم » 
 (42املصدر نفسه: ) 



 122مظاهر التجدید يف شعر فرتة الد ستور يف العراق وإیران /
 

مجة) ِس لغاتٍ : الرت  اَمك»فَأسلوُب کالمي ُهَو  وإن  ُعِدد ُت أف َصَح الن اِس خِبَم  َنه ِخد   («َوَعِلي  إح 
 فهنا یقرتب إیرج من هلجة الش ط ار والعيارین أهل احملالت الش عبية. مثَّ یقول: 

 بسخخخخكه در لریخخخخوار و تنهخخخخام لرزرخخخخه . 1
 

 دوسخخخخیه كخخخخردم و كخخخخاری ن یررایخخخخه    
 بسخخكه ن خخد دادم و آنكیخخد كخخردم   . 2 

 
 اشخخخخخزراه بخخخخخروم و نخخخخخد كخخخخخردم  

 (121املصدر نفسه: ) 
مجة: )  َتخَرجُت الَوز َن اخلالصَ .2. امللف اِت، َوطاَلعُتها ِشتاءا  َوَصيفا  كثریا  ما َخصَّص ُت الرت   (وَكثریا  ما كتبُت املالحظاِت احِلَسابِيََّة، َواس 

 فتتداعی لنا هلجة مجاعة الد وائر واملتغربني. وبالتال حينما یقول: 
 ...كــــــــ  طفــــــــل مــــــــنف ل بــــــــر  ســــــــدي دايــــــــ 

 
ي   ــــ   ســــد  ــــعسةأي كال فــــل  المسف ــــوم  م   المطر ض 

 (11 :املصدر نفسه) 
 هو خبری باألدب العريب والذي یطالع دواوین أمثال املتنيب وأيب العالء املعري. ذيخيربنا عن مصاحبته لألدیب نيسابوري ال

 وهبذا ال نری بعد الش اعر سعدي موسوعة من األلفاظ كإیرج، وهذا التنویع هو الس ر  يف حالوة کالمه.
قة والظرافة اليت هي من خصائص شعره عادة .. ولعل  هذه  «عارف نامه»یتصف شعر إیرج يف قصيدة » باإلجیاز والبساطة والد 

القصيدة تُعترب أفضل القصائد اليت أنشدها، حيث ارتقی فيها من ناحية اللغة والبدائع األدبية وأسلوب الس خریة إلی أعلی 
 : «نامهعارف»شعره البسيط، یقول يف قصيدة وإليك مناذج من «. مستویات الكمال

 .شخخنیدم مخخن كخخه عخخارف  خخانم آمخخد    1
 

 رفیخخخخخخقا سخخخخخخابقا  ر خخخخخخرانم آمخخخخخخد 
مجة: )    (َقد  زارين «عارفا  »مسَِع ُت أن  روحي وَصدیقي الس ابَق يف طهراَن الرت 

 . شخخدم توشخخو د و  خخانی یخخازه كخخردم 2
 

 انخخخدازه كخخخردم ندخخخا  و وِ خخخدر بخخخی   
مجة: )  ُت ثانية   طاَبت  الرت   (َوَغَمرَت ين احلَيویَُّة َوالن شاُط بال ُحدود ،أوقايت َوانتَـَعش 

 . بخخخخه نوكرتخخخخا سخخخختردم یخخخخا بداننخخخخد 9
 

 كخخه  خخر عخخارف رسخخد از در نراننخخد     
مجة:)   (أوَصيُت اخَلَدَمَة حتَّی َیسَتقبلوا عارَف ِعنَد ُوُصولِه البابَ . الرت 

 . ن خخخخادم در ا خخخخا ش ینخخخخدر تخخخخوابی9
 

 یخخی، بخخابونی، آبخخی  چراغخخی لولخخه   
 (21: 1419كاتوزیان، ) 

مجة: )  (َوضعُت يف ُغرفَِتِه َسریرا ، ِمصباحا  َوِمنَشفة  َوَصابُونا  َوماءاالرت 
( 423: 1491پور،)امني« ، یُعدُّ جُمدِّدا  يف شعره..«االنقالب األديب»مع أن  إیرج یسخر من الت جدید األديب يف قصيدة »

األسلوب التقریري »وأوضح ميزة يف شعره البساطة والبيان الس هل واملمتنع متصفا  بالس خریة..وقد أُطِلق علی شعره االعتيادي، 
 «:االنقالب األديب»وهذا منوذج من قصيدة « )الصحفي(

 .انقخخخخخخالبا ادبخخخخخخی م كخخخخخخم شخخخخخخد 1

 
 فارسخخخخی بخخخخا عربخخخخی یخخخخو م شخخخخد     

مجة: )  َتَحكَمِت الرت   (.الث ورة األَدبي ُة، فـََتواَءَمِت الفارِسي ُة بالَعربي ةاس 
 .درا یجدیخخخخخخخد و یجخخخخخخخد د وا شخخخخخخخد  2

 
 ادبیخخخخخخام شُخخخخخخلُم ش خخخخخخوربا شخخخخخخد   
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مجة: ) َتلَط يف اآلداِب احلابُل بالنابلِ الرت   (.َوانـ َفتَحت  أبواُب احَلداثِة َوالتَجدُّد، َواخ 
 .شخخخخاعری  رخخخخما روان مخخخخی تواتخخخخد  9

 
 تواتخخخدنخخخه معخخخانی نخخخه بیخخخان مخخخی     

مجة:)   (.الش عُر یـََتطلَُّب َقرحیة  َسِلسة ، َوليَس املعاين والبيان الرت 
 . آن كخخخخه پخخخخیشا یخخخخو تخخخخدایا ادبنخخخخد  9

 
 نكزخخخخخه چخخخخخینا كل خخخخخامر عربنخخخخخد    

مجة: )   (ليُسوا ِسَوی ُمق َتطِفي الکلماِت الَعربي ة َوَمن  َتراُهم  آهلة  لألدِب،الرت 
 . ترچخخخخه  وینخخخخد از آن  خخخخا  وینخخخخد 1

 
  وینخخخد از آن  خخخا  وینخخخد   ترچخخخه 

 (120: 6331 ،مریزا ایرج) 
مجة: )  (.یقولوَن إال ما قالُه الَعرُب، َوال خيُوضوَن إال ِفيما خاُضوا فيهِ ال الرت 

  :«داستان موش»یقول إیرج يف قصيدة 
 یخخخی یخخخو  خخخو  بخخخده. ای پسخخخر ل  خخخه 1

 
 ی دو مخخخو  بخخخده خخخو  بخخخر  صخخخه  

مجة: )   (إصِغ إلی ِقصَِّة الَفأرتنيِ  ،یا َولُد اص ِغ حَلظة  الرت 
 .كخخخه یكخخخخی پیخخخر بخخخخود و عا خخخ  بخخخخود   2

 
 د خخخری ب  خخخه بخخخود و  اتخخخ  بخخخود     

 (131: نفسه )املصدر 
مجة:  )  (كاَنت  إَحدامُها َعُجوزة  عاقلة ، واألخ ری َصِبي ة  جاهلة  الرت 

أربع مر ات، دون خلل يف الد اللة  «الكينونة»مبعنی  «بودن»ویكر ر کلمة  «اجلاهل»أمام  «العاقل»نری یستعمل الش اعر کلمة 
 والرتاكيب.

  :«دوسزانه از ملك الدّعرا ب ارة شكو»ويف قصيدة أخری 
 ملكخخا بخخخا یخخو د خخخر دوسخخزیا مخخخا ندخخخود    .1

 
 بعد ا ر شد شخده اسخد، امخا لخاال ندخود      

مجة: )   (عائدٌة، أم ا اآلَن َفال یا َمِلُك، انَقطَعت  َصداقتُنا َمعَك، وإذا عاَدت  ِفيَما بـَع ُد، َفهيالرت 
أربع مر ات ولكنه الیزیدها إال مجاال  وروعة ، مث  یستعمل يف البيت التال کلمة  «شدن»نری الش اعر یستعمل کلمة الصریورة 

 تزید من مجال األلفاظ:  «ال یَزول»مبعنی  «پا نشود»دارجة  سائدة  َسِلَسة 
 . بندسخزه اسخخد غرخخاری زیخو در تخخا ر مخخن  2

 
 بخخدین زودی از تخخا ر مخخن پخخا ندخخود كخخه  

 (11: املصدر نفسه) 
مجة: )  (َفال یَزوُل قریبا  ذا ِمن  خاطرِي ُغباُر الَعت ِب ِمنَك َغط ی خاطرِي،الرت 

 یعرتف مبقام وشأن األم  ویصف فضائلها علی تربيتها له، قائال:  «مادر»ويف أروع قصيدة من دیوانه؛ 
 . وینخخخخخخد مخخخخخخرا چخخخخخخو زاد مخخخخخخادر  1

 
 بخخخه دتخخخن  خخخرفزن آموتخخخد پسخخخزان  

 

 

 

مجة: ) َي َكي َف أل َتِقُمهُ الرت  .. بـَع َدما َوَلَدت ين أمِّي.. َعلََّمت يِن الثَّد   (هذا ما یُقاُل َعينِّ
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 ی مخخخخخن. شخخخخخی تخخخخخا بخخخخخرا  خخخخخاتواره2

 
 بیخخخخدار ندسخخخخد و ت فخخخخزن آموتخخخخد  

مجة: )   (یـَغ ُفو َسِهَرِت اللياِل َعلی َمهِدي.. َوَجف ين َعلََّمت ُه َکي فَ الرت 
 . دسخخخزم بهرفخخخد و پخخخا بخخخه پخخخا ب خخخرد     9

 
 راه رفخخخخخخخزن آموتخخخخخخخد  ةیاشخخخخخخخیو 

مجة: )   (أمَسَکت  ِبِکلتا یَديَّ.. َعلََّمت يِن َکي َف أم ِشي.. ُخطَوة  ِمن  بـَع ِد ُخطَوةالرت 
 . یخخخك لخخخرف و دو لخخخرف بخخخر زبخخخانم9

 
 الفخخخخاه نر خخخخاد و  فخخخخزن آموتخخخخد    

مجة: )   (بـَع َد تَلقنِي احلُُروِف.. ِکلَمة  ِمن  بـَع ِد ِکلَمةَعلََّمت يِن أَتکلَُّم.. الرت 
 . لرننخخخخخد ن خخخخخاد بخخخخخر لخخخخخیا مخخخخخن   1

 
  خخخ  شخخخكفزن آموتخخخد  ةبخخخر غن خخخ  

مجة: )  َمة  يف َشَفيَتَّ.. مثَّ راَحت  تَنبأُ الرُبُعَم أنَّی یـَتَـَفتَّحُ الرت   (َغَرَست  ِل َبس 
 . پخخخس تسخخخزیا مخخخن ز تسخخخزیا اوسخخخد   6

 
 دوسخخد یخخا تسخخزم و تسخخد دارِمِخخش     

 (111: املصدر نفسه) 
مجة: ) ُغوفا  بِآیاِت ِوداِدهاالرت  َر َمش   (فـَُوُجوِدي ِمن  ُوُجوِدها.. طاَلما طاَلت  َحياهُتا.. َسأِعيُش الدَّه 

 بساطة اللغة؛ نماذج لعشقي .2-9-6
والغامضة، کما وتزی ن بعض أشعاره ات صف دیوان عشقي مبيزة البساطة، حبيث فهمته عام ة الن اس خللو  شعره من األلفاظ الغریبة 

یقول يف قصيدة  باللهجة العامي ة. يف الن ماذج التالية، نری البساطة يف شعره بالر غم من احتوائه املضامني الفلسفي ة والعلمي ة.
 «مرسوم التظلم» ؛«آئني دادخواهی»

 مانخد   ان را دائ اً این رسخم و ایخن آئخین ن خی    

 
 مانداز این ن ی ا ر چندی چنین ماندسد، پیش 

مجة: )   ُر َوال یَبقی علی َوتریٍة واِحَدة، وما تـَبَـقَّی َحت ی اآلَن، َسَيمضي ِفيما بَعدُ الرت   (مَی ضي الدَّه 
 مانخد كه آن اوضاع دی، در فص  فروردین ن ی  ب ندین سال ع ر، این نكزه را تر سال سنجیدی

 (961: 1911عدقی،) 
مجة: )  (ما ُعمِّر َت يف احلياة، أنَّ أو ضاَع الش تاِء تَنَتِهي يف الر بيعَقد  َجرَّب َت الرت 

 عدم االهتمام بالفلك: « اعزنائی به فلكبی» ویقول يف قصيدة
 .در تفخخد آسخخ انم  ال یخخك سخخزاره نیسخخد1

 

 نخخامی زمخخن بخخه پرسخخن  ایخخن اداره نیسخخد      

مجة: )   (واحدة، َولي َس ِلَ اسٌم يف قائَمِة ُمَوظَِّفي هذِه اإلدارةليَس ِل يف الس ماوات السَّب ِع َوال جَن َمة الرت 
 .ای  خخول شخخیر تخخورده،  دخخا و  خخدر م یخخم 2

 

 بر  اق و فد و توب و بخد اسخزناره نیسخد    

 (411: املصدر نفسه) 
مجة: ) ِع الرت  ِتَخارَة يف الش ف   (والَوتِر والصَّواِب َواخلطأیا َمن  َخَدَعُه الش يُخ یا ُمطيَع الَقضاِء َوالَقَدِر، ال اس 

 :یقول «لزوم انقالب»ويف مقط عة 
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 تواتد و بخس .این ملك، یك انقالب می1

 

 تواتخخد و بخخسلسخخاب مخخیتخخونریزی بخخی 

مجة: )   (هذه البالُد، تـَُعوُزها ثَورٌة ال َغرُی، إراقُة دماٍء غزیرٍة ال َغریُ الرت 
 .امخخخخخروز د خخخخخر درتخخخخخد آزادی مخخخخخا2

 

 مینواتخخد و بخخساز تخخون مخخن و یخخو آب  

 (312: املصدر نفسه) 
مجة: )  (ال تـَر َتوي َشَجَرُة احلُرِّیَِّة الَيوَم، إال ِمن  َدمي َوَدِمكالرت 

 )اختالط احلابل بالنابل(  «خر توخر»ومنوذج آخر لبساطته يف الش عر، قصيدته اليت یسخر فيها من األوضاع املتدهورة يف البلد 
 مهخر  .این چه بسخا ی اسخد، چخه  دخزه     1

 
 مخخخ لكد از چیسخخد  شخخده م  زدخخخر     

مجة: )   (ماهذِه األوضاُع، ما الذي َحَصل؟ بأيِّ دليٍل اقرتََبت  ساعُة احتضاِر البالدِ الرت 
 .مو خخخخم تخخخخدمد ت خخخخه ماننخخخخد تخخخخر   2

 
   لخخخه ا رخخخا ، بخخخه  رخخخ  مانخخخده در     

 به به ازین مخ لكد تر یو تر 

 (323: 6330عشقی،)
مجة: ) لَتَبِسةِعن َد الَعَمِل، الرت 

ُ
 (الکلُّ كاحِلماِر یـََتَخبَُّط يف الطِّني، َعَجَبا  علی هذِه البالِد َوأوضاِعها امل

 بساطة اللغة؛ و بهار .2-9-7 
: 1966 )لد د،وأما ملك الش عراء هبار فإن ه خيتلف عن معاصریه بالر غم من أن بعض شعره یتصف بالبساطة والس هولة.. 

یباجة، مشرق ورصني  (133 وبصورة عامة فإن  لغة ملك الش عراء هبار تتصف بأسلوبني خمتلفني بصورة عامة: أحدمها متني الد 
األسلوب ینتمي إلی املذهب الش عري اخلراساين، حيث یُعطي بذلك قصائده الوقار والبهاء كقصائد عصر الس امانيني، وتشمل 

بعض األلفاظ الصعبة. والثاين، سهل وُمـمتنع وأحيانا  مليء باملصطلحات احلواریة والعامية  قصائده عادة  األوزان الثقيلة وأحيانا  
، حبيث المیي ز ذلك إال وقد یقرتب شعره أحيانا  إلی النثر» اليت جاءت يف الغزل واملثنویات والس خریات. ویقول الباحث أمني بور

 یقول ملك الش عراء هبار:  (411: 1491. )امني پور،«بالوزن والقافية، وکأن ه یسرد لغة الص حف واجلرائد..
 شخخخخخخخخخعر بایخخخخخخخخخد سخخخخخخخخخرك و روان  

 
 نخخخخخه  رانسخخخخخنی و مرلخخخخخق و دشخخخخخوار    

 (211 :1968)ب ار،  
مجة: )  (بَعيدا  َعِن التعقيِد والُغموِض والصُّعوبة ،یَنبِغي للشِّعِر أن  یـَتَّصَف باخلفَِّة والس السةالرت 

أما الس خریة فنراها يف شعره كميزة أساسية )بنيویة( ولكنه ال یضاهي يف ذلك معاصریه. یقول مؤید حشمت يف هذا اجملال: 
 1109اليت أنشدها عام  «جهنم»ملك الش عراء هبار يف معظم أشعاره یت خذ أسلوب الفكاهة والس خریة واهلزل. وأوهلا قصيدة »
نالحظ وتکون سخری ته عادة  مصحوبة  بالبساطة.  (138: 1966)لد د، «. ( وهو يف الثاين والعشرین من عمره1291)

ینية املتطر فة: ثالثة أبيات منها،  مفادها رفض األفكار الر جعي ة والعصبي ات الد 
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 .یرسخخخم مخخخن از   خخخنم و آیدفدخخخان او  1

 
 ع خخود  خخران او وآن مالخخك عخخواب و   

مجة: )   (َخويف ِمن  َجهنََّم َوبُركاِّنا، َوملِك َعذاهِبا َوَعمودِه الرَّهيبالرت 
 .آن اژدتای او كه دمش تسد بد ذراع2

   
 وآن آدمخخخی كخخخه رفزخخخه میخخخان دتخخخان او 

مجة: )   (وتِنِّينها َوَذنَِبها ذي املئِة ذراٍع، وذلَك اإلنسان الذي یَقُع َبنَي َفكَّيهاالرت 
.آن كركسی كه تسد ینش ت  و كخوه  9

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاف

 

 درتخخخد   خخخیم آشخخخیان او  ة برشخخخات 

 (193: 1931 ب ار،) 
مجة: )  (َوُعش ِه علی َفرٍع ِمن  َشجرِة اجلحيم َوَنسرِها ِِبسمِه الذي ُیضاهي َجبَل قاف،الرت 

كانت يف البدایة » ملك الش عراء هبار، نراه قد بدأ املدیح يف فرتة الد ستور عندما كان یعيش يف مشهد. دیوانوعند مطالعة 
ین وكبار خراسان الذین هم تراثيون حیاكون أساتذهتم القدماء، وذلك لرتبيتة  قصائد ملك الش عراء هبار يف مدح وثناء أولياء الد 
اخلاص ة بصفته ملك الش عراء، أما بعد التحاقه بصفوف الثوار الد ستوریني، فقد تغری  شعره صبغة  وذائقة  واتصف بالر فض يف 

ایا االجتماعي ة.. وغالبا  تطو ر من ناحية املضمون وأحيانا  من ناحية الش کل )األسلوب( واللغة: فمن ناحية القالب تغری القض
 « علی شکل املسمط واملستزاد كهذه..

 با شه ایران آزادی سنن  فزن ت اسد
 

 كخخخار ایخخخران بخخخا تداسخخخد    
 

 (916: 1986پور، )امین

مجة: )   (احلُرِّیَِة َمَع شاِه إیراَن َهفَوٌة، َوَمصرُی إیراَن بَِيِد البارئاحلدیُث َعِن الرت 
. وباإلضافة إلی  1401اليت أنشدها عام  «سرود كبوتر، أنشودة احلمام»وذروة إبداعه يف الش کل )القالب( واللغة، هي قصيدة 

کل  ما مضی، فمن البدیهي أن حتتوي اللغة، األلفاظ الغریبة والصعبة عند املواضيع الفلسفية والعلمية. ولكن نری العكس من 
 يدة كقصذلك يف شعر شعراء الد ستور، حيث نالحظ البساطة والس هولة واخللو  من األلفاظ الغریبة والصعبة يف أشعارهم،  

  :«ترریبی»
  خخر بخخدانم كخخه   خخان د خخری اسخخد    .1

 
 وزپخخخس مخخخرا ت انخخخا ترخخخری اسخخخد  

مجة: )   (َلو  أعلُم أنَّ هناَك عاملا  آخَر، وأنَّ هناَك أمرا  بـَع َد املوتالرت 
 نخخخخخخن م دل بخخخخخخه تخخخخخخوا و توسخخخخخخی .2

 
 وانخخخخدر ایخخخخن ندخخخخیه ن خخخخانم نفسخخخخی    

مجة: )   (أتنف ُس نـََفسا  واحدا  يف هذِه النَّشأةَوٍة وال ال أتعل ُق بغراٍم أو نـَز  الرت 
 ای دریرخخا كخخه بدخخخر كخخور و كرسخخد     .9

 
 تررسخخخخدوز سخخخخرانجام   خخخخان بخخخخی  

 (866: 1931)ب ار، 
مجة)  (یا حسَرتاه إن  البشَر أعمی وأبكم وهَو جاهٌل بعاقبِة األمور: الرت 

وهي قصة شاب  برئ ُشِنَق لعدم معرفته بالقوانني )کوخ البائس(، « کلبه بينوا»ومن منوذج قصائده ذات األلفاظ البسيطة، 
 :والتعاليم البشریة وجور النظام احلاکم
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 بخخخه كخخخا   خخخوان آیخخخش افروتزنخخخد  .1
 

 ا  سخخر بسخخخر سخخوتزند  ت خخه تانخخه  
مجة: )  َرُقوا البيَت ِبرِمَّتهِ  َشبُّوا الن اَر يف الرت  ، َوأح   (داِر الشَّاب 

  نخخخه كخخخاره را نیسخخخد كدخخخزن تنخخخر  .2
 

 را برایسخخخد كدخخخد ای پسخخخخر  نخخخه  
مجة: )  جرمِ الرت 

ُ
ا الفضُل يف الَقضاِء عَلی اجَلرمیة ليَس يف قَتِل امل  (َفضٌل، َوإمنَّ

 زدیخخن بخخود ا خخر  اضخخی ایخخن داد داد   .9
 

 كخخه لعنخخد بخخرین دیخخن و ایخخن داد بخخاد  
 (323: ال صدر نفسه) 

مجة: ) یِن، فَاللَّعنُة َعَلی هذا الَعدِل َوالد ینِ   َلو  الرت   (كاَن ُحكُم القاضي هذا، َعدال  َوِمَن الد 

 النتيجة. 4
اکتست لغة الشعر يف فرتة الد ستور طابعا  بسيطا  من حيث األلفاظ والتعابری واألساليب. حت ی کادت تشبه لغة اجملالت والصحف إذ . 1

 د. َخَلت  ِمَن احلشو الش عري والت عقي
ا  اقرتب به من لغة العامية. . 2  أصبحبت لغة الشعر يف تلک األیام من السذاجة والسهولة حد 
  وحذا حذوه يف هذا املنهج. یعد  الزهاوي رائدا  يف تبسيط لغة الشعر وقد تبعه الرصايف. 4
 أم ا يف إیران صاغ ملک الشعراء هبار قصائد کثریة بألفاظ والرتاکيب بسيطة. . 3
 بلغ إیرج مریزا القمة يف هذا املضمار و صار منوذجا  لشعر البسيط. . 2
 وقد  مشلِت البساطة، مجيع أنواع الش عر منها القصصي ة. . 1
م ملسوا احلاجة يف توعية الشع. 1 أفکار الثورة و حث هم علی بب و ومن أبرز األسباب ال يت دعت شعراء تلک الفرتة إلی تسهيل لغة الشعر أّن 

  .أعباءهامحل 
 المصادر 
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 چکیده
ساد ی و آسان بودن زبان شعر آن ا اسد، این ساد ی در  ،مدرو ه ةویژ ی ابلی اشعار شاعران ایرانی و عرا ی در دور

تورد، زتاوی پیدزاز این میدان اسد و ربافی از او پیروی ن وده اسد. ایرج میرزا فنون شعری آن دوره به چدم می ةت 

اعم   ،ر عصر مدرو ه ویی در شعر را به اوج تود رسانده و آن را به شعر عامیانه نزدیك كرده اسد. اشعادر ایران ساده

از شعر فارسی و عربی به تا ر ساده بودن شراتد زیادی به زبان روزنامه و مجالم پیدا كرد. در ت ین راسزا پژوتش 

مورد  شعر زبان من ر از را ایران و عراق در مدرو ه ةدور تایسروده یا اسد آن بر ی لیلی -لاضر با رویكرد یوبیفی 

چون اوضاع انقالبی عصر مدرو ه نیازمند شعری  ،یرین دسزاوردتای این ی قیق آن اسد كهكنكا   رار دتد. از م م 

شاعران بزوانند مردم را از شرایط  امعه و  ،مردم به رالزی با آن اریرا  بر رار كنند و از سوی دیهر ةبود كه عام

و سوی ساد ی و سالسد و روانی، و به  تای تود در  رال انقالب مدرو ه آ اه ن ایند، لوا زبان شعر به س ددمسؤولی 

 زبان نثر پیش رفد. ،عرارم دیهر

 د، شاعران عصر مدرو ه، عراق و ایران، زبان شعر، ساد ی.تای یجد ندانه ،ام ی ریقیادبی  :گان كلیدیژوا
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