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Abstract 

In the contemporary period because of the many similarities between the two Persian 

and Arab cultures, one can feel the similarity of thoughts and images and ultimately the 

poetic themes, which in some cases are accompanied by different perspectives, in the 

poetic works of the poets in two nations. Behzad Kermanshahi and Abdul Wahhab al-

Bayati, as part of their community, have played an important role in reflecting political 

and social developments. But sometimes, the facts of society, for some reason, such as 

the inappropriateness of the political and social space, are not explicitly expressed in 

their poetry. Because the expression of these facts in some cases was in conflict with the 

political and social institutions. Thus, the two poets have used the symbol to express 

their views. so according to the principle that a proper assessment of national literature 

and its position in the intellectual and literary heritage of humanity not possible except 

by comparing nations literature, this paper aims to enrich the national literature and 

shows its literary values along with the literature of various nations, it tries to do with a 

descriptive-analytic approach and the American school of comparative literature, whose 

scope of research is not limited to affecting, but emphasizes artistic beauty, to analyze 

the function of the symbol in the poems of Behzad Kermanshahi and Abdul Wahhab al-

Bayati. Studies show that the symbol is inextricably linked with the emotional 

experiences of these two poets and reflects the frustrations of the artist and the social 

political conditions of their time, a way to reveal the ugliness and repression of society. 

Keywords: Comparative Literature, Contemporary Poems, Symbol, Behzad Kermanshahi, 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  کاوش

 31-18 .صص ،8331، بهار 33ل نهم، شمارة ساه رازی، دانشگا

 یبياتال عبد الوهّابدر شعر بهزاد کرمانشاهی و  نمادگرایی

 1ابراهیم رحیمی زنگنه
 کرمانشاه، ایران ی،نی، دانشگاه رازو علوم انسا ادبیّاتفارسی، دانشکده  ادبیّاتاستادیار زبان و 

 2عطا الماسی
 کرمانشاه، ایران ،ی، دانشگاه رازیتطبیق ادبیّاتارشد زبان و  کارشناس

 22/2/1331 پذیرش:  3/11/1331 دریافت:

 هچکيد
همستان  نهایت  ماتامین شتعری    توان تشابه افکار و تصاویر و در ، مییو عرب ایرانی بین دو فرهنگ فراوان مشترکات دلیلدر دورة معاصر به

. بهتااد کرمانشتاهی و   ختوبی حتک کترد   بته   دو ملّت  در آثار شعری شاعران هستند،های متفاوت همراه  ه در برخی موارد با دیدگاهکه البتّ را

 یگتاه  امّتا  ؛انتد  ایفتا کترده   سیاستی و اجتمتاعی   التتحتوّ  ی در بازتتاب ، نقش مهمّت خویشادبی عاوی از جامعة  مثابةبه، عبد الوهّاب بیاتی

 ؛دوشت  ینمت  انیت ب ،صتراح  بته هتا  های آن در سروده ،یاجتماع و یسایس یفاا نبودنمناسب همچون یلیدال به بنا جامعه، یها  یّواقع اوقات

بترای بیتان    اندو شتاعر  ،رو نیت ا از ؛گرفت   یمت  قترار  تقابتل  در یاجتمتاع  و یاست یس ینهادهتا  بتا  درامتو  یبرخت  در ها  یّواقع نیا انیب چراکه

 و یفکتر  راثیت م در آن گتاه یجا نییتب و یملّ ادبیّات رس د یابیارز که اصل نیا به توجّه با لذا ؛اند کرده استفاده نماد از های خویش دیدگاه

 یادبت  یهتا       ارزش دادننشتان  و یملّ ادبیّات به دنیغنابخش یراستا درپیش رو  نوشتار ،شود ر نمیمیسّ ها  ملّ ادبیّات ةسیمقا با جا  یبشر یادب

 پتووهش  دامنتة  که یقیتطب ادبیّات ییکایآمر مکتب براساس وتحلیلی  - با رویکردی توصیفی تا دکوش یم مختلف، ملل ادبیّات کنار در آن

 عبتد الوهّتاب بیتاتی   شتعر بهتااد کرمانشتاهی و    ر را د کتارکرد نمتاد   ؛دارد دیت تأک یهنتر  یها ییبایز بر بلکه س ،ین رتأثّ و ریتأث به منحصر آن

 یهتا  یسترخوردگ  از یبازتتاب  و دارد یناگسستن یوندیپ ،این دو شاعر یعاطف و یروح یها تجربه با دنما دهد ها نشان می بررسی تحلیل کند.

 .اس  جامعه بر حاکم خفقان و ها یزشت آشکارکردن یبرا یراه و آنان روزگار یاجتماع - یاسیس طیشرا و هنرمند

 .عبد الوهّاب بیاتی ،یکرمانشاه بهااد ،نماد معاصر، شعرادبیّات تطبیقی،  :یديکل واژگان
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 شگفتاريپ .8

 عموضو فیتعر .8-8

. رود کار متی  به ،ی داردچارچوب خاصّ که یدیجد نها  و مکتب اندنینما یبرا ة نماد در دورة معاصر،واژ

 ،یزنتدگ  دربرابر یناآرام دةییزا که شد دایپ یروح حال  ینوع یادب جوان نسل در یالدیم 1111 یحوال در»

 «ستتمیرمانت العتتادة فتتو  لتغتتاّ و ایتتت و تنتتد احساستتات از دوربتته هالبتّتت بتتود، یستتتیناتورال و یستتتیرئال ادبیّتتات

 از مکتب رمانتیسم ظهتور کترد   این، مکتب سمبولیسم در اروپا، پک براساس .(133: 2 ج ،1311 ،ینیدحسیس)

امّتا  ؛ ی رمانتیستم بتود  رئالیسم، ناتورالیستم و حتّت   رة مکاتب ادبی پیش از خود، همچوننوعی اعتراضی درباو به

گترایش  و چگتونگی   زمان با اروپا آغاز شد، دالیلی اگرچه همعرب فارسی ودر ادب  نمادگراییادبی جریان 

نیتا معتقتد است  کته ایتن      « جیوستی » کهچنان .با اروپا کامالً متفاوت بود شاعران و ادیبان این دو حوزه به آن،

 صتلی ا دلیتل زیترا   (؛1113: 2111ر.ک: ) اروپتایی نبتود   ادبیّتات ستان همتااد آن در   هحرک  در ادب عربی بت 

 ةجامعت  کته  است  آشتوبی   و سیاسی - یاجتماع طیشرا ،شاعران معاصر فارس و عرب شعر در انماده شنیآفر

 روزگتار  یاجتمتاع  و یاست یس یفاا گونة بیان گاارش نمادها، نیا از هدفرو،  از این ؛گرف  می دربر را آنان

کته   یشتعر  ینمادهتا  یشتتر ب، راز ستوی دیگت   ؛بتود  آن رونتد  در رییتغتالش برای  ای از موارد، در پاره و شاعر

و نومیتدی   کننتدة است ؛ تتداعی   گرفتته  شتکل  هتا آن محتور  بتر  های شاعران معاصتر فتارس و عترب،    ودهسر

 دستته  نیت ا پردازش در انشاعر تفاوت و ه اس آلود خفقان ةجامع و هودهیب تالش ،نیدروغ یمنج، یمردگ دل

 ظهتور  و یمردمت  تتالش  ةواستط بته  ییرهتا  آرمتان  قتحقّ رد هاآن ناامیدی و دیام اانیم در باید این را میمفاه از

 (.21-21: 1332جاسم، ر.ک: ) دانس  گستر عدال  یا یمنج

 و یاجتمتاع  نیماتام  یبترا  یابتاار  همچون نماد عنصر از (2)عبد الوهّاب بیاتیو  (1)بهااد کرمانشاهی یداهلل 

و حتوادث   نهات  فکتری   از تأثیرپتذیری بتا   ،. ایتن دو شتاعر  انتد  کرده استفاده شیخو جامعة در واقع یِاسیس

ایتن   آشتنایی بتا آثتار اروپتایی    و از جنتگ جهتانی    ورهای عربتی پتک  جریان مشروطه، استقالل کشت ) سیاسی

ات جدیتد زنتدگی   ، بتا واقعیّت  شتد پدیتدار   در خاورمیانته  که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (ها  ملّ

؛ فکتری، تغییتر یافت       از ایتن دگرگتونی  اشناسی آنان نیتا بته تبعیّت   نظام ارزشی و زیب ،بنابراین ؛شدندرو هروب

 د وعنصتر عاطفته و خیتال شتاعران معاصتر گردیت      تغییر در  ایجادالت فکری، سرچشمة بدین معنا که این تحوّ

 های متفاوتی با شعر کالستی  فارستی   د که تا حدود فراوانی حاصل تجربهشعر معاصر جوالنگاه تصاویری ش

بترای   ؛و عناصر پیرامون زندگی شتکل گرفت    ات جدید در ارتباط با طبیع ی از این تجربیّا ارهبود. پ و عربی

ان شعرها مفتاهیمی نمتادین   ... در جریابر و ،ها ، آتش، طوفان، رنگباد شب، بسیاری از الفاظ مستعار مثلمثال، 
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ب اس ؛ پیامی که خواننتده را بته   صددِ القای پیامی خاص به مخاطها درا شاعر با تکرار پیوستة آنند و گوییافت

 .بردنی این الفاظ و مفاهیمشان میورای معا

 و هدف اهمّيّتضرورت،  .8-1

  را در تقابتل بتا   دو ملّت  ادبیّتات هتای   گیتری  تتوان بخشتی از موضتع    می شاعرسنجش و مقایسة آثار این دو با 

 است   آن رو شیپت  نوشتتار  دفهت  .رماگشایی کترد  ب رما و نمادلدر قا ،سیاسی و اجتماعی موجود وضعیّ 

 کته  یاجتمتاع  نمتادگرایی  انیت جر که سازد روشن مخاطب یبرا یقیتطب اتیّادب ییکایآمر مکتب براساس که

 نیت ا ینمتادپرداز  انیت جر در یزیتاد  حدود تا شد حاکم جوار هم یکشورها و رانیا در نوزدهم قرن اواخر در

 شتد؛  خواهتد  اشتاره  انیت جر نیت ا بازتاب به نمادها رکردکا یبررس با درادامه که اس  بوده رگذاریثأت شاعر دو

 بهتااد  شتعر  در نمتادین  برجستة عناصر و ها شاخص باد، و باغ ها، رنگ شب، همچون یعناصر نکهیا به نظر امّا

 دو یهتا  ستروده  بتر  هیت تک بتا  که اس  آن بر تالش حاضر، پووهش در هستند، عبد الوهّاب بیاتی و یکرمانشاه

 در عبتد الوهّتاب بیتاتی    و یکرمانشتاه  بهتااد  کترد یرو و لیت تحل و یبررست  عناصتر  نیا نینماد کارکرد شاعر،

 شود. نییتب ها شاخص نیا یرکارگیبه

 های پژوهش پرسش .8-3

 کارگیری نماد چگونه اس ؟به در عبد الوهّاب بیاتیبهااد کرمانشاهی و رویکرد  -

 ؟اس  شده گرفته کاربه یاصل میاهمف و فکر انتقال در چگونه های دو شاعر در سروده نماد -

 پيشينة پژوهش .8-4

عبتد الوهّتاب   و کتارکرد نمادهتا در شتعر بهتااد کرمانشتاهی و       نمادگراییتاکنون پووهشی به بررسی تطبیقی 

 از: اند عبارت هابرخی از آن اس  کهدی پیرامون دو شاعر انجام گرفته های متعدّ امّا پووهش نپرداخته، بیاتی

 یبررست  و لیت تحل را بیتاتی  اشتعار  در یآبت  رنتگ  یباشناست یز یها جنبه شاعر، نگرش به توجّه با (1331) یفیس

 یفراوانت  ییمعنتا  اشتتراکات  شتاعر،  دو هر شعر در شب واژة که معتقدند( 1331) پور ینق و عرب .اس  کرده

 کتارکرد  بته  شارها ضمن (1331) یتیگ و مقدسینیام .اس  یاجتماع و یاسیس میمفاه انیب یراستا در و دارد

فکال  ففاللّیل في» و «شتب  هس » شعر دو معاصر، شعر در شب نماد  ستپک  کترده؛  لیت تحل را یاتیت ب و متا ین از «کل ّ 

 از را بیتاتی  یریرپتذ یتأث( 1331) پتور  یمت یرح و معتروف  .کننتد  یمت  انیت ب را دوآن هتای تفتاوت  و هتا شتباه  

 دو آثتار  مختلتف  یهتا  جنبته ( 1331) رنجبتران  .انتد  کرده انیب شمک اتیغال و یمولو نامة ین یعرفان ینمادها

 یهتا  مؤلّفته  نتریمهم( 1331) یالماس و زادهگیب .اس  کرده یبررس را( شعر یساختار عناصر و محتوا) شاعر

 از یبرخت ( 1311) یگرمتارود  یموستو  .انتد  کترده  یبررست  یکرمانشتاه  بهتااد  شتعر  در را یداریپا و مقاوم 
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 .اس  کرده نقد را یکرمانشاه بهااد شعر موضوعات

رو، از ایتن  انتد؛  دهکرهم مقایسه نشعر دو شعر را با ،یادشده های کدام از پووهش، هیچشد مالحظه کهچنان 

 دهد. را در شعر دو شاعر تطبیق میعناصر نمادپردازی کارگیری ، چگونگی بهدیگر یا هیزاواز  نوشتار حاضر

 روش پژوهش و چارچوب نظری .8-5

 ادبیّتات  حتوزة  پووهشگران» که افاود دیبا حاضر، پووهش یبرا ییکایآمر مکتب انتخاب ییراچ با ارتباط در

 موستوم  یقت یتطب ادبیّتات  ییکتا یآمر مکتتب  به که کردند مطرح را یا هیّنظر ،دوم یجهان جنگ از پک یقیتطب

 نتة یزمپتک  بته  هتوجّت  بتدون  نیهمچنت  و گریهمتد  از یادبت  متتون  یریرپذیتأث به توجّه بدون ،هیّنظر نیا. دیگرد

 شِیپت  پتووهش  در نکهیا به توجّه با نیبنابرا ؛(13: 1313 ،یروانیانوش) «پردازد یم یادب متون یبررس به ،یخیتار

 و یادبت  یهتا  ییبتا یز بتر  هیتک و س ین نظر مدّ گریکدی از عبد الوهّاب بیاتی و یکرمانشاه بهااد رتأثّ و ریتأث رو،

 .اس  شده واقع پووهش اساس ،یقیتطب ادبیّات ییکایآمر مکتب ،اس  شاعر دو یهنرپرداز

 موضوع تحليلی پردازش .1

قتراردادی، بررستی و تحلیتل     نمادهتای در این بخش از پووهش، رویکرد دو شاعر در پترداختن بته برختی از    

 نتد اهای معروف آن عبارت نمونهاستعمال، دالل  واضح و روشنی دارند.  فراوانیسبب به ها،شود. این نماد می

، رما نور و روشنایی؛ سترو، رمتا جتاودانگی؛    ، باران، چشمه و رودکبوتر، رما صلح و آشتی؛ آب زیتون واز: 

گل، رما بهار و زیبایی؛ زمستان، رما مرگ و ویرانی؛ بهار، رما جوانی و تجدید حیات؛ طاووس، رمتا غترور   

 ...و زیبایی و

 باد .1-8

 یباستتان  متتون  در است . « بتاد »ی دارد، تتوجّه کتاربرد قابتل    که در شعر دو شتاعر،  یقرارداد نمادهاییکی از 

 و یمهتر  نیتی آ ماننتد  هتا  نیتی آ یبرخت در  ،گرید عبارتبه ؛دراد وجود یمتفاوت اعتقادات و باورها ،باد به نسب 

 و ؛(212: 1312 ورمتازرن، ر.ک: )انتد  کترده  اشتاره  بتاد  ینتو یم و باد ادیا به و شود یم شیستا یسنیماد متون

 یمثبتت  دیت د این بندهشن در (.22: 1312 وود،پوردار.ک: ) اس  شده خاطرنشان مادا دةیآفر مثابةبه دبا شیستا

 بتاد » ریت تعب دیشتا  و( 21: 1323 بهار،ر.ک: ) اس  وستهیپ باد با جان آن در چراکه ،اس  شده ارائه باد به نسب 

 از امّتا  ؛باشتد  ارتبتاط  در یریاستاط  وربتا  نیا با ،اس  مردگان به جان یاعطا و یبخشاتیح بر یمبتن که «حیمس

 شتده  ادیت  وانیت د گریاریت  مثابتة بته  باد از یریاساط متون در. ندارد وجود باد به نسب  یمثبت نگرش ،گرید یسو

 ختاصّ  نگترش  و یاست یس یهتا  کتنش  ،یاجتمتاع  منش لیدلبه معاصر شعر در» (.31: 1311 بهار،ر.ک: ) اس 

 و مترج  و هترج  ،یخرابت  ،یرانگتر یو ستمبل  معاصتر  شتعر  در بتاد . بداییم دیجد یکارکرد دوره، نیا شاعران
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 (113-112: 1311 ب،یشک یخسرو و انیپورنامدار) «.اس  یدگرگون درنهای 

 م،ینست  قالتب  در یمنفت  و مثبت   یرهایتصو یگاه ؛اس  گونهنیبد وضع این بیاتیبهااد کرمانشاهی و  شعر در

 و یریاستاط  یباورهتا  از یا ختته یآم که یمختلف هایلشک به و شود یم ارائه آن از طوفان و گردباد تندباد، باد،

 ینتابود  و مترگ  عامل یگاه که یا گونه به دیاب یم یتجلّ شاعر نیا شعر در اس ، یاجتماع نمادگرایی انیجر

 و خواهتان  یآزاد نمتاد  را مینست  اوقتات،  یگتاه  و انقتالب  رمتا  گاه و اس  جامعه بر حاکم ستم و ظلم رما و

 ،یزنتدگ  نمتاد مثال در شعر زیر از بهااد کرمانشاهی، بتاد   برای اس ؛ کرده یفمعرّ یخواه یآزاد یها حرک 

 :اس  امیق و جنبش
 /کتار در  هارسِتح  ابترش  و بتاد  لطتف  ز یسرانگشت با/ وندیپ دهد که/ افسونگر سبا آن تشنة/ خشکم یا شاخه»

 (12 :1311) .«جان با را مرده یها جسم

حکومت   موجتود، در برابتر ستتم     وضتعیّ  دیدگاه ناامیدی و عدم اعتقاد به منجی برخالف  ،در این شعر یو

 نامطلوب اس : وضعیّ کند و در پی تغییر  سکوت نمیپهلوی 

 درونتتم در /را بهتتاران روز حستترت/ دودیبتت یآتشتت از ستتوخته /فرستتودزمتتان و یرودژم خشتتکم، یا شتتاخه»

 چتون  راست  / یگستتاخ  به را خود تن لرزان آخته و /طوفان صد خشم سکوتم، با /خاموش یا هیگر یها یها

 (12: همان) .«اانییپا باد یرو به /دمیتهد انگش 

 در بهتار،  آمتدن  دباوجو که کشد یم ریتصوبه راعصر پهلوی  رانیا زدة خی جامعة ،«باد نوروزی»شعر  در بهااد 

ی مبتارزان انقالبتی نیتا    حتّت . نتدارد  رفتتن  قصتد  استتبداد  زمستتان  ایت گو و ست  ین سترور  و یشتاد  از یخبر آن

میدی شاعر را در تغییتر اوضتا    روحیة نو ،اینجاس  که مخاطب. استبداد را از بین ببرند دتوانند زمستان سر نمی

 :کند موجود مشاهده می

 او یایت رؤ همته  یختواب  -/ را رانته یو نیت ا ختواب  /را؟ میسترا  کتوبی یمت  چته  در/ !ینوروز باد یا هان و هان»

 گفتمت   /ست ؟ یچ یطبعت شتو   نیت ا منت   بتا / ؟دارییمت  آشفته شتنیخو یهو و یها با رو چه از/ -نیغمگ

 (11همان: )...!« س ین بهاران شو  را دل چیه/ خاموش روزن یب نیا کاندر /مگوییم گربارید و صدبار

عامتل مترگ    بتاد  ، در سترودة زیتر،  نمتاد مترگ و نیستتی است      ،گاهی اوقات، باد در شعر بهااد کرمانشاهی

 نتور  یستو بته  نورسش یها شاخه که را باغ باد در پی آن اس  تا .اند پا خواستهبه ستم برضدّ کهاس   انیمبارز

 :نابود کند اند، کرده فراز دس  یروشن و

 یا ستتاره  یادیت ا /است   دهیدم بازهم /یزامرگ شبان نیا کران از ییگو /اهرمن خشم باد /وزد یم خشم باد»

 کته  را بتاغ  /مترگ  ختوف  بته  درافکنتد  تتا  /وزد یم خشم باد /یپا شیپ به را دیامیب رهروان /دهد یروشن که
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 نتور  یجستتجو  بته  دگانیت د /هاش  دانه که را دش  /اند کرده فراز هادس  /آفتاب یسوبه نورسش یها شاخه

 (11)همان:  .«اند کرده باز

هتای   از انستان  طوفتان را نمتادی   «ةهبیّلاجللاا فال ّف»شتود، وی در قصتیدة    مشاهده می بیاتیاین رویکرد نیا در شعر 

 بیتاتی بنتابراین   وانایی تغییر وضع موجود را دارند؛خالف نظر بهااد کرمانشاهی، تداند که بر نقالبی و مبارز میا

 اس : خوب رخدادهایدهندة  هاس  و ایمان دارد آمدنشان بشارتدر انتظار آمدن آن

ففلکفنوح/رأف/...أسواق هفامللوکفياقفوفکزاب فالشّففيفرأیت ف» فشهازاَ فج ریلةفکننلةفالاّففأمم فکغلوبًةفتنوح /فیت  ُ فيفکل   /رأیت  امللزا   ففتبل 
فبؤَسفالشاق فاملبشافاإلنس  /ف/...رأیت  ف(513-512:ف5ف فج5991)ف.«انتظا فالطوف  فانتظا 

ای  ختورده  های شکس  تی نوح را دیدم/ و ملّ کش های شر  و در بازارهایش، دیدم/ دان در زباله را پادشاهان: ترجمه)

بیچارگی شر  را دیتدم/   رسد/ شهرزاد، بانوی شهرهای خاکستر را دیدم که/ در حراج به فروش می کنند/ که شیون می

 (به انتظار طوفانم. گر انسان/ به انتظار بشارت

کته گرفتتار خودکتامگی حاکمتان آن     را در این سروده، تصویری ملموس و محسوس از سرزمین عرا   بیاتی

ده و شت دان و خاکستتر   حاکمان ناشایس  و ناالیق آن، تبدیل به زبالته  دلیلبهد، کشوری که دهمینشان  ،اس 

رو، سترزمین او در انتظتار طوفتان و خیتاش      از این اکنان آن نیا به حراج گذاشته شده اس ؛شرف و آبروی س

از نمادهتای دیگتر    بیتاتی بتردن  این، بهتره  افاون بر موجود را دگرگون کنند؛ وضعیّ مردان انقالبی اس  که 

)نمتاد سترگردانی شتاعر و مردمتان آوارة عترا ( نشتان از        )نماد زنتان عترا ( و کشتتی نتوح     شهرزاد مچونه

 چیرگتی جریانتات اجتمتاعی بتر زنتدگی     »و در اینجاست  کته مخاطتب     فراوان نماد در شعر وی دارد کاربرد

هتای   در ستروده  (،11: 2111)المالئکته،   «است   یکی از عوامل نتوگرایی  معاصر و گسترش آن در شعر را که

بته   نمتادین د. وی بتا اشتارة   خور چشم مینیا به« شيءفکنفألففلیللة»سرودة  این رویکرد در کند. مشاهده می بیاتی

)نماد صلح و دوستی( در کنار کتارکرد   خواه(، زیتون و کبوترهای آزادی )نماد آوارگی شاعر و انسان سندباد

هتای محتیط    اجتمتاعی، واقعیّت    نمتادگرایی از  بتا تأثیرپتذیری  دهد که تتا چته انتدازه     ان مینمادین طوفان، نش

 اس :اجتماعی پیرامونش را بیان کرده  سیاسی و

فالّسلفکل  /أع صل فالاّففإيلَّ/فلتقلو  فيسلتوو ینف» علل فقلل فحتملل فوففوفلل  فللکللکفة کلة/سلتوو ینفکلافالطّففنناب /واللنفمکللیش فش لاُا
ف(511:ف2ف فج5991.«ف)ل فیومفالقی کة/فمتطاینستظل فإفغصن فزیتو فکنفاألرضفعال/فاحملب فغم کة/

هتا بادبتان ستندباد     تتاریکی های خاکستری رهبری کنی/ در حتالی کته    سویم بازخواهی گش / تا در طوفانهترجمه: ب)

ریست / شتاخة زیتتونی را    همراه طوفان بازخواهی گش  برای کشتی کبوتریس / در حالی که بر قبر عاشقان اباس / به

 (/ خواهی بارید.لیصوراسرافنشانه خواهی آورد/ پیوسته تا روز دمیدن در  مثابةاز زمین به

ی احقتا  حقوقشتان بستیار    مدافع آزادی و عدال  برای متردم ستتمدیده است  و بترا    » ،عبد الوهّاب بیاتی 
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در ایتن  آوردن آزادی و عتدال   ست  دبرای بته  یوتالش  ،از این رو ؛(312: 2113)جحا،  «اس تالش کرده 

خواهانته است . بتا وزش طوفتان، کشتتی      نماد انقالب و حرکت  آزادی  ،در آنطوفان، . شود مشاهده می شعر

هتا، صتلح، آرامتش، عشتق و     آیتد. بتا آمتدن آن    حرک  درمیخواه و مبارز( بههای آزادی )نماد انسان سندباد

 یابد. ادامه می وضعیّ ابد این شود و تا  می فرما حکمدوستی بر سرزمین عرا  

 ها کارکرد نمادین رنگ .1-1

 دارنتد  نمتادین کتارکردی   بلکه ،یعیطب یا دهیپد تنهانه عبد الوهّاب بیاتی،در شعر بهااد کرمانشاهی و  ها رنگ

 د؛نت دار مخاطبتان  بته  مختلتف  میمفاه یالقا در یمهمّ نقش ،وسیلة آنبه یادب یها یرسازیتصو باهردو شاعر  و

 یفکتر  جهتان  بتا  را مخاطتب  توانتد  یمت  ،بیاتیبهااد و  آثار در  رنگ نمادین کارکرد لیتحل و ریتفس ،رو نیا از

در شتعر دو   یاجتمتاع  و یاست یس اوضتا   ختاطر به و آبی زرد ،سر  ،اهیس رنگ ،انیم نیا در. دساز آشنا ها آن

 .دندار یا برجسته حاور شاعر،

وی اندیشتة  بتر  میدی نوروحیة که دهد  د باالیی دارد و این نشان میدر شعر بهااد کرمانشاهی، رنگ سیاه بسام

 مترگ  و انتدوه  رنتگ  و اضتطراب  وحشت ،  غتم،  ظلمت ،  شتب،  نمتاد » کته رنتگ ستیاه را   حاکم اس ؛ چرا

 یفت معرّ یدزد و  یت جنا و یدگیپوشت  یبترا  یرنگت  و دانستته  منتان یاهر و طانینمتاد شت   را رنتگ  نیا. دانند یم

1لوشر ماکک (211: 1312 زاده، سمقا و کوبخ ین) «.اند کرده
 در. نتدارد  اهیس رنگ به نسب  یمساعد نظر نیا 

 فکتر  انگریت ب لتذا  و گتردد  یمت  فمتوقّت  یزنتدگ  آن، یفراسو در که اس  یمطلق مرز انگرینما» اهیس او نظرگاه

: 1311) «.است   بتوده  یینها انصراف ای میتسل عالقه، ترک نشانگر خود، کنندةینف اهیس. اس  ینابود و یپوچ

 اهیست  رنتگ  بته  کته  یکست  مثابتة بهااد کرمانشاهی به :گف  توان یم شدهآورده حاتیتوض به استناد با پک (31

 یموجتود  وضتع  به نسب  را خود اعتراض ،کارنیا با و کند ینف را ایچهمه خواهد یم ق یدرحق ،دارد لیتما

 ؛ بترای مثتال،  اس  ماطرب و زده وحش  جود،مو وضعیّ  از نکهیا ای ،دارد یم ابراز س ،ین او لیم مطابق که

 شاعر در سیاهی و ظلم  زندان شب گرفتار اس : که« زندانی شب»سرودة 

 متتتتتتن رهگتتتتتتذری دردسرشتتتتتتتتم  

 هتتتتتتای ستتتتتتیاهم زنتتتتتتدانی شتتتتتتب
 

 هتتتا جتتتان ستتتوخته از تتتتاب و تعتتتب    

 هتتتتتتتا بگریختتتتتتتته از وادی شتتتتتتتب
 

(1311 :22) 

تصتویر  روزی و ناامیتدی بته   ا گرفتتار تیتره  ب، ختویش ر با استفاده از واژة سیاه و شت  ،«بال و پر»یا در شعر همه 

 کشد: می

                                                                                                                                                          
1. Max Lusher 
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 فاایی نه شگف  اگر نپرستی  تو بهار جان

 روزی من و ما شب ستیاهیم و استیر تیتره   
 

 ز خاان غم نصیبی که منم خبر پپو جتان  

 تو بمان که آفتابی به فروغ و فر پپو جتان 
 

 (111)همان: 

وی روح زنتدگی و  در شتعر  کته  دهتد   و ایتن نشتان متی    دارد یتتوجّه رنگ سر ، بسامد قابتل  ، بیاتیدر شعر 

 و یستازندگ  در یرمتؤثّ  عامتل  و یزنتدگ  و اتیح نماد» را قرما رنگ 1تنیا وهانکزیرا ی زند؛ حیات موج می

 را قرمتا  رنتگ  نیهمچنت  ؛(221: 1311) «است   دانستته  شتورش  و جتان یه کننتدة انیت ب و اهانیگ شیرو دیتشد

 نیت ا مصتر  در. دهتد  یمت  قترار  ریتتأث  تح  را( موسیآن) یمردانگ حاالت که اند هدانست مردانه قدرت از ینماد

 یآزاد نشتانة  هتا،  ست  یکمون و هتا  ست  یالیسوس دگاهیت د در و یخوشبخت نشانة ژاپن در آتش، محافظ را رنگ

 یهتا   یّت لافعّ به را هاآن لیتما افراد، طتوسّ قرما رنگ انتخاب ،نینابراب؛ (11: 1311 اکبرزاده، یعلر.ک: ) بود

 ةیت روح بتا  یهمکتار  و توسعه و رشد ،یرهبر خالقانه، تالش رینظ ییها  یّالفعّ. دهد یم نشان جوش و پرجنب

های وطنش کته گرستنه و عریتان است ، امیتد بته زنتدگی را بتا          در میان خرابه بیاتیدر سرودة زیر،  .ایرآمتهوّ

 کند: القا میبه مخاطب « تک حًةفةااء» ترکیب

ُ فالبرلافحتملله/ف .../فقللي فاجلل عا فالول ر /فوعلل فرصلیففاملافلظفانتظلافاحللزینفوطليفع فأسلوار/!/فيألجلف صل» تک حلًةفةلااءفففکیل 
ف(545:ف5ف فج5991)«ف...عب فآذارکت ک ٍر/فوف

ام، وطتن عریتانم/ و بتر پهنتة بارانتداز بته        وطن غمگینم، وطن گرستنه  الی دیوارهای/هاز الب : برای من دعا کن/ترجمه)

 ...(سان یادبودی/ و بوی خوش ماه مارسههمچون سیب سرخی، ب کنند/ های دریا قلبم را حمل می آب /...ار بنشینانتظ

 آید: روح زندگی، شور و نشاط و خوشبختی در کنار معشو  به چشم می« الوطافاألةا» یا در قصیدة

ٌُفح عٌاففعطه فاألةا/فقليف/فأرّقفلیليمفشواه فاألةافمفور ة» ف(16:ف5ف فجمه  ).«فواجفٌفش اا
قلتب متن    ختواب کترد/   رنگ معشو ، ای گل سر / عطر سر  گیسوی او مرا در شتب بتی   : ای گیسوی سر ترجمه)

 (بادبان سرگردان و لرزان اس .

 بته گترایش   توجّته هتا نشتانة آزادی بتود کته بتا       رنتگ ستر  در نتاد سوسیالیست      ،شتد  طور کته گفتته  همان

 شود: می دهمشاه نیا داین رویکر ،بیاتیسوسیالیستی 

فأ َّفینُ فا» ف(331:ف5ف فج5991).«فعل فصرااءفَکاأیٍةفةااء فکاَّتفعل فح زينففذکا 
 (گذش . یاد دارم که دستش همچون پرچم سر  بر حان و اندوه من در صحرا : بهترجمه)

 1311بته ستال   حصتیلی از دانشسترای عتالی    التّ بیتاتی پتک از فتارغ   » کهگفته شود الزم اس   ،در این زمینه 

ر م و کمونیستم آشتنا شتد و متتأثّ    سسوسیالی محافل روشنفکری با مفاهیمی همچونتح  تأثیر فاای حاکم بر 

                                                                                                                                                          
1. Johann Ethen 
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 (121: 1311)فوزی،  «.های مارکسیستی گرایش یاف  سوی اندیشهآن روزگار به از جوّ

 هعمتد طتور  بهد، این رنگ ای دار حاور برجسته بیاتیهای پُربسامد در شعر  یکی از رنگ مثابةرنگ آبی نیا به

 است   آرامتش  یمعنابهرنگ آبی » :اس  آورده یآب رنگ مورد در این تنیا وهانکی .نمادی از آرامش اس 

 بتردن  تلتذّ  با همراه آرامش وضعیّ  از یخشنود یعنی دهد، یم را یخشنود یمعنا یکیولوژیایف دگاهید از و

 و ثبتات  احستاس  دارد، قترار  اضتطراب  از یرعتا  و هماهنتگ  متتوازن،  وضتعیّ    یت  در کته  هرکک. آن از

 رنتگ  که یکس :گف  توان یم پیشین حاتیتوض به توجّه با (12: 11311 تن،یا) «.کند یم  یّامن و یکپارچگی

 ازیت ن  یت  ایت  یخشتنود  و یهماهنگ صفا، و صلح ،یعاطف آرامش به دهد، یم حیترج ها رنگ گرید بر را یآب

 خواستتار  است ،  یآب رنگ خواستار کک هر. دارد ازین قوا دیتجد یابر یفرصت و نیتسک استراح ، به یروح

 نیریستا  بتا  فترد  روابتط  کته  یطیمح هاس ، اضطراب و ها یناراحت از دوربودن صدا، و سر یب طیمح و آرامش

بته برقتراری    ،بینتد  تنش و اضطرابی که بر کشور عرا  می باوجود بیاتی .اس  ایست از دوربه و آسوده و راح 

 در سرزمینش امیدوار اس : صلح و دوستیآرامش، 

فأ َّففاحًةفزرق ء/» ف(331:ف5ف فج5991).«فق ءغمزة فاللّففيفوباتفأشی ء/فَ بَّتفب اوحيفاذکا 
 (در هنگام دیدار گریستند. هاچیارنگی در روح من نفوذ کرد و : به یاد دارم که شادی آبیترجمه)

 گویتد:  زده متی   کند، در پایان، خطاب به این شتهر مصتیب   اسفناک بغداد را ترسیم می وضعیّ یا هنگامی که 

تغییتر پیتدا کنتد و آرامتش بته       وضتعیّ  کنم، گویا شاعر منتظتر است     ات را مشاهده می چه وق  آسمان آبی

 سرزمینش بازگردد:

ف(215)مه  :ف«ف.بغنا فمفکنینةفالنُّجوم/فکت فأریفمس ءَکفالزَّرق »
 (کنم. ات را مشاهده می ه زمانی آسمان آبیچ /ها! : بغداد ای شهر ستارهترجمه)

بترای ایتن   است . بتاوجود اینکته    کنتد، رنتگ زرد    متی  توجّهجلب  بیاتیکه در شعر  یهای از رنگدیگر یکی 

 دارد؛ بترای  کتارکرد نمتادین منفتی    ،بیتاتی در شعر  ولی شود، نظر گرفته مینقش نمادین مثب  در یشتربرنگ 

 (23: 2112)النیهوم،  «.، نمادی از خیان  روشنفکران اس های زرد کتاب» در سرودة زیر ،مثال

احللل ع /فطللٌ فکیّ للٌت فعبلل رٌة/فکاتوبللةٌفابلللّنمفف املغلل رة/فجلل جمل فاملللوت  فکتلل هفأصللکا فقیعلل رة/فنقلل فعلللفلّیلل فيأسللالهفهلل افالفعنیللنة»
ف(21:ف2662)ف.«فوقفه ُفاحلج رة

ردگتان، کتتاب زرد، گیتتار/    یمت  گرفت / جمجمتة م   این شب در غارت و چپاول خویش چیاهایی را بته غن  :ترجمه)

 (اس .خون بر روی این سنگ نقش بسته شده روی دیوار/ پرندگان مرده، عبارتی که/با  نقاشی

 موجبتات  کته  ندستت ه ختائن  روشتنفکران  از یمنفت  ینمتاد  هتم  زرد یهاروزنامه :گف  توان یم هاریتفس نیا با

 :اند دهآور مفراه را( خواهیآزاد یها انسان) سندباد مرگ
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ُ /فوففنناب  /:فکل تفالّسلخاةفتبايالبرافعل فالصّففجنیة» فاجلااعلن فالّصلهل فأ فأرا ُ فيفالفأراُ/کااءفکلنفو فوفبلورق  فامللزا  فوسلیک هفکاکب لهفیبل 
فاحلنا  ف(25:ف2جف ف5991 فالبی يت)ف.«یاسُا

هتای زرد دفتن    های روزنامه با برگه /بینم یو این  من او را م /ردسندباد مُ کند: بر صخره گریه می ییدریا پری: ترجمه)

 (شکند. شود و آهنگر شمشیرش را می بینم/ کشتی او به حراج گذاشته می شده و او را نمی

 باغ .1-3

. بتاغ در  است  « بتاغ »، بهااد کرمانشاهی بدان اشتاره شتده   و بیاتیهای قراردادی که در شعر  نماداز  دیگر یکی

  و بته ذهنیّت   توجّته آمده کته بتا   « شده غارت» و« سوخته ستم»، «گل بی»چون ی همهای های آنان با صف  سروده

کتار گرفتته   در معنای یکستانی بته   ،پیرامونسیاسی و اجتماعی در برخورد با مسائل  ات شخصی دو شاعرتجربیّ

ای  نمتاد جامعته  » ن معاصتر اربهتااد کرمانشتاهی هماننتد دیگتر شتاع     و  بیتاتی ة نمادین باغ در شتعر  ژاند. وا شده

رنامتداریان و  )پو «.است  که یأس و ناامیتدی بتر آن چیتره شتده     شده و گرفتار استبداد ظلم و ستم اس  غارت

 (31: 1331همکاران، 

 ؛ زیترا د استتبداد است ، در امتان نیست     از بهااد کرمانشاهی، باغ از ستم باد که در اینجا نمتا « باد خشم»در شعر 

از پتای درآورد و روشتنی دیتدگان آن را از بتین      راو مبتارز(   )جوانان انقالبیهای نورس آن  خواهد شاخه می

 ببرد:

هتا فتراز    ستوی آفتتاب/ دست    های نورسش بته  باغ را که شاخه وزد/ تا درافکند به خوف مرگ/ باد خشم می»

 (11 :1311).« اند وجوی نور باز کرده دیدگان به جس  /هاش اند/ دش  را که دانه کرده

در آن مجتالی بترای زیستتن     زیترا  ؛کنتد  را تترک متی  « ستوخته  باغ ستم»، بهااد «زندانی شب»شعر همچنین در 

 کاه اس :بیند؛ ناامیدی، ستم و رنج روان کند، آنچه می مشاهده نمی

 یتتتت  شتتتتب در فرستتتتودة زنتتتتدان   

 تتتتتتتتا بازنگیرنتتتتتتتد بتتتتتتته دامتتتتتتتم 

 بگذاشتتتتتتم آن خانتتتتته کتتتتته در وی  

 ستتتتتتتتوختة او وز بتتتتتتتتاغ ستتتتتتتتتم 
 

 ستتتتتمبشکستتتت  و متتتتن از بنتتتتد بِر    

 یکتتتتتتتدم زدن از پتتتتتتتا ننشستتتتتتتتم  

 کتتتتتاه ندیتتتتتدم جتتتتتا رنتتتتتج روان 

 بتتتتتتتار و بتتتتتتتر امیتتتتتتتد نچیتتتتتتتدم 
 

 (23)همان: 

نظتر او، جایگتاه تختتی در کنتار     از .)تختتی( است    یه گاهی اوقات در شعر بهااد، باغ نمادی از اسطورة ملّالبتّ

 اند: ها کرده کاریدر مسیر اعتالی ایران، فدا که ییها گیرد، اسطوره ی قرار میهای ملّ دیگر اسطوره

 متتترد تتتتاب جهتتتان مهتتتر کتتته غتتتایدر

 جهتتتان اویبتتت و متتترد پهلتتتوانجهتتتان

 متتتترد تتتتتاب یزنتتتتدگ تتتتتن در زان و 

 متتترد شتتتاداب بتتتاغ کتتتش ستتت یخاان
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 زاد ستتتتتتهراب نتتتتتتهیتهم بتتتتتتارهدگر

 فتتتتتتاد تکتتتتتاور رختتتتتش ز تهمتتتتتتن
 

 متتتتترد ستتتتتهراب دگربتتتتتاره غتتتتتایدر

 شتتتغاد بتتتداختر کتتتام بتتته شتتتد جهتتتان
 

(1311 :11) 

هتا و مشتکالت    گرفتتاری  بتاوجود دانتد کته    از کشتور عترا  متی    نمتادی باغ را « لحیل فاألوّفاّفال» بیاتی در قصیدة

. کشتور  هتای زنتدگی را بتر آنجتا گتذر دهتد       اس  که نفکامیدوار که دارد، همواره به وزش نسیمی  بسیاری

 داشت ، وی فاتای خفقتان و استتبداد و دیکتتاتوری      عید قرارتح  حکوم  نوری السّ ،عرا  در آن روزگار

 :ای تبدیل نموده بود و کشور را به ویرانه  ایجاد کرده

:فاهنع فبونفالاّفالاّفففحنیقتن ؛فأتبق فيفق لت:» اجلسلور/ففو لیل  فکلاکيف... عبل تالبر رفالنّففبیَا/فسظهیملفوحن فيبیافبالفزهور؟/فقلت 
فعل فکنفحقليعین  فخضااوا فأنک سفاحلی ة/فلیالفهتب  ف(512:ف5ف فج5991)«ف.البوینفيَّ

در دریاهتای دور   تنهتا  گل خواهد ماند؟/ گفتم: بعد از بهار آرام بتاش/ متن ختودم    : گف : آیا باغ ما در بهار بیترجمه)

هتای   گی/ در هنگتام شتب، در بتاغ   های زنتد  دو چشم سبا اس . نفک /و راهنمای کشتی دلیرم ...سرگردان خواهم بود

 (وزد. دس ، بر من میدور

را  بیتاتی ، شتعر  «بهار، نسیم، کشتتی و گتل  » چونکنار کاربرد نمادین واژگانی هم در «باغ»کاربرد نمادین واژة 

، اشتارة او  سفر اسطورة ستندباد( ) یاتیبهای  نکتة قابل ذکر در این سروده و برخی سروده دهد. جلوه می نمادین

انتد؛ بتیش    هنظران ادبی اشاره کرد که برخی از صاحببه سفر، کوچ و درنهای  بازگش  اس . این امر چندان

ختاطر  بته  ؛ و(11: 1321ی، البیاتر.ک: ) کند ، سرشار میرا از آزادی و رهایی بیشتر بیاتی، احساس از هر چیای

را بیشتتر لمتک    اس  که مخاطب، در شعر وی نسب  به بهااد کرمانشاهی، امیتد، آزادی و رهتایی   ویوگیاین 

 گوید: یابد و می د به رهایی بازتاب می( امیلحی فاألوّفالاّف) ادامة این شعر در کهچنانکند.  می

فعللليَّفکللنفحقللليفالبویللن/فحیلل فالّشلل» فاملطکلل ت/فعینلل  فخضللااوا فأنکلل سفاحلیلل ة/فلللیالفهتللب  يفخمللنعيفاملهجللورفتنتظللافالّلهللب/فمُو
 (512:ف5جف ف5991«ف)إلّ فأب فأعو .فالائیب/فتوکيفاع فالب کييفالاّفخی لفأکّفوف

مُترده در بستتر متتروک بته انتظتار      هتای فرو  آنجا کته شتمع   وزد/ اغ دوردس  میهای زندگی،/ شبانه بر ب فکن)ترجمه: 

 (.دارد که بازگردم ییها با من اشارت گریان و رنجورم/لرزان، ای اس / و تصویر مادر  شعله

هتای وی، دوبتاره    هتایی در برختی از ستروده   بته آزادی و ر  باوجود مشاهدة روحیة امیداین، مخاطب  افاون بر

ستتان(،  )بُ که در آن باغ« إل فوللن فعللي»سرودة  مثال کند؛ برای مردگی را احساس میو دل میدینو شدنحاکم

مبتارز و   ختواه، هتای آزادی  )نمتاد انستان   هتای آن  و گنجینته  هتا  شدة عرا  اس  که دفینته  ن غارتنماد سرزمی

 اس :های آن به شکس  انجامیده  و آرمانو انقالب   انقالبی( به غارت رفته

للافالبسللت   فحتللتفشللج ةفاللّفف فاحلللزین:فالانللز فيفادللایف فلل /فيمللاففیلل فق» أکلل اف.فه فخلل ٍو..نناب /فلانّللُفهنلل کفالّسللیمللو  فخبَّللظآخ 
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فقنلللنی  فا لللفُّ فاجیلللااهفُو ف للل ُفاألرض   فیللل يتالب)«فللللیشفدوقلللن فالکقلللااءف ر؟هللل رف بلللوفوف؟/فأهاللل افالللشفالنّفاهالللل ّففةفيیلللکولطلمنلللوت 
ف(22-25:ف2ف فج5991
س . جایی که ستندباد را  پنهان ا لیمو چةانتهای باغ، زیر درختای/ در  هگین من: گنج در صندوقچهوه اندا: ای مجمهتر)

کتودکی   فشتان  آتشمیریم و  سان در این سرزمین ویران مینیآیا بد ...اند/ امّا صندوقچه خالی اس  کردهدر آنجا دفن 

، آتشتی وجتود   نرایدر حالی که در آتشدان فق شود می موشخاخورشید روز گونه اینشود؟/ آیا  در خاک خش  می

 (ندارد.

زند. ایتن بتاغ،    )سرزمین استبدادزده( موج می و دلمردگی در باغ نومیدی، همانند شعر بهااد، بیاتیشعر در 

کند. امیتدی بته روشتنایی روز نیست  کته تتاریکی        در خاکش دفن مییکی پک از دیگری مبارزان انقالبی را 

 خورشید هم رو به زوال و نیستی اس . زیرا ؛ین ببردشب را از ب

 شب .1-4

 ازنظتر  توان گفت   طوری که میکار رفته اس . بهبسیار به عبد الوهّاب بیاتیو  در شعر بهااد کرمانشاهی «شب»

نمتادی   بشت » اند: گفته در صدر نمادهای اشعار دو شاعر قرار دارد. در بیان معنای نمادین شب ،رمایکارکرد 

در شتعر   (23: 2 ، ج1311)شتوالیه و آلتن گربتران،     «.است   ها و فریتب  ییاها و نگرانی خواب و مرگ، رؤبرا

 نمتادی  ،ست  ا  تی که شب زمانی بترای راز و نیتاز عارفانته و عاشتقانه بتوده     سنّ ادبیّات، برعکک رسیمعاصر فا

هتایی همچتون    بتا صتف   شتب  واژة  ترکیتب ویتوه آنکته   بته  و ناآگاهی اس . برای بیان خفقان، ظلم، نابرابری

دلیتل اینکته    رستد  نظتر متی  بته  د.بخشی د، شدّت میبدان اشاره ش که معنای نمادین آن را ...تاری ، سیاه، تار و

  و کودتتای  شکست  دولت  مصتدّ   رضاخانی و  داستبدا، یافته اس  یچنین معنای نمادین شب در شعر معاصر

رای بت  مردگی را بر فاتای جامعته حتاکم کترد؛    و دل دینومیروحیة  ینوع به که باشد 1332مرداد در سال  21

، نمتادی از ایتران است  کته گرفتتار      است  ستروده   1321که بهااد آن را در سال « کلبة من»شعر  شب در مثال

، گتور، اهتریمن و دوز ،    تنتگ، تتار، غتم، محنت     هایی چتون واژه حاور .اس لوی شده هخفقان استبداد پ

 :اس تر کرده  هبرجستکارکرد نمادین این واژه را 

 ستتت یا کاشتتتانه متتترا شتتتب اریتتتد در

 دیتتتده آنجتتتا ننگتتترد جتتتا روی غتتتم  

 نیستتتتتتش در وی مجتتتتتال زیستتتتتتن  

 ام وایِ متتتتن کتتتتا نتتتتاگایری بتتتتوده  

 ستترای هتتا شتتد کانتتدرین محنتت    ستتال

 چتو گتور   ندر و روز بی  تنگ و تاری 

 گتتتوش آنجتتتا نشتتتنود بانتتتگ ستتترور 

 جتتتتان آرزو هرچنتتتتد باشتتتتد ستتتتخ 

 گتتتتتتتتتتاه آرزو را پاستتتتتتتتتتبان گور

 نصتتتتیب از روشتتتتنی و رامشتتتتم  بتتتتی
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 ام چشتتتتتم اهتتتتتریمن چتتتتتراغ کلبتتتتته
 

 کتتتتتتتام دوز  بستتتتتتتتر آسایشتتتتتتتم 
 

(1311 :11) 

تصتویر  بته را ها  سال  زدة آن ، فاای غم سروده در قالب نیمایی 1333 سال که در« ای در شب ناله» در سرودة ای

 شتعر  در شتب » نایپورنامتدار  گفتتة بته  کته ؛ چرانشانی از قداس  گذشتة شب نیست   ،. در این تصویرکشد می

 دادیت ب و استتبداد  و یایستت  یآگتاه  و خفقتان  اوضتا   نمتاد  بارهتا  داده، دس  از را خود قداس  معاصر، دمتعهّ

، نمتادی بترای بیتان استتبداد و     در شتعر بهتااد نیتا    ،رو از ایتن  (111: 1311 ،و خسروی انیپورنامدار) «.شود یم

پیرامتون ختویش،    وضتعیّ  اس  نسب  بته   توانسته نمی د،متعهّ یشاعر مثابةبه بهاادخفقان دورة پهلوی اس . 

ایتن،   افتاون بتر   گیترد؛  انتقتاد متی   اهریمن شب را به باد ،«شب در یا ناله» سرودةدر رو،  از این ؛تفاوت باشد بی

 توجّته و ستکوت، قابتل    ستیاه، ختاموش، ستنگین    اهتریمن،  همراه واژگتانی همچتون  ة شب بهژوا نمادیننقش 

 :اس 

ای  مرغت  نالته  / گه در سکوت و سیاهی گاه/ آسمان خالی از ماه و اختر/ موش و سنگینشب سیاهس  و خا»

راه بستته  / نیستش پای رفتتن کته بتر وی   / خاد نرم در دامن شب می/ پیکری همچو طفلی هراسان/ کشد پر می

 (11: 1311) .«اهریمن شب

، «دودانتدود »، «گتور »نایی منفی همچون اژگانی با بار معواژة نمادین شب در کنار و در سرودة زیر نیا، کاربرد

فاتایی نتامطلوب است ؛     و... نمایتانگر « ستکوت مترگ  »، «فاتایی شتوم  »، «بخ  تیره»، «چشم فتنه»، «سراب»

است . گویتا بهتااد کرمانشتاهی در برابتر      م شتده  واسطة استبداد پهلوی بر جامعة عصر بهااد حاکفاایی که به

دانتد و چنتدان اعتقتادی بته تغییتر       ثمتر متی   ی نجات و رهایی را بیها اس  و بارقهموجود تسلیم شده  وضعیّ 

 داند: اوضا  ندارد و درخشش نور در تاریکی را نیا یاریگر دزد می

 جتان یبت  تتن  /تنتگ  یگورگتاه  یژرفنتا  از اس  افراشته یامرده چونان که/ متروکم راندودیق برج آن از من»

 ستو  هتر  بته  /یجتا   یت تار آن از /جنتگ  دارد هست   یانزنتدگ  را کتاو  ایچ هر با و /شوم ییفاا در را خود

 چونتان  یزنتدگ  سترود  /ختاموش  صتبحدم  چتراغ  /روزیبت  رپتا ید شبان /:هاس یبخترهیت هایرگیت در یبنگر

 /دودانتدود  آفا  سراب اندر سراب هاابانیب /جانسوز ادهایفر همه /ادیفر آوازها همه /دردآلود مرگ، سکوت

 کته  /ختواب  یرا ست  ین را یکست  اامّت  اس  شب /اس  اریع و دزد نشان /س ه یفروغ یگاه اگر یکیتار به

 (23-22: 1311) .«اس  داریب فتنه چشم

ماننتد بهتااد کرمانشتاهی، زیستتن در شترایط      وی بته د. شتو  نیا دیده می عبد الوهّاب بیاتیدر شعر  رویکرداین 

کترد، حاکمیت     اه متی بته هتر جتا نگت    »  اسبداد و اختنا  را تجربه کرده سیاسی و اجتماعی در زیر سلطة است
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: 1331ن مقدستی و شتهریار گیتتی،    )امتی  «.کرد می اس ، گرچه این شب پیوسته نقاب عوضدیده  شب را می

 کند: نمادین آن را تداعی می معنای ،مرگ ة زیر، شب در کنار واژگانی همچون سکوت ودر سرود (2

فوفهلل فالکلل رس!یّفأ» فاللّففللظل!/فمت  فتولل الّصلل/کنفأعملل قفلیلل فاملللوت  فالل/  قَّللتفالّسللصللمتفالظّففما فيیلللةفک لّشلل فالتهللب   ع فکللنفقلللب 
ف(3:ف5ف فج5991)«ف.کت هٍفففيفأ فن فرأسيفالااله/فوأ فنبرتفع فاملینا فب ه/الضّف
ستکوت تتاریکی روشتن     شتمعی در  متن امشتب هماننتد    : ای شهسوار، از دل شب مرگ و سکوت بیرون بیتا/ ترجمه)

و متن سترم را در کتتابی دفتن      کننتد/  ها در میدان شهر پتارس متی   سگ مه به شمارش درآمده/ ها در دل ساع  هستم/

 (م.نک می

ف:گفتة وی؛ زیرا بهتصویر بکشدرا به بیاتیتواند روزگار  ه میای اس  ک ترین واژه ترین و کامل شب، جامع
فوف» فيفعصافاجیی  ت  ف(213:ف2ف فج5991)ف«.العوراتفأزکنةفالو اهفوفيولنت 
 (.به دنیا آمدم هاها و روزگار درد و عذاب و انقالب در عصر خیان  :ترجمه)

بستیاری نهفتته    اس  که در ورای آن معانیای درآورده  صورت پردهکلمه را به» بیاتی ،گفتة شفیعی کدکنیبه

اه و ختتو هتتای آزادی نمتتاد انستتان ؛رستتد نظتتر متتیکتته بتته از شهستتوار وی بنتتابراین، ؛(1: 1321ی، لبیتتاتا) «استت 

 خاموش، از دل جامعة استبدادزده به حرک  درآیتد  زا و از دل شب، شب مرگ خواهد می استبدادستیا اس ،

، ستاع  و مته نیتا هرکتدام بتار معنتای       گان سگ، شتمع واژ این، افاون بر موجود را درهم بشکند؛ وضعیّ و 

انتد؛   را دوچنتدان کترده   اتیبیت بتودن شتعر   رمتای خود را دارند که در کنار واژة نمتادین شتب،    نمادین خاصّ

 بهتتااد ش،یهمتتتا ماننتتد بتته استت ، «اللّیلل فيفکللّ فکالل  » دةیقصتت از یبخشتت کتته ریتتز ستترودة در بیتتاتی نیهمچنتت

 کترده  تتار  و رهیت ت را آن یفاتا  شب،  یحاکم که کشد یم رتصویبه را عرا  استبدادزدة جامعة ،یکرمانشاه

 :اس 

کاتوبللةٌفابلللّنمففطللٌ فکیّ للٌت فعبلل رٌة/فاحللل ع /ف علللفنقلل فاملللوت  فکتلل هفأصللکا فقیعلل رة/ف جمل فجللاملغلل رة/ففلّیلل فيالفهلل اهفأسللالفعنیللنة»
ف(21:ف2662).«ففوقفه ُفاحلج رة

 این شب در غارت و چپاول خویش چیاهایی را بته غنیمت  گرفت / جمجمتة مردگتان، کتتاب زرد، گیتتار/        :ترجمه)

 (اس .بر روی این سنگ نقش بسته شده ن با خو ، عبارتی که/پرندگان مرده اشی بر روی دیوار/نقّ

ایتن ملت    در  است . را  است  کته آن کشتور را غتارت کترده      روده، شب نماد دیکتاتوری عت سدر این  

ن روی جمجمة مردگان و عبتارتی کته بتا ختو     رنگ مرگ و نیستی دارد. پرندگان مرده، چیاهمه شده، چپاول

 اس .چیره کرده  بیاتیر عاس ، فاای جمود و رکود را بر ش ها نقش بسته شده سنگ

 گيریجهنتي .3
گرایتی دو شتاعر پیونتدی     د و واقتع بتا تعهّت   و رماگرایتی  بته نمتادپردازی   عبد الوهّاب بیاتیگرایش بهااد کرمانشاهی و 

در دورة زنتدگی   عبتد الوهّتاب بیتاتی   شرایط سیاسی و اجتماعی یکسانی که بهتااد کرمانشتاهی و    زیرا ؛تنگاتنگ دارد
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رتنش و حاکمیت   نمتاد داشت . فاتای پت    رمتا و  بودند، تأثیر فراوانی در گرایش این دو شاعر بته  ده خویش تجربه کر

و  نومیتدی ریختگی عرا  در دوران عبدالکریم قاستم،  همعید و بهو استبداد نوری السّ سواز ی در ایران خفقان پهلوی 

 آشتکار  و حیصتر  زمان، مجالی برای بیان انتقتاد از دو در این برهه این اس .گی را بر شعر دو شاعر تحمیل کرده دلمرد

 از ،عبد الوهّتاب بیتاتی  بهااد کرمانشاهی و  شعر در نماد یریکارگ به ،نیا اساس براز فاای سیاسی و اجتماعی نداشتند، 

 یعتاطف  و یروحت  یهتا  تجربته  ،یقترارداد  نمادهایاستفاده از  با . این دواس  برخوردار فرد منحصربه و وهیو یتیمحور

 .اند کرده آشکار را جامعه بر حاکم خفقان و ها یزشت و  نشان دادهیش را خو

بتا ایتن تفتاوت کته بهتااد کرمانشتاهی        ؛هم یکسان است  ه باعمدطور به نمادهارویکرد دو شاعر در استفاده از این  

ام و خیتاش بتود،   های امیدی کته در پتی تقویت  روح قیت     و تمام بارقه نبوده اس چندان به رهایی و رستگاری امیدوار 

هتایش، بته رستتگاری و     های یأس و دلمردگی در سروده مایه استفاده از بن باوجود عبد الوهّاب بیاتیامّا  ؛داند ثمر می بی

 دو شتاعر  هتای  کارکرد برخی نمادهتا در ستروده   .اس ، امیدوار نامطلوب که جامعه گرفتار آن شده وضعیّ رهایی از 

ماد سترزمین گرفتتار ایتن تیرگتی     دانند، باغ هم ن ادی از تیرگی حاکمی  استبداد میشب را نم ،هر دو :شرح اس بدین

نتد  اخواه اس  که با وزش خویش در تتالش  نمادی برای مبارزان آزادی ،دونمادین اینباد در شعر این،  افاون بر اس ؛

کتارکرد   شتود.  باد رما ظلم و ستتم متی   کند و ای موارد این رویکرد تغییر می ه در پارهالبتّ موجود را تغییر دهند وضعیّ 

ی تتوجّه هاس . رنگ ستیاه بستامد قابتل    شعر آن نمادینهای  از دیگر شاخص بیاتیها هم در شعر بهااد و  نمادین رنگ

در  امّتا  تر اس ؛ روحیة یأس و نومیدی برجسته بیاتینسب  به  کند در شعر او ص میدر شعر بهااد دارد و همین امر مشخّ

بته معنتای    توجّته بتا   د، در این میان بسامد رنگ ستر  بتارزتر است  و ایتن امتر     خور چشم میها به   رنگوّتن بیاتی شعر

 .اس و سرزندگی شاعر  وضعیّ امید به بهبودی  بیانگر روحیةنمادین رنگ سر ، 

 ها نوشت پی .4
 دوران یطت  از پتک  ؛گذاشت   وجتود  ةعرصت  بته  پتا  کرمانشتاه  در یدیخورشت  1312 متاه بهمن ةمین در ،یداهلل بهااد کرمانشاهی (1)

 لیتحصت  بته  ادبیّتات  ةدانشتکد  در و شد تهران یراه ،یدیخورش 1321 سال در طه،متوسّ و ییابتدا التیتحص گذراندن و یکودک

 هالت حیذبت ، نیمعت  محمّد ار،یبهمن احمد فروزانفر، مانالاّ عیبد ،ییهما نیالدّجالل همچون یبارگ استادان محار از آنجا در. پرداخ 

های آن کته شتعر   رنتگ  گلی بتی  با نامبرد. از وی دو اثر  ها بهره تهران دانشگاه روزگار آن استادان گرید و یخانلرناتل  ایپرو صفا،

اشتعار، متنتوّ    ایتن دو مجموعته   نیماتام  رسیده است .  چاپ، بهیادگار مهر و دیگریرضا شفیعی کدکنی انتخاب کرده محمّدرا 

 اس .ه رمانتی  و عاشقانه به برخی از مفاهیم اخالقی، اجتماعی و سیاسی پرداختهای  اس . وی در کنار سروده

هایش هم سب  و سیا  خراستانی   در سروده زیرا ؛کند از سب  خاصی پیروی نمی سب  شعری وی نیا باید گف ، در مورد 

است .  یمایی هتم شتعرهایی ستروده    د در سب  نای موار های سب  هندی و عراقی و در پاره اندیشیخورد و هم نازک چشم میبه

 یاریت ع اگتر  را نقتدها »: گویتد  ؛ وی در این زمینته متی  شود وان ثالث بسنده میقولی از مهدی اخمورد جایگاه ادبی وی نیا به نقل در

 و یزانتدا غتش  و غتلّ  و یشت قالّ و یبت قالّ نته  - است   سااوار کهچنان یقرار و قاعده کارشان عصر، انیرفیص و اداننقّ و گرفتند یم

 شیجتا  امتروز،  بهااد داهللی ،- داش  یم یپردازناسره و یسازقلب و یباز دغل و )تشخیص سره از ناسره( یطل سحق و یاندودگر
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: 1311 ،یگرمتارود  یموستو ) «.بتود   یت مقبول و  یّت محبوب و حرمت   و عاّت و رواج و قبول و شهرت اوّل طراز و مقدّم صف در

 ر عین گمنامی دیده از جهان فروبس .د 1312سال  ( بهااد سرانجام در23

ای تنگدست  در بغتداد دیتده بته جهتان       در ختانواده  1322در سال » یکی از پیشگامان شعر نو عربی اس  که عبد الوهّاب بیاتی (2)

وجتوانی مجتذوب آثتار    کهن عرب آشنا شد و در ن ادبیّاتط پدربارگش که مردی اهل مطالعه بود، با گشود. وی از کودکی توسّ

م بغتداد رفت  و   معلّت به دانشسرای عالی و مرکا تربی  1322جمله آثار جبران خلیل جبران و طه حسین شد. در سال عاصر عربی ازم

یاب و نتازک المالئکته و بتدر شتاکر السّت      آنجا با شاعران معاصر عترب همچتون   عرب مشغول به تحصیل شد و در ادبیّاتدر رشتة 

 (122: 1311 )فوزی،.« سلیمان العیسی آشنا شد

 بته  بیتاتی  (.131: 1311 شفیعی کتدکنی، : ر.ک) داند میمعاصر عرب  ادبیّاترا از پیشگامان شعر نو در  بیاتی ،شفیعی کدکنی 

. است   افتته ی بازتتاب  ، جتا مانتده  یی که از وی بته شعرها در گذار و سفر نیا و بوده سفر در شهیهم دیتبع و مهاجرت ،یآوارگ خاطر

مانند همتایش بهااد، افاون بر مفاهیم عاشقانه و رمانتیت ، بته مستائل سیاستی و اجتمتاعی اختصتاص دارد.       ماامین اشعار وی نیا به

 (.331: 2111وضان، الرّر.ک: ) در کشور اردن وفات یاف  1333ها تبعید و مهاجرت به سال  از سال پکوی سرانجام 

 منابع
 .یاتیت الب عبد الوهّاب و جیوشی ماین از شعر دو به ینگاه شب،  یاکمح(. 1331ابوالحسن و شهریار گیتی )مقدسی، امین

 .21-1 ،(2) 2 ،یعرب ادب ةجلّم
 .31-2 ،(1) 1 ،یقیتطب ادبیّات فصلنامة .رانیا در یقیتطب ادبیّات ضرورت .(1313) رضا یعل ،یروانیانوش
 . عفاف :تهران چاپ سوم، . دوس ژاله بهروز ةترجم . تنیا رنگ عناصر .(1311)  وهانکی ، تنیا

 چاپ اوّل، تهران: توس. .بندهشن .فرنبغ دادگی (.1323) بهار، مهرداد

 چاپ اوّل، تهران: چشمه. .ادیان آسیایی .(1311) ---------

 .آگاه تهران:چاپ اوّل،  .رنگیب یگل .(1311) داهللی ،یکرمانشاه بهااد

 .آگاه تهران:چاپ اوّل،  .مهر ادگاری .(1311) ----------------
 شر.النّ راسات و ة للدّ العربیّ  مؤّسسة :بعة األولی، بریوتالطّ  .عریةاألعمال الشّ  .(5991) عبد الوّهاب ،بیايتال

 .العودة دار :بریوت .البیايت عبد الوهّابدیوان  .(8002) ----------
 ان.ل، تهران: پی  ایرچاپ اوّ نی.رضا شفیعی کدکمحمّدترجمة  .آوازهای سندباد .(1321) -----------

 یداریت پا ادبیّتات  ةینشتر  .یکرمانشتاه  بهتااد  داهللیت  شتعر  در مقاومت   یها جلوه .(1331)ی الماس عطا وخلیل  زادهگیب
 .122-113 ،(11) 1 ،کرمان
 تهران: دانشگاه تهران. .1لد ج .یسنا (.1312) پورداوود، ابراهیم

 ادبیّتات  و زبتان  پووهش فصلنامة .معاصر عرش در نمادها یسیدگرد .(1311) بیشک خسروی محمّد و تقی پورنامداریان
 .122-121 ،(11) ،یفارس

 پارستی  ادبیتات  .معاصر شعر در نماد چند تأویل و بررسی .(1331)ی شاکر جلیل و رادفر ابوالقاسم ؛-------------
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 .21-21 ،(1) 2 ،فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پووهشگاه معاصر،
 .نگاهچاپ اوّل، تهران:  .عرب و رانیا معاصر شعر در اسطوره و رما .(1332) محمّدجاسم، 

 .ةالعود دار :بریوتی، االول بعةطّ ال .احلدیث عالم الشعر العريبأ .(8002) جحا، خلیل میشال
دراسیییات  مرکییی  :بیییریوت .ترمجیییب عبدالوالییید لؤلیییؤة .احلیییدیث عر العیییريبالشّییی واحلرکیییات ياهیییات االتّ  .(8005) جّیوسیییی، سیییلمی خ یییرا 

 .ةالعربیّ  الولدة
 یکارشناست  نامتة  انیت پا .یکدکن یعیشف رضامحمّد و یاتیالب عبد الوهّاب اشعار یقیتطب یبررس .(1331) نهیسک رنجبران،

 .اراک دانشگاه ،یشهباز محمود: راهنما استاد ،ارشد

 .ةهلیاأل :عمان .القرن العشرین عر العرب يالشّ  .(8001) ضان، عبد عونلروّ ا
 .نگاه تهران:چاپ دهم،  .دوم جلد .یادب یهامکتب .(1311) رضا ،ینیدحسیّس

 .112-31(، 1) 1، پووهشنامة نقد عربی .یاتیالب عبد الوهّاب اشعار در یآب رنگ یباشناسیز (.1331سیفی، طیبه )
 .سخن تهران:چاپ اوّل،  .عرب معاصر شعر .(1311) رضامحمّد ،یکدکن یعیشف

 .حونیج: تهرانچاپ سوم،  .یلیفاا سودابه ةترجم .چهارم جلد .نمادها فرهنگ .(1311) آلن گربران و ژان ه،یشوال

 اختوان  یمهتد  و یاتیت الب عبتد الوهّتاب   یهتا  ستروده  در شب واژة ییرماگشا (.1331پور ) ب، عباس و معصومه نقیعر

 .113-31 ،(2) 2 ،نامة ادبیّات تطبیقی کاوش .ثالث
 .شایم تهران: ،چاپ دوم . یترب و رنگ .(1311) یمهد اکبرزاده، یعل

 .132-122 ،1 ،دانشنامه .یاتیالب عبد الوهّاب شعر و یزندگ به ینگاه .(1311) ناهده ،یفوز
 ا.درس تهران:، نهم و س یب چاپ .زاده یاب دایو ترجمة .ها رنگ یشناسروان .(1311) مارکک لوشر،

مجلّتة انجمتن ایرانتی     ی از مولتوی. البیتات  یی عبد الوهّابتأثیرپذیری رماگرا(. 1331پور ) میمعروف، یحیی و سارا رحی
 .133-113، (22) 1 ،زبان و ادبیّات عربی

 .لمالینیل العلم دار :بریوت، ةالثثّ بعة الالطّ  .عر املعاصرق اای الشّ  .(8002) ، انزکةاملالئک
 .11-21 ،(11) ،گوهران شعر یصتخصّ فصلنامة .یداریب به ملتام یشعر .(1311) یعل دیّس ،یگرمارود یموسو

 متا، ین اشتعار  بتر  دیکأت و هیتک با) معاصر شعر در رنگ نینماد یها نهیزم .(1312) زادهقاسم یعل دیّس و ناصر کوبخ ،ین

 .221-211 ،(12) ،یانسان علوم و ادبیّات دانشکدة یةنشر .(یگرمارود یموسو و یسپهر
 .االنتشار العريب :تبریو ولی، بعة األالطّ  .ال أیتیو  أیيت يذالّ  .(8008) النیهوم، الصادق

 .چشمه تهران: چاپ اوّل، .زاده بارگ نادر ترجمة .ترایم نییآ .(1312) مارتن ورمازرن،
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 8/9/0441 القبول:  51/1/5440 الوصول:

فصامللخّف
تشیاهبا ملحوایا مین لییث امل یامنی واألف یار قیافتنی اهن أوجید بینی الثّ ة ي عصیران الیرّ العربیّیة و یرانیّیقافیة اإثیری مین القواسیم املشیبكة بینی الثّ وجیود ال 

رمهیییا عتبااب البیییايت اعبیید الوّهییو  «نشییاه اهبیی اد كرم»اعرین الّشیی نّ أ یاق ذاتییب،وي الّسیی ؤى بینهمییا.ور مییو وجییود بعیی  وجییوه ارییال  ي الییرّ الّصییو 
رضیا میا ي یتعّ نّ أ اّل إهبیا تتمعهمیا.  يت میرّ ة الّیاالجتماعیّیة و یاسییّ رات السّ طیوّ ي ع ی  التّ  مفصیلیا   العريب لعبا دورا  یراين و عنصرین من عناصر اجملتمو اإ

یاسیییی  ر املنییییاس السّ عییییدم تییییوفّ  ىلإبب ي ذلیییی  قیییید یعییییود الّسییییة القائمییییة ي تتمعهمییییا بصییییرالة ووضییییو . و االجتماعیّییییة و یاسیییییّ بییییبع  احلقییییائ  السّ 
مییا جعییل  اعربن لییال تصییر هما بتلیی  احلقییائ .ة مییو الّشییاالجتماعیّییة و یاسیییّ سییات السّ ملواجهییة املؤسّ  ذي یسییمهل امییا بییذل  ن ییرا  االجتمییاع  الّییو 

ا  الف یري تبیینی م انتهیا ي الیبّ ب و عو قیو  دداب الّشیب ال مي ین التّ نّیأومبیا  میوز لالفصیا  عین وجهیات ن رمهیا.ىل استخدام الرّ إ اعرین یلتجئانالشّ 
اعرین هبی اد والبییايت، اایرا ا دداب میوز ي عیعر الّشییستهد  هیذا البحیث دراسیة الرّ  ،عوب جإجرا  املقارنة بنی آداب الشّ اّل إواألديب بش ل صحیهل 

يت دب املقیارن الّیة لیأي ضیو  املدرسیة االمری یّیلیل  و حعلى املنهج الوصف  التّ  ، اعتمادا  ة مقارنة مو األدب العريباألدبیّ  ال شف عن قیمهاععبنا و 
ن مثیة عالقیة وایقیة أ راسیة،تفییده هیذه الدّ  وممیا .ی یا  أییة فیهیا أاری املتبیادل بینی ادداب بیل تبحیث عین اامالییات الفنّ ال تقتصر على ال شف عن التّ 

يت ة الّییاالجتماعیّیة و یاسییّ رو  السّ ال ّی هی  نتیجیة ملشیاعرمها امل بوتیة و يتة الّیالعاطفیّیة و فسییّ البییايت النّ اعرین هبی اد و تیارب الّشیمی  و ال انفصیام ایا بینی الرّ 
ائدة علیهمیییا ي كتاتورییییة الّسیییالدّ مسییاوا اجملتمیییو االییییراين العییريب و عبیییری عییین میی  كوسییییلة للتّ البییییايت اسیییتخدما الرّ اعرین هبیی اد و الّشییی نّ أیعیشییان فیهیییا.   

 عصرمها.

 .اب البیايتالوهّ  دبع كرمانشاه ،  هب اد م ،الرّ  عر املعاصر،الشّ  دب املقارن،األ: املکا اتفالّاعیسیة
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