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Abstract 

Love as the origin of the myths for creation and death has long been one of the most 

prominent elements of the oriental literature especially in both the poetic and prose 

works in Arabic and Persian literature. In contemporary Iranian and Iraqi poems, the 

use of the concept of love in poems by al-Sheikh Ja'far and Ahmad Shamlou has 

made it a respectable motif for both poets’ so much that it can be seen In their poems 

with a scholarly study of love and its kinds that are analyzed and compared. One of 

the reasons for writing the present article is the lack of a comparative study of both 

contemporary Arabic and Persian prominent romance poets, Hasb Sheikh Jafar and 

Ahmad Shamlou. The author of this article aims to reveal the typology of patterns of 

love and its visible templates in the ideas of both poets based on an analytical – 

comparative research of their poems. The final results of this article show that in both 

poets’ poems the patterns of Anima love, mythical love and universe based love, are 

shown and their only difference is that Anima love is characterized in Shamlou poems 

but mythical love is the resource for Hasab – al -Sheikh Jafar poetry. 

Keywords: Comparative Literature, Anima Love, Mythical love, Universe Based Love, 

Hasab – al -Sheikh Jafar, Ahmad Shamlou.  
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 5جعفر و احمد شاملو الشّیخهای حسب  رویکردی تطبیقی به عاشقانه

 6بهار صدیقی
 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهددانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،عربی ادبیّاتگروه زبان و  استادیار 

 62/6/5621 پذیرش:   62/55/5626 دریافت:

   چکیده
ویاهه در هاردو    مشاریی باه   ادبیّاات های  مایه ترین بن از دیرگاه یکی از برجسته ،های آفرینش و مرگ خاستگاه اسطوره مثابةعشق به

هاای   مفهوم عشق در ساروده  ایران و عراق نیز، کاربرد گستردة منظوم و منثور ادب عربی و فارسی بوده است؛ در شعر معاصر گونة

توان در خوانشای   که میکرده است تاآنجال یبدتنزد دو سراینده  برجسته ای واژهبسامدجعفر و احمد شاملو، آن را به  الشّیخحسب 

د. آنچاه  کار های شعری آنان مشاهده نموده و بررسی و تحلیل تطبیقی  روشنی در نگارههای آن را به ک، نمود عشق و گونهآکادمی

 الشّیخهای حسب   ی یک جستار تطبیقی پیرامون عاشقانهرا در ذهن پدیدآور مطرح نموده، نبود حتّضرورت نگارش جستار حاضر 

سبک معاصر عربی و فارسی در این زمینه است. نگارنده در این نوشتار بر آن است تاا بار    جعفر و احمد شاملو، دو سرایندة صاحب

هاای پدیاداری آن در اندیشاة دو شااعر      اسای الگوهاای عشاق و یالاب    شن به گوناه  ،های آنان تطبیقی سروده – بنیاد خوانش تحلیلی

مادار در   عشاق آنیماایی، عشاق اساا یری و عشاق گیتای        بپردازد. رهیافت فرجامین این جساتار حکایات از آن دارد کاه الگوهاای    

جعفار، عشاق    الشّایخ  مایاة شاعر حساب    های دو سراینده نمود دارد با این تفاوت که شاخصة شعر شاملو، عشق آنیمایی و بن سروده

 اسا یری است.

 .جعفر، احمد شاملو الشّیخمدار، حسب  عشق آنیمایی، عشق اسا یری، عشق گیتیتطبیقی،  ادبیّات :واژگان کلیدی
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 . پیشگفتار8

 تعریف موضوع. 8-8

های عشاق در   جعفر و احمد شاملو، گونه الشّیخهای شعری حسب  های پدیدآور در نگاره بر بنیاد بررسی

مادار، نماودی    سه گسترة عشاق آنیماایی، عشاق اساا یری و عشاق گیتای      در هر ،های دو سراینده دهسرو

در رویکاردی   ،در این پاهوهش  است. شدهها، بارها بازگویی  روشن یافته و  یف واژگانی مربوط به آن

و  «لو االّاخن»از دفتار   «لکوز ا»های شعری تصویرگر عشق آنیمایی با تمرکز بر شعر  تطبیقی در آغاز، نگاره
« من و تو، درخات و باارون  »چکامة جعفر و  الشّیخاز حسب  «ائرااخلشويالطّا»از دفتر  «الیقنیالشّکاوا»یطعة 

در مرحلة  شود. میبررسی  از احمد شاملو« باغ آینه»از یطعة « سفرهم با»و سرودة « آیدا در آینه»رة از نگا

ه باا بررسای و تحلیال بخشای از     شاعری دو سارایند  های  و نگاره ها پسین، نمود عشق اسا یری در اندیشه

از سرایندة عارب و چکاماة    «ائرااخلشويالطّو»از دفتر ا«املتسّزلامللک اوا»و سرودة  «أاناأقرأاالربقااحتطاباا» نگارة

گیارد و در فرجاام، نماود عشاق      احمد شاملو مورد خوانش تطبیقی یارار مای  « هوای تازه»از دفتر « بادها»

یطعاة  و در شاعر شااملو در    «بلریینوا»واا«خانالو ّا»جعفر در چکامة  الشّیخهای حسب  همدار در سرود گیتی

 به بوتاة  ،از همان نگاره« یسرود آشنای»و نیز یطعة « در آینه آیدا»از نگارة « سرود برای سپاس و پرستش»

 .شود سپرده میبررسی و تحلیل تطبیقی 

 ت و هدفیّضرورت، اهمّ. 8-2

آنکاه در گساترة   حاال  ،مورد ایبال پهوهندگان یرار نگرفته اسات  چندانجعفر،  الشّیخهای حسب  سروده

، نااز  المئککاه  سنگ با مثلّا    هم کمابیشنوپردازی، نمادگرایی و اسطوره، این سراینده از جایگاهی 

د که باا  ن پهوهش را زمانی بیشتر احساس کربرخوردار است. پدیدآور، ضرورت انجام ای سیّاب و بیاتی

 ادبیّاات جعفر، سرایندة برجستة عرایی در  الشّیخپیرامون حسب  پهوهش علمی دانشگاهی ی یکحتّ نبود

  .دشرو هروب اوهای  عاشقانهو نیز نبود جستاری مستقل پیرامون  عربی و فارسی

ویااهه امکاان خااوانش تطبیقاای   جعفار و بااه  الشّاایخهاای حسااب   ایان فقاادان بررسای پیرامااون سااروده  

د تاا نگارناده باا هاد      احمد شاملو در ادب فارسی سبب شهای عاشقانة  با سروده های او سروده  عاشقانه

باه بررسای و تحلیال     ،های آن نزد دو سراینده ها و ناهمخوانی های عشق و معرّفی همسانی شناسایی گونه

 های آنان بپردازد. تطبیقی سروده

 پرسش پژوهش. 8-6

یابال بازیاابی و بررسای     ،جعفر و احمد شاملو الشّیخهای حسب  هایی از عشق در متن غزلواره چه گونه -

 تطبیقی است؟   - تحلیلی
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 پژوهش پیشینة. 8-4

شامار  نظم و نثر از ادیبان پرکار و پراثر دهة شصت عاراق باه   جعفر در هردو گسترة الشّیخاگرچه حسب 

از  یشامار  شات انگ تنهاا باه ماوارد    ،هاای فاراوان پیراماون آثاار وی     وجود بررسای ا نگارنده باامّ ،رود می

لة مانند پهوهش؛ ها دست یافت پهوهش هاای متاون شارق و     تفااوت  ،نخسات که  (6992) بنعیسی بوحّما

ساخن گفتاه    «أیتوا اووز ر»هاا باا ناام     و از آن را بررسی کارده غرب و متون سرایندگان دهة شصت عراق 

م حساین  عبادالکری  .پرداختاه اسات  وی  تجرباة شاعری   مختلاف  هاای هردوباه درناگ در   است و سپس 

 هاای  ساخت و ژر جعفر به خوانش متن  الشّیخاهلل حسب  نخلةای از متن  بر بنیاد پاره (6956) یالسعداو

جعفار و   الشّایخ هاای حساب    ( سامان و بافتار اساا یری ساروده  6991) یحسن الخایان .پرداخته است آن

ت، کانش  نش شخصایّ به خوا( 5266) فاضل ثامر است. دهبررسی کرهایش  در سرودهرا رهاوردهای آن 

حاالی و سرگشاتگی وی    ساز آتنی پرداخته و پریشاان  مهو واکنش این سراینده در جایگاه فیدیاس، مجسّ

در  (6995) عبااس عبیاد  و سارانجام   اسات نگااره کارده   شهر و پدیادارهای آن  جهان را در رویارویی با

هاای   در اندیشهنج روستا را اندوه و دردمندی و ر ؛دست داده استجعفر به الشّیختصویری که از حسب 

  آورد. فرایاد میاو 

در را ضامنی نیاز مقولاة عشاق       اور ی باه حتّا  ،یاک از ایان نوشاتارها   شایان یاادکرد اسات کاه های      

بسایاری  های  وجود پهوهشر شاملو نیز بااند؛ در پیوند با شع هبررسی نکردجعفر  الشّیخهای حسب  سروده

ذیل محدود  های موضوع عشق به نمونه ،ای نگاشته شده است شتهر شکل میانکه در ادب فارسی و نیز به

و و رومیاانی  ( 5629)پاور و کشااورز    محکای  ،(5625) زادة هاریس  ه اسات: فرضای و مقصاود تقای    شد

 . (5624همکاران )

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 8-9

تطبیقی  ادبیّاتیی نای مکتب امریکامبتحلیلی و بر - کاربست روش توصیفینگارنده کوشیده است تا با 

و ساپس در تناة اصالی مقالاه،      هاا و آثاار دو ساراینده    دگی، اندیشاه در آغاز، گذاری داشته باشد بار زنا  

های نماود عشاق آنیماایی، عشاق اساا یری و در فرجاام عشاق         برشماری، بررسی و تحلیل تطبیقی گونه

 یرار گرفته است.   توجّهمورد  های دو شاعر مدار در سروده گیتی

 ازش تحلیلی موضوعپرد. 2
مقولة عشاق، الگوهاا و چگاونگی نماود آن نازد اندیشامندان،        ،ادبیّاتمطرح در  مفاهیم ترین از برجسته

گونه عشاق در  دهندة وجود سه نشان ،5شوپنهاوربررسی مفهوم عشق در فلسفة . سرایندگان و ادیبان است
                                                                                                                                                          
1. Schopenhauer 
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یاا  « عشق اجتمااعی » 5ی و میل به بودنمعادل فراران زندگ« عشق به ذات» نداز:اکه عبارت استباور وی 

یاباد  وسته با رنج همیشة زندگی نمود مای که در در  سرنوشت نوع بشر و رویارویی پی« عشق برادرانه»

عشاق  »و  -اسات   6 کرکگاور  آثاار عشاق  مطارح در کتااب   « عشاق مسایحی  »هماان   نظرم معادلکه به -

مخالف با هد  تولید مثل و تداوم ناوع   که مصداق آن، عشق دو جنس« عشق حیوانی نسلی»یا  « غریزی

 .(516: 5665 مدرس مطلق،ر. : ) است

ترتیاب،  میان باه رشمرده شده است که از آنگونة متفاوت از انواع عشق ببندی دیگر، شش  در تقسیم 

دهناد.  را نشان مای تر عشق  دارتر و کهن سه گونة ریشه ،«6فیلیا»و  «4آگاپه»، «6اَروس»سه اصطئح یونانی 

دوساتی   ، نماد انساان «آگاپه»بر عشق میان زن و مرد که خواهان وصال یکدیگرند، داللت دارد،  «اروس»

، مظهار عشاق باه خادا، انساان و  بیعات       «فیلیاا »و  استو عشق به رفاه، سئمت و شادکامی مردم جامعه 

ه انساان  عشق مادری، عشق به سامانة باورهای ماذهبی، سیاسای و علمای کا     یگر، شاملاست؛ سه گونة د

  (.16-16: 5612 علیزاده،ر. : ) کشف استو عشق به دانایی و یابد دست می  خود بدان

 بشار و جساتجوی   ناوع  ذهان  در هاا  آفریناه  ساایر  و انساان  برتر، موجودی به حضور عشق ،5بوسکالیا 

 یّاات ادبآنکاه در  حاال  (16: 5666ر. : ) آن را در گفتاری عام، تبیین نماوده اسات   بروز برای ای زمینه

نظیر این سخن بوساکالیا و نیاز اشاارة     ،ویهه در ادب فارسی و عربیکئسیک منظوم و منثور مشریی و به

چنادان   (566: 5656ر. : )روحای اسات    یکپاارچگی  و که نوع بشر در جساتجوی کماال  به این 6سرانو

 تازگی ندارد. 

 های دو شاعر  بازیابی نمود عشق آنیمایی در سروده. 2-8

 از دساته آن یکلّ  رح به ،«2تایپآرکی» 1یونگ اصطئح در یا مثالی صورت یا ازلی ورتص الگو،کهن

 کاه  الگوهاایی  کهن ترینمهم از است؛ جمعی ناخودآگاهی ،آن منشأ که دشو می ا ئق بشری رفتارهای

 ،(نز روان نریناة ) 55آنیماوس  ،(مرد روان ةمادین) 59آنیما به توان می ،است دهکر بررسی را ها یونگ، آن
                                                                                                                                                          
1. The driver of the life 
2. Søren Kierkegaard 
3. Eros 
4. Agape 
5. Philia 
6. Felice Leonardo Buscaglia 
7. Miguel Serrano 
8. Carl Gustav Jung 
9. Archetype 
10. Anima 
11. Animus 
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 یونااگ، .(556 :5626 صاادیقی،ر. : کاارد ) اشاااره خااود و سااایه ،(فاارد اجتماااعی نقاااب) 5پرسااونا

 روان) آنیما ی،و باوربه است؛ نامیده آنیما را «مرد درون حوّای» همان عبارتیبه یا مرد روح بانوی بزرگ

داشاته   تاریاک  یاا  نروشا  نماودی  تواناد  می و است مرد روح در انهزن روانی تمایئت تجسّم ،(مرد زنانة

 منفای  شکلبه اگر و ؛باشد آفرین الهام و بخش امید تواند می ،دشو پدیدار مثبت هیئتی در اگر یعنی ؛باشد

 در تأثیرگاذار  نیاروی  تارین مهام  و تارین بزرگ آنیما، کلّی  وربه. باشد ویرانگر تواند می ،گردد نمودار

 پاس  در آن از چیزی همواره د،شو پدیدار روان بر تأثیراتش و شود شکافته هرچقدر که است مرد روان

 فوردهاام،  ؛615-619: 5666 یوناگ، ر. : ) ماناد  مای  باایی  ناخودآگااه  ظلماتِ یلمرو در و اسرار پردة

6995 :596). 
 صاادق  کاور  باو   در «اثیاری  زن» و «لکاتاه » به توان می فارسی معاصر اتادبیّ در آنیما نمودهای از

 و «بادوی  تکلّام  حاوری » ،«موعاود  شابانة  زن» و شااملو  احماد  هاای  رودهسا  در «آیدا» و «پری» هدایت،

 از عربای  معاصار  ادبیّاات  در امّاا  کارد  اشااره  ساپهری  سهراب های سروده در «خوشرنگ تکامل خواهر»

 یطعاات  توان می ،(5252-5216) لبنانی معاصر شاعراوی، ح خلیل های سروده در آنیما نمودهای بهترین

 داد یارار  توجّاه  ماورد  را «لَعاازرر  همسر» و «بیابانگرد دختر» ،«ساحل پری» ،«بینکف زن» ،«زمین» شعری

 (.552-551: 5626 صدیقی،ر. : )

 جعفر  الشّیخهای حسب  بازخوانی نمود عشق آنیمایی در سروده. 2-8-8

ی در تصاویری بشاکوه و نوساتالهیک باه ترسایم سایما       (هاا  کوزه) «الکوز »جعفر در نگارة  الشّیخحسب 

اش  گوناه باور نگارنده، کوزه نظر به عمق، گودی، ژرفا و محتوای آبوق آنیمایی پرداخته است؛ بهمعش

نمااد ناخودآگااهی    تواناد  همچون جوهردان، چاه، سرداب، غار، مغاره، زمین، ماه، افعای، گاور و... مای   

یافتاة  دل صاورت تغییر بلکاه معاا   ،گرتنها تداعیین شاکله در غزلیات خیّام نیز نهخا ر همباشد و شاید به

 الگوی آنیما یابل بررسی است. های یونگ نیز ذیل کهن تایپ معشوق است و در زمرة آرکی

معاادل یادبودهاای خاوش دوران    «ايّار وا ایو » کاارگیری ساازة  ه در نخستین سطر این چکامه با بهسرایند

رات خوشای از  ای اشااره دارد کاه در فراساوی روزهاای دیارین، خاا        هاای کودکاناه   کودکی به دست

سازد؛ خا رات خوشی  بار در ذهن وی تداعی مییال و عشق را در کنار مادر، دیگرمحبّت، آسودگی خ

 ،تار  بیاان روشان  چیزی از آن برجای نمانده اسات؛ باه  که با گذر زمان، پایان یافته و جز خاکسترِ یادبود، 

فسوس و حسارت خاویش را بار    شاعر از همان آغاز چکامة خویش برآن است تا با کاربست این سازه، ا

                                                                                                                                                          
1. persona 
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 ها بزند: سوی گذشتهن دوران خوش یادآور شود و پلی بهآ

ا«.یوو یکارعشوو اوتنتیووکإا حووّ او  وواااياشوو  ّااسووی إایلوویایوو یکإا حووّ ايایا طووراالنّاايّاوأ ووّ احوومناا وو ار ووا ایوو »
 (.7:ا5891اتع ر،االّشیخ)
هاای   دهم/ باشد تا لرزش گونه های تو امتداد می دستای از خاکستر دستانم را تا  نسیم بارانی، رشته ایترجمه: )

 تو را بر لبان خویش حس کنم/ تا شاید گرمای دستانت را لمس نمایم.(

 آالیاش آغااز بار    سازة  بیعت بکر و بی (نسیم بارانی) «سوی  طوراالنّا»، شاعر با خطاب یراردادن سواز دیگر

زمان ساراینده باا   جزا و عناصر آن ابراز دارد؛ همآن است تا روایتی از عشق خویش را به  بیعت و تمام ا

های زمان گذشاته و از واژگاان و ساازوارهای دالّ    در بیانی مستقیم از داللت «يحملااا  ااملاض»کارگیری  به

کاه رخساار مهرباان و عاشاق      -یعات  ماادر ازلای  ب  -برای ترسیم این عشق آنیمایی به بزرگ ،بر گذشته

 جوید. بهره می - مبهم، نیایش آیینی و نماز روز عیدش نیز نشانی از آن داردهای  ها، زمزمه مادر، بوسه

هاای سافالینِ آغااز از     ویهه در بخش فرجامین این شعر کوتاه، با اراکاة تصاویر آب درون کاوزه    بهشاعر 

علّات عماق و گاودی یابال     که باه  -خانه از سوی دیگر بام  سو و با تصویر سبز کدوحلوایی بر پشتیک

بانوی زایای اشارتی مستقیم به مادر، بزرگ - رود شمار میبههریک، نمادی از آنیما و ناخودآگاه  توجّه

بار واژة ماادر را در یالاب   که شاعر در این یطعة کوتاه، سه. با آگاهی از ایننگهدارندة آب زندگانی دارد

در یالاب   ایر راجا  باه ماادر را   بار ضام و سه «يحلیباأّ و»وا«ايأ ّاايث »،ا«يحرارةاخمزاأ ّا»های اضافی  سازه

نماایش   و جنبة روشن و مثبات آنیماا را باه   ده بازگویی کر «مه اصوناا»وا«ا فءاقملتها»،ا«بسمتهاااحلنزن»

 گذاشته است:

حتّ انو اوةاايف راعی إاوی امه اصنااايهااواإاو جابسمتهاااحلنزنإاأوا فءاقملتي،احرارةاخمزاأ ّاي...حملااا  ااملاض»
املواءاا...إاوايشو ا ايايإاکحلیوباأّ ويأحّسکاایایلواإا عينيش ا ايايأ ّااي ...إاایاطع اأّولاقطرةا  اث العشبااحلصی

 (.ا9-7)مهان:اا«ش ریةاالیقطنیافزقاالسقفاخضراءاالثمارکز اال خارإاواااکالمّلزراي
یایش او در نجوای ناش و  گرمای نان مادرم/ فروغ لبخند مهربانش/ یا گرمای بوسه ...پرتوی از گذشته،ترجمه: )

کند.../ تو ای مزّة نخستین یطرات شایر   که دست من، نمناکی گیاهان درو شده را تجربه میآندم عید/ حال سپیده

های  مادر بر لبانم/ خداوندا بگذار تو را حس کنم/ بسان شیر مادر بر لبانم/ بدانگاه که آب همچون بلور در کوزه

 هایش سبز و نارس بود.( حلوایی، میوهکدو  شد/ و درختچة سفالین ریخته می

آدم رسد سراینده، گریزی دارد به سرگذشات انساان از زماان     نظر می، بهاین شعر نیز های پایانیرسطدر 

ای اناد    را باا فاصاله  « جحایم »و  «نعایم »شدن وی از بهشت از آن رو که دو سازة و رانده )ع( بو البشرا

ویهه نظر به یاراکن خطاابیِ راجا  باه      به ؛گوید از چشم سخن می ذکر کرده و از سایة رازنا ِ نهان گشته
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در  اسات؛  ای که انسان از آن سرشته شاده  مادر ازلیِ آغاز و خمیرمایه-در جایگاه بزرگ - «کز اال خار»

شاهر دارد و  کاه اشااره باه خاروج از یوتوپیاا و آرماان       «سويّاهنرانااملن»ادامة متن، یراکنی مانند سازة وصفی 

علویااا مط...»وا«اایاکزَ اال خاراأ طراعلیاش  ّا»،ا«الضمریايايصحارااءأط ی»،ا«يش ا اط یءاورابايأ» عبارات
دن از دامااان ن از آن دوران سرشااار از تااازگی و  ااراوت، دورشاادشااکااه سرگذشاات دور «ا رضاالموزار

لهیک را ن آن دوران نوساتا دشا حاصلیِ پس از سپری ، سترونی و بیمادر  بیعت و آغاز تشنگی-بزرگ

 گوید: شنو بازمی با روایت

إاأط ویءايشو ا اأط وت ااححوی ...إاأط ویءاووراباايايّاعی إاایاقطرةا و اهنورانااملنسوکمااالتّفاالنّااايّاالمستاناورّااوالظّلاي»
،اعلویاایاکوز اال خوارإاوا ومطاعلویاقلوياایاخموزاالک وافإاأ طوراعلویاشو  ّاايّاالضمریإاایاقطورةا و اهنورانااملنسوايايصحارا

 (8-9)مهان:اا«.علیاا رضاالمزارايقل
، رازناا  و نهاانی اسات/ تاو ای یطارة آب رودباار       دسان که باغ بهشت، نهان شا سایه در بوستان بدانترجمه: )

 بنشاان/ برهاوت ساوزان درونام را خااموش     هاایم را فرو رفتة ما که آتش دوزخ را خاموش کرد/ سراب لبازیاد

ام ببار/ و بر دل من،  ما، ای نان زندگانی/ تو ای کوزة سفالین بر لبان تشنهشدة کن/ ای تنها یطرة رودبار فراموش

 بر این زمین سترون فرود آی.(
کاه عناوان و آساتانة    چناان  «الطوائرااخلشويّا»از دفتار   «الشوّکاوالیقونی»جعفر در سرودة کوتااه   الشّیخحسب 

باه ترسایم آنیماای     اسات؛ وان شااعر  ای ناشناختگی، ابهام و تردیاد ر  روشنی حکایتگر گونهسروده نیز به

مانناد   ،های دالّ بر روان ناهشیار و ناخودآگااه  ناخودآگاه ذهن خویش پرداخته است و با کاربست سازه

باودن  ه وجاه اثیاری و آنیماایی   کوشیده است تا ب« سراب»و « موی پری پریشان»، «بافندة سرنوشت»، «ماه»

 باااروری، ماااهِ تمااام، خاادابانوی خاادا،-ماااه بااه ربااوطم کهاانِ باورهااای در»ایاان معشااویه اشاااره نمایااد؛ 

ساازد؛ همچناین    نماودار مای   را مادر ازلی-شر سیاه و منفی چهرة و هئل ماه، است عشق و خیزی حاصل

 «غّزالو »یاا   «نّسوات » معاادل خا ر تأثیر بر سرنوشات، ناامی   مادر ازلی به-بزرگ ها، فرهنگ از بسیاری در
سان که سراینده در این سروده نیاز  بدان (516-514: ب 5626 )صدیقی، «است یافته را (ریسنده و بافنده)

دسات  شدن سرنوشت خاویش باه  پیکر و بافته گونگی معشوق پری اهای تردید و ابهام آگاهانه از م با گونه

 کند:  او پرسش می

اأ االقموورجإاوت لووفا لوو اي» اأ ااحّنیّوو ااحمللزلوو ااي صووریااإایغووزلاييوووریرااأنوو أ ووَعرإالوورق ايجاأنوو أ ا«العمووریج غمووائ الشَّ
ا(.531:ا5891اتع ر،االّشیخ)
کاه دو  سرنوشات مارا     درحاالی  این تو هستی یا ماه/ که نشسته بر تخت خاویش دیادمش؟/   !ای بانوترجمه: )

 کند؟(  موی/ که در ابرهایی از بوی خوش عطر پایکوبی می بافد؟/ این تو هستی یا پری پریشان می
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باانوی آب و  -پایانی متن، سراینده، معشوق اثیاری خاویش را در جایگااه ایازد     در بخش ،از سوی دیگر

در بافتی منسجم، آشنا و ماأنوس   ،(بارم سااخته  سنگین) «أثقلين» باروری، خطاب یرار داده و با آوردن فعل

بانوی -بانوی آب، تصویر ایزد-را آورده تا در کنار ایزدا«موربلزرقاا خضراوالثّا»، سازة « طر»پس از واژة 

از آن رو که تصویر آنیما با عناصار و اجازای  بیعات     ؛ده را نیز در ذهن مخا ب تداعی کنسبزینه و گیا

ویهه که شاعر در سطور فرجامین، معشاوق   به اه پیوندی ملموس و روشن دارد؛همچون آب، درخت و م

عالم خواب و  ، خطاب پرسش خویش یرار داده که وی را دریسراب خیالی کاذبدر جایگاه  خویش را

 :زده ساخته است بیداری و در رؤیاهایش، سرمست و شگفت

اأ ااملطرإاأغورقين» اأ االالثّاإابلوزرقاا خضوراوا،اأثقلوينأن أ  «؟ابالو ّا وز اواغابو االنّااإاي،احورّیيرابإاأووکريّشومورجإاأنو أ
 (.533ا)مهان:
بارم ساخت؟/ ایان تاو هساتی ای     یز و سنگیناین تو هستی یا باران/ که از برگ سبز و میوه، لبر !ای بانوترجمه: )

 ام کرد؟( بانو یا باده که در بیشة ستارگان و خا / سرخوش و سرگشته

 های احمد شاملو بازخوانی نمود عشق آنیمایی در سروده. 2-8-2

راستای اشااره باه پیوساتگی    های متفاوت و در اعر ضمن نگاشتش «من و تو، درخت و بارون»سرودة  در

هاایش   بخش زندگی و سروده آنیمای الهام ،یعنی همان معشوق وایعی که دیرزمانی ،د با آیداو اتّحاد خو

و خاود  « درخات »و معشوق را باه  « زمین»، خود را به «زمین» را به (آیدا) معشوق و« بهار»بود، خود را به 

شاوق، وی را باه   بااران بهاراناة مع   کاه  بااور دارد  اسات؛ او  دهکر تشبیه« بهار»و معشوق را « درخت»را به 

 بدل خواهد ساخت:   باغی خرّم و پرگیاه و سرشار از روح زندگی

کناه/  مای  بااغم  تاو  بارون / نازِانگشتای-باهار تو درختم، درخت/ من تو زمینم، زمین/ من تو باهارم، من»

 (.466: 5612 )شاملو،« .کنهمی  ایم جنگئ میون

ر و تصاویری  تواناد تعبیا   کناار یکادیگر، مای   ، دربارور ، زمین زاینده و درخت، یعنی بهار پرباراناین سه

عنوان روی روشان و مثباات بااانوی حاضار در روان ناهشاایار یاا همااان آنیمااای    باشاد از آنچااه یوناگ بااا  

رو کاه  اراوت، زیباایی و باارآوری گیااه و درخات در بهاار        ؛ از آن ناخودآگاه از آن یاد کرده اسات 

 تمام میان»ویهه که از دیرگاه  بانوی  بیعتِ آغاز به-بزرگدریغ   بیعت، نمود و نمادی است از عشق بی

 حجار،  عصار  فرهنگای  مراکز در  بیعت خیزیحاصل و باروری با عشتار نخستین های نگاره و ها تندیس

 هنری اثر نخستین عنوانبه عشتار های تندیس که است آن حقیقت است و بریرار بوده ناگسستنی پیوندی

: 5266، 5)کمبال  «اسات.  بوده وی پرستشِ مورد  بانوانِ-خدا نخستین تصویر و تندیس بشر، دست ساختة
                                                                                                                                                          
1. J. Campbell  
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666) 

در بخش میانی این سروده، در توصیف وجاه ژر ، رازناا ، سرشاار از ابهاام، آنیماایی و زناناة        شاعر

شبی ژر ، عمیق و بس بازرگ همانناد سااخته اسات و باا تصاریة شاخصاة         معشوق خویش، وی را به

اضر در ناخودآگاه ذهن خاویش را دربرابار   سان شب، تصویری روشن از زن حهگودی و بزرگی آیدا ب

ای ردّ  کوتااه نیاز باا کاربسات گوناه      کمابیشنمایش گذاشته است؛ بخش فرجامین این یطعة مخا ب به

 بیعات، گیااه، بااران و بهاار و      حااد عاشاق و معشاوق باا    پیوناد و اتّ  در، بازگویی دوباارة العجز علی الصّ

بخشاای آنیمااای  بخشاای و الهااام یسااو و زناادگخیاازی و باااروری از یااکیری از حاصاالنتیجااه تصااودر

 دیگر است: روان خویش از سوی روشن

ما ّ شاب، گاود و بزرگای/ ما ّ       شب... بزرگی/ م ّ یانه/ تو باشه مهتاب / اگه.شب م ّ بزرگی ... تو»

 بااغم  تاو  باارون  نازِانگشاتای / -باهاار  تو درختم، درخت/ من تو زمینم، زمین/ من تو باهارم، شب.../ من

 (466-465: 5612 )شاملو،.« کنهمی  ایم جنگئ کنه/ میونمی

در  ؛اسات « باغ آیناه »از دفتر « سفرباهم»دیس عشقی آنیمایی است، شعر های شاملو که تن دیگر از سروده

درختاان  جعفر،  بیعت،  الشّیخسبک حسب هایش و درست به از سرودهاین چکامه، شاملو مانند بسیاری 

بلکاه فراتار از او، میاان خویشاتن و  بیعات در       ؛و گیاهان را نمود آنیما و ناخودآگاهی ذهان یارار داده  

شاید  ،ه استدحاد شای اتّ گونهبانوی عشق و بارآوری یاکل به-یزدمادر ازلی و نخستین ا-جایگاه بزرگ

یات، زهادان و بار    ه، مادّو مادّ.. عنصر .نمونه است و بر خاستگاه،  بیعت-مادر، یک کهن»از آن رو که 

 (:65: 5616 زاد، )جم «کارکردهای رویشی داللت دارد.

کند/ و من اکنون جز تصویری از او نیساتم/ مان جزکای     در تن من گیاهی خزنده هست/ که مرا فتة می»

یاک عطاش مارا از سرچشامة وجاود و      نه مرگ، های   دریغی که دیگر نه زمان و از توام ای  بیعت. بی

ای تو پیچکی تو آمیازة   ام من پیچکم، من آمیزة چینه و پیچکم/ تو چینه کند/ من چینه نیاز نمی بیخیالت 

  .(615: 5612 )شاملو،« !مادر و کودکی
 جنباة  در مارگ  فاراران » :صانعتی پیراماون آن، بیاان داشاته اسات     کاه   از سارودة شااملو   هاردر این ساط 

 «.اسات  گرفتاه  یارار  زنادگی  بقاای  و جااودانگی  هبا  میال  همان یا زندگی فراران دربرابر شناختی زیست

 بعاد  درعشقی زندگی شاملو  های عشقی و غیر پیامد شکست رسد نظر میبه ،نگارندهباور به (61: 5619)

 باه  بازگشات  رؤیای و کرده رسوخ شاعر ذهن در تدریجی  وربه هراسی مرگ اندیشة ،نیز شناختیروان

ماادرِ ازلایِ   -مطلاقِ بازرگ   وابساتگی  و تانش بای  ایمنای  باه  بازگشت نآ از فراتر بلکه و کودکی دوران
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روشانی،  ویاهه کاه ساراینده باه     ؛ باه کارده اسات   تکرار های همانند آن این سروده و سروده در را  بیعت

دریاغ   که وی به جزکی از آن بدل گشته،  بیعتِ سرشار از دهشِ بای  «یگیاه خزندة فاتح»تصریة نموده 

 سااختن انگاارة  باا مطارح   آنیماای روان شااعر در پایاناة ایان ساروده نیاز       ،دیگار  سوی بخشنده است؛ از

 خاویش  ذهان  ناخودآگااه  در توایعیّا  بازساازی  باه  را شااعر نخساتین،   گنااهی بای  و پااکی  رفاتن  ازمیان

 بیعات پاا     رفتاة ازدسات  بهشات  در نخساتین  گناهی بی و دانشی بی حالت به بازگشت با تا فراخوانده

 برسد: سیّتآرامش، سرسبزی و یدّ ، به«دم دهشهر سپی»به  آغاز

دم، به واحة پااکی و   سپیدهکران تو بر من پوشیده است!/ مرا به شهر  های بی سفر که راز یدرتای هم ...»

ساان  هها به جانب من برویند/ تا من با  راستی بازگردان!/ مرا به دوران ناآگاهیِ خویش بازگردان تا علف

نخساتین   زنبوِر خرد از عسال مقاّدس آکناده شاوم/ تاا چاون زنای نوباار.../         کندو با نیش شیرین هزاران

گای خاواهم    بند مبدّل کنم که مان او را بازیافتاه  د نوزادی دلانگیز تولّ انتظار هیجانهای زمین را به جنبش

 (.616-615: 5612 )شاملو،« !دادگی های ازدست ترین شب بستر ظلمانی هم نامید.

 های دو شاعراساطیری در سرودهزیابی نمود عشق با. 2-2

حکایات از آن دارد کاه سرچشامة اساطوره، ایان پناهگااه        ،پیوند میان اساطوره و وایعیّات ماتن شاعری    

از ایان   ؛(24: 5226 علایّ، ر. : ) پاذیرد  د و ناابودی و فناا نمای   شاو  هرگز خشک نمی ،پرحرارت شاعر

هاومر، در   ایلیااد و ادیساة   از تادوین  زدة تاریخ، هزار سال پایش  راه نسیان روست که گیلگمش در کوره

اش، عشتار، پرستشگاه و معبد عشاق   بانو اینانا و نیز برای همتای آکدی-اسطورة کهن سومری، برای ایزد

ساان کاه در افساون رازناا  دنیاای اماروز، از پاس        بدان (666-665: 6991 زناد سهیل،ر. : ) ساخت

ی مانادگار عشاقش، اساطورة ایاریش و عشاتار      هاا  جعفر در تنادیس  الشّیختجربه و بینش شعری حسب 

 سربرآورد.

جعفر در دو گونة کاربسات   الشّیخهای حسب  های نگارنده، عشق اسا یری در سروده بر بنیاد بررسی 

عاشقانة مشریی شامل ایناناا، ایاریش، عشاتار و شاهرزاد و اساا یر مغربای عشاق مانناد         های بنیاد  اسطوره

شامار  ی اساا یری باه  شخصایّت است؛ ولای افیلیاا در ماتن حاضار،      بازیابی یابل 6و افیلیا 6فدرا ،5آفرودیت

های اسا یری، رهاورد اندیشة انسان بادوی   شخصیّتن رو که باور نگارنده بر آن است که رود از ای نمی

 های کهن. زمان و در پگاه تاریخ هستند نه زادة خیال انسان مدرن بر بنیاد نمونه در گسترة بی

                                                                                                                                                          
1. Aphrodite 

2. Phaedra 

3. Ophelia 
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 الشّایخ مندی نمادینگی اسطورة شاهرزاد در رویکارد حساب    جهت کرانشریی نیز بهممیان اسا یر از 

شاود کاه تاأثیر اساطورة      جعفر، دربارة این اسطوره در جستار حاضر تنها به تبیین این وایعیت بسانده مای  

 الشّایخ ) نماود یافتاه اسات   « رأس شاهرزاد »ة در چکاما  «کاران الباور  »شهرزاد بر اندیشة سراینده در دفتار  

نیااز شاااعر کوشاایده اساات تااا در مااتن   «أاناأقوورأاالووربقااحتطوواباا» در نگااارة شااعری(. 16-16: 5226 فاار،جع

شاده، پیونادی اساتوار و    خلاود، میاان واژگاان و اساطورة یاد     شدة ناظر به مفهوم جااودانگی و  بازآفرینی

د یارار داده اسات   بردن تصور و اندیشاة شاهرزا  یغمااین راستا یتل را معادل به ناگسستنی پدید آورد و در

بینای   نیز سراینده جهت آفرینش جهان «ربعیا االعزلو االطّیمو »که در دفتر  چنان (666: 6955 جعفر، الشّیخ)

و و انگیاز و تندیسای نا    اتی، تصاویری دل سو با سیّاب و بیو نگرشی نو در گسترة داللت این اسطوره، هم

اختیاار   سان یکی بررده که موال و صااحب هاشقانه و بدست داده و با نوایی عماندگار از اسطورة شهرزاد به

  (.54: 6992 جعفر، الشّیخ) خویش را ندا دهد، وی را خطاب عشق اسا یری خویش یرار داده است
 جعفر الشّیخبازیابی نمود معشوق اساطیری مشرقی در شعر حسب . 2-2-8

 الشّیخهای حسب  میان نگاشتهای است که در هارجمندترین سرود «ائرااخلشويّاالطّا»از دفتر  «املتسّزلامللک اوا»

به باازآفرینی معشاوق اساا یری     ،شدة مشرییبانوان یاد-کهن ایزد  شخصیّتیه و ما با کاربست بن ،جعفر

 نایافتنی خویش را در یالب فدرا یا افیلیا ضمن تداعی پرداخته است؛ در این شعر، سراینده، معشوق دست

ها و جاادوگران معباد، در    ن به کاهنهدشلگیاهی سومری و متوسّفراگشت اسا یری آیین رستخیز جفت

باانوی ساومری   -د؛ ایاریش یاا ایریشاکیگال، روی تیارة ایازد     کنا  ین و نزد ایریش جستجو میعالم فرود

 گیااهی،  پسر-خدا و ایزد اسطوره، رود؛ بر بنیاد این شمار میتخیز گیاهی و عشق یعنی اینانا بهاسطورة رس

فارودین و بخشای را در جهاان زنادگان نازد ایناناا،        جهاان  فرمانروای ایریشکیگال، زدن را سال از بخشی

 (546: 5266کمبل، ر. : ) دکن خیزی سپری میایزدبانوی بارآوری و حاصل

یلمرو خویش در جهاان   بانوی جهان فرودین، هفت دروازة-ایریش، ایزد «املتسّزلامللک اوا» در سرودة 

 و واژگاان همنشاین   الیه ذکااب مضا ست، بادی که در این سروده نظر به روی باد گشوده اظلمات را به

درون بافات ماتن، دارای بااری منفای و نمااد ویرانای و        «يّاکا نوا اا بو االصوخرا»واا«ظلم ا لتّ و »، «غینن»

آیناد؛ معشاوق    پارواز درمای  آیند یا باه  د بزرگ ایریش فرود میکه دیوها در معب حالیند؛ درستهنابودی 

 ت فیادیاس، ئا نایاافتنی اسات کاه شااعر، خاویش را در هی      ی سراینده در این چکامه، چنان دسات اسا یر

ای تااریکی ظلماانی و    زکاوس، در گوناه   تنادیس  و آتناا  باستان و ساازندة معباد   یونان پیکرتراش برترین

فراگیر و در دل جنگلی تاریک همچون دوموزی، در پیشگاه ایریشکیگال، خوار و خفیف و در چنگاال  
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 بیند: های جهان فرودین، اسیر می ریتهعف

املر وراايعو اأوفیلیوااَ إاأانافیو ای/إاأثوعاعو افیو رااواإا و اأنويّاظلموا االعواااالسو لاقورارةااححوی إاياو ااأاناأ ومطاي»
ايللتزاواام ایزقأ افیفاالکهن إانریاهَن الکت/إاأتثزاعلیاأعتاباکّلا عايقاعا ذايا/إاهباا خضرإاأاناأبزنؤااللّااالق میإاي

عورباکووّلایهااصواغراا اأووتلاااملورور...إاواییورینیإاأتثوزالوو ايقو الوو ثّرواابلورینیإابونیایو ووحائباالمخوزر...إایوز ح ااملوزلیاوا
 یکلهووااال سووی إاایاظلموو ا لتّ وو ااالطووریاياجتووث االغووینناأومع اللتووفاب باالووری إاواحووائطاأواببإای ووت ا وو اأبزا ووااالّسوو

ی إاکسرُةاخموزا و احقوزلاالورّااايی ايقرارةاالظلماءإاوااو ااأاناأ مطاياإ...ج  ای ّلينايّاراکالغابإاایاکا نا اا ب االصخ
اغرفتهواا مّو اریو اةلیو إا و ا و نا طموزرةايامشموُ ايا...ااب   اعا  ایلیهوااالورو إوح ن ا  ا اء.إاقیلایباا ااأکل اوا

:ا5891اتع ور،االّشویخ)«ا.تهاافیهااکنمراتائعاحمی مسریا ی إالیلَاايوررالقضاغرفتهااجما رااياإامشمُ اي زرغابراال ّا
587-588) 
/ تو که هستی؟/ مان فیادیاس   آیم میفرودهای جهان مردگان،  در تاریکیمن اکنون در ته دوزخ/ آری ترجمه: )

گاردم/ مان    )معشوق خویش( مای  دنبال فدرا و افیلیامرمر/ در پرتو این شعلة سبز/ به های هستم/ درون این سنگ

جاویم/ در پیشاگاه هار پرستشاگاهی کاه کاهناان در آن/        هستم/ در ژرفای این جام، فدرا و افیلیا را می ساؤابون

اناد   مردگان در پیشگاه ایاریش، گارد آماده    زنم/ ... ، زانو میاست اند و ابرهای کندر درهم پیچیده آتش افرخته

در پس  خواهم/ زنم؛ از او اجازة عبور می میزانو  برابرشدراند/ خوار و زبون  پر پوشانده که خویش را با درحالی

اناد   اند/ و دیوان نشسته هم آمدههای باد گرد شود، گرگ و گشوده میای که از هفت دروازة ا هر دیوار و دروازه

کنناد/ ای تااریکی همچاون جنگال، فراگیار/ ای پیشاگویاِن ایان مانادگاری          یا در پرستشگاه بزرگش پر باز می

گاه باد و نانی از کشت که خرده / درحالیآیم میفرودماید؟/ آری من در دل تاریکی بنسنگی، کیست که مرا ره 

ناان را بخاورد و   وزی و ایناناا( گفتاه شاده اگار خارده     که در اسطورة دوما  )همان مشتی آب در دستان من است/

را باادی   مان در اتااق محبوباة خاویش، وزش     ... گاردد/  اش بازمی خنکای آب را حس کند، جان به کالبد مرده

آیاد/ در اتااق معشاویة خاویش، باوی       گشاته در روزگااران دیارین دور مای    کنم که/ از شهرهای نهاان  حس می

را بار تخات آن ساپری نماوده      سان یکی پلنگ گرسنة دربناد، شابش  هشنوم که سمیرامیس ب هایی را می آتشدان

 است.(

عشاق و   باانوی -یناناا، ایازد  ت اعر، معشاوق اساا یری خاویش را در هیئا    در بخش پسین این سروده، شاا 

گیاهی ساومری در یلمارو تااریکی و ظلمات، آرماانی و دور از دساترس       باروری در متن اسطورة جفت

ی اسات کاه در جهاان    گلا  سو با متن سومری اسطوره، سرخهم ،سازد؛ اینانا در این سروده نیز پدیدار می

در  - هااای زناادگی و بااودن انهمعااادل نشاا - هااایش هااای نگااارین و آرایااه ه، جامااهظلمااات، گرفتااار شااد

داده اسات؛ ایان   موی و نگاران، گریاه سار    ریشانهای جهان مردگان از او ستانده شده و اکنون، پ دروازه

ای است از معشوق اسطورة رستخیز سومری، اینانا کاه بارای لحظااتی در اندیشاة گرانباار از       همه اندیشه
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سان یکی پرنده، گریختاه و او را باا   هکنون بهای اسا یر شاعر بر ذهنش گذر کرده است و ا ساخت ژر 

 مشتی خا  تنها گذاشته است:

بک اضارع ا لتهم إاکلمااأطمقو ااعراالطزیلإاوااهنمراالشّازباعلیاأق ا هااوا...فتاناناور ةایعق ات نیهااالکریإاوقطاالثّا»
 (101)مهان:اا«.ریاوأبقیاح ن ا  األرب قیلإافّراکالطّاالثّااي علیاالثّاايّاک ّا
بنادد/ جاماه بار روی پاهاایش افتااده و       هاایش را فارو مای    گلی است که خواب، پلاک  پس اینانا، سرخ ترجمه:)

ریزد/ هرگاه دست بار ایان ساینة پاردرد نهاادم/       شود/ با خواهش و نگرانی، اشک می گیسوی بلندش، افشان می

 بسان پرنده، گریخته و مشتی خا  برجا نهاده است.( 

در اندروناة   ،سراینده با کاربست نام معشوق اساطورة آکادی یعنای عشاتار     «ابااأاناأقرأاالربقااحتطو» در دفتر

ت ناخجستة زندگی نوع بشر در دنیای مدرن پرداختاه اسات؛   بافتی با  یف واژگانیِ منفی به ترسیم وایعیّ

 های آب و برزیگری نتمدّ در های وی بانویی که تندیس-؛ ایزداست عشتار، نسخة آکدی و سامی اینانا

 و بااروری  نمااد عشاق،   مثاباة مسر و مادر خدای تمّوز/ آدون، باه عنوان هزمان بههم رودان و فینیقیه،میان

 مایئد  از پایش  چهاارم  هزارة حدود در های عشتار تندیس شناسان است؛ باستان توجّهمحلّ  خیزیحاصل

 بریتانیاا  جزایار  و ارقالطّا  جبال  تنگة به تجاری های کشتی و دریا راهاز سپس و کرت به خصیب هئل از

یافات و در   راه یوناان  نمتمادّ  شاهر  نخستین ،میسنه به کرت از نیز و جنوب در افریقا سواحل و شمال در

ر. : ) دباانوی عشاق و گیااه پدیادار شا     -زرگدر جایگاه با  ،های آفرودیت و دمتر با نام ،اسا یر باختر

 (.546: 5266کمبل، 

الموارإا» أع لُوفاغّضواایلیهواإااشو ی االوزرَ ا نهواإاوااللمطورااهنموار...إایيّا متلّو العمویاوااحملویالمیوعاوو ائراإعشوتاُرا و ا قهویا
 (161:ا1055اتع ر،االّشیخ) «.ی یهااأریاا لَقااملضاحکايايعلّا
کاه بااران،   فروشد/ خیس و خسته و درحاالی  ر میخانه به آن عشرتکده/ سیگا ایشتارِ آبستن از این یهوهترجمه: )

تر و تازه به او بازگرداندم/ باشد تا باز آن فاروغ تاباان   آن را ن از او گل سرخ خریدم/ و م ... بارد/ میسخت فرو

 هایش ببینم.(را در دست

خیازی  که زمانی، نمود و نماد زندگی و حاصل - ، سراینده از آن معشوق اسا یری مشریینگارهدر این 

فاروشِ داساتان    دختر  کبریت ز شبیهانگی روح، ریّت منجمد، بی سیمایی - و پاکی و سبزینة  بیعت بود

جاای کبریات خایس،    ها به  ها و عشرتکده نون در کافهکه اکاست دست داده به 5هانس کریستین اندرسن

اش را تر  گفته اسات؛   فروشد و روح سرزندگی و عشق، دیرزمانی است کالبد خسته سیگار خیس می

س دردمنادی وجادان خاویش از مشااهدة     همچنین شاعر کوشیده است تا حزن و اندوه درونای و احساا  
                                                                                                                                                          
1. Hans Christian Andersen 
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عربای و   ادبیّاتانگیز زن در عصر حاضر را با فراخواندن میراث اسا یری و کهن  بار و غمت اسفوضعیّ

ن برابر مخا ب شعر خویش تصویر نمایاد؛ عشاتاری کاه از دیرگااه در تمادّ     در« عشتار معاصر»در هیئت 

وردن تمّاوز از  ها و بازآ ساختن دشتخیزو حاصل بخشی کشتزارها رودان و خاور نزدیک، با برکتمیان

نماایش  ته و سرشار از دهش را بارای زن باه  مادر  بیعت، سیمایی خجس-ت بزرگجهان مردگان در هیئ

زده و خساته و  ارزش و پسات، تصاویری غام    آوردن به اموری بای گذاشت و در دنیای مدرن با روی می

 سازد. یبرابر چشم مخا ب پدیدار مناتوان از زن را در

 جعفر الشّیخهای حسب  های مغربی عشق در سروده اسطوره. 2-2-2

آفرودیات اسات؛  باق     اساطورة  عفار، ج الشّایخ های مغربی عشق در شعر حسب  ترین اسطوره از برجسته

 و آفرودیات  یوناانی،  ادونایس  و آفرودیات  اساطورة  روایاات  مشهورترین های نگارنده و بر بنیاد بررسی

 ادونایس  عشاق  سار  بار  ،باا الگاوبرداری از اساطورة عشاتار و تمّاوز      نویی بودند کهبا-ایزد دو ،5رسفونپ

 باید آدونیس که نمود حکم نیز چنین او و بردند خدایانبزرگ نزد خویش، داوری و برخاستند ریابت به

 در و زنادگان  جهاان  در را سال دیگر نیمة و باشد رسفونپ نزد مردگان فرودینِ جهان در را سال از نیمی

باه  «اأاناأقورأاالوربقااحتطواباا» جعفر در دفتر شاعر  الشّیخحسب  .آفرودیت بارآوری، و عشق بانوی-ایزد نارک
ضامن هماراه و    ،بازآفرینی این اسطوره پرداخته و در کنشی خیالی کوشیده است تاا در نگاشاتی ثانویاه   

 بپردازد:  بانوی عشق، آفرودیت به ترسیم رخدادها و حوادث دورة معاصر-ن با ایزدهمدم شد

ااحنو ر ابنوااياءاعو اأکتافهوااألصوّمبإاأاناکنو اواامللهی،اُل یراعلویااحلوز/إاأقو اَحهااةانافو ن(إاکاملواةفرو یُ ايوأانا)وا»
-531)مهووان:ا «؟بقوواءافووتی اأیوو إاایاطووریاللقووطاحّمتوونیالّنااالنرحتووالإاياذهااحلقیموو ااالووزلاي ووا...اإطریووقااملرکمووا ُاالّنا

537) 
 آورد/ گاردش درمای  جام خویش را پیش روی حاضران به آینه در عشرتکده،که افرودیت، هر یدرحالترجمه: )

راهاه سارازیر   هاا ماا را در بای    م/ در همین گیر و دار باودم کاه درشاکه   دش هایش روان می سان آب از شانههمن ب

 چینی؟( برمیاین چمدان همچنان در آمد و رفت است پس کجا بگو کجا/ تو ای پرنده دانه  ... ساختند/
شاانگر احساساات و   هاا و تصااویر ذهنای و اندیشاگانیِ ن     در این متن، شاعر با هد  آفارینش نگااره   

هاا   هاا و مشاکئتی کاه باا آن     ساختن نگرش خود نسابت باه ساختی   عوا ف خویش و درراستای نمودار

بخاش آن   و الهاام انگیاز   یاة خیاال  ما ه و از بان کارد بازآفرینی را ه این اسطورة یونانی ددست به گریبان ش

بانوی عشاق، آفرودیات بهاره گرفتاه     -فرامکانی خویش با ایزد-راستای ترسیم سیاحت عشق فرازمانیدر

 ناپذیر با ماهیتی دیگرگون.  است؛ سیاحتی پایان
                                                                                                                                                          
1. persephone 
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 دختار  یوناان،  اساا یر  در ،؛ فادرا اسات  های شااعر، فادرا   دیگر نمونة معشوق اسا یری مغربی در سروده

انگیازی اسات کاه     ان زن داستان اوروپد و تندیس و نمااد زیباایی تراژیاک غام    پاسیفاکه، یهرم و مینوس

 باه  را فادرا  دکوکاالیون،  پسارش  میناوس،  مارگ  از نایافته از دنیا رفت؛ بر بنیاد اسطورة یوناانی، پاس   کام

 شاد،  تسائوس  پسار  هیپولوتاوس،  فادرا عاشاق   امّاا  ؛کند محکم را حادشاناتّ تا درآورد تسئوس همسری

 دارباه  را خاود  وداشاته   تجااوز  یصاد  کاه  دکار  همماتّ  را او فادرا  پس؛ نپذیرفت را او عشق ،هیپولوتوس

از  «املتّسوزلامللکو اوا»جعفار در چکاماة    الشّایخ درگذشت؛ حساب   پدر نفرین از نیز آویخت و هیپولوتوس
یات  و روا عشق اساا یری در بافات اساطورة رساتخیز گیااهی      نمادبا کاربست این  «ائرااخلشومیّاالطّا»نگارة 

هاای زنادگی و شاناخت     گای ترسایم ماهیات آرماانی معشاوق، روزمرّ     منظاور هبوط در جهان فرودین به

 ،باور محسن إ یمش نیز، کارکرد اسطورهویهه که به ؛ بهحقیقت ذات و وجدان خویش بهره گرفته است

نصری بنیاادین  اسطوره، شاخص و عبلکه فراتر از آن  ؛شناختی به اثر شعری نیست عد زیباییتنها افزودن بُ

ی، سااختن تجرباة شاعر   در کشاف ذات و پربارتر  ،بخشاش  واسطة بار معناایی الهاام  رود که به شمار میبه

 (:566: 5215 إ یمش،ر. : ) دکن سرایندة معاصر را یاری می

إاکسورُ اقوربز ...إاکسورُ ابباالقموی االنّوايکلو ا عطوارهإاواااعو اأوفیلیواايحموارةإالنشوّقاعو افیو رااوااایاا رأةالسک اي»
 جإاأانافیوو ای/إاأثووعاعوو افیوو راا...إا وو اأنوويّاظلمووا االعوواااالّسوو لاقوورارةااححووی إايا ووااأاناأ وومطايبباا بوو ااملغوورّبإاوا

  (589-586:ا5891اتع ر،االّشیخ)ا«.هباا خضراللّاااملر راالق میإاياع اأوفیلیاايوا
 یری فادرا و افیلیاا دارد/ و در پاردة عطار و در     و ناهاد از عشاق اساا     ای بانویی که در صد  جا گرفتهترجمه: )

شکستم/ آری اکنون  مگرفته را دره پوشش خواب، آرمیده است.../ در گور را شکستم/ دروازة آن ابدیت خا 

 درون/ هساتم  فیادیاس  من/ هستی؟ که های جهان فرودین/ تو / در تاریکیآیم میاین منم که در دل دوزخ فرود

 گردم.( می( خویش معشوق) افیلیا و فدرا دنبالبه/ سبز شعلة این رتوپ در/ مرمر های سنگ این
 های احمد شاملوخوانی نمود عشق اساطیری در سرودهباز. 2-2-6

هاا،   تای تراژیاک از تقابال ناابرابر پنداشات     شاملو، دارای سرشتی اسا یری است که در کیفیّهای  سروده

رماانی ساربرآورده اسات؛ ارجمنادترین     آ و ضادّ ت خشان  ش باا وایعیّا  اهاا و الگوهاای اساا یری    آرمان

بسات تقادیر،    از: شهادت، اسطورة گاذر از بان   نداعبارت ،های وی های شایان اندیشه در سروده اسطوره

انسان، الگوی اسا یری، مسیة، الگوی اسا یری شاعر، عشق، الگاوی اساا یری رهاایی، غیااب انساان،      

-56: 5669 رشایدیان، ر. : ) ابدی نفای انقئبای   - زلیاسطورة عصر ما و در فرجام، ضیافت، اسطورة ا

ساو باا نماود عشاق     میان، خوانش و تحلیل تنها نمونة عشاق زناناة اساا یری را هام    متن حاضر از این( 26

، حکایت از گونه یرار داده است؛ خوانش و بررسی این توجّهجعفر مورد  الشّیخاسا یری در شعر حسب 
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هاای اساا یری    های شاملو از آن دسات معشاویه   طئحی کلمه در سرودهمعنای دییق و اصآن دارد که به

جعفر رخ نموده، پدیدار نگشته اسات؛ نگارناده در بررسای خاود، تنهاا       الشّیخهای حسب  که در چکامه

ای عشق زنانة اسا یری یافته که اگرچه در یالبی آنیمایی ولی در سایمایی   را تندیس گونه« بادها»چکامة 

های پریاوار و صاراحت کائم     مایة افسانه به بن یافتنی نمود یافته است. بر این بنیاد و نظرنا آرمانی و دست

فراوانی و  بانوان-ایزد»ای است تراژیک از  نمودن رکسانا، شعر بادها، یادوارهپری تصویر-ریاشاملو در د

ماال خاود،   و باا نماایش زیباایی و ج    نماوده  صورت زناان زیباا و جاوان رخ مای    بارآوری و زایش که به

 : (6-6: 5661 )سرکاراتی، «.اند فریفته پهلوانان و شاهان اسا یری را می

 ةکمبوجیا  همسر و بزرگ کوروش دختر نام ،«روشنک» یا «رکوخشنه» اوستایی شدة نامیونانی ،«رکسانا»

 یاا  «رکساانا »شاود   چناین گفتاه مای   هم ؛ای تراژیاک کشاته شاد    شایوه باه  ،روایات تااریخ  بوده که به دوم

 زنای  باه  را مقادونی پاس از اساارت، وی    اساکندر  کاه  اسات  ساغدی  ای زاده نجیب دختر نام «روشنک»

 در کاه  روشانایی  و روشان  با مفهاوم  رکسانا»بلند بادها اظهار داشت  پس از سرودن شعر شاملو گرفت و

 دوازده بایسات مای  که زنی. است امید و رهایی و نور ،عشقش که شد فرضی زنی نام بوده، نهان آن پس

 (65: 5616 زاد، )جم «...بگیرد شکل «آینه در آیدا» درآن تا ذردبگ سالی

 ای رویکارد رؤیاگوناة شااملو در      ای اسات کاه   ، ساروده «هوای تازه»از دفتر « بادها»بلند  کمابیش شعر

نایاافتنی و آرماانی،    خیال ثانویه، سیمایی کاامئ  دسات   5کالریجل یا به بیان گیری وی از تخیی فرایند بهره

که در این سروده در یالب رکسانا در ناخودآگاه شااعر، حضاور    -ازنا  از معشویة شاعر را موهوم و ر

ساازد؛   شنو پدیادار مای   پیش چشم روایت -یافته و در مراحل پسین در یالب وایعی آیدا نضج یافته است

ز  یاف  که ا -ای و زنی اثیری  یافتن به معشویی افسانهرا در دست شاملو آرزوی شعری است که رکسانا

گیاران،  آرناد و در آن تاابش تنهاایی مااهی     سر از آب بدر می»همان دریاپریان رؤیای سپهری است که 

ویهه که رکساانا از جانس    سازد؛ به هویدا می (664: 5666 )حقویی، «فشانند فسون از سر گیسوهاشان می

 ،ار رود کاه دریاا ژر   شمالگوهای ناخودآگاه جمعی به ة کهنزمرتواند در تردید می است و دریا بیدری

های  آورد و ویهگی که همان عمق، عظمت و هراسناکی شب را فرایاد میاست عمیق و جهانی ناشناخته 

 ساخن  ماردی  از خاویش در جایگااه   را در خود نهان دارد؛ در این سروده، شااعر  شخصیّت ةبخش شبان

گذراناد   دریا، روزگار مای  کنار در چوبی ای کلبه در رکسانا معشویش، به رسیدن برای که آورده میان به

 خوانند:می دیوانهاو را  مردم، و
                                                                                                                                                          
1. Samuel Taylor Coleridge 
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 هاا جنگال  و هاا چمان  باه  بایاد  کاه  آفتابی سرانجام، که روزی تا نداند کسهی  نداند، کسهی  بگذار»

این است مااجرای  و  رساند...باز – زندگی و عشق و دریا روح - رکسانا به مرا روح گونه،بدین و بتابد...

روح دریاا و   - دامن رکسانا آویختم/ و از او خواستم که مارا باا خاود ببارد چراکاه/ رکساانا      شبی که به 

 (665-666: 5612 )شاملو،« گنجید... در کلبة/ چوبین ساحلی نمی - عشق و زندگی

شااملو  کناد   احسااس مای   الگوهاای یوناگ   ة کهان در چکامة رکسانا، خوانندة آگاه و آشانا باا نظریّا    

ل اسا یری از معشویه و در پرتو کاربست  یف واژگاانی دا  -خیالی  یتصویرسیم کوشیده است تا با تر

 و...« سایة بزرگ»، «آلود زن مه»، «رخسارة رؤیایی»، «زردتابیِ فانوس»بودن وی مانند بر وهمی و آرمانی

کاه ایان معشاوق     زدگای و دیاوانگی باه مخا اب بفهماناد      جندر سراسر متن و نیز با اتّصا  خویش به 

  .تبانویی است که در اندیشة من آشیان گزیده اس بخش همان بزرگ نیِ زندگیآرما

ای آرزوی هماة  چهارة جاادویی و دلکاش آنیماا و حاوّ     »، رکسانا پایش و بایش از آنکاه    نگارندهباور به

 زاد، )جام  «اند نقشی دوباره بزند و یادآور ونوس/ آفرودیت باشاد...  زیسته هایی را که پیش از او می نسل

باار باازگویی غیار    و یاک « روح دریا و عشق و زنادگی »نظر به چهار بازگویی مستقیم سازة  (66 :5615

ای  بودن روشن وی با دریاا، یاادآور نگااره   ویهه نظر به پیوستگی و همزاد به مستقیم در توصیف رکسانا و

آب و ماادر   است روشن از اردویسورا آناهیتا و تصویری است ارجمند از تیشتر، فرشاتة بااران و نگهباان   

ساخن رفتاه    کاه درباارة آب  آنجا« تیریشت»و « یشت آبان»ه در رو کن ایران باستان از آن  بیعت در تمدّ

ماادر ازلای آب و   -آالیاش در جایگااه بازرگ    هاای نیرومناد بای    معنای سرور آباست آناهیتا/ ناهید به

اند؛ عنصار   رانیان نسبت دادهنگاران یونانی، ستایش عنصر آب را به ای باروری، ستایش شده است و تاریخ

کاه  « آناهیتاا/ ناهیاد  »و « نَپاات  اَپِام »ناداز:  ان ایران باستان، دو فرشتة نگهبان دارد کاه عباارت  آب در تمدّ

در  (555-556: 5616 دادور و منصاوری، ر. : )عنوان فرشتة مخصاو  آب از آن یااد شاده اسات      به

بخاش   ترسیم چهرة زنانه، آنیمایی، ژر  و زنادگی  ورمنظپیوند رکسانا با آب و دریا به چکامة شاملو نیز

ش آفرودیت از کف دریاا؛  ساختة آفرین وی مورد نظر است نه پیوندش با داستان آفرینش یا اسطورة پس

 گذارند: یعنی عشق و زندگی در بافت شعر نیز بر این ادّعا صحه می ؛نشین روح دریاواژگان هم

روح دریاا و   - رسااند... رکساانا  باز - روح دریا و عشق و زنادگی  - گونه روح مرا به رکساناینو بد ...»

عشاق و   تائش و بای   بای  - وجود رکسانا و من بی گنجید... در کلبة چوبین جنگلی نمی - عشق و زندگی

توانی  اکنون می ا اگر اندیشه کنی که همامّ توانستم بود... در ناآسودگی و نومیدی زنده نمی - زندگی بی

و من از غیظ، لب باه دنادان    توانی... دریا، روح عشق و روح زندگی هستم بازرسی، نمیبه من که روح 
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 بازرساانده باشاد...   - روح دریاا و عشاق و زنادگی    - که روح مرا به رکساانا  گزم و انتظار آن روز... می

  (655-666: 5612 )شاملو،

 های دو شاعر مدار در سروده بازیابی نمود عشق گیتی. 2-6

 همچاون  را انسان وجود کلّ که - گراانفکا  نگرش و تذهنیّ آن با کئسیک، نگر شیء غزل در عشق

 دو از هریاک  به شاعر گرایش بنابر – انگاردمی روح و جسم جدای بخش دو دارای پذیر،تجزیه تییّکلّ

 راناز دو معاصار،  غازل  در جریاان  این امّا ؛شود آسمانی نام نهاده می عشق عشق زمینی یا شده،بخش یاد

ر. : ) شاود مای  وای  شاعر توجّه مورد غزل، در معشوق وجود تیّکلّ و بازدمی رنگ بعد به نیمایوشیج

 (. 626: 5619 حقویی،

از  ،اسات  هاا نگاشاته شاده    شماری که بر آن سرشار و نقدهای بی های سروده گواهی عاشقانهشاملو به 

تااکنون باه    نگارناده ا امّا  ؛رود شمار مای صر بهعاشقانة فارسی در دوران معاترین سرایندگان شعر  برجسته

هی  اثر پهوهشی عربی یا فارسی در یالب کتاب یا مقاله دسات نیافتاه اسات کاه باه خاوانش، توصایف،        

هرچناد در بااب    ؛جعفر از عشق اختصا  یافته باشد الشّیخهای ماندگار حسب  بررسی یا تحلیل تندیس

اتی، ادونایس و نااز  المئککاه    اکر السیّاب، عبدالوهّاب البیر شهای مشهور نزار یبّانی، بد شرح عاشقانه

 های بسیاری پدید آمده است! گاشتهفارسی ن - تطبیقی عربی ادبیّاتدر ادب معاصر عربی و نیز در 

 جعفر الشّیخهای حسب مدار در سرودهبازخوانی نمود عشق گیتی. 2-6-8

س یا عشق زن و مردی که خواهان وصاال هساتند   دییق معادل ارو ور بهمدار در متن حاضر،  عشق گیتی

کاار بارده   هاایی باه   ها و سروده سته از چکامهدرا دربارة آن« مدار عشق گیتی»زة بلکه نگارنده، سا ست؛نی

کناد و  یاف واژگاانی ماورد      هاا سانگینی مای    است که جنبة جسمانی داشته و کفّة غریازة شااعر در آن  

ساروده  چکامه و آستانه و عنوان شعر، آغازه، تنة اصلی و پایانة  استفادة شاعر و اندیشة محوری حاکم بر

جانباة لغازاِن متاأّثر از گاذر فصاول و مارتب  باا         یعنی همان جوشش یک بر چیرگی غریزه داللت دارد؛

ریازه اسات، هماواره    زند، برخاسته از غ زیبایی و در نوسان از نزدیکی و دوری که در تاریکی، جریّه می

ده مارگ و جویاای    گیارد و ریسامان  بیعات اسات و تااوان      بیناایی را مای   ن است،آلوده با شک و خش

کناد و در روشانایی و    داشاتنی کاه از روح  لاوع مای    جویی مادّی و لذّت جسمانی دربرابار دوسات   کام

نظار هماان   مدارِ جسامانی، باه   یاین عشق گیت (669-666: 5616 شریعتی،ر. : ) بندد شناخت، ریشه می

، عشق غریزی یا عشق حیوانی نسلی نام گرفته اسات کاه در انباوه    5در فلسفة شوپنهاورای است که  گونه

                                                                                                                                                          
1. Schopenhauer 
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هاایش نماود یافتاه     شامار انادکی از ساروده   جعفر برخئ  شااملو، در   الشّیخهای عاشقانة حسب  چکامه

 است.

کاه   اسات  «خانالو ّا»جعفر، شاعری   الشّیخهای حسب  مدار در سروده نخستین چکامة نمایانگر عشق گیتی

ینادی  ر است،  یاف واژگاانی آن نیاز در فرا   بودن عشق شاعنوان آن که نماد گذرا و ناپایدارفزون بر عا

ویاهه کاه واژگاان دالّ    ه؛ باست ای لرزان از عشق زمینی عاشقی نومید و خسته کنندة نگاره فراگیر، ترسیم

از هماان آغااز    ،کاملدر سطحی بسیار وسی  و با تصریة و رسایی بودن معشوق مادّی شاعر جایی بر همه

،ا«أکتافوکاالعاریو »،ا«املو و»،ا«الموا »،ا«الشوارع»،ا«املورق »،ا«املسور »نمایند؛ واژگانی مانند  چکامه رخ می
ر دود اوهاام و  ن ددشا گذار و درگذر، همچنان باه غریاه  تا میانة سروده که عاشق در و... «َشوعر ااملهمول»

اند خو میها فرا خانهها و فراموش کدهواری در عشرتخگساری و نوش گشتن در بادهور تخیّئت و غو ه

 گوید: گرفتن معشوق سخن میو از عشق غریزی خویش برای دراختیار

ايالقووانطإاوااياحلووائطإارطزبوو اأقوورأافیهووااوتهووامیتّصووين» املوو و،ایلووّفااالمووا ،اياارعإايالّشووااملوورق ،ايااملسوور ،اياأنوو أ
و اواااع اا ّولإايغریاالنّوالصّالجاال راءإاأکتافکاالعاری إارائح االثّا و الوی اغوریاالو ّاشوعر ااملهمول...إا خّأ اووتلاخانإاوا خّأ

االّشوویخ)«ا.احائعو إاأکتافوکاالرائعو ايأصووابعا...إالوذوبايافوا اا وانجواايکوّلاحوانإاکیووفا ضویااملاضواابقواایاالکوت/اي
 :(159-157ا:5891اتع ر،
کانم/   کاه در آن، رخساار نومیاد خاویش را تماشاا مای       ساان نَمای  هکشد/ با  دیوار مرا به درون خود میترجمه: )

که تو ای بانو در تئاتر، سالن ریص یا در خیابان هستی/ در اتوبوس یاا متارو درحاالی کاه پوساتین خاز،        درحالی

سیگار آتش بزن  ... / در موهای رهایت نشسته/گیرد/ و بوی دالویز نخستین بر  یهای برهنة تو را درمیان م شانه

ماندة جام باده بپرس/ که گذشته چگونه  )تو ای شاعر( که دنیا، جز دود نیست/ و هرآینه از ته کشآری سیگار ب

باه تحلیال   تاو   برهناة هاای   مان/ شاانه  های مشاتاق   که درپس انگشتی گشت و کار از کار گذشت/ حال آنسپر

 .(رود می

و جسامانی اسات و    مادار  وصف شادخواری شاعر در پس عشقی زمینی، گیتی ،تنة اصلی این چکامه نیز

هاای   ناة عشاق  بساا از گو ر فرجامین بخش سروده، ماادّی و ای ی دها و عبارات دالّ بر جسمانیت حتّ سازه

سان هب ،بیان خود شاعراخته و چون نقشِ زده بر آب یا بهزمانی کوتاه، رنگ بغریزی است که در اند 

خود را عاشقی بداند مانند دیگر عاشقان ، هرچند سراینده ؛ماند ها برجای نمی یکی دود، هی  اثری از آن

یاا در فراخای خاوان در     میاوة عشاق   دیگار،  روایتای یاا در   آگااهی در جستجوی سیب، میوة شناخت و 

جهانیِ مادّی با عشق حقیقی، تفاوت بسایار اسات    غافل از آنکه میان عشق این ،نان گندمیجستجوی تکّه

و مو و گیسو و لعل لبش در یالبی ناسوتی ساخن   کس که از پس سیب و گندم، از چشمان معشوق و آن
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ویهه در شعری که ترجی  و هب ؛گوید، وی را پیوند استوار و ماندگاری با عشق الهوتی آسمانی نیست می

 هاست: کدهگساری در عشرت ش، دعوت به دود سیگار و بادهاگویی درونی تک

ااا ثلنوااعاشوقانإانمحوعاعو ال احو اأواکسورةايرعإایضوحکا نّواالّشوالجايارعإانرکضاحت االوثّاالشّاالجاينرق احت االثّا»
ایووايالربلقووالإاطعوو االلّالجاواءا ثوولاطعوو االووثّايشوّماکناااملمتوول،اشووحرإاط ،ایضوویءاالّسووی اعلوویاالّسوولن توولاالوورّا محو ااملائوو ة...إا

ا(158-159)مهان:«ا.عرایباا اااهنمر لیاأواالشّا  االسّاالشّاازالإايالطّا
کنایم/ دو دلادادة    کنیم/ در زیر بر  در خیابان، دویدن آغاز می در خیابان، پایکوبی می ما در زیر بر ترجمه: )

پیچد  بام می نانی هستیم/ باد در پشتدنبال سیبی یا خردهخندند/ در ازدحام این سفره به میبه ما  ،دیگرِ همچون ما

بار   های دیرپاا/  تقال/ و  عم شبسازد/ چیزی همچون  عم بر  و پر دمان/ پنجرة خیس ما را روشن می و سپیده

 شود.( لبان است و بر گیسوان آنگاه که افشان می

ای کاه در   پایانة این چکامه نیز بازگویی حدی  می و معشوق و ساایی و رامشاگر اسات و محفال شابانه     

از  گجساته خواری و ریص برپاست؛ سراینده، ایان تصاویر   آلود دروغینش، جشن نوش پرتو روشنایی مه

هاا و اعائم خبار     کاده عشارت  رفتن خویش در دلطور فرجامین شعر با اذعان به فرورا در س عشق مادّی

  ؛ شااعری بربادرفتاه  سازد پررنگ می - رسد جز شخص شاعر نیست نظر میپیامبری که به –مرگ پیامبر 

 یاکال باه   شگفت و ابن سینا بارای  آمدن سروش غیبی بر او سخن میه دیرزمانی پیش، افئ ون از فرودک

بیاان  ن شهید اندلسی درباارة وجاود جنّیّاه و تابعاه یاا باه      های کئسیک ادیبانی مانند اب و در متن بودالهام 

فیلسوفی مانناد خلیال    ،ی در دورة معاصرشد و حتّ همان آنیما و همزاد برای او سخن پرداخته می ،شیواتر

 گوید: گونه از او سخن می جعفر این الشّیخاما حسب  ؛پیامبر از او یاد کرده است - حاوی با عنوان شاعر

اواحوو وايااوي» اعموو جإاأوا ووذهاا  سووی االنّااياملسوور ا ضووايانشوورباالنمیووذ...نسوومعاحلنوواااصووغریإاوااوووریرإانقوورأاأواکتووابو
 !« وا االموارا إاوتوفانويّااا و ل إاطریاااأضاعاالصز إامتتّصينا...إامیتّصيناأضزائفاالغائم جایقاناي رق اللتهباالسّا

ا(158-158ان:)مها
نوشیم و از یکدیگر  شنویم/ باده می کنیم یا می بر روی تخت در یک کتاب/ آهنگی کوتاه را زمزمه میترجمه: )

پاهاا در پرتاو روشانای      انگیز را در تئاتر سپری نماییم؟/ یاا در ساالن ریصای کاه سااق      پرسیم، این غروب دل می

در خاویش  سارایی از یااد بارده،     ای که نغماه  سان پرندههمرا/ بسنگفرش خیابان،  ... افتد؟/ آلودش به تکاپو می مه

  کشند/ و این تصویر پیامبری است که به نیستی پیوسته است.( سوی خود میها مرا به کده/ عشرتبرد میفرو

 «بلریینوا» ةجعفر، نمود و مظهر چنین عشقی اسات، سارود   الشّیخهای حسب  ای که در نگاره دیگر چکامه
مادار در اندیشاة ساراینده داللات      روشنی بر نمود عشاق گیتای  که این آستانه و عنوان به تاسبال(  جشن)

 محافال شابانة   کناد، باه   مای  زندگی و در روسیه است کمونیست جعفر، الشّیخحسب  ویهه اینکه ؛ بهدارد

 وکناد   مای  زنادگی  در لحظاه،  دارد؛ در این چکامه، وی یرار هاتأثیرآن و تحت داشته آمدورفت روسیه



 889 های حسب الشّیخ جعفر و احمد شاملو رویکردی تطبیقی به عاشقانه
 

محتاوا بایاد اذعاان داشات کاه       نظار از ولی ؛شباهت دارد حاوی خلیل های سروده به موسیقی آن اگرچه

در آغاازة   بینی حاوی، بیگانه اسات؛  با آرمان خیزش فراگیر مطرح در جهان بیشاکمجعفر  یخالشّحسب 

عنوان معشاوق  را به ال(اصة ریص بریّ) «راقص االمالیو »و  )ریص بال/ بالو( «بلریینا»این سروده، دو اصطئح 

سازد و حکایت از چیرگی غریزه در پیوند شاعر با ایان   شنو پدیدار می سراینده دربرابر مخا ب و روایت

وا«ااووت ار »،ا«أقملو »گیرد که در سطور پسین نیز، افعال  معشویة گذرا دارد؛ این انگاره، زمانی جان می
ی، روایات پیونادی گاذرا و تهای از عشاقِ ماناای       روشان به «یز وااا»و نیز ظر  زمان نکرة محض  « ضو »

 گویند: میپایدار همراه با مهرورزی روح را باز

«ااوووت ار »یلوویاال قووری...إا ّاا«یز ووا«ا»أقملوو »العمووریإاخلوو اوراءاظهر ووااال ووراءاواحلریوورإاوغمووائ ااراقصوو االمالیوو اي»
عوا اقطورةااملواءاأ و امابجإاوالکّفاعلیافراش االشّاإ...  اأطمقاا اهجرّ  اایلیاالشّاکلم اوا«ایز ا»ف هإا  اقالا«ا ض »و

ا(537-536)مهان:ا«احابجیلیاالسّا
های خز و دیبای خویش را پشت سار افکناد/ و روزی    ریصندة جشن بال در پس ابرهایی از عطر/ جامهترجمه: )

نوشاید/   خورد و از کاوزة کاوچکش، آب مای    نان این درویش میکه از خرده ن مستمند آمد/ درحالیبه سراغ ای

بدل سااخته اسات؟/ چاه کسای       افسوس/ چه کسی روزی، گفتة خویش را به نگفته .سپس روی برتافت و رفت

توانسته پروانة جوانی را برای همیشه، درون دست خویش نگه دارد؟/ و چه کسی یطرة آب باران را به درون ابر 

 بازگردانده است؟(

 های احمد شاملومدار در سرودهنمود عشق گیتیبازخوانی . 2-6-2

روشانی، تصاویرگر   هاا باه   واژگانی، مضمون و بافت آن های شاملو که  یف جمله مشهورترین سرودهاز

شاده  است و همانند دو سرودة مطرحمدار از گونة عشق غریزی مطرح در نگرش شوپنهاور  عشقی گیتی

ای هاای معشاوق و تمنّا    امبا زبانی جسمانی، ساخن از اناد   روشنی وجعفر، شاعر در آن به الشّیخاز حسب 

از « چهار سرود برای آیادا «از شعر « سرود برای سپاس و پرستش»میان آورده است، یطعة غریزی خود به

هاای خاویش در توصایف و تصاویر عشاق       کاه آن را مانناد بسایاری از نگااره     است« آیدا در آینه»دفتر 

ترین وجه تفااوت   عشوق، برجستهبودن مصخویش به همسرش آیدا سروده است؛ شاید این آشنا و مشخّ

رو کاه باا   ؛ از آن جعفار باشاد   الشّایخ هاای حساب    مدار شاملو نسبت به ساروده  های گیتی یا امتیاز سروده

ی و نشاانگر عادم   هاای شااعر عارب، کاربسات واژگاانی عاام، کّلا        گونه عاشاقانه مندی اینوجود کران

تجرباة شاعری ساراینده نازد مخا اب      از ارزش بیاان   ،شاص در زنادگی دلبستگی وی به معشویی مشخّ

را با  یف واژگانی غریزی و جسمانی معشاویش،  « سرود برای سپاس و پرستش»یطعة  ،کاهد؛ شاملو می

و در باافتی سرشاار از تصاویر اشاتیاق ماادّی خاویش       « تان »بار بازگوییو سه« پستان»، «بوسه»آیدا مانند 
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 گونه آغاز نموده است: این

 تنات/ رازیسات   و هاسات/ کوهساتان  کنادوی  هایات پساتان  ند/ واباغ رگویپ تو/ گنجشکان هایبوسه»

 (466: 5612 )شاملو، «.گذارند می میان در اشمن عظیم/ با خلوتی در جاودانه/ که

 یاافتنی دسات  و ملماوس  کامل ور به ،او حضور و اندام زیبایی، معشوق، در به زمینی نگاه شعر، این در»

معشاوق   جنسای  هاای جنبه به او توجّهشاعر، نشان از  واژگانی یادشدةاست از آن رو که کاربست  یف 

 میاان  در او باا  تنها که داندمی رازی را معشوق تن او .است عشق به شاعر جسمانی نگاه گر دارد و ترسیم

 شااعر  تان  بایاد  کاه  ماند می ایترانه و آهنگ ،به زمینی تن این کند می باور که جایی تا شودمی گذاشته

 علیپاور و ) «کناد  جاوداناه  را پرساتش  و ساپاس  و تاداوم  و سارود  نغماه  تاا  بنشایند  آن در کلمات ةبمثا به

ای همساانی تان خاویش باه یکای      بلکه فراتر از آن، شاملو در این یطعه باا ادّعا   ؛(655: 5626 نهاد، یزدان

ی و خاوار نغماة شادباشای و ناوش    ، کاه حاصال پیوناد و پیوساتن آن     -ای  آهنگ و تن معشوق به کلماه 

کااه در رویکاارد بساایاری از   -ساااحت موساایقی، کلمااات و کاائم   - هاساات کامیااابی و تااداوم نساال 

را تاا   - (55-2: الاف  5626 صادیقی، ر. : ) ای یدسی و الهاوتی دارد  پهوهان، ریشه در سرچشمه زبان

 کاسته است:  ی و برکنار از جهان متافیزیک فروجهان مبتذل، این تجسمانیّ سرحدّ

 تاداوم  کاه  / سرودی:آید دروجود یا نغمه نشیند/ تا می آن در که یا کلمه من ت/ وتنس آهنگی تو تن»

 (466: 5612 )شاملو، «.تپد می را

روز شعر معاصر، فاروغ فرّخازاد، تنادیس عشاقی بیولوژیاک و       باور شهبانوی تیرهدیگر شعر شاملو که به

اسات؛   «آیادا در آیناه  »از دفتر « آیداچهار سرود برای »از چکامة « آشنایی سرود» است، یطعةمدار  گیتی

های زندگی و  گیی، آشنا و محسوس از روزمرّباور نگارندة متن، تابلو تصویری کامئ  عادّاین سروده به

ای کاه باا خوانادن نخساتین      گوناه ؛ باه گاذارد  نمایش مای جهانی را دربرابر مخا ب بهعشقی مادّی و این

ناان  »ه مانناد  اراتی ملماوس و پرباازگو در زنادگی روزمارّ    سطور آن و رویارویی با  یف واژگاان و عبا  

خاواب   زاناوی تاو آرام باه   بر »و « در کنارت نشستن»، «کردنها را یسمت نان شادی»، «لید خانهک»، «خود

را در ذهان خوانناده فرایااد     5کاازانتزاکیس « آخارین وسوساة مسایة   »هاای مسایة در    رؤیاپردازی« رفتن

 آورد: می

 گذارم/ ناان  می دستت را/ در ام خانه گویم/ کلید می تو را/ با خود اعتماد/ نام به نهگو این من که کیستی»

 خاواب آرام/ باه  چناین تاو/ ایان   زاناوی  بار  و نشاینم  مای  کناارت  کنم؟/ به می یسمت تو را/ با هایم شادی
                                                                                                                                                          
1. nicos-kazantzakis 
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 (466 همان:) «کنم؟ می درنگ خویش/ با تو یاهایؤر جد/ در دیار به گونه این من/ که روم/ کیستی  می

 شاعرهای  ای از شاعری، مجموعاه   بر این بااور اسات کاه ایان نگاارة     « آینه در آیدا» نگارةخزاد دربارة فرّ

زن  نام آن، عنوان در هم از این روست که است و شده تقدیم خصوصی یمعشوی به که است خصوصی

عشاق،  ة درزمینا  «آشانایی  سرود» ةویهه در یطع شاملو را به است؛ وی، احساسات گرفته جای «آیدا»یعنی 

بلکه احساس عاشقانة شاعر را در ایان ساروده در هماان     ؛تنها آرمانی و فراتر از سطة رمانتیک ندانستهنه

 ،از آن رو که گمشده و مقصاود شااملو در ایان شاعر     ؛ده استکری تلقّ محدودة رمانتیسم، ایستا و راکد

ن روست که سطور پسین این شاعر  خویش نیست و از همی همسر درکنار شوهری آرامش از چیزی فراتر

ر راه و های آشنای زن خاناه اسات کاه در گاوش مارد چشام با        نیز تصویر ملموس و مأنوس صدای گام

 و تماودّ  درحادّ  و بیولوژیاک  عشاقی  شااملو،  عشاق »در این یطعه  ،بیان گویاترافکند به منتظر،  نین می

 :5616 اختیااری،  صااحب ) «.ساوزاند ینما  خود آتش در را شاعر سراپای روی هی به و است یعادّ انس

645-642) 

 گیری نتیجه. 6
مجموع، ساه گوناة   دو شاعر، حکایت از آن دارد که درهای  های عشق در سروده خوانش و تحلیل تطبیقی گونه

هاای آناان حضاور دارد؛ واکااوی و      ت در ساروده مدار با  یفی از ضعف و شدّ عشق آنیمایی، اسا یری و گیتی

معناای حقیقای ماورد نظار     شاعر به درون آنیمای که دهد نشان میهای دو شاعر،  سروده یی دربررسی عشق آنیما

دارای ر یالب یکی از پدیدارهای  بیعیِ دو سراینده در سطحی وسی  و دهای هر ارل گوستاو یونگ در چکامهک

یاالی، خاود را   خیاا معشاوق    معشاوق ماادر   یا دارای صافت ناخودآگااهی و ابهاام و تیرگای،    ژرفا و عمق مادّی 

پاردازی و تاداعی خاا رات و بازگشات باه ناخودآگااه و روان ناهشایار در         که عنصار خیاال  نمایاند ضمن آن می

 های هردو شاعر، چیرگی دارد. گونه تصاویر در سروده این

جعفار در ساطحی فراروناده و اساتعئیی، در      الشّایخ های حساب   معشوق اسا یری در سرودهنمود و حضور 

هاای   در انباوه ساروده  ولای   ،ع و گساترده، مشاهود و یابال لماس اسات     و مرموز و در حجمی متنوّ یالبی نمادین

های پریوار  لب و شاخصة یصّهرا واجد یا« بادها»در شعر « رکسانا»بنیاد احمد شاملو، نگارنده تنها معشویة  اسطوره

های حساب   شوق اسا یری در سرودهه در مقایسه با کاربست بنیادین معحدودی اسطوره دریافته است که البتّو تا

جعفر درآمیخته  الشّیخشاید از آن رو که اسا یر با جان حسب  .جعفر در سطحی فروتر پرداخته شده است الشّیخ

باا اساا یر آشانا گشاته و کوشایده تاا در برخای         تنهاا شاملو  اامّ ،ه استدل شیبدتو به جزکی از وجود و ذات او 

 را نیز حاکم سازد. هایش، رویکردی اسا یری  عاشقانه

خویش تجربه نموده و نیز پیامد  هایی که شاملو در زندگی شخصی ر از سختیمدار متأثّ عشق گیتیبسا چهامّا 
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ة فرویاد در ساطحی بسایار    ش پیش از آیدا در یالب مکانیزم دفاعی سرکوب مطرح در نظریّا اعشقی  دو شکست

 ای، نمود یافته است. ارایی و تصریة زبانی فزایندهجعفر و با آشک الشّیخهای حسب  تر از سروده گسترده

 ها نوشت پی. 4
استان میساان در  «ا یمزنو »از تواب  شهرستان « سئم»م در بخش 5246جعفر، سرایندة معاصر عرایی به سال الشّیخ( حسب 5)

هاای   اندیشاه  عناوان شااعری متمایال باه    باه  و سار آورد ودکی خویش را در این شهر کوچک باه جنوب عراق زاده شد؛ ک

 (.12: 6956، یالخزعلر. : )عنوان نخستین نگاشتة شعری خود منتشر ساخت را به« خنل االّا»کمونیستی، 

روسای باه کساب درجاة      ادبیّاات د و توانسات در رشاتة   م به موسکو نقال مکاان کار   5259ر سالجعفر د الشّیخحسب 

ویاهه در گساترة    وی باه روی آورد. ن، نگاارش و ترجماه   سارود به در مراحل پسین،  ،این شاعر .ارشد، ناکل آیدکارشناسی

تاا   5252 و دیرزماانی، ساردبیر مطبوعاات فرهنگای عاراق و از ساال      ارود؛  شمار مای ار مدوّر از نوگرایان دهة شصت بهاشع

 ت مدیرة کانون ادبا و نویسندگان عراق بود. ئعضو هی 29سرآغاز دهة 

عوربا»،ا«ز ریّ ّی ةاالّسو ایرةاالّسو»،ا«الطوائرااخلشوي»،ا«خنلو االّا»توان از  می های شعری این سراینده ترین نگاشته از برجسته
،ا«العکووا ال راشوو اوا»،ا«کووراناالمووزر»،ا«رقنوو أعموو ةامس»،ا«وبعوو  ثوولاحنووّزاالزّااي»،ا«ه اءالّشوومیوونیاواوتوویَءابلنّا»،ا«املوورةةااحلووائطاي

مجموعاه   ناداز: اجعفر نیاز عباارت   الشّیخهای منثور حسب  ی نوشتهنام برد؛ برخ «أاناأقرأاالوربقااحتطواباا»وا«ارق لزاطؤااا عاالزّا»

نینوااب وفنواا و اأیقوسااحلسوناءا»وا«ارقصو اغغوریايرّّبواا و»هاای   و دو داساتان باا ناام    «روینیر وا االو ّا»خا رات شااعر باا عناوان    
،ا«الکسون رابلوز »،ا«یسوننی»،ا«ي ایکزفسوک»ناداز:  اجمله آثاری که به عربی برگردان نماوده اسات نیاز عباارت    ؛ از«ائمو النّا
شایان یادکرد است که این سراینده در حال حاضار   همان(.ر. : ) «غابریینا یسو ال»او«اأاناامخالزن»،ا«بثیزاشاعراالیابن»

 ده است.ر ازسوی نگارنده با وی مطرح شآمد دارد و نگارش جستار تطبیقی حاضوروسیه ایامت و به عراق نیز رفتدر 

باود؛   عرایای  کوکاب  و ماادرش،  حیدر از کابل پدرش،. شد زاده تهران م در5266.ش/ اه 5694 سال درشاملو  ( احمد6)

 فاروردین  در وی. و شیراز را تجربه نمود رشت، سمیرم، اصفهان، آباده مانند بودن پدر، ایامت در شهرهایینظامی واسطة به

 ریتاا آتانا  سرکیسایان    اکری، همسار دومّاش باا   و  وباا حا   نخستپس از جدایی از اشر  الملو  اسئمیّه، همسر 5645

ناار  زنادگی آرام و برک  ،(مازندران) شیرگاه شهرستان پس از ازدواج با او در 5646 فروردین در و شد نامبردار به آیدا آشنا

 ساپید  البی تبیین و جعفر در شعر مدوّر عربی، تعریف الشّیخنوگرایی حسب  سو باهمسر آورد. های سیاسی را به از فعّالیّت

 رود.  شمار میمعاصر فارسی به ادبیات در شاملو احمد کارهای ترینبزرگ از شعر، گسترة در

  ااهر  زادهاماام  مقادّس  آساتان  در و درگذشات  فاردیس  دهکده در خانة خود در 5662 مردادماه دوم شبانگاهشاملو، 

نام  «شدهفراموش هایآهنگ» شعر شاملو ردفت نخستین .(66-65: 5616اختیاری، ر. : صاحبشد ) سپرده خا  به کرج

 هاای مرثیاه » ،«ماه  در شاکفتن » ،«باران در یقنوس» ،«همیشه و ها لحظه» ،«آینه باغ»، «تازه هوای»دارد و از دیگر آثار اوست: 

 «.ها نهآی و هوا از» و« آستانه در»، «صلهبی مدایة»، «غربت کوچک های ترانه»، «دیس در دشنه» ،«آتش در ابراهیم» ،«خا 

را نیز در کارناماة خاود دارد   مختلف  تمجئّ سرپرستی ایران و نویسندگان کانون عضویت در سرایندگی، بر افزون شاملو

 ترجماه  فارسی به فرانسه زبان از را ...و «هایکو»، «انتهابی کوچه همچون» ،«سلیمان هایغزل غزل» که آثاری مانند سانبدان

 (.614)همان:  نموده است
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 عمناب
 .ةقافی  ؤون الث  الش   :بغداد .املعاصر يعر العراقالش   یة يفواهر الفن  ة للظ  دیر املالک، دراسة نقدی   .(6891) إطیمش، حمسن
 جهانسوز. تهران: علم.الدن  ترجمة .عشق، محتوای زندگی(. 5666) ئوبوسکالیا، ل

 بقال للنشر.دار تو  جعفر. الش یخة حسب شعری   أیتام سومر يف(. 9008) بومحالة، بنعیسی
 .39-34(، 60جملة اآلداب، ) جعفر. الش یخ حسب لشعر ةنقدی   قراءة واإلحباط، ؤایالر   بنی فیدایس. (6899اثمر، فاضل )

 شهر خورشید.تهران:  .آنیما در شعر شاملو(. 5616زاد، الهام )جم

 تهران: نگاه. .(6) شعر زمان ما(. 5666حقویی، محمد )

 . تهران: نگاه.امروز تا آغاز از وشامل شعر .(5619) ----------

  وزیع.الت  شر و الن  باعة و مکتبة عدانن للط   :بغداد .جعفر الش یخجتربة حسب  خلة، قراءة يفالن  ائر و الط  . (9069، ریسان )ياخلزعل
 جف.الن   :العراق .جعفر الش یخشعر حسب  ي وأثره يفسق األسطور الن   (.9009) ، حسناخلاقاين

. تهران: باستان عهد در هند و ایران نمادهای و ها اسطوره بر درآمدی(. 5616منصوری )هام الدادور، ابوالقاسم و 

 دانشگاه الزهراء.

 . تهران: گستره.بینش اسا یری در شعر معاصر فارسی(. 5669رشیدیان، بهزاد )

. ر یباانی معشاوق متعاالی در شاعر شااملو و نازا     (. 5624) حمیاده غئمای  و  زاده معصومه بخشای  ؛بهروز، رومیانی

 .69-66(، 65) 2، ات تطبیقیمطالعات ادبیّ ةفصلنام
 ة العام ة.قافی  ؤون الث  دار الش   :بغداد .األسطورةعر و الش   .(9009) زاند سهیل، موسی

 سیروس شمیسا. تهران: توسی.  ةترجم .با یونگ و هسه(. 5656)میگوکل سرانو، 

 . تهران: یطره.شناسی تطبیقی هپری؛ تحقیقی در حاشیة اسطور(. 5661) سرکاراتی، بهمن

راسععععا  ة الد  ی عععع. جامعععععة  بععععل:  ل  جعفععععر الش ععععیخمقطوعععععة  سععععب  ة يفاألسععععلوبی   یالبنعععع(. 9069، عبععععدالکرنی حسععععنی )يالسعععععداو 
 .449-446(، 34) 8القرآنیة، 

 . تهران: نگاه.مجموعه آثار احمد شاملو. (5612) احمد شاملو،

 چاپخش.. تهران: هبوط در کویر(. 5616) شریعتی، علی

 عالم. قافة واألمنشورا  وزارة الث   :اجلمهوری ة العراقیة .6814-6894 ةعری  األعمال الش  . (6894) جعفر، حسب الش یخ
 عالم. األقافة و ة العام ة، وزارة الث  قافی  ؤون الث  دار الش   :بغداد . ران البور. (6883) ------------
 دار خنیل.بغداد:  .ةر عیا  العزلة الطی ب .(9008) ------------
 شر.الن  قافة و دار املدی للث  : دمشق .أان أقرأ الربق احتطا  .(9066) ------------

 . تهران: هیرمند.هاها و عاشقانهاحمد شاملو شاعر شبانه (.5616) اختیاری، بهروزصاحب

دوفصالنامة  حااوی.   د دوبااره در ذهان و زباان خلیال    الگاوی آنیماا و تولّا    (. بررسای کهان  5626) بهاار صدیقی، 
 .546-556(، 1، )پهوهی زبان
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. مشاهد:  شناسای و برابریاابی   هاای بشاری، رویکاردی ناوین باه واژه      پهوا  اندیشهالف(.  5626) ----------

 دانشگاه فردوسی.

هااای عباادالوهاب البیاااتی.   گاارای تمنااای جاااودانگی در سااروده  ب(. خااوانش اسااطوره 5626) ----------

 . 695-556(، 56) 5، عاصر عربیدوفصلنامة نقد ادب م

 تهران: نشر مرکز. شناختی در هنر و ادبیات.های روان . تحلیل(5619) صنعتی، محمد

(، 44ة، )ة آداب املستنصعری  . جمل عجعفعر الش عیخشععر حسعب  عب دراسة يفمن الص  الز   ... مرثیة يفوقیعالت  (. 9001عبید، عباس )
693-904. 
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  قال اعلمّی 

 ثزثاياا  بااملقارنا)ا  بنیاالعريباوال اروي(
ا515-81،اص .ا5445اشتاء(،ا36)ا4تا ع ارا ي،االّسن االتّاوع ،االع  ا

اتع راوامح اشا لزاالّشیخقصائ ااحلّباحلسباا ا قارن اي راو

 1ي اراص یق
ایرانإمشهد، ، مشهد يجامعة فردوس ل ی ة اآلداب والعلوم اإلنسانی ة، ربیة وآداهبا،  غة العقسم الل   أستاذة مساعدة يف

 96/9/6446 القمزل:   90/4/6439  الزصزل:

اامللّخ 
ي وخاص ععة يف نوعیعع  واحععدام مععن أبععرز مکععو ان  األدب املشععرق ععان  قععد املععو و  کععوینالت  سععاط  أل أمنشعع بصععفت من مععن قععدنی الععز  ا ععب  إن  

شععري  يفمحعد شعاملو جعفعر وأ الش عیخقصعائد حسعب  وظیعف الواسعع ملوعمون ا عب يفواالت  ؛ املنظوم واملنثور من األدب العريب والفارسعي
 يف بوضعو  عری ةدواوینهما الش   إلی أن   میکن لنا مشاهدة ا ب وأنواع  يفاعرین الش   العراق املعاصرین أیوا جعل  موتیفا متمی زا عندایران و 

ی خععاطر الباحثعة هععو عععدم وجععود حت عع راسععة يفا یسععب ب ضعرورة إ ععاز هعع ه الد  م ععو حتلیلع  بشععکل مقععارن. وإبمکاننععا دراسععت  و قعراءة أ اییمیععة 
عععیخعنعععد حسعععب  مقارنعععة قصعععائد ا عععب   دراسعععة واحعععدة يف  األدبعععنی الععععريب   ومهعععا شعععاعران مبعععدعان معاصعععران يف محعععد شعععاملو،أو  جعفعععر الش 

تشع   ة مقارنة لقصائدمها.ضوء قراءة حتلیلی   اعرین يفأسالیب إظهاره عند الش  ه ا املقال معرفة أنواع ا ب  و  ارسة يفحتاول الد   .ي  والفارس
ع تتمث عل يف وا عب  الطبیعععاين ي  ب  األسعطور ، ا عراسعة إلعی أن  ذععاذب ا عب  املثعا   تعائ  ا اصعلة هع ه الد  الن   قصععائد اعرین معع أن  أشععار الش 

 .ي  ا ب  األسطور  يه جعفر الش یخة لقصائد حسب لکن  املیزة البنیوی   شاملو متتاز   ب  املثا 
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