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حمم١ة العاطفة والفكرةد املاغوط وامحد شاملو يف جدلي  
٢ميخر یمهد 

  

  ، ايرانالسبزواري احلكيم جبامعة قسم اللغة العربية و آداا،أستاذ مساعد يف 
٣یمهدى نوده                                                         

  

  ، ايرانجبامعة احلكيم السبزواري و آداا، يف اللغة العربيةطالب الدكتوراه 
  ص الملّخ

شاعر املاغوط دحمم ناريو، يس معاصر، كاتب سوريمسلسالت تلفزيونييقص ادة، ومن روور كبري يف تطّ ثر له دوردة الن
االدب العريب عامة واالدب السوري ةخاص .ىده علوذلك يأيت انطالقا من متر إلی للوصول  القالب الكالسيكيقالب شعري 

يعترب شاعرا معاصرا و ،عندنا امحد شاملو ،ومقابل ذاك يف الفارسي ة االنسان املعاصريوافق ذهني من روقد  ،ثراد قصيدة الن
االت االدبيعمل يف خمتلف اة من بينها الشعر والصحافة والسبفارق قليل  و ،ذلكإلی  ما ة وناريو واملسلسالت التلفيزيوني

بالنسبة حملمعلیده د املاغوط استطاع بتمر القالب الكالسيكي اًأن خيلق فن يف االدب الفارسي اعرحيث جعل الش يف  اًحر
ة بني املقارنة االدبي علی ة اعتماداًعرياعرين الشكشف الغطاء عن جتربة الشإلی دف هذه املقالة  .اختيار االلفاظ والقوايف

جتربه الشاعرين الشعرية يف البعد النإلی منه  وانطالقاً ظريتلمنة جتعل املخاطبس فكرة معي علی ف يتعرماهينات ة املكو
االدبية يف نصهما الشعلیز تركّ هذا من جانب لكن من جانب آخر .ما الفكرة والعاطفةعري والسي ة العاطفة والفكرة جدلي
املذهب  علی نا يف هذا البحث بنیلكن منهج. ةاعرين ما يف قوما االبداعير الشتأثّ یالكشف عن مدإلی منها  نيالً

اخلالف اللغوي«و  »ثر التأثريكالتأ«و الّذي يتجاوز بالدراسة عن قضايا  االمريكي«.  
  

  . الفکرة العاطفة، امحد شاملو، ،د املاغوطحمم، االدب املقارن :الدليليةالكلمات 

   

                                                           
١
  ٥/١٢/١٣٩٣ : خ القبوليتار            ٢٧/٩/١٣٩٣ :خ الوصوليتار - 

٢
   khorrami.dr@gmail.com:  للکاتب املسؤولکترويناإللعنوان ال - 

٣
  mehdinowdehi@Gmail.com :العنوان االلكتروين - 



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن/ ۴۶

۱ .مةاملقد  
ا يمثال القضا ة، منهافيها الكثري من القضايا االنساني يمرآة صافية تتجلّ ة يعتربقافيالثّ ا من العناصراماً األدب بوصفه عنصر

أداة  يعترب یمن جهة أخر و .بشكل عام ل هيكل االنسان الوجوديذي يشكّوغريها الّة ية واألخالقية واالجتماعياسيالس
عبريللت عمالشعر  علیباعتماده _ الوطن واحلقيقة وغريمها حيث جتعلهإلی ة االنسان من شعور بالغربة أو احلنني ا خيتلج يف ذهني

العاطفة « مثال منها ف من اربعة حماورأن االدب يتألّ رينظِّالكثريمن املن يعتقد .ةبعثرات الذهنيوط و التغعن الض بعيداً_  مثال
 دب وبسائرباأل صاالً  العوامل ات یلعل العاطفة أقو«و ).۱۹۰- ۱۸۹: ۱۳۸۰،يفتوح(» ال واألسلوبيوالفکرة واخل
 »...يترتو ه تسبح ويف يذالّ ايفالص ّ اجلو يالفنون و ه  ز       يمي يذابع الّالطّ يفه .فسالن يف أوضح أثراً و الفنون اجلميلة

  بشکل عام .يالفناج اء النتن بنيتکو يف يهلا دور حمور يتالّ يالفکرة وه بعدها هو أيتي ذيالّ و )۲۰: ۱۹۴۳د،يعبداحلم(
کل االدب يا آخر من هيأساس ال عنصراًيعترب اخلي ).۶: ۱۳۹۱، ينيپرو( »االدراك ملا يكون ببيئتنا الفكرة تعين الفهم و«

 دب هولال ريالعنصر األخ ).۱۰۸: ۱۳۸۸ ،كدكين( »ةية عاطفيها أرضيعل قتنطبة يعورالشجربة جة نوع من التينت «وذلک
 اعر ا الشنيستعيقة يطر اال االديب االسلوب يف إنّ« الواقع يف .ةي اهلندسة االدبميفته تقويمن وظ باالسلوب و یسميما 
ار االلفاظ ويأساس اخت علیعن الفکرة  ريعبللت إلی  نظراً ).۸۰ :۱۳۸۹، یميکر( »هاريغ ب ويراکالتراسة تتمحورأن الد 

ء عراامحد شاملو من الش املاغوط و دحمم عتربي .اقيّ هذا الس هما يفيق االمر عليتطب يجريف »العاطفة« و »الفکرة«حول 
القالب  علی وريدمها الصمل حيدث إالمن خالل متر ذلك و رالتطو و يف توجيه االدب حنو الرقي طوىل ذين كان هلم يدالّ

إلی منه  انطالقاً و الكالسيكيةه رائعجتربة شعري إلی  نظراً .بقصيدة النثر ىانطلقت منها ما يسمأن الشبا ظروف اعرين قدجر
مأساويما نتيجه تلمة يف حياس السلبيات السياسية بالطّة واالجتماعيبع ينفعنا كثريا أن نتناوهلما بالداًراسة عاطفي اًوفكري.   

  ة؟الشعريه ما هي وظيفة الفكرة و العاطفة يف جتربة املاغوط وشاملو نأسؤال البحث هو و 
  خلفية البحث .١-١

ق اليهما الكثري من عراء الذين قد تطرشاملو من الش امحد د املاغوط وحمم يعتربکن القول بانه مية البحث يبالنسبة خللف
 يففي جمال الكتب هناك ما يسم.راسات عن جمال االعتبار واالحصاءراسة حيث تتجاوز هذه الدغريهم بالد األساتذة و

ق فيما يتعلّ. ة فقطجريديالقضايا الت علیز من ميزات هذا الكتاب أنه ركّ و ،)۱۳۸۶ :لبقائي ماكان( عامل املعين و شاملو"ب
: يان خنارينجك(» امحد شاملو د املاغوط وثر عند حممقصيدة الن« ـناك مقاالت ترتبط ذا املوضوع كضا هيأباملقالة 
و کذلک هناک مقاالت ذات . ةالعاطفي ة والفكري بعيدة عن اجلذور ،قصيدة نفسهاإلی قت تطر قد ّ انها اال و ).۱۴۳۲

ة ياالرضإلی ها الکاتب يق فتطريا مم »د املاغوطحمم أشعار امحد شاملو و يف ةيعاالجتما اتيجتلّ« ذا البحث مثل ةصل
ضا مقالة ينها ايمن ب و .و العاطفة ةة كالفكرناما االدبيمكو ىوء علء الضدون إلقا يعرهما الشنص علیمنة ية املهياالجتماع

تلف خي .فقط اايث الکاتب عن املقاومة و جتلّتحديمن خالهلا  و» د املاغوطشعار حممأ ات املقاومة يفيجتل«حتت عنوان 
ة؛ يملنة السييف مد ۱۹۳۴أنه ولد عام  نلکن اغلب الظّ. د املاغوطحمم وريالکاتب الس الد الشاعر ويد مياالدباء يف حتد

ة يف يراعاملدرسة الز ة مثّيملة يف السيم يف املدرسة االبتدائتعلّ. م ۲۰۰۶ رحل عامو  ةريمن عائلة فق ؛ايحمافظة محاة يف سور
ملالسمهيتعل ينهي أن رية من غي. و ميعلفغادر جمال الت ة من يمعرفته لآلداب الغرب یها واستقينفسه ف علی راسة اعتماداًالد

 ورية بعد أن التحق باحلزب السياسياة املاغوط السيبدأت ح ).۱۱۵۹: ۱۹۹۶، يسوعيال( :أنظر ة هلايالترمجات العرب
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لحيل صويب نفسه عن سؤال طرحه خليجي. جة الفقرينت القومي إلی جاهه عن سبب اتما کان الفقر يف «: اسة قائالًيالسرب
سبة لفتذلک، فبالنوکان هناک حزبان... ي مثلريافع وفقي ی...مها حزب البعث واحلزب السوري قي يويف طر القومي
ب يدون تردد، ألنه قر اينّإخترت الثّ.... ةوجد يف مقره مدفأيد عن احلارة واليضح يل أن أحدمها بعأحدمها، اتإلی لالنتساب 

ولد «). ۱۴: ۲۰۰۲لح،يصو( »...جتماعاًا هلا مل أحضر... من مبادئنيصفحتمن حارتنا ويف مقره مدفأة ومل أقرأ بصراحة 
ل انتقلت يبعد ذلک بقل .شاه بطهرانييف شارع صفي عل» بامداد - صبح، الف –الف«) ١٣٠٤-۱۳۷۹(أمحد شاملو 

االنتقال إلی اً مضطر مبا أن أبا األسرة کان بطبيعة شغله و. ازريمسريم، واصبهان، وآباده، وش مناطق منها رشت، وإلی أسرته 
لقد). ۱۹ :۱۳۸۱، اختياري( »ززة، فدرس هنا وهناک دومنا ترکّمترکّ دراسته فلم تکن ىأخرإلی نة يح من مدوالترو 

يح ج شاملو يفتزوصاحبته  یسو ،الطالقإلی  یو انته ينيه االولي مع صاحبتريخالف کب کان يفلکنه  .اتاته ثالثة مر
 من نياعر جمموعتالش صهاخيلذلک . يوالفکر االديب تفتح برعمه يف کانت هلا دور هام يتالّ يسان وهيدا سرکية آرياالخ

ه وعرفاناًجلميلها يف حقّ شکراً» دا والشجرة واخلنجر و اخلاطرةيآ«و) نهيدا در آيآ(» دا يف املرآةيآ«ـکة جمموعاته الشعري 
جن بعد يف الس يألق. ةيعندما کان تلميذاً يف املرحلة اإلعداد ۱۳۲۱عام ة ياسيبدأ شاملو نشاطاته الس«. اةيلة احليلقدرها ط
دة يف جمالت متعد ۱۳۲۴حافة عام عمل يف الصيأخذ . اسةيالسإلی ، فترک الدراسة مائالً نيفقدي املتيأ علیل يذلک بقل
  ). ۱۹: نفسه(» فولکلور اوواألدب العام  ةياسيوالس ةياألدب منها مثالً

  املوضوععرض . ٢
  والعاطفي يف تكوين بناء املاغوط الفكري ةئة السورييالب ةيکيناميد. ۲-۱

انّ داًنعلم جي يف توجيه االدب بشكل عام البيئة هلا تاثري هام. ىر عليها علر بالبيئة كما انه يؤثّاعر يتاثّو الش سبةجهة الن .
نها يقة بيه هناک صلة وثة؛ ذلک أناعر يف جتربته الشعرية الشيذهن علی اًرير کثتوثّ يتالعناصرالّ ا ويمن القضاالبيئة كذلك  و
إلی ل ي، فتمضاًياعر أة الشير ا نفسئة متتاز باالضطراب والتأرجح فتتأثّيفإذا کانت الب .ةة والعاطفيالفکري ة الشاعري بننيوب

ة يمعتدل فتمتاز ذهن ايبجيإذا کانت تطبع بطابع إكما اا . اًرية أخيئ، والکئابة، والسوداوالغم ،ة من احلزنيالعواطف السلب
بات إطالقاًاعر باالعتدال والثّالش. لكن اذا أردنا ان نعد يت اثّوافع و العوامل الّالدرت يف توجيه املاغوط الفكري و االديب 

 يقَفا علیضرِبين ي / اًريبين کَثحيکانَ أَيب ال « دويقول يف هذا الصد .اعريت كان يعيشها الشاالسرة الّإلی ميكن االشارة 
 ،املاغوط( »...کَکُلِّ طُفُولَيت ضائعاً ضائعاً/ دي الْفُقَراِءي الْمنازِلِ الْمتلَطِّخة کَاَنيوب / شتمين يف السوقِيو/ ة يکَالْجار
 .االطالق علیو االب هو املهيمن عليها يف قضايا احلياة  سلطوياعر كان تطبع بطابع ة الشأسر ضح لنا انّتي ).۴۵ :۲۰۰۶

كبرياً بدوره تاثرياً یهذا االمر أد يف قوة الشها ما جند يتذكّ فكثرياً .ةاعر االبداعيتقانة  علیاالعتماد ب أيامه املاضيةر متأو
افع جن الدما كان السلرب و .ةعرييف جتربة املاغوط الش تاثري هام يت كان هلا ايضاًالّ ىجن من العوامل االخرالس .االستذكار

الّ احملوريذي جعل برعم الشح أكثر اعر االديبيتفت ي یفأكثر حتيقول .و بل من رواد قصيدة النثرء أعرا صبح من كبار الش 
ات يلة و سقطت مجالياء اجلمياألش جن اارت کلّيف الس« جن يف بعض حماوراته مع خليل صويلح قائالًتاثريالس نفسه عن

 علیة يعب و بضغوط قاسفقد فوجئت بالقسوة والر .ريالفزع فقط وال غ عب والر ی سونيجبق أمام السياة فيه ومل ياحل
ة يهو بدا رجن املبکّکان الس و .ذلّ ضت له من هوان واً، ملا تعرياً أوجسدسيآل آنذاک نفف، إذ مل أکن مؤهيعالض يشخص

یمن أن أر بدالً باب وصحوة الش اج، وهذا ما أثّيذاء عبداحلمحاء، ذت احليماء، رأالست ينعم رأ. ايتية حيبق علیر د السر
اجتاه الشاعر ضمن  علیتقسيم تاثري السجن کن مي ،اية حال علی).١٦ :٢٠٠٢،لحيصو( »...ينعل الشرط علیمستقبلي 
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ته يذهن علی هذا األمر ض لسوء العذاب والقمع، فأثرجن تعراعر عندما دخل السفالش. ليبوالس ايبجياإل مها حمورين هامني
عده االجيايب هو ان الشاعر لكن ب .لدغماتيةا و ة،ياإلطالق فض، والر مرد، وکالت يةالسلبالنزعات وجه عاطفته حنو مما ، اًيسلب

ذي يلعب االخري الّ العامل احملوري.و ادرك احلياة باملعين الواسع للكلمة مفلقاً ،كبرياً شاعراً -نتيجة الضغوط السياسية– صبحأ
ة من جهة ول العربيجهة و الد ة منة العامياسية سوريا السن هو وضعيعراء السورييالش و يف بناء املاغوط الشعري اًهام دوراً
  تکن إالّملبالفور وعد کو ويب -کوسيات أمثال سايفيهما من اتفاقة و مبا يانوالثّ ة األويليب العاملاحلر قة أنّييف احلق. ىاخر

 فأصبحت هذه البالد« .ايما سوريالس ة وية يف البلدان العربة و االجتماعياسيية والسادة األزمات االقتصادييسبباً يف ز
)ةالعربي (ية من جهة أخرية من جهة و املعارک الداخلياملعارک الدول يف خضم.يها أصکما أنالثقايفّ اريبت باال 

نيشة بياملع یواخنفاض مستو ،واالقتصاديإلی ها سبباً لتحولّ یذي أضحا املناسب الّيرغم موقع سور و اس عقب ذلک الن
طول  علیو ،اجلنوبإلی مال ة من الشيول القووش الدييف الوقت ذاته لعبور ج ها مع ذلک کان بالداًأن إالّ ة رائعة،يبالد جتار

  ).۵۳ :۲۰۰۸ ،شانيکش( »مصر وبالعکسإلی ء البحر للوصول يشاط
  ةيعاطفة املاغوط الشعر. ۱- ۲-۱

من  ینة أخرالعاطفة مكوانّ  يف احلقيقة .روالتطو حنو الرقي يبيف توجيه األثر االد له دور هام ،آخر اماًه تعترب العاطفة عنصراً
املكوة الّنات االدبيي وظيفتها من يت تؤدیفبقدر ما يرتفع مستو. منظور سيكولوجي العاطفة يصبح البيان أكثرجالء وأشد 
ب مفتاح ية األدينفس ألنّ فس؛ األدب وعلم الننيقة بيه هناک عالقة وثه، أنيف ال شک امم. اعرالش یفس لدالن علی وقعاً

ث أن األدب يح و ه األفکاريالعقول وتتنافس ف هيف يدان تتبارياألدب م کما أنّ و« دعة من بيه حرکته األدبوجيحتکم 
فتح اال لعلماء ياألدب مما  فس و علم الننيقة بيهناک عالقة وث فال مراء يف أنّ رجمال إمعان وتبص ر ووتدب دان فکريم
جيولوا يف هذا املوضوع و يفس واملشتغلني به لكالن وجد نشاط عقليث يه حألنتوجد مادة خصبة بأرض عامرة لعلم  ي
العاطفة  تعترب). ۶۴ :۱۹۸۸، حممدفضل( »ق من خالل ذلک ذاته وموضوعهقّحيم عوده ويستقيثبت وجوده وي يفس لکالن

ا يفعنصرا هام جتربة حمميو ف دة له إاليفما من قص. ةيعرد املاغوط الشيزعة العاطفها نوع من النجو  حنوة ية الدالليه البنة توج
دة يث تطبع القصية حيالفکر اعرة الشيبن علیب انا تتغلّيها أحکر أنر بالذّيواجلد. ء شعبهخاص بالشاعر و أبنا يکولوجيس

  .و الغضب عاطفة احلبإلی جتربة املاغوط  تنقسم العاطفة يف .فکرة يد عن أيحبت بع يبطابع عاطف
  : مهاينياساسن يمن ضمن حمور تايت يه: عاطفة احلب. ۱-۱- ۲-۱
ة بعض عناوينه الشعري نا جند أنه قد تدلّحيث أن عريبناء الشاعر الش يف واسعاً ت املرأة مکاناًاحتلّ لقد :املرأة حب :أ  

ذکر املرأة جند  علیو ...«: قولييف هذه املناسبة عندما  »حجو فواز« هنا کالم فلنقرأ. املرأة مباشرة أم غري مباشرة علی
حرمانه  املرأة يف شعره حنو يتراءي أبرز ما اء منها، ولعلّيذکرها إال يف نفسه أشيد االهتمام ا، وال يشعره شد املاغوط يف

ته وقد تناول ية مبعزل عن أثر املرأة يف شعره وشخصيالشخص هث عن هذکن أن نتحدميته، واليه شخصيذي انطبعت علالّ
يمفهوم فرو علیراسة لؤي آدم واستنتج اعتماداً شعره بالدد للرتوع اإلبداعي ألن التوتجة يذي رافق املاغوط نتائم الّر الد

سد هذا جيإذا راجعنا شعره وجدناه ).۳۱: ۲۰۰۴ ،حجو( .»ةيزعة اإلبداعقي هلذه النيهو السبب احلق زييالکبت الغر
أَنْ أفْقدکَآبتي  /....، أَنْ أَجذب بيتيا حبياً ريب لي کَثيطي« :قولي »ائعتاء الضالش«دة يففي قص .دةيالرتوع يف أکثرمن قص

ليسالع رِکثَغ فَأَ/ أَمام به إشباعاً لنفسه و یتغذّيهکذا تصبح املرأة عنده طعاماً  ).۳۷: ۲۰۰۶ املاغوط؛( »يلياَ لينا جارِح 
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أ تجزيذلک أصبح جزءاً ال  ؛ ألنّ»جلرب النفسي«باه يأن حنکم علإلی  نتهي بنا األمر بالنسبة للشاعريهذا  علی. إرضاء لعاطفته
أَنْ أَقْضم أّکْتافَهن / أَنْ آکُلَ النساَء بِالْمالعقِ/ آه کَم أَود« :کالمه األمر د هذايؤي .شاءيث يقوده حيمن فکرته ونظرته و

دکّالْفَه /حالو جاتويالزدات / راواتمالس جاتوالز /لالْح التارِيحامضالْخ۱۸۶: نفسه( »...بِ و.(  
ة و املشاكل و ارجيغوط اخلّمن الض ة خالصاًعرييعتمد عليها املاغوط يف جتربته الش یة اخرهو آلي :القرية حب :ب

الصكثرياً.ةعوبات االجتماعي ما جند الشيقول  .تكوينه و ميالدهذي كان يعيش فيه بدايات ه العميق لبيته الّاعر يبدي عن حب
دديف هذا الص: »يبا الِّذنيکانَ  يت رِ علیقْطُنهالن ةفْحص / ي وداعتالْم هقْفس نم /.../ هترجيلَيلَ ايه /و طُفُولَيت کْتتر 

الْقَصالْخاوِ /.../ةَري قاتي الطُّرلُ فذْبيتة  درالْو نم ةحاببارِکَسالْغي قَلْبِييغَدا / وساقَطُ فت /و زنتالْم زقفت نم هات
مالِ ورِ اَألسفائالض ةّبِيي). ٦٦: نفسه( »...الذَّهاعرورصتيهذا الب الش قولي .دايه شديق له و آسفا عليه العممعربا عن حب 
 تنوح / وسطه و في دةي الْقَطارات الْبعنيِأَنِ علینام ي / وت فيه الْمساُءمي/ في االصفرِارِ ةًيتنا غايکانَ ب«: بتعبري آخر

ةمظْلالْم انمالر جاريالْعارِ أَشة / جتنال ت و رکَستهاراً تبِ أَزي الرعِيف /تةُ يحوننالْح ريصافالْع / رِدغنا علیالتبابيكش...« 
وت فيه مي«، و»تنايکان ب«يف املقطع االّول، و» ترکت«، و»هجرته«، »قطني... کان« علی اعرفاعتماد الش. )۶۶ :نفسه(

 رييالتصو ئهتقانة االستذکار يف بنا علیاعر قد اعتمد الش أنّ علینا دلّي، »التنتج« ر وتتکس... ان م، وأشجار الر»املساء
انفعال إلی هنا وذلك يوجعاطفي ةعف و الركاكينتج عن مولده املتاز بالض.  

ة العواطف مها يف أزقّوقد تعلّ .وق واحلبترم قواعد الشحيد عته عاشق متمرياملاغوط بطب إنّ ):ةيالوطن( حب الوطن :ج
کحبه للوطن  عيرف إنساين حبإلی تجاوزها يبل  ائية فقط،يزينزعته الف قصريفيوال . شوارعها نقطة نقطة وحرفاً حرفاً و

عبرعن حبه ي. ترم املعشوق متاماًحيقف منهما موقف عاشق صاف ي.  تفتح فيهما برعمه الشعرينيا ولبنان اللتيما سوريوالس
وتضمه / لِّيأَنْ تص يال تعرِف سو و/ ا کَالْأَم احلّائرةو أَن/ مدارِ الساعة علیبکي ي ئن ويالْوطَن  و«: ا قائالًيلوطنه سور

 ه، حبيال ها منقطعاًعاشق ترک االمور کلّ الوطن حب بحي ).۲۹۰:نفسه( »...عجِل قُدوم الصباحِوتست / صدرِهاإلی 
من اختلط بلحمه ودمه، حب ني الوطن کما هو واقع بنينه وبية بيکشف لنا عن عالقة تالزميهنا  .صدرهاإلی ابنها  أم تضم 

يواحلب احملبقول يف مکان آخر عن شدةّي. ذروة الوحدةإلی باق  ب، واحلب يأَ« :ه لوطنهحبفَّاهاتْي التف ارِقالْغ طَنا الْوه 
/ کدأفْق لَن... /ؤنِي رتمرومِيحجلَ اُألفُقِ / ةَ النأَمجِ / تالْفَر ظارتزِ / إنةّ اخلُبححي). ۱۵۵: نفسه( »...رائالوطن دون  ب

سعادته وکآبته  یريکن ا العاشق أن مييت دة الّيعة الوحيرذلک هو الذّ .اًيضاً أو فاتراً أو شهيکون بغيع منه، سواء أن أي توقّ
 و القلم، و الوطن، و ،املرأة إنّ قةييف احلق .ه احلضارياته ومهومه وأفراحه، وکذلک سجلّيمرأة تنعکس فيه ذکر هو .وحزنه

  .اةيمدار احل علیمنها  ستمدي مماّ ،ةياملاغوطة ة العاطفييسيئات الراألدب من احملطّ
ة الشاعر للقومي يف بنية املاغوط الشعرية هو حب اليت هلا دور هام ىمن احملاور العاطفيه االخر :)القومية( حب القوم :د
ةالعربي. علیيت سيطرت دائد الّوذلك يايت من خالل املصائب و الش مجيع البالد العربييعرب عن  .ما فلسطني و سورياة و السي

 / ة مظْلمدحمستقْبلُ الْو /مستقْبلُ الْحرية مظْلم  /  مظْلمنيمستقْبلُ فلسط /مستقْبلُ الْعراقِ مظْلم« :هذا االمر قائالً
 مظْلحريِرِ ملُ التقْبتسم/  مظْلم صادلُ االقْتقْبتسم/ مظْلم لُ الثِّقافَةقْبتسايأَ«  :ضايو يف ذلک أ )۴۵ :نفسه( .» ما التميه ز

الشرقِ  ا قَطاري/ ست مغاوِرييالْجِبالُ هذه لَتها يأَ / ست سفُينيها الْبِحار اهلائجةُ هذه لَيأَ / يتيست أُغْنِيالْجميلُ هذه لَ
عن  اعر فضالًالش انّ اًيضح جلتي ).۱۷۱:نفسه( .»...ست مضارِيبيتها الصحراُء هذه لَيأَ/ ست حقائيبيالسريعِ هذه لَ



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن/ ۵۰

يق جتاه وطنه يه العمحبانفعال قومإلی  تجاوز احلدي .قيعم ييفاق البالد العربآجوب بشعره ي فنيبالعراق و فلسط تغردراًه معب 
ال الس رکاکة يف هذه البلدان من ضعف وعلی ا طرأ عمذلکإلی و ما  و الثقايف ياسيا.  

ه بأعطر يال هاًوطنه، موج بحي حنوناً عاشقاً اًريبدو کثياملاغوط  غم من أنّالرعلی :عاطفة الغضب. ۱-۱-۲- ۲-۱
 ين بسالحه السخرياملستکرب علیغضبه  بنار صبيه التفوته حلظة أن م القلب، لکني، منطلقة من صمهاينوالتات يالتح

ع ااالت يهنة يف مجسبة لألوضاع الراّبالن يأداة إلعالن موقف رافض وانتقاد -عنده-ةيالسخر« قة تعتربيويف احلق. املعهود
 علی زيق الترکيها وذلک عن طريالکشف عن أسباب ترد ة ومهامجة هذه األوضاع ويدبة واألقافية و الثّة واالجتماعياسييالس

يلطواالخطاء السا يف إطار ة وسوء تصرريشيفا أمورنيحتسإلی دعوه يي لکنه يف نفس الوقت حک عند املتلقّالض  
يت تعکس حالة اإلنسان الغاضبة الّ-الضاحکةة يخرمن الس اًيشعر املاغوط نوعا عال عتربي). ۵۱:  ۲۰۰۳ ،شاکر.(»...جمتمعه

العربي الضحک للقارئ وريثيفهو  ة،ي الفکريي مثّ ة،يه من ناحيکتة إلعبث بروح النقديقيورة احلقم لنا الصي ة لإلنسان العرب
املقطع  طة يفيا بسيضاعن ق ث الشاعريوإنّ حد .یة أخرياکتراش املعدة، من ناح فط، واألکل والن سعر يف إالّ رفکّيذي الالّ
هذا  قول يفي .العرب يلد اجلمود الفکري علیالً يدل س إالّيل »رق وغروا من الغربمس من الشإشراق الش« ـکإلی الت

وهناک أَربعةُ / من الْغربِإِنَّ الشمس تشرِق من الشرقِ وتغرِب : دةيبة السعطُکُم علْماً بِهذه الْمناسيکَما أُح...«:اقيالس
ي السولٍ ففُصةن :بِيالصتاُء والرالشو ريفالْخو يعف /و ربِ اُألخکُلُّ الْکَواکةٌ وثابِت سميالش لَتوح ورهاد /الْجِبالُ  :ثُم

يعالالْوِد ضةٌيةٌ وفخنانُ م /الْمو يطرالس نزِلُ مإِلَنيماِء ونينا عت ضِفَناَألر نم کُ/ جِررِوحي الْبف بصلُّها ت ورحيالْب بص
ة يول العربالد ة يفياملشاکل االجتماع انّ یريحقّا ).۳۰۳: ۲۰۰۶ ،املاغوط( »...وهناک خمس قارات/ طَاتيفي الْمح

فلذلك جيري مقارنة بني  .هذه البلدانعلی طر ياملس ياسيظام السالنمن ضا يا فقط بل تايت يرياجلماه يمن ضعف الوع يتأالت
اجلندي االرويب و اجلندي العريب ال .خياجله نوع من الغضب و االستياء باسلوب سخريد« :يقول يف هذا ااجلُن ُأل  یي روب

ه وو يف خضم رکَالْمعة بِلَو والحِالس يأنْ  لُاوِحي/ ضِاًألبحيمي مخؤرته کَالْعسريةَ وةَيصاداالقت وتةّيجيراتاالس /الْفَوةَين 
احلَوهالَّکُ ةَضاري /دبنما الْجنيي الْعريب مغبِ ولٌشمؤخرتاجلَ هدسية /يثُ يحتربع بدوي ).۵۴:نفسه( »هايلَع اعر ناقداًهنا الش 
ة يف البعد ية عاليجيله استرات ؛ يف أن االرويبالعريب يواجلند االرويب ية للجندزعة الفکريق بني النفريبأسلوب ساخر  اًياسيس

ي، ذلک أنه ما ياسيالسه هوهم يالقوام الساسي، تعلّيا ممأنّ إالّ. ةيجيستراتالال ة وياالقتصاد ة وق باألمور العسکري س يل العريب
ة أو ية اجلمعيفاع عن اهلواسة، من الديمة السيق حطّ منيفاسة نظرة تافهة، يالسإلی نظر ي هو. فيهار يفکّ حيت ةياسينزعة سله 

عن اتمع و  داًيجعله بع يذرد الّسخر من نفسه بسبب التميقد و.»ع عليهاة حيث يتربمؤخرته اجلسدي«إلی  ،ةياالنسان
 وأَ یسيع ود أَمحم: اإلسم« الئقا» ةية اللکترونياهلو«دته املعنون يقص هذا االمر يفر عن عب .ةيالقواعد االجتماع

ولُالطّ/.../ یوسم :حهِالْجِ بِسأَ يتألَّ ةقأَ فمامها يف تظَاللَّ لْکحا/ ةسلْجِن :حسب فةراس تارِالْمخ وجِلِّ نيِأمالس 
ةُ يأفْالطون الشعبِ ةُيورمهج: ةُيالتابِع/ ةيالقَض لٌ منأهتج أًوموزتم: ةُيماعاالجت ةُاحلالَ / بثاؤالت: ةُيواِ  اهل / ينِّدمالَ

الدمييقْراطربوريةُ الْعهمج يةُ أول حاتيةُ فَرفرِ وسديام / سص يأَ: ةکانُ اِإلقامأَير حاوِف لَيوع يةه / نالس: مّيحر / 
روينُّالعکْتوانُ اٍإللن: »شقر ندب اِهللا عواضح ).۲۴۶- ۲۴۵:نفسه( »»غَر ة يب بنوع من اإلزدواجياعر قدأصهنا أن الش

 قد يذالّ هو العنوان اإللکتروينّ. هاريواألمل والفرح وغ کاحلب کون يف اإلنسان العادييع ما ياعرمجالش لقد فقد. ةيويالرؤ
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ةياعر احلالمنتج عن نزعة الش .وبشکل عام إن اتجاه الشيالعدمإلی نتهي ي اعر العاطفيه العاطفية، إال أنطبع يا قد ه لو أمعن
  .اةيص أمل باحليلو منه بصخيشعره بطابع ال

  بنية املاغوط الفكرية. ۲- ۲-۱
يف  ومنسجماً سقاًمت وكذلك يف جوهره اًو تام االدب كامالًة اليت جتعل ئسيينات الرجمال االدب من املکو تعترب الفکرة يف

هناك للفكرة وكلّ. بنائه املعنوي االت االخرما ينتج من اآلثار االدبيعالقة وطيدة حيث جيعلنا أن حنكم  یة وغريها يف ا
 هي عنصر هام مافإن ،یاالخر ةيباالدت فالفكرة و جبانب املكوناّ .وجه التطبيق علیملا جردناها منها  ،منعدمة بکوا عليها

يف جمال االدب حيث جيعل األثر ذا اتجاه معين يف مساره التاسهي أس یهذا من جهة لكن من جهة أخر .كويين قد  حموري
املنطلق ن ـا مفهومها مأم .والعاطفة صويركاخليال والت ینات األخرذي يف تعامل دائم مع املكوالّ و البناء االديب احتلّ

النفسي »فلقد قرء يسبق العمل به حتمايالفكرة يف الش فس أنّر علماء الن. فالعمل االختياري إنفإذا . فيه فكريما يعمل به الت
   ).۲۳: ۱۳۵۳، لياخلل( »الفكر هو و يف أساس ذلك اعتياد عادة أو العدول عنها وجب النظر حنن أردنا

ممعلیالفکرة  العاطفة و أنّ فيه، ا الشك تعامل دائم يف جتربة الشة بشكل عاماعر الشعري. فلمة ا كانت العاطفة ممتازة باإلجيابي
و متيل الفكرة أيضا حنو الرقي ا.رالتطوکما ا اليتجاوز إذن املاغوط عن . ة فالفكرة متيل إليها إيضاإذا كانت ممتازة بالسلبي

ال عن أنّ  فضالً ،بالعاطفة اًريکث هذه القاعدة أو بل جنده يتأثرعلیفكرته ترافقه يف هذا ا کن من امريمهما  .وامالد ن تتكو
ة من ثالث نزعات هيبنية املاغوط الفكري:  

ة ة والفكرية يف نزعته األدبير وظيفة هامقدتجن فلس ،اتهيح ّة يف  ينزعات الشاعر الشخصعن  فضالً:  الرتعة السياسية: أ
 "کاحلزن"ة عابري السلبي من التريستعمل الکثيجنده ث يح. ة ملحوظةاعر آثار سلبيالش ةيجن يف ذهنالس ترک لقد. معا
ن ر نفسه ععبي. ةضافالر دة وة املتمرياعر الفکرث تکون هذه األمور نزعة الشية، حيف أعماله األدبي »الکئابة«و »شاؤمالت«و
  سجنت يفنيح ينلکن ، والًيمل أسجن طو ينح أنيصح .حظةما باللّإن باألعوام، ام أويباألس يجن لالس« :جن قائالًالس ريتاث
يإ علیت الواقع يرأ ة األويلاملرو ....صدري علیذي كان يضرب الّ قاع نعل حذاء الشرطي نزانة زارين اخلوف يف الز

 ۲۰۰۶ ،املاغوط( اخلوف يسكنين وهرب مين األمانصار  ...حظةاللّ یوعرفين وأقام معي صداقة ال زالت قائمة بداخلي حت
ة يتقول سن .ة منهاياسيما السية هوالعدالة والسيعرجتربته الش اعر يفه الشيعل زرکّي ية التياسيواحد من احملاور الس). ۱۵:

يف اعرصاحل صاحبة الش اقيهذا الس :»فمأساة حممه ولد يف غرفة مسدلة الستائر امسها د املاغوط أن»منذ  و »رق األوسطالش
  إالّيريغلک من أسلحة التميو ال ....عيأو توس ياد بعض الکوجيول إاحيهو  و »ضوء القمر يفحزن « یجمموعته األول

يا بل يمسقط رأسه سور علیاسة املاغوط يفال تنحصرس ).۱۵: ۲۰۰۶ ،املاغوط( .»عرالشإلی  تجاوز احلدةنزعة عام 
رق الش« تارغرفة مسدلة الس نا قدولدنا يفقول مأساتنا أنيلذلک . هيفقرأسها اوباما ومتي يتة الّياسة الدوليالس اسة تعميس

 یة األولياحلرب العاملإلی کن اإلشارة مينها ية ومن بيمن، عرضة للهجمات االروب الزميها کانت، من قدذلک أن» األوسط
ضت باإلضافة منها النقالبات تعر ا اليتيما سوريال س ة وية خاضعة للدول األروبيول العربمبوجبها اصبحت الد يتة الّيوالثان

  .وغريمها إطالقا واالجتماعي ياسيرت بنائها السة دميوثورات داخل
الکرامة والشرافة  ة ويمن احلر اق تعلّي ئة االنسانية وماياحتکاک الشاعر العاطفي بالبتنطلق من  :ةياالنسان زعةالن: ب

شاکلها بشکل  ما رافة والش ة وية کاحلريناته احملورمکو يت متأل باالنسان والقصائد الّ يه -لماغوطل -ريکث.ذلکإلی ما  و
 / إننِي أَتونُ من اللَّهبِ«: اسة قائالًيبحث عن جوقة شرف قد دمر بناءها يف شوارع االجتماع والسييف مکان هو .خاص
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اتمع قد  أنّ یرياعر الش أنّ بدويفيما  ).۲۱: ۲۰۰۶ ،املاغوط( »...رمادإلی ال أُحولَها  يحت/.../د جوقةّ شرفيوأُرِ
ؤکّيهنا . ةياإلنسان عةيالطّب االحتفاظ به مع بجي ء االنساين وکتمل به البناي ذيرف الّفقدإحساسه بالشتمع قد  اعرأنّد الشا

يظلم  يالوقوف أمام أ علیه فقد قدرته فقد إحساسه وشعوره بالشرف والکرامة،کما أنض وجوده وشرافته للزوال وعر 
رتکبها اخلونة ييت ة الّيشات اجلنسحرانة والتيللخ ناظراً لم وضوضاء و صخب الظّإلی د مستمع ه أصبح جمرذلک أن. القمع

  .ملرأة ا فلة ووالقتلة جتاه الطّ
ب ما تغلّ أو ووطين يريمن ضعف مجاه يکل االجتماعياهل علیا طرأ عم اعرث هنا الشتحدي :ةياالجتماع الرتعة: ج

من  انطالقا زعة تأيتهذه الن. ةية االجتماعية البنبصح من ضعف ورکاکة قدضراّ -ينيمن جانب االروب - اتمع العريب علی
قول ي. اخلالص منها يف -للدول املضظهدة– قية أضرار فادحة الطريول العرب أحلقتا الدنيتة الّيانوالثّ  االويلنيتي العاملنياحلرب

مستقْبلُ الْوحدة  / مستقْبلُ الْحرية مظْلم /  مظْلمنيمستقْبلُ فلسط / مظْلم مستقْبلُ الْعراقِ« :اقيهذا الس املاغوط يف
مظْلم /مظْلرِيرِ محلُ التقْبتمس /.../ مظْلم صادلُ االقْتقْبتسم / مظْلم لُ الثِّقافَةقْبت۴۵: ۲۰۰۶، املاغوط(.»مس.( 

تمع السورلقدأدرک املاغوط اي خاصتمع العريبة وا نيجعلت فلسط يتالّ »بالفور«ـمعاهدة ک له بأنّ ة اعتقاداًعام 
ريلبنان وغ ا ويمبوجبها أصبحت سور يتالّ و» کويکس بيسا« کذلک معاهدة ة ويول الغربخاضعة للدول مها خاضعة للد

  .ةياا االجتماعيح يف يول تطبع بطابع سوداوقد جعل هذه الد ة؛يالغرب
  ئة االيرانية يف توجيه شاملو الفكري و العاطفيية البيکيناميد. ۲-۲
بعد احلرب  ة،يول االروبا للديران خضعت کسورياذلک أن  .ضاًيأ ئةي البريتاثة عن عريشاملو يف جتربته الش یستثنيال

 علی اًيکان مستول »رضا شاه« نّأذلک  علیزد .هلا امش علیا يوروس رانيإجنوب  علیفاستولت انکلترا  .ويلة األيالعامل
 اسيية يف اال السيلبا احلاالت السسوض َألفأصبحت البالد تتعر. إطالقاً واالجتماعي اسييالبعد الس علی طراًيمس البالد،

تأيت .واالجتماعي ةيخيرابعاد تأة من يلبهذه احلاالت الس:  
اد امل جيإد يها کانت ترنأزاا ية من م عامنييرانياإل علیرت احلوادث املوجودة يف حکومته ثّألقد . رضا خانفترة : أ

 اسييو الساجلّ علی اًرد ، مستعاراًاالمل »اخوان الثالث«و ،»بحالص«ر اتخيلذلک جند شاملو  .عراء واألدباالش نيکاذب ب
  .نذاکآاملظلم 
ز هذا اتمي .اسييران السيخ إيراة يف تيسيئالر فتراتمن ال فترةعترب هذا الي .ش۱۳۳۲مرداد  ثورة حيت۱۳۲۰عام  :ب
کل ياهل علیة يضربة قاض ضاًياعرا آنذاک وکانت لألدباء والش البعد العاطفي علی اًريرت کثاثّ والّيت »یجبهة مل« ةميزالعهد 
ةمياهلزجة هذه ية هو نتيشعار الفارسبرز األأ نّأ الّإ ؛األديب.  

ران هو يإ علی نيالء املتفقيبعد است ة وقعتميثالث هز. ش۱۳۴۲ عشر خلرداد هضة اخلامسةالن يحت۱۳۳۲ثورةمن  :ج
والقبض  ة للحکومةياسيات العلمانيجة السيکانت هذه النهضة نت.۱۳۴۲ لعام خرداد ۱۵من جهة وضة  ۱۳۳۲مرداد  ثورة
 رييتغ ولشاملو حا امثالواملخدرات وبعضهم  ةيمن األدبا ء يف العالقات اجلنسريلذلک استغرق الکث.»ينياالمام مخ« علی
      ).۶: ۱۳۸۸، ييزاريم( قنوط من احلکومة اجلابرة وهم کانوا يف ملاألإلی مل أ الآلمن  جتاه العاماال

  ة يعاطفة شاملو الشعر. ۱- ۲-۲
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/ الفكرةحممد املاغوط و شاملو يف جدلية العاطفة و  
 

 

 

 

 يشعور ينيکفياتنا و يح هو ما تعبناو ان ايتيحهو  تعيب انّ« شکل ضمين علیموقفه من العاطفة  اعر يفقول نفس الشي 
ديوس يشعر وانّ...احلاد يال  العاطفة جزأً عتربت). ۱۲۶ :۱۳۹۰،حکمت( »عامل العاطفةإلی کم يلةأ من جتربة شاملو تجز
ي «ة ويعرالشتفرع عنها احلبفور، و، والن اخلوف، و القنوط، و أس، ويال الفرح، و ، والغم الغضب، و ، وةجاعالش زعة الن

، يفتوح( »ة ياجلمع ة والعاطفة الفرديالعاطفة : نينوع علیه من العاطفة، وتکون ية األدبيتنتج املقتطفات العال. ذلکإلی ما  و
ها جتربته يقوم علي يتة الّريية التصويالعاطفة تعترب يف أشعار شاملو من احملاور األساس فإنّ هذاإلی نظراً  و). ۱۹۵: ۱۳۸۳

 القمع، و و بيعذض ألسوأ حاالت الت، وشاهد وتعرياملنف جن وه جنده قد ذاق طعم العذاب يف السة؛ ذلک أنة عامعريشال
فعاطفة  . االستعمارريه کان حتت نزاته أنيمن م و .بيالتغر القمع و الظلم، واالضطهاد، و باحلرمان، و ءيعاش يف جمتمع مل

هلا  ث أنّيح، ة جتاه الواقعوداويالس اه، وياحل الآلأمل الغربة، و ز بالوحدة، ويمت يه الّذتأيت من ضمن تعامله مع جمتمع شاملو
ة جتاه يواودالس و ،شاؤمالت و ،أمل الّآلإلی ل تتراجع يه عن قللکن. احلب الفرح، و األمل، وإلی ل يقد مت. استواًء تأرجحاً و

  :ينين اساسيحمورإلی  تنقسمو عريصه الشيف نحنو سليب  علیة ات العاطفييجلتنعکس هذه التما  غالباً. اةياحل
ة ية اجلمعيق بالعاطفة اإلنسانتعلّيه للمرأة وبعدآخر ق حببتعلّيعدان هامان، بعد عند شاملو ب احلبلعاطفة : عاطفة احلب: أ

ة و يبيعذاحلاالت الت ض ألسوأقد ذاق شاملو طعم العذاب و تعر. ذلکإلی ة و ما يئية والبيتنبعث من ظروفه األسر يتالّ
 بقيناقض الطّتاز باملفارقة و التميکان  يذهو سجن اتمع الّ و آخره کان هناک له سجن أن إالّ. جنة يف السيالقمع

نةُ« :قوليلذلک . من ثقل احلکومة اجلابرة عاينيذي قد الّ و. والفکرييئَةُ اَلسةُ ال/السنسةُ أَ / حِيرنيامٍ طَويس ماتقاومو لَة
 :»..سةيسنةُ الکب /یضسنةُ دمِ مرت /»بوري« دمعة سنةُ /دادسنةُ احل /ئَةُيالسنةُ الدن / اُءيسنةٌ تسولَ فيها الْکبرِ /فَةيضع

 سال عزا / سال پست / كرديي كه غرور گدالي اس / كم ىهادراز و استقامت يسال روزها / سال باد / سال بد«

 يفّجتربة شاملو  يف ل احلبتمثّي« ).453 :1389 شاملو،( .»...سهيسال كب / يخون مرتض سال ىسال اشك پور /
ح ية بالرصف عامتيم جمتمع ياعر هذه تنبعث من صمفعاطفة الش ).۵۵ :۱۳۹۱،ياکرب( » يو احلماس يالقالب االجتماع

يمت وطبعاً...! ک والبکاء والشقد و» دايآ« زوجتهإلی  الًل أو يف مستقالً سماًجعل هلا ق ه وشکره وشعره، رغبة يف إبرازحب 
عرفانه هلا، ملا بذلته من قوة عاطفياعرة دفعت الش من حب إلی  سطحيق إنساينّيعم حب يف .ةياإلنسان داقة وممتاز بالص

إلی عاطفته ا، من الآل أمل  ري مسريکذلک تغ ، و»سانيدا سرکيآ«ی ف علعدأن تعراهها باجتّ رياة شاملو تغيح إنّ ةقياحلق
إلی عف األمل، من الضإلی ة، من االضطرب القويف أشعاره بوضوح تام،  یتجلّيث أن هذا األمر يح. اهلدوء نة ويکالس

اعتباراً له بأنو ها مصدر احلب آنفاً- ذکر و .اةياحلإلی وق الش- أنو. ت اته ثالث مراّيوج يف حه تز و  داياً من آريج أختزو
قول فيهاي .اته إطالقا عقب ذلکيلت ححتو :»ثَتينحاد يعناک /دي/ أَنَّ الْغرآخ مو / لْک العونُ الَّيتيت بحلْمل هاصإِرة / 

 مت هکَذاعقّد ز/.../ اُألفُقِوراءات  فيما...!کُنت قَد ظَننت الشمس/ يرِأُصارِع بِها قّد/ ةٌيحربآل...وهذا حبک الَّذي
ى آنك چشمان/ است يگريروز د / كه فردا/ چشمانت با من گفتند: »...يدباَأل دا ختام إبطالٍ للَّسفَرِيکانت آ/

آفتاب را در / ش پنجه در پنجه كنمير خويتا با تقد ينبردافزار: مهر توك نياو  / !مهر است يه ير مايكه خم

اعر قد الش ضح أنّتي ).453:فسهن( ...!مت جاودانه بوديدا فسخ عزيآ / ن انگار بودميچن. افق پنداشته بودم يفراسوها
ينيقول أنّ عيلذلک . مع زوجته ورد يف زمان آخر بتعامله العاطفييوم وغد جديربان عن ک تعد مفعم باحلب فّوالشةافي .

املرأة عموماً إلی  نظريشاملو  ة حال فإنّيأ علی. ذلکإلی ما  احلزن و الفرح و أس، ويال  األمل ونيالفاصل ب فهي عنده اخلطّ



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن/ ۵۴

عند شاملو هو  ا البعد اآلخر لعاطفة احلبأم .ابجيلإلنسان حنو اإل فسي النريه املسوجي يذها املرهف الّر حبسقّينظرة من 
اإلنساينّ احلب ه للمرأةاملنطلق من حب .یدفعه إلي هذا احلب ه بالوحدة اإلنسانالتاد اإلنساينّة ال االحتّيفو .یجلتت زعة هذه الن

ک أَننا يف حصنٍ من ذل/ بداأ ةُمينا الْهزيعلَ ثُ التستويليح/ أَفْضلُ من کُلِّ شعلَة/ شوقٍ واحد أَنت و أَنا« :قولينما يح
بونو ...و/ الْحنالس ششعقَد.. .خناييف مم /أُلَمي /يالْبرِعٍ  - ايبِإ / تسهابٍ مذ /فْقُودم لها نيكي تو من و :»...م 

 ييوپرستو /مين تنييچرا كه از عشق رو /ستين يرگيچ گاه شكست را بر ما چيكه ه / برتر ياهرشعله از/ ميشور

...! كنديز ميلبر / گم شده ىيخدا خانه را از /ناكشتاب ىشدن -با آمد / ان كرده استيسرپناه ما آش كه در

 ثبت هلم أنّيد أن يريا  و. حادالوحدة ال االت هو ط واحد ويخ يف ظلّ تمعواجية أن اس عامطلب من النيهنا  ).459: فسهن(
ل به أمرهم إطالقاًيستحي العدو .أبداًاملقابل شوقاً أفضل من شعلة نار، التنطفي  نفسه و ه اعتربذلک أن .واحلب عنده  اجلمعي

ة و ة للمرأة خاصية شعرشاملو قد جعل أبواب مستقلّ قة إنّييف احلق. رها أبداًکسيأن  کن للعدوميال يتنة الّيهو اجلنه احلص
لالنسان عامرة، تعب فيها عن حبجيومقابل البعد اال .جهة االستحقاق إلی علیفيع العه الرالبعد لعاطفة الشاعر هناک  ايب

  :وذلک السليب
ة من السريالية واملستقبلي هرفبتاثّ. ةة العاطفيئيناهو نزعته الثّ« ةّيعرزات شاملو الشيواحد من م :عاطفة الآل أمل: ب

اللّ لبة ويكسب أشعاره املفردات الصاحلياة و املوت و نة وي احملبجتربته جند  يفف). ۵۸: ۱۳۸۴ ،براهين: ( »...فور معاة و الن
ة کالفرح والبهجة يابجية، مع العواطف اإليلبباعتبارمها من العواطف الس -فسيمن املنطلق الن -أملالالتعامل القنوط وي

 الکالم ممتازاً ايتيف .جتربة الشاعر ة يفيابجيالعاطفة اال علیة يلبب العاطفة السة تتغلّريان کثيحأ ويف. والسرور، والبساطة
د و يعقبالتالتفسناقض النجةينت يه إذن عاطفة شاملو.  ي إلی الً ينا قللودققّ.ةيابجية بالعواطف اإليلباحتکاک العواطف الس

. احلزن شاؤم، والت مل، واَالال يه ة، ويلبسم بالستت اعرضح لنا أن عصارة احتکاک العواطف عند الشالت اعرالش قصائد
ا تحت نجمٍ يحال«: قول يف هذه املناسبةي.هاريالقنوط وغ أس، ويال أمل، و الّآلإلی  من قصائده ريرتع يف کثيث جنده يح
 ...والعدسِ ...زِنونهما کَالرطَبِيةُ يوالرجولَةُ و اِإلنسانِ / ...مٍيفَوق سطْحٍ عظ/ هي الَّيت تلْحن/ الظُّلْمة أنَّ دجاجةَ / ديبع
 بر/ دور هر ستارياكنون كه ز :»...نيجانِالْم... تاز حلمجيفکْرته کابوس / الرعبِ طُلُوع إِحتضارِ/ کَلمة اِإلنسانو /

 / سنجديهمچون خرما و عدس به ترازو م / را يو مردانگ يو مرد / خوانديكه م / است يكيتار مرغ/ بلند بام

 شاملو،( ...!گذردين ميمجان يايكه به رؤ يكابوس/ آن هشيو اند / طلوع احضار وحشت است / و كلمه انسان

ناجتا عن  س إالّيهذا األمر ل و. اتهيحيف ة رياعر قد وقع يف ظلمة کبالش أنّ علیر هنا يصوالت دلّي )507-508: 1389
يمبجتمع  احتکاکه العاطفية تعامل الشاعر العاطفيفيجهة و کئل من يء ضية بشيجولة و اإلنسانزن الريمعه و وضع يه ت

ي .یة من جهة اخريفسالناة يفير بکالمه عن قنوطه من احلعب ئَ« :حامکان اخر مصرالشو راخص /کنَّأَ ذل يلَ لَاًألم س
يأَنْ ) ثيحإلی ( راًقادضلَرِ عجعلی ه أْسِيأْسِ الر / نحشابِ علی ناَألع مونَ بِساطنائ /  احلُب علْنا مواصت علیقَد 

أْس يلکن الْ/رِ قُّنِ احلجيقَد قُمنا بِحبٍ، بِت/ من بِساط اّألعشابِ/ ةميمع أَملٍ دونما هز و / رِجقُّنِ احلَيبِت / عشابِبِساط اَأل
ح طاعرِ/ ..ثُياستجالْحو راشاتإاليل أَنَّ الْف تساً سمراخاً/ هص / يوالشدعچرا كه  / چيه گريد و ياديفر .»...َء ب

ها بر بستر سبزه / ن سنگيقيبا  / مياها خفتهبر بستر سبزه / أس بتواند نهاديكه پا بر سر / ستيد آن چنان توانا نيام
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أس آن ي اما/ مياسنگ برخاسته نيقيبه  ىبا عشق/بستر سبزه ها از /شكستيب يديو با ام / مياوند نهادهيبا عشق پ

  ).357: نفسه( ...!چيه/گريد و/ي اديفر/ ستيش نيب يازمزمه و سنگ كه بسترها.../چنان تواناست

إلی نصل  عريبنائه الشإلی لة يقل مبا لو نظرنا نظرةًر و .تناقضالّ د ويعقة شاملو بالتيذهن متتاز :شاؤمعاطفة الت: ج
احتلّلقد . ةحقيقته العاطفيواسعاً شاؤم حمالّت عاطفة الت يف نتاجه االديب. و هناك دوافع خارجية وباطنيزعة ة هلذه الن

النة يالعاطفة السلبإلی له يقول الشاعر يف ميفمن أمجل ما . ليهذا القل لکن اليسمح لنا املقام أن نستكشفها يف.ةفسي
أَحضانه  / اًيضباب يأُشاهده أَمام / جِهة الْعدمِإلی درِ من الْمنح / رکَض مهروِالًأَ ناأَ  ونيالثَّالث عنِ يتجاوزعمر«:هو

 / قَد فَتح الْجِسم بِأَسرِه کَالْفَمِ / تحرق عطَشاًيهو  أَنا ماٌء و / الروح ترتعش من وِصالي/ مفْتوحةٌ وروحه مضطَرِبةٌ
ماِءيلالس نم کنِي کَذلعلتيش رو ميپ/ عدم يكنون سو يبيسراش از/ غلتك سان دوم رفت و يسالم ازس .»...ب-

گدازد از يام و او مآب/ لرزدشيجان زشوق وصل من م/ قرارياش بجان اش بازوبازوان/ و تار اش مرموزنميب

ة ياحملور ة وياللة األصلالد فإنّ )103: نفسه( »...هم زآسمان مرا، رديتا فروگ/ جمله تن را باز كرده چون دهان/ عطش
شعر ياه لکنه يه هو يف عمق احل؛ ذلک أن»نيالثمن الثّ يجتاوز عمر« ية جتاه الواقع هوداوياعر السنظرة الشإلی  ريهنا تش يتالّ

اعر تأيت من ة من عاطفة الشرية األخاحملطّ لکن .الفکرة بتاتاها عن هنا خبلو ه العاطفيريسم مستي. السأم القنوط و بالآلأمل و
 ألتأليص أمل ياة بصياحل يف یريقد  و .ف من عاطفة حبتةتألّي کالمه ريفيص. اًريطرا أخيخالل امتزاج العاطفة بالفکرة وس

غلقونَ أَبوابهم يوماً ال ي / أّخ/ انسان؟لکُلِّ انسان وکُلُّ/ وماً أَقَلُّ أُنشودة هو الْقُبلَةُي«: قولينما يو ذلک ح .ديمن أمد بع
دعطورةٌ/ القُفْلُ/.../ بأُس / الْقَلْبي/ ولْحي ليکْفيني/ اةعماً مو بوَ الْحماً لَي / کُلِّ کَالمٍ هوکُلِّ کَالمٍ ح نماً ي/.../اةٌ يحو

 / بوسه است / ن سروديكه كمتر يروز :».عصافريِنا الْحبةَإلی وماً نقَدم ي/ أْتي أّنت للْأَبدوماً تي/ .../ ةٌيکُلُّ شفَة أُغْنِ

 است ياافسانه / قفل / بندنديشان را نمخانه يگر درهايكه د يروز / است يبرادر /هر انسان يبرا / و هر انسان

كه آهنگ هر حرف  يروز/ ./..هر سخن دوست داشتن است يكه معنا يروز  بس است يزندگ يبرا/ قلب و/

كه ما  يروز / ...../ييايشه بيهم ي؛ براييايكه تو ب يروز/.../ كه هر لب ترانه است يروز/.../ است  يزندگ

ها يبحث في يتاعر الفاضلة الّنة الشيمد هذا هو ).208-207: 1389، شاملو( ...!ميزيانه برد هايمانكبوتر يدوباره برا
كيزة خالصا من القضايا هذه الرإلی يلوذون انهم  علی اء مجيعاًعرالش علیکن حنکم باجلزم مياة و يص امل باحليعن بص

االجتماعية و السياسيعبةة الص.  
  ةيالفکر ة شاملويبن. ۲- ۲-۲
لذلك جند شعره  .الفکرةإلی  یأخر اناًيأح العاطفة وإلی  اناًيل أحيميف. الفکرة  العاطفة ونيب تأرجح أدب شاملوي 

قديطبع بطابع عاطفي بنوعيه االجيايب والسیيطبع بطابع فكر یأحيانا أخر و ليب جيوب آفاق السإلی  ة والفلسفة وماياس
  :نزعات أمهها يف تنقسم الفکرة عند الشاعر .ذلک
ما سارتر يالس فوئر باخ، و بعيد باجتاه ماركس، و حدإلی ة يف نزعته الفلسفي ر شاملوقد تاثّ :ةزعة الفلسفيالن: أ

ضع نفسه هذا األمر ي ).۹۰: ۱۳۸۴، یامحد(» ةيريداً عن الغيس اإلنسان موجوداً؛إذا کان بعيل«: قول سارتري. الوجودي
 علیف إذن وجودنا بعضها توقّي .نيحنن ندرک وجودنا بتعاملنا مع اآلخر« :قائالً» ية و أصالة البشرالوجود« يف کتابه

شرط  والثاينّ ل شرط الثاينّاألو ث أنّيح ؛ بعدنا الوجودينية املتقابلة بيهذا األساس هناک نوع من الشرط علی .البعض



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن/ ۵۶

 حبضوره يف االّ عينياالنسان ال بشکل عام انّ عينيهذا  ).۵۵-۴۵: ۱۳۴۴ سارتر،( »بالعکس کذلک الث والوجود الثّ
عته يبطب و .ذاته حد يف اًيه خلق االنسان اجتماعذلک ان. س له اصالةيفاالنسان بانقطاعه عن اتمع ل .هيال اتمع و انضمامه

ةٌ ريکُّلُّ شخصٍ قَطْرةٌ صغ/ أَقُولُ/ کَالميإلی إِذا تستمع « :هذه املناسبة یقول في. هيبحث عن حاجاته فياتمع و إلی ل يمي
 است یخرد ۀقطر یهر کس/ ميگویم/ یدار یياگر از من شنوا.»...مةٌيوالق ،لَه يف الْوحدة المعين/ مِيالْعظيف هذَا النهرِ 

تذي يف حي اعرالش أنّ ضح هناتي )۸۵۹: ۱۳۸۹ شاملو،( ...!است تيخاصیب و یمعنیب يیتنها به که/ ميعظ رود نيا در
علیبناًء .االجتماع اساساً لتکون األنا والذات عتربيهو  و» سارتر«حذوة  منهجه الفکري عة يبالطّ فإنّ هذا املنهج الفکري

ة اهللا يق بعرضتعلّيقول مارکس فيما ي .ؤه أبداَکن جتزميل بناًء واحداً ال وانات تشکّيما فيها من مجادات و سوائل و ح بکلّ
اة يعندما تعجز احل .ة يف اتمع اإلنساينّاألخطاء الفکرين انعکاس أوجتلّ من يأن الد«: داًة املفهوم اإلنسان مؤکّيوجوهر

يالساسيانة، مبا فيها من احللم العابثيللد يوجد اإلنسان العامل الوحياته ية عن إغناء اإلنسان يف حة و االقتصادي .إنّ يحت 
لفقدان الذايتّ«ن بايرادف التدي ةقياحلقيف  و ).۲۴۴: ت.د ،يالراکش( »...ستعمله اإلنساني) إفيوناً(اقاًيانة تصبح تريالد «
يف  ة وهلا دور حموريية نفسيراً له بدوافع ذاتيترب رفض العامل املاورائييمارکس  ا سبق أنّضح ممتي .نيبعض املعاصر عند
دونَ / جبلٌ هذا/ موجةٌانٌ و دوامةٌ و ريطَ/ طٌ ذاکيمح«: قول کذلک شاملو يف هذه املناسبةي. ه اإلنسان االعتقادييتوج
 باً يف ذاتهيستعصمک غَريو / رتعش من جبرِک و من سطْوتکي و / سبحک بِذّْلٍّيل/ اِءيکبر...ةٌ دونَيجزئْ / يدرِيأَنْ 

ذره  / آنكه بدانديب / نيكوه است ا / موجپرواز و گردابه و .../  /آن  انوس استياق .»... الْکُلَّ/ تکونَ أَنت يلکَ/

گانه از خود چنگ در تو يب/ از وحشت قهرت برخود بلرزد / ديح گويتسب يتا تو را به خوار / يشكوه يب يا

ة يالفلسفة الغرب له املبالغ يفية من مية شاملو الفلسفيف بنقة تتالّياحلق يف ).1028: 1389 شاملو،( ...!يكل باش/ تا تو/ زند
 علیم ي يتحكّيف احلالة هذه هو الذّ و .ئيالوجود املاورا علیاا اصالة االنسان و من مکون .ةينزعة سارتر الوجودما يوالس

بشكل  مرموقة يف بناء شعري هذا جنده يف بعض االحيان جيعل لالنسان مكانة متعالية و ىعل .عليها اطالقاً مسيطر بيعة والطّ
  .عام
جن بعد يف الس يألق .ةيعندما کان تلميذاً يف املرحلة اإلعداد ١٣٢١ة عام ياسيبدأ شاملو نشاطاته الس :ةياسيزعة السالن: ب

دة الت متعديف جم ١٣٢٤حافة عام عمل يف الصيأخذ  و. ةاسيالسإلی راسة مائالً فترک الد ،نيفقدي املتيأ علیل يذلک بقل
و منها مثال األديب يالسضوء االجتَ علیو). ۱۹: ۱۳۸۱،یارياخت( .»فولکلور«األدب العام  و اسيياساه السي اعرجند الش 

 و ما فيها من عناصر، لالستعمار، عة عنده رمز واستعارة بکلّيبفالطّ .ةياسيا السيالکشف عن القضا عة يفيبّ طال علیعتمد ي
البحر«و للطبقة اجلابرة، رمز »ليفاللّ«. ذلکإلی ما  الفساد، و الفقر، و لم، و، و الظّالواقع املأساوي «و ،ةلألم»تاءالش« 

 البحر/ ديمن أَمد بع/ النّحرِ يدام/ لُ قَدترنمياللَّ«: قوليکما:قولي. هكذا دواليك يت يعيشها اتمع وة الّروف املأساويللظّ
/دهتغَ أَقَدريآبِه /نالْ/ غُص وادغابيف سورِاإلی / ةي/ لنيصايدر / رگاهيست داخوانده  / نيخون يبا گلو / شب :»...ح 

قد استطاع  اعرالش ا أنّيجل فيبدو ...!كشدياد ميفر / نور يبه سو / جنگل ياهيدر س /ك شاخهي / نشسته سرد /
اً يات مل تسخدم مجاليلکن هذه اآلل و. مزالر ة کاالستعاره ورييات تصويآل علیاً، باالعتماد يا عالعاطفيا لق جوخيداً أن يج

 عييفضاء طب علی دلّي فاملقطع يف معناه القاموسي. املراد عند الشاعر يه يتة الّاسييفة السيبل و فيها نوع من الوظ .إطالقا
  أنّنيتبيمنه  االستعاري البعد علی ل لکن إذا اعتمدنايها اللّيالغابة قد جن عل و. أل حنره دام والبحر قددياللّ ت، ذلک أنّيم
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ليلفالّ« .ةياسيفة سيوظ  د من املقطعيري اعرالش« استعارة عن احلکومة اجلابرة قدعرديمن أمد بع اس لسوء املعاملةضت الن .
 يذالّاعر استعارة من الش »الغصن« . ا إطالقاني آريغ ،ةيروف القاسن ناموا عن الظّياستعارة عن الناس الذ »البحر« و

  ).۲۴۸-۲۴۷: ۱۳۸۱ان،يپورنامدار( األملإلی ق يره مشع القلم حبثاً عن الطّيديأخذ ب
ة ية واجتماعياسيالت سات وتبدرياتمع من تغ علیاعر يف ما طرأ الفکرة هذه عند الش یلّتتج :ةيالرتعة الواقع: ج

ة ناقداً اعر يف أشعار عامالش بدوي. الکربياء رافة، والش الکرامة، و ة، ومن احلري ق باإلنسان إطالقا؛تعلّيصعبة أو بل ما 
. اسييالس اق االجتماعي ويعنه بتعبري من اصطدم بالس راًالواقع يف اتمع، معبإلی يل يف فکرته مياً، ياجتماع اً وياسيس

 علی يتمشيو / تقَدمي / النبضِ الدمِ يف ريِوکَسرعة تفْجِ...« :قولي هو و» اإلنسان«ة شاملو حول يتتمحور واقع
 /... التارِيخِينيِيف شرا/ اإلنسانُ... اإلنسانُ اإلنسانُ /...اإلنسانُ اإلنسانُ /...رانَ واِْإلغْريقِيإِ علیو  /...التارِيخِ

 رود برىراه م و / دارديگام بر م/نبض به سرعت انفجارخون در و :»اإلنسانُ... اإلنسانُ اإلنسانُ اإلنسانُ اإلنسانُ

 .انسان...انسان انسان انسان انسان /...رگ تاريخ در /انسان...انسان انسان انسان انسان / ...وناني ران ويبر ا /تاريخ

مبوقف  ة والکربياءاته کاحلريعن اإلنسان ومقوم ة بالکشفة الشعرييلواقع يف الواقع متتاز جتربة شاملو ).۶۳: ۱۳۸۹ ،شاملو(
موضوعي - انتقادي بتاتاً ال يشوبه غرض شخصي.   

  اين عاطفياعرالش مقارنة. ۲-۳
ظر لوأمعنيفا الن ياعرجتربة الشيعرن الشة التتمع من ضعف ضح لناأنه متتاز عاطفتهما باجليشان أمام كل ما تواجهه يف ا

أو فكري يف البناء اجلماعي السهذا فإنّ علی .ياسي ما عامالعاطفة قدجعلت أدميتاز ،ةة وشعرمها خاص ة بك ورقّجبودة الس
أن املاغوط تنبعث عاطفته من األسرة  ؛ يفاههما العاطفييف اجتّ هناك نوع من اخلالف احملوري هذا االتفاقلكن مقابل . املعين

: اِإلسم« :اقيهذا الس قول يفي .مظلماً اة قامتاًياحل جو الشاعر یريفبذلک  .ةيترتع نزعة انعدام اًرياتمع وأخ فتنجذب يف
أَو دمحم یسيع وس أَوُّولُ  الط/.../ یم :ألَّت ةالْجِه بسي يحها فأَمام فأَق ...ظَةاللَّح لْکت / سالْجِن : ةفَراس بسح

أَمتارِ وخنِينيِالْمدجِلِّ الْمةَياهلَوا /  الس :بثاؤيةُ / التماعتالْحالَةُ االج :أَو جوزتم القَض نلٌ مأَهتيمة /يالتابِعورِ: ةهمةُ يج
 / هيلَة عيف أَو حاوِيرص يأَ: مکانُ اِإلقامة/ س يوسف إِدرية فَرحات لَية أَو جمهورِية العربِيقْراطمية الديأَفْالطونَ الشعبِ

نالس :حمونِي/  ريرکْتوانْ اِإللناِهللا: الْع بغَر ندع قر۲۴۶-۲۴۵: ۲۰۰۶ ،املاغوط( »ش .(اعر قدواضح هنا أن الش 
. هاريواألمل والفرح وغ کاحلب کون يف اإلنسان العادييع ما يمج اعرالش لقد فقد. ةيويؤة الريب بنوع من اإلزدواجيأص

 ةيالعدمإلی نتهي ي اعر العاطفيجاه الشبشکل عام إن ات و. ةياعر احلالمقد نتج عن نزعة الش يذالّ هو اإللکتروينّالعنوان 
ة، إالّالعاطفي أناةيص أمل باحليلو منه بصخيطبع شعره بطابع اليا قد ه لو أمعن. ازها يامتعلی  جتربة شاملو و العاطفة يف لکن

مل االأل من ينتهيال ال وياالفق مج يريفهو  .املاغوطإلی اس يان متتاز بنوع من االعتدال بالقيمعظم االح ة يفيبرتعة سوداو
و کُلَّ  / هوالقُبلَةُ / وماً ما أَقَلُّ أُنشودةي /«: اقيهذا الس قول يفي .جتربة املاغوط وجدناها يف يتة املطلقة الّيوداالسإلی 

سانان / سانکُلِّ انل /  يني/ ...أَخعماً ما مو بالْح وه فرماً ي / کُلِّ حاغنو فَةايت انتي/ ةٌيکُلُّ شما تايت/ولألبد ت: 
هر  يكه معنا يروز/ .../است يبرادر / هر انسان يبرا / و هر انسان / بوسه است / ن سروديكه كمتر يروز

 ،شاملو( !..ييايشه بيهم ي؛ براييايكه تو ب يروز/.../ كه هر لب ترانه است يروز.../  /سخن دوست داشتن است 
 يتتجل يه و ،ة مشترکةياجتماع- ةياسية سيمن ارض ن تايتياعر الشنية بية العاطفالقو ح، انّيصح ).۲۰۸- ۲۰۷: ۱۳۸۹
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ه هناک ان ّ اال ،من جهة اخري ياسيالبعد السا يف ين مييلون ميال يساريرق من جهة و من الشعراء الذَاء الشهما من شعران يف
اعر من جانب و نزعة الش واالسري ئيِيقص البمن الن ير بعده العاطفتاثّياملاغوط  انّ يف ة؛ي نزعتهما العاطفنيد بيفارق بع
ة من جانب اخرالتمردي.فهذا النان جيتازإلی اعر واقص تنتهي بالش سالمل العاطفة السمن ثّ ة ولبييت ة املطلقة الّم العاطفة السلبي

ة و سريأغم من وجود مشاكل الر علی شاملو و الفارق يايت من انّ .»ةة الاللكترونياهلوي«املعنون  دتهه يف قصيىظنالح
اجتماعية و سياسيللعوا مواجهته ، يففنجده .ها مل حتل دون اهتمامه بقضايا حياتهة لكنطف السطريق خالص من  حياولة لبي

العوائق النفسية النتمع و ظروفه الشخصييوما يايت و تنحلّ انّ يفري .ةاجتة عن ا املشاكل و االزمات االجتماعية ة و االخالقي
  .اليها و ما

  اًين فکرياعرّ مقارنة الش. ۲-۴
 .قامت ياسيوس ياجتماع جو جن يفبا السقدجرهما ما أنية السيزعات الفکربعض الن  يفنيفقن متياعرهذا اال جند الش يف

غم الر علی –کن القول بأنه ميق باملاغوط تعلّيما يف .ذلکإلی ة و ما يأخالق ة أوية أو اجتماعياسينزعة سإلی الن يميفنجدمها 
ة ال تتجاوز عنه يشخص ةيقاعدة فکر علی معتمداً البناء الفكري علید تمري -ةرية الکبيات العلمي للشخصريمن استخدامه الکث

ه يه جذور وأبعاد فکريب علتترت صل ببناء فكريه اليتد من خالله إعادة البناء، لكنيريد هذا التمر ح أنّيصح و .نفسه بتاتاً
 يما ذا جن« :اقيهذا الس من کالمه يف يسبة هلذا املوضوع وتطبع فکرته بطابع رفضة بالنينوع من العصب علی بل هو. هنيمع

أَنطُوانِت من عشاقها  يومارِ...تشةُ من فَلْسفَتهيونِ / تهيوشابلُن من سخرِ / وغُوته من سلْطانِه / اتهي من مسرحريالشکسبِ
 ياملاغوط متتاز بنوع من الفوضفالفکرة عند  ).۱۰۴: ۲۰۰۶املاغوط، ( »...اعِيلِّ و الصرعِ والْجنون والضالسريغَ/

 ر بناء نيتشه الفلسفيقد تكون يف التاريخ فيدم هدم كل بناء فكريإلی هو مييل بطبيعة االمر  .ئها الوجوديبنا والالنسجام يف
ضا بطابع يهو ا نفسهإلی نظر ي، فهو بطابع سليب وفردي و ثقايفّ اتمع و ما فيه من بعد اخالقيإلی ه ينظر وكما ان . تدمرياً
 شعاره معلماًأ ظهر يفيان  یسعيه غم من انالر علیف. »ةة الالكترونياهلوي« املعنون دتهيقص يف بامتياز يتجلّيو هذا  سليب

ره للبنايتصو غفل يفيه الحنونا للمجتمع، لکنء االجتماعي. فيحدثنا عن االوضاع السية وااسي ة والقتصادي ة ة السيئّاالخالقي
ة جند نوعا من اعرين الشعريجتربة الشإلی  ظرا النما لوأمعنرب .ةة نتيجة سياسة الغرب القمعيدان العربييالبل علیيت سيطرت الّ

ا عينيلکن هذا ال ؛االشتراك يف مسارمها الفكري ا يفّم اتبدو يهما يکل ح انّيو صح .يبعدمها الفکرإلی  ةسبفاق مطلق بالن
ة كبرية بينهما ه هناک مفارقّ  لکن ،و االقتصادي و السياسي ء االجتماعيقه البنايکشف لنا عن حقي يذاقد الّأشعارمها کالن يف

يف اتجاههما الفكري الفردي. فاتإلی يف ميله  الغالب كان جاه املاغوط الفكريات كالعدالة و السياسة وما فيها من االلي
الدة وميوقراطيزعالنلكن شاملو .ة يف البناء السياسية االخالقي يف اتوفضالً – جاهه الفكري ة و عن عنايته بالقضايااالجتماعي
السة و الثّياسيإلی  كان مائالً–ة قافينزعة فلسفية مستقاة من الفلسفة االروبية كرتعة ماركس املادية و ما ة وسارتر الوجودي

ةَ يإنَّ اُأللُوه«:ضايأ »مارکس«قول ي و ).۲۲: ١٩٦٧،رجب حممود( »الْموجود يف ذاته]اإلنسانُ[«:سارتريقول  .ذلكإلی 
ثُم «: قول شاملوياق يو يف هذا الس .)۲۳۵: ۱۳۸۷،اسالمي( »اُهللا مخلوق اِإلنسان ية الذاتيّة، أيمن الْأَعراضِ اإلنسانِ

تصارع مع قَلْبِ الترابِ / ة صورةيبِأَ و/  بالرقَّةنيِبِختامه موسوم و جعلَ النهر و الْبحر/ ةَ الترابِصور/ }اَإلنسانَ{حولَ 
و فَوض اُهللا / وبدأَت الکارِثَةُ/ الْجلْمود الْخشبِ و مع الترابِ، و/ هيدياُهللا کَذلک بِأَ و/ ه متَاماًيديبِا وخلَق اَألرض/ ظافراً

 هتکْرأَ[بِف خلْوقم وهيويدرةاحه الس [... و فِْسها را يو رود و در/ ديبگردان / صورت خاك را -انسان- پس :...!بِن
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كسره ين را يزم و / با نهاد خاك پنجه در پنجه كرد به ظفر ،يو به هرجا / يش داغ بر نهاد به غالميبه مهر خو

پس  / افتيآغاز  يتباه و / به فرسنگ چوب و با خاك و / هم به دستان / را  يخدا و / د به دستانيباز آفر

                                     ).30: 1389 ،شاملو( ......! / ش وانهاديخو يشهيده دستان معجزه گراو بود با انديرا كه آفر يخدا

  النتيجة
من املمكن  ،راسةملا وصلنا اليه يف هذه الد کذلک نظراً و ن وإبداعهما االديبياعرّ ث عن الشيسبق من احلدضوء ما  علی

ينين اساسيحمورتيجة ضمن تلخيص الن:  
 من هذه. ةيدراسة النصوص االدب يف هاماً لعبت دوراً يات اهلامة املعاصرة التيعترب االدب املقارن من اآللي: لبعد النظريا. ۱

ان نتوصل به  كما انه ميكن ايضاً.عاطفي معين-بعد فكريإلی  اء االديب بالدراسة وصوالًکن ان نتناول انتاج الشعرمية يالزوا
لقد اثّر االدب املقارن حبضوره يف احلقل االديب على . وجوه االشتراك و االفتراق بني الشعراء و االدباء على ممر العصورإلی 

فهذا االمر جيعلنا حنكم باجلزم على انه هناك ذهنية . و ذلك يايت من خالل إلقاء الضوء على االدب العاملي. ايضا توجيه النقد
كل اثر اديب تشعرنا بانه هناك نوع من االفتراق و االشتراك بني هذه اآلثار و البد  مقارنة. مشتركة تنطلق منها اآلثار االدبية

قد االديبهلا ان ختضع للن .  
 .ه املسار االديبيتوج دة النثر و قد کان هلما دور بارز يفيّد املاغوط و امحد شاملو من رواّد قص عترب حممي: يقيالبعد التطب. ۲

احتجاج  عترب انتاجهما االديبيف» کويکس بيسا«و » بالفور«ـة کياسيعصر اشتبکت املعاهدات الس مبا انهما قد عاشا يف
القواعد الس فرضت لبالدمها ة الّيتياسيضد.عرات الساعرياسيو مبوجب هذه النغم من نزعتهما  علیو –ن ية جند الشالر

ء شعبه و توجيه السياسة حنو املطلوب من خالل انتاجه ة أبنايد تربيريمعلّم  - ظهران کشاعري -اسةيالس ة يفيساريال
هما قد يظهران ناقدين يعربان بالفضاء .االديبعن جمهر نقدمهاكما ان ياسيالسياسية و  الكشف عن قناع احلقيقة ني، حماولالس

يف جوهرمها الفكري و  الرغم من اتفاق الشاعرين االجتاهي لكنه هناك بون شاسع علیو.بناء -بنقد واقعي ،االجتماعية
. يذروة نصه الشعر ة يفيأزمة اهلوإلی  ينتهيلذلک . ة إطالقاًية و العاطفيالقوالب الفکر علیتمرد يانّ املاغوط  ؛ يفالعاطفي

 کن قادراًي و اذا مل نيعاطفي مع-اق فکريياالّ انّ شاملو له س. االطالق علیو التمرد  يعته بالرفض و الفوضيث متتاز طبيح
قة عن يعاب احلقيتحاول اسيف. تجاوز قواعد الفکرة و العاطفة بتاتاًياخلالص من جوه العاطفي املأساوي، لکنه ال  علی متاماً
اجتماعية حتملتهما بالد - جدلية العاطفة و الفكرة ميكن القول بانهما نتيجة جدلية سياسية علیو.ق الرفض و القبوليطر

نتيجة  ما هي الّا...»الالّمل«و  »غضب«العواطف السلبية كالـإلی فرتعة الشاعرين . الشاعرين يف وضعيتها السياسية
هلا صراع دائم  فة و الفكرة و عناصر االدب االخریو اخلالصة هي انّ العاط. االجتماعية الّيت يعيشها الشاعرانالوضعية 

بالبيئة الّيت يعيشها الشاعر و اليتخلّى عنه الشاعران الكبريان أمثال املاغوط و شاملو يف بناء نصهما الشعري وقوتهما 
   .االبدائية

   املصادر
  الکتب :الف

 مطابع املعرفة ، سلسلة عاملجديدة، الکويت رؤية والضحک الفکاهة؛ )۲۰۰۳(شاکرعبداحلميد  .۱
  .السياسة
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: ّبعة االولی،حلب ، الطاالقتصادي السياسي الطّبيعي سوريا تاريخ؛ )۲۰۰۸(کشيشان، الکساندر  .۲
  . دارالنهضة

  .داراملدی: دمشق ،الکاملة اآلثار؛ )۲۰۰۶( حممد املاغوط، .۳
  .املدی دار: دمشق ،مهنيت ليسس الفرح؛ )۲۰۰۶( - ---- .۴
  .املدی دار: دمشق ،القمر ضوء يف حزن؛ )۲۰۰۶( - ---- .۵
  .البلد دار االولی، الطّبعة: صويلح خليل حررها ،حواراتاخواا و کان اغتصاب؛ )۲۰۰۲( - ---- .۶
  .املدی دار: دمشق ،...اغرب عدن شرق؛)۲۰۰۶( - --- .۷
  .للتوضيع املتحدة الشرکة بريوت الطّبعةاالولیاملعاصر  العريب االدب أعالم؛ )۱۹۹۶(کامبل  اليسوعي .۸
  .مرکز: ران نوشت،می که سارتر؛ )۱۳۸۴( بابک امحدی، .۹

  .هريمند: ران ،هاوعاشقانه هاشبانه شاعر شاملو؛ )۱۳۸۱( باقرزاده روز، محيد اختياری .۱۰
 :ران اول، چاپ رحيمی مصطفی ترمجهبشر،  واصالت اگزستانسياليسم؛ )۱۳۴۴(سارتر  پل .۱۱

  .مرواريد
  .نگاه: ران ،مه سفردر؛ )۱۳۸۱( تقي پورنامداريان، .۱۲
   yasbook.com و نگاه: ران م، چاپ آينه، در آيدا؛ )۱۳۸۹( امحد شاملو، .۱۳
  .نگاه: ران م، چاپ ،خنجر و خاطره درخت،؛ )۱۳۸۹( آيدا - --- .۱۴
  .نگاه: ران م، چاپ ،تازه هوای؛ )۱۳۸۹( - --- .۱۵
  .نگاه: ران م، چاپ ،صله يب مدايح؛ )۱۳۸۹(  - --- .۱۶
  .نگاه: ران ،ماهان بيقراری حديث؛ )۱۳۸۱( - --- .۱۷
  .نگاه: ران آينه، باغ؛ )۱۳۸۱( - --- .۱۸
 .ميترا: ران دوم، چاپ ،معاصر ادبيات راهنمای؛ )۱۳۹۰( سريوس، مشيسا، .۱۹

  االت: ب
- ۶۳، صص ۱۴ العدد زباا، و ادبيات نشريه ،»األدب و النفس علم« ؛)۱۹۷۷( حممد فضل، أمحد  .۲۰

۶۴.  
  .۱۴-۱۲صص . ۴۳۳ العدد ،األديب املوقف جملّة ،»شعره يف املاغوط صورة« ؛)۲۰۰۷( فواز حجو، .۲۱
- ۲۳، صص ۶العدد . االلزامي التعليم ،تربييت نشريه ،»والعادة الفکرة« ؛)۱۳۵۳( أبواملکارم اخلليل، .۲۲

۲۴.  
 التفکر ،وعرفان وکالم فلسفه نشريه ،»مارکس عن املسلون يعرفه أن ماجيب« عمر الراکشي، .۲۳

   .۴۷-۴۳، صص ۱۹۲العدد ،۱۴۰ذواحلجه االسالمي،
، صص ۳العدد ،دارالعلوم صحيفة نشريه ،»باالدب ارتباطها و العاطفة« ؛)۱۹۴۳( حسن عبداحلميد، .۲۴

۲۰ -۲۶.  
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، صص ۲۵ العدد ،املعاصر الفکر نشرية ،»الفلسفية سارتر مصطلحات« ؛)۱۹۶۷( رجب حممود، .۲۵
۲۰ -۲۳.  

 هفت« ،وعرفان کالم و فلسفه نشريه ،»مارکس شناخيت دين رهيافت« ؛)۱۳۸۷(حسن  اسالمي، .۲۶
  .۲۴۲- ۲۱۱، صص ۳۸ مشاره »آمسان

 اساس بر شاملو امحد و. اليوت.اس.تی یانديشه و شعر بررسی« ؛)۱۳۹۱( حسن بريق، اکربی .۲۷
  .۶۶-۴۳، صص ۱۲ مشاره ،زبانی جستارهای نشريه ،»مدرنيته هایمؤلفه

، ۱۰و۹ مشاره ،گوهران نشريه ،»شاملو اشعار در دوسويگی گفتمان«؛ )۱۳۸۴( رضا براهنی، .۲۸
  .۶۶-۳۶صص 

 ختصصی – علمی فصلنامه ،»)ع( صادق امام آثار در ادبيات جايگاه« ؛)۱۳۹۱( خليل پروينی، .۲۹
  .۲۴- ۱صص سوم، مشاره ،طباطبائی عالمه دانشگاه

 نشريه ،»شاملو امحد شعر در آن کارکردهاي از وبرخی باوری انسان« ؛)۱۳۹۰( شاهرخ حکمت،  .۳۰
  .۱۴۰-۱۲۱، صص ۸ مشاره دوم، سال ،فارسی درادب عرفانيات زباا و ادبيات

- ۱۷۱صص ،۳۲ مشاره ،فارسی وادبيات زبان نشريه ،»ادبيات تعريف«؛ )۱۳۸۰( حممود فتوحی، .۳۱
۲۹۶.  

 ،ادبی حتقيقات مطالعات وادبيات زبان نشريه ،»تصوير« ؛)۱۳۸۳( نگرش عاطفه، حممود، فتوحی، .۳۲
  .۱۱۲-۹۳، صص ۲و۱ مشاره

 ،تطبيقی ادبيات ینشريه ،»ماغوط و شاملو اشعار اجتماعی زمينه«؛ )۱۳۸۸( فاطمه قادری، .۳۳
  .۱۳۲-۱۰۹، صص ۱ ، مشارهكرمان باهنر شهيد دانشگاه

 دانشکده جمله، »بهاين سيمني شعر در خيال ور هایوجلوه ادبيات« ؛)۱۳۸۸( شفيعی کدکنی، .۳۴
   .۱۲۰-۱۰۷، صص ۲۸ مشاره ،مسنان انسانی علوم

  .۲۷-۱۸، صص ۶۳ مشاره ،حافظ نشريه ،»ثالث اخوان هاینااميدی«؛ )۱۳۸۸( حممد مريزايي، .۳۵
 ،تطبيقی ادبيات نشريه ،»پژوهش هایزمينه و تعريف تطبيقی ادبيات«؛ )۱۳۸۹( هادی منظم، نظری .۳۶

  .۲۳۸-۲۲۱، صص ۲ مشارهكرمان،  باهنر شهيد دانشگاه
 

  

  

  

  

   



  ۱۳۹۳، شتاء ۱۶السنة الرابعة، العدد  ،حبوث يف األدب املقارن/ ۶۲

  

  )فارسي -مطالعات تطبيقي عربي (نامة ادبيات تطبيقي كاوش

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي كرمانشاه

  م  2015/ ق. هـ 1436/ ش. هـ 1393، زمستان 16، شمارة چهارمسال 

   در احساس و انديشه ديالكتيك بررسي

  1شاملو احمد و ماغوط محمد شعر

   2ميخرّ مهدي
  ، ايراندانشگاه حكيم سبزوارياستاديار گروه زبان و ادبيات عربي، 

        3نودهي مهدي                                    
  ، ايراندانشجوي دوره دكتري دانشگاه حكيم سبزواري

                               چكيده

 شود،مي محسوب سپيد شعر پيشگامان از كه است سوري مشهور نويسنامهنمايش و نويسنده سرا، چكامه الماغوط محمد

 وي سركشي و عصيان از است برايندي امر اين. داشت سوريه ادبيات در ويژهه ب و عرب ادبيات تكامل در بسزايي ثيرأت او

 زبان در او همتاي.دارد همخواني معاصر انسان ذهن با كه شعري فرم يك به رسيدن نتيجه و شعر كالسيكي قالب و فرم بر

 ادبي گوناگون هايزمينه در او. شودمي محسوب سپيد شعر پيشگامان و معاصر شاعران از كه است شاملو احمد فارسي

 به نسبت اندكي اختالفي با و است داشته تاليفع هازمينه ديگر و تلويزيوني هايسريال نامه،نمايش روزنامه، چكامه، چون

 تطبيقي ادبيات هايبرتكنيك تكيه با و نظري چارچوب در تا است برآن مقاله اين .بيافريند ادبي ايگونه توانست ماغوط

 بواسطه كه دهدمي ارائه ايانديشه خواننده به سو يك از لذا. سازد روشن خواننده براي را شاعر دو هنري عريان يتجربه

 برد تا افكندمي سايه انديشه و عاطفه ديالكتيك به سو ديگر از و يابد وقوف انديشه و عاطفه وبويژه ادبي هايسازه بر آن

 كه دارد تمركز امريكائي مكتب بر تحقيق اين در پژوهشي رويكرد. كند واكاوي ادبيشان توليد در را شاعر دو عاطفي ثرأت

  .رود مي فراتر »زباني اختالف« و »ثرأت و ثيرأت« ي رابطه از

  . تفكر ،عاطفه شاملو، احمد الماغوط، محمد تطبيقي، ادبيات :كليدي واژگان

 
  

                                                           
1
  5/12/1393: تاريخ پذيرش                                       27/9/1393   :تاريخ دريافت - 

2
  .khorrami.dr@gmail: رايانامه نويسنده مسئول - 

  mehdinowdehi@Gmail.com :رايانامه- 3

  

  


