
Print ISSN: 2676-6515 

Online ISSN: 2676-6523 

Journal of Research in Comparative Literature 
https://jccl.razi.ac.ir/  

 
 

 

Research article 

Research in Comparative Literature (Arabic and Persian Literature) 

Razi University, Vol. 11, Issue 3 (43), Autumn 2021, pp. 1-20 

Common Features Between Sharyar's Heydarbaba Salam and Aljavaher's 

Dejlat Alkheyr (a Comparative Study) 

Abdol Ali Al Boyeh Langroodi
1
 

Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Imam Khomeini 

International University, Qazvin, Iran 

Hojat Ranji
2
 

PhD Student in Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Imam Khomeini International 

University, Qazvin, Iran 

Received: 03/19/2018  Accepted: 12/23/2020 

Abstract 
Shahryar and Javaheri are among great contemporary poets respectively in Iran and Iraq. They 

shared the same experience in life. Both have tasted the bitterness of exile, which led to creation 

of precious works such as Sharyar's Heydarbaba Salam and Aljavaher's Dejlat Alkheyr . Each of 

these two works is unique and highly distinctive to each writer , for each reflects the eagerness 

and attachment to the motherland and the feelings of homesick and nostalgia . Apart from that , 

both of the poets are seriously devoted, devotion to the social issues in Shahryar's work and to 

political problems in Javaheri's work are quite visible and tangible .They showed the proceedings 

of their time generally in their works and particularly in the two aforementioned works. Sharyar 

and Aljavaher depicted the eye-catching scenes of their motherland so marvelously that their 

works are more like a beautiful landscape than poetry . Shahryar appears in his work literally 

romantic so does Javaheri , though there is trace of social political realism in his ode. 
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 حمّکمةمقالة 

 بنی العريب والفارسي(حبوث يف األدب املقارن )األد
 02-3، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد احلادیة عشرةجامعة رازي، الّسنة 

 )دراسة مقارنة( للجواهري «دجلة اخلري»و لشهراير  «حيدراباب» املالمح املشرتكة بنی

 1يبویه لنگرود آل يعبدالعل
 یرانإإلمام اخلمیين الّدولیة، قزوین، جامعة ا ،نیةة العلوم اإلنسایّ كلّ ،  وآداهبا العربّیة الّلغةستاذ مشارک يف قسم أ

 2يحجت رجن
 یرانإإلمام اخلمیين الّدولیة، قزوین، جامعة ا ،ة العلوم اإلنسانیةیّ كلّ وآداهبا،   العربّیة الّلغةطالب الدّکتوراه يف فرع 

 8/5/1331 القبول:  1/7/1341 الوصول:

ّّ امل  صل

جتـار  مشـةكة وقری ـة  حیاهتمـاِن عاشـا يف الّـيی، يف العصر احلدیث م الشعر یإیران والعرا أعالاجلواهري من دي مه حمّمدیُـعترب شهراير و 
منظومــــة  الـــدال، ّســــّیماخشــــعریة آاثر ى إىل خلــــق و رـــد  ملنفــــا، دـــا أدّ الغربــــة وا ســـرأ رأســــهما وذاقـــا أمتعـــدا عــــن م  ؛ فكالمهــــا ابجـــدا  

دى لـ ق الشـدید بـ منهمـا ابحلنـا اجلـارىل إىل الـوطن والتعلّـ یتمیّـز كـ    .لجواهريل «اي دجلة اخلري»لشهراير وقصیدال  «سالماباباي حیدر »
اجلیا( )النوســ عـن الیو وبیـا وذكـرايل ال فولـة واملا ـ   ابلغربـة وعـدِم التكیّـع مـو الواقـو والظـروىل اهی ــة بـ ، وال  ـثِ  صـاح   والشـعورِ 

رانیـة عنـد جتماعیـة اإلییـة عنـد اجلـواهري واّلتزاُم جُتـاه الرضـااي السیاسـیة العراقّهمـا مـن الشـعرامل امللتـزما، فـافوإعادهتا. فضال  عـن هـيا، 
هتمـام من مالمح شعرمها ال ارزال، حیث استخدما أشعارمها علا وج  العموم وقصید یهما امليكور ا علا وج  اخلصـو  لاله  شهراير 

، شـ   ششـعار الشـعراملا یُ ثـر دّـكبـة وصـفا  ُمـيهال  یشـ   برسـوم الرسـاما أمبـا رـري يف بلـدیهما إىل جانـب وصـفهما لل  یعـة اجلمیلـة واخلاّل 
  ورومن یریتُــ ،مــن الواقعیــة ســ ة  يف قصــید   م   إّ أنّ  رومن یرــ   أنَّــ  مــو مــا للكلمــة مــن معــر واجلــواهري  بكــ ّ  یرــ   رومن  شــهراير شــاعر  ف

 .اجتماعیة وسیاسیة

 .  املرارنداأل ،اخلري، دجلة سالم اياباب رشهراير، اجلواهري، حید :املفردات الّرئيسية

                                                                                                                                  
 a_alebooye@hum.ac.ir                          . العنوان اإللکةوين للکا ب املسؤول:1

 hojjat.ranji@yahoo.com         . العنوان اإللکةوين:2

https://jccl.razi.ac.ir/


 1334 خریف، 34، العدد احلادیة عشرةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  0
 

 

 . املقّدمة3
 . إشکالية البحث3-3

 مـن أشـهر أق ـا  املدرسـة الفرنسـیةوهـو  1«میفـان  یجـ» فـ عرّ یُ .  يف  عریـع األد  املرـارن تضار  آرامل النرـاد وال ـاحثا
، ومــا  ــدین بــ  اآلدا  بعضــها ا بــ ع   آاثر اآلدا  املختلفــة مــن  حیــة عالقتهــا بعضــهدراســة »  ـشنّــيف األد  املرــارن 

 خ للعالقــال اخلارجیــة بــا األدا یــؤرّ  اّلــييالعلــم »  نیمــ  هــالل أنّــبینمــا یــري  ُ  (.18: 1184وزان،  حمّمــد) «لــ ع 
ی  ث عـن دراسـال التـ وري والتـ ور بـا أریـق أد  قـوم  مـن   ـورال خاصـة وبـا اآلدا  الرومیـة اآلخـرى مـن   ـادل و 

دراســة الصــالل األدبیــة »األد  املرــارن هــو  أنَّ  مــن التعــاریع أعــالهیتضــح (. و 18: 1187هــالل،  نیمــ  ) «و فاعــ 
عتـرب  ُ  الّـيعالقال من مظاهر أرخيیـة و وحا رها، ومعرفة ما  ظهره هيه الومواطن التالق  با اآلدا  العاملیة يف ما یها 

ابألجنــاو واملــياهب األدبیــة والتیــارال الفكریــة أو األصـــول ة علــ  هــاهرال التــ وري والتــ ور فیمــا یتعلــق مــن املؤشــرال الدالّــ
 عــاو وكــاك   اّلــيالعامــة والفنیــة لــلد  وابلتــاا دراســة املظــاهر األدبیــة املتعلرــة ابملو ــوعال، واملواقــع، والشخصــیال 

 (.  2ک، مفاهیم النردی  ولیرنعن  ، نرال  11 :1184، وزان حمّمد« )األد 
كــ ول مدرســة أسســت   عتــرب املدرســة الفرنســیة و نظــري و   یــق هــيا النــوع األد .بتعریــع  ت  مــدارو قامــ هنــاأ أربــوُ 

يف األد   رواب الشــرقیة واألملانیــةو إا جانــب مدرســي أ عــدها املدرســة األمریكیــة، مــن أهــم هــيه املــداروالدراســال ومــن ب
یـز بینمـا جتُ  ىل يف اللغـال بـا هـيه اآلدا  أصـال  خـتالاّالفرنسـیة  عتـرب  أنَّ عن ها ا املدرستا،  ار  األهمّ . والفاملرارن

ولكـن مهمـة األد  املرـارن ّ یرتصـر  (.13: 1171كفـايف، ) هيه املرارنة با اآلاثر املوجودال يف لغة واحـدالاألمریكیة 
مثــ  هــيه » علــا دراســة العالقــال األدبیــة وموا ــو التالقــ  بــا اآلدا  املختلفــة وال  ــث عــن التــ وري والتــ ور بینهمــا ألنَّ 

، وارنو  )ولیـ « الدراسال ّ  سمح لنا بت لی  عم  فـين منفـرد واحلكـم علیـ ، أو حتـن أن نـدرو ارمـ  املركـب ملنشـ ه
أّ وهــن معرفـــة  هــيه وهائفــ  ضــیع مهمـــة أخــرا لــلد  املرــارن إلــن جانـــبنُ  حــان الوقــت لكــ ذن إ(. 77: 1111

ص یال الرومیـة والوطنیـة حتـن یكـون قـد   ـور وازدهـر مـن خـالل عن الع ا  خرا و عریفها ابألد  الرومن بعیداآلدا  األ
  ع .ل عارىل بعضها 

يف بیئاهتمـا الثرافیـة حـ  يف  (1)واجلـواهري (1)شـهراير ركـ   الّـييیـربز يف مـدى التـ وري  آنفـا   هوخرُي دلی  علا ما ذكـر 
مل الشـعرامل  ورا  الشـعرامل یرلّ یت  يف اآلفا  بفرید ـ  الرائعـة حیـدرابابا شهراير فياع ص  خارج إطارها؛ ف مّ  دونـ  فیهـا وهـا هـّو
بـــــ مهـدي بیـال أو لـو و  «دده قورقـود»بــــــ أو لـو الل یع بدر  كع د -ّ حصرا  علا س ی  املثال و  -الةكمان يف العرا  

  ، جنـــدهم واكونـــ(17: 1411 دوســـي،« )طوزخورمـــاطو»بــــ وامساعیـــ  ســـرل  وركمـــان  «دســـتاين مـــورؤ قیـــةاباب بـــري ع»
حیــث  یــةأبر ، 3«غوزكآ شــی  میــ »الربوفســور  یصــفهاوشــعر شــهراير كمــا . ونشــاطا   اين   ــورا  كمــادون يف الشــعر الة دویــز 

،كــمــن   النــاو ایتجــ  إلیهــ قلعــة العمــود الشــعري (. وأمــا اجلــواهري فكــان 185: 1484 شعردوســت،)   حــد   وصــو  
صیت  ويف أشعاره كـ   مـا شـهده األد  العـر  منـي ههـوره جتمو يف شخمن النراد العر ؛ حیث ا کما یرا کثري   األخريال

                                                                                                                                  
1. Van Tieghem 
2. Rene Wellek, Concepts of Criticism 
3. Namık Açıkgöz 
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كمـا وصـفها  –)اي دجلـة اخلـري(    الشـهريالوالشـعر مبـا فیـ  مـن  تلـع أ را ـ ، فكانـت مل متُـ الشعریة من الشخصیال
 ع فا  جدیدا  يف شعر احلنا والغربة العر .نم -ابملل مة بع  النراد

 األمهّية واهلدف. الّضرورة، 3-0
ابلنســ ة لتناولنــا اــيا املو ــوع وعــن  ــرورال دراســت  فــال بــّد لنــا مــن الرــول إّن دراســة مو ــوعال كهــيه     ــمن وأمــا 

 عتـرب مـن الدراسـال األدبیـة ااامـة كیـث یكشـع عـن العالقـال الثرافیـة واألدبیـة و سـعا لتثریـع  اّليالدراسال املرارنة 
اآلاثر الشــعریة اخلالــدال، والشخصــیال الع رریــة ومــدى   وراهتــا و عریــع و زویــد الشــعو  مبــا عنــد الشــعو  األخــرى مــن 

األدبیة ح   صعُد بثرافتها ومعرفتها إىل مكانة سامیة ومرموقة. ومبا أّن الشـاعرین أي اجلـواهري وشـهراير یُعـّدان مـن أبـرز 
  األد  أن نسـّلأ  الضـومل ن س و جنمامها يف العصر احلدیث، نرى أن  من الواجب علینا كدارساّليیالشعرامل املعاصرین، 

حیــدر »علـا هــيیِن الشخصــِا الفــّيیِن ومــا  ركــا لنــا مــن آاثرمهــا الرائعــة يف تــال األد ، خاصــة رائعتیهمــا اخلالــد ا ومهــا 
 «.دجلة اخلري»و « اباب
 . أسئلة البحث3-3

لیهمـــا واإلجابـــة إىل هـــيا يف هـــيا املرـــال، دـــن بصـــدد دراســـة حیـــدراباب ودجلـــة دراســـة  كلیلـــة ومرارنـــة  و ســـلیأ الضـــومل ع
 ؟السؤال: ما ه  املضاما املشةكة واخلصائص الشعریة بینهما

 . خلفية البحث3-3
هتمــام دراســال كثــريال او  وأشــعار مها يف بــؤرال كــومــن ال  یعــ  أن ی ایعتــرب شــهراير واجلــواهري مــن أبــرز الشــعرامل يف عصــرمه

قمنــا  الّـييدیـدا  هــا ا الرصـید ا. ولكـن حسـب معلوما نـا وال  ـث ما اليا یـة وأشـعارمها وأفكارمهـا وكسـريهت إىلت ـرُ   
 و یـــة عــــن هـــيا املو ــــوع م جنـــد دراســــة بشـــك  كتــــا  أو مرالـــة،  رــــوم بدراســـة ومرارنتــــ ، ومعظــــم كة العنكبـــ  يف الشــــ 

 الدراسال كما یل :وهيه ،  ري ها ا الرصید االدراسال   رقت إىل أشعار 
 ادبیــــال م العــــال»خــــرین، ّش نشــــرها مبجلــــة ملهــــدي دــــت ن واأل «ري وشــــهرايري جــــواه دیــــن در اندیشــــ »مرالــــة 

ة واملختلفــة فــن أشــعارمها كارمهــا فــن الــدین واملضــاما الدینیــة املشــة ك ناولــت آرامل وأف اّلــي. 15 الــرقم ،1481«    یرــ 
شـري يف تتمعـ ، هادفـا  إلـن اف ـة التـدین الركاف ة اخلرافـال السـائدال ومكمكف ما اجلواهري فاهتم فن شعره مبو وعال  

اإلصال  فن الدین، وأما شهراير فنظر   فن الـدین نظـرال أساسـیة حیـث یرـوم الشـاعر بت یـا و و ـیح اخلصـائص الرئیسـة 
 الدینیة.

احلســـن  لــــ: أ  «وجـــواهري شـــهراير شـــعر بـــر یـــ ك  اب وعربـــن فارســـن اد  دو در عاشـــورای  شـــعر بررســـن»مرالـــة 
 «عاشـورامل»دراسـة مو ـوع متّـت . حیـث 7 الـرقم ه.ش، 1411 ، عـام«اپیـدارا ادبیال» لةهبشي، مبج املردس  وزهرا

ینتمـــ  إلـــن تتمـــو شـــیع  ومرارنـــة هـــيه األشـــعار  ا  شـــیعی ا  منهمـــا شـــاعر   ّ  كـــون  كـــل أعنصـــر مشـــة كالشـــاعرین   يف أشـــعار
 .ة واملختلفةكشع عن العناصر واملضاما املشة كوال

 ، وه :هدهما علا حِ یالشاعرین وقصید   منوهناأ مراّل أخرى درست كاّل  
لی ــم معــروىل  «أمنوذجــا وركــوجی حیــدراباب الســیا  ركوبدرشــا  شــهراير حســاحمّمد أشــعار فــن انكــامل صــورال»مرالــة 
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. یتصــدا املرــال دراســة ارــاّل الثــاين العــدد ؛1343 صــیع؛ التاســعة الســنة« وآداهبــا العربیــ  الّلغــة» ور ــا كیــاين. تلــة
 .  لور يف قصائدمها اّلييواحلنا  عاشها الشاعران يف أايم ال فولة اّليیاال الریفیة ة فن احلكاملشة 

 العـدد ،1471 ، الربیـو والصـیع، عـام«شـناخت»ملنصـور وـرول، تلـة  «سـالم حیدرابابی  ومنظوم  شهراير» مرالة
ویــةجم  «حیــدراباباي ســالم» الشــاعر وفرید ــ  ویت ــدا عــن نالیــال منظومــةهبــا ىل عــرّ . وهــ  مرالــة كت ــ  الكا ــب یُ 11

 من مراطعها إىل الفارسیة. عدیدا  
 رـم  مبرارنـة هـا ا  م هـا حسـب  صـف نا اـا؛ردیة قیمـة، لكنَّ  شم  هيه األكاا مالحظال واستنتاجال كلیلیة ون

سـ ق إلیـ    م جدیـد   . إذن دراسـتهما مو ـوع  عـابرا   الرصید ا واكتفت بعضها بيكرمها وذكر خصائص ومضامینهما ذكرا  
 .أقالم ال احثا والناقدین من ق  ُ 

 ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ  ـ3-5
نستشهد لت یا املشةكال بینهما سو ل  مرارنة يف أسلو   وصیف  وكلی سندرو يف مرالنا هيا أشعار الشاعرین اهددال دراسة

وسريهتما هيه فهما  جیدا  نرى أن التعریع بصاح یها األشعار ولفهم  بعینال ومناذج شعریة من کال الشاعرین كسب الضرورال
 موجز،  روري.بشك  ولو اليا ی  

 . البحث والّتحليل0
 «اي دجلة اخلري»التعریف بقصيدة . 0-3

 نـــو  »و « املرصـــورال»و « أخـــ  جعفـــر»األخـــرى كرصـــیدال  إىل جانـــب قصـــائد اجلـــواهري« اي دجلـــة اخلـــري»إّن قصـــیدال 
، عاصـمة  شوســلوفاكیا، عنــدما اســترر «بــرا »بـــ املــیالدي  1111ائده، أنشــدها شــتامل عـام ،  ُعــّد مــن أشـهر قصــ«اجلیـاع

هــيه الرصــیدال (، و 1: 1714بــربا   ــیفا  علــا اكــاد األدابمل التشوفســلوكیا لیرــیم  بعــدها فیهــا ســ و ســنوال )املخــاليف، 
اره إىل مغــادرال العــرا  هــو وعائلتـــ  ميــّر شزمــة نفســیة حــادال، إوـــر ا ــ ر  انكــهـــو  »و نظمهــا اجلــواهري مــن قصــائد املنفــا 

وي الرصــیدال كتــ .(183: 1181بّنــی ، « )املــیالدي 1111واإلقامــِة يف مغةبــ  يف  شوفســلوكیا وكــان ذلــ  يف صــیع 
الشــاعر مــن اإل ــةا  ال ــافح لــدى    مبجملهــا حالــة  ثّــمتُ  الّــيا  كمعظــم قصــائده وهــ  جــدّ  بیتــا  وهــ  طویلــة   118علــا 

 فافها. وهـ  علـا ذیـوع الصـیت حیـث یعرفهـا كـ  و ( وشوق  اجلارىل إىل وطن ، إىل دجلت  1 :1181، املصدر نفس )
  ناه امل ربون. اّليك  عراق  علا اخلصو  و و  عر  علا العموم

 (3)«حيدر اباباي سالم»نبذة عن . 0-0
يه التســمیة بــا أو حیــدراباب، كمــا شــاعت هــ (Heydər babaya səlam)ابلةكیــة الال ینیــة: « حیــدراباباي ســالم»

  عـينللهجـري الشمسـ ، و  1447و  1411ام  أنشدها بـا عـ لرصرها، اسم أطلر  الشاعر علا تموعة شعریةالناو 
حــي اآلن إىل األملانیــة، ارموعــة  ــرجم برریــة الشــاعر  رعــرع يف ســفوح .  ســم ج ــ   احیــدراباب و  «ســالما  علــا حیــدراباب»
مـــن مائـــة لغـــة  عـــدد اللغـــال املـــةجم إلیهـــا أكثـــر  ی لـــ  بیـــة، الفارســـیة، والكردیـــة حـــ  ی الیـــة، الروســـیة، العر نكلیزیـــة، اإلاإل

 ههــي»مهــدي بیــال العراقــ  حیــث یرــول  م ّمــداد یصــفها ابملل مــة كهنــاأ بعــ  مــن النّرــ. ف(17: 1411)دوســي، 
 صفهای الت  ةیرذألا ابللهجـــة  ركالت رالشع وئروا من وه  یبدأو رعشـــا كّ  منـــال بعـــد فیما أصـــ  ت الت  المل مة
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ــــــــــباد النّرمــــــــــن  ر  ثیك  إلنســــــــــانیةا نیمالمضا من بــــــــــ  تزمّی لما  ال ّ ( العالم  رالشع)و أ «دب العالم ألة اخــــــــــريذ» ـ
وهــــــــ  مــــــــن نــــــــوع الســــــــه  ، بولسألوا  الشك ف  لمــــــــااجلو فةطالعا قصدو اثروالتال یاة  ف   بجار و والفلسفیة

 (.  1771بیال، « )املمتنو
لــو  ــ  منــ  النــاُو مــن حیــدراباب مبثابــة م ــورد حُ «.  الزحــامثــريكالعــي    املنهــ » املثــ  العــر  مثــال علــن هــيا فهــ  خــريُ 

یـران، اهتـا وإنشـاد نظائرهـا علـ   رارهـا یإكها وذیـوع صـیتها قـام الشـعرامل مب ا فمنـي إنشـادعامتهم إلن خاصتهم وهم الشـعرامل، 
، در آنکـــارا ایـــران ســـفارلفرهنگـــ    رایـــزينالوســـ ا )ســـیا أة ىف یـــكیـــا، العـــرا ، وال لـــدان الناطرـــة ابلة كنهوریـــة أذربیجـــان،  ر 

 “Türk dünyasından izler” نظــريال )نرــال  عــن بــر م  411إىل (. كیــث یصــ  عــدد هــيه النظــائر 13: 1481
 يّن كــ، ل ــري  ك أنــت شــاعر  : »ت یشــاع صــ  عنــدما أّمــ قــولدفــو شــاعر  إا إنشــاد حیــدراباب فهــو  الّــييوأمــا األمــر  ( ـالــواثئر 

ن بعـدما ل ّـت  كـول  أمـطلـب (، فلـّي األبـن 18ن: م.« )، فهمتـ  أ  أیضـا  ت ـ ، إن أنشـدل بلغتنـاكفهم ما   قدرسع ّ الل
 مــا أشــاره إلیــ كانــت ین وعــا   كنــدامل رهّبــا. وهبــيال املل مــة املعجــزال زاد الشــاعر يف لغتهــا األم روحــا  وااســا ، وجعلهــا كــرا  بعــدما  

يه هــ أفــواه املثرفــا والشــعرامل يف مّ كــان نظــام ال ــا ول العنصــري یرـوم بت دیــدها و كــوذاأ حینمــا  (، 141: 1485، شـهراير)
 (.17: 1485، شهراير) الّلغة

د تِــال الشــاعرین ینتســ ان إىل حم  كــ شــةاكال  جتمــو بــا الشــاعرین، وهــ :ا دــا ذكــر يف الترــد  املــوجز أّن هنــاأ   ــّا 
عاشــاها  اّلــي ال یئــة والرضــاايو الظــروىل،  الرــرن العشــرین، وإنّ  ن یعیشــان يف، وكــامهم الســالشــریع وهــو أهــ  ال یــت علــی

الرـــرآن، و تلمــيا علـــا أیـــدى مـــا  علّ و  يف الكتا یــب الـــدروو الســـائدال عندئــيثــريا ؛ فكالمهـــا درســـا ك تشــاب  بعضـــها بعضـــا  
 ن. وكالمها  يوقا أم املنفا والغربة.یاألسا يال وكالمها من الشعرامل ارید

 امنی املشرتكة بنی الشاعریناملض. 0-3
 والفراق احلننی إىل الوطن. 0-3-3

عـاش فیـ   الّـيينسـان وـّب موطنـ  واملكـان إ فكـ   هاهرال إنسانیة عامة، ّیست یو املرمل التخل  عنهـا،  1احلنا إىل الوطن
لــوطن، یعــود إلیــ  ورــدد يا اوبســ ب هــيا اّنتمــامل والشــو  اــأمضــا فیــ  املرحلــة ال فولیــة  اّلــييما املكــان ّســیّ  و رعــرع

ی عـــد مهومـــ  حـــ   یســـتنجد ذاكر ـــ  مســـتيكرا ذكراي ـــ ســـ ب كـــان،  يف هـــيا اللرـــامل شيّ دونـــ  اللرـــامل وإن حالـــت الظـــروىل 
 أحاسیسـهم جتـاه األوطـانر أن یصـوّ  الشـعرامل عمومـا اسـت اع ، ومـن بـا النـاولمن الوطن هبـيه الـيكراي ض حرمان ویعوّ 

شـتیا  واحلنـا اجلـارىل عنـد الشـاعرین إىل الـوطن ومـا النظر يف حیدراباب ودجلة اخلري هو اّ ل ما یلفتأوّ ؛ و رائعا    صویرا  
یتعلـــق بـــ . فهـــيا لـــی  بغریـــب إذ نـــرى أن الشـــاعرین كـــا  یعیشـــان يف الغربـــة عنـــد إنشـــاد  فیـــ  مـــن األمـــاكن واجلمـــال ومـــا

و ـربت األايم  عـن مسـرأ رأسـ  فـةال بعیـدا  عن أوطا ما، وأما شهراير فكان یسـكن ب هـران يف  لـ  ال أشعارمها بعیدینِ 
 :ابتعد عنها ووص  إىل  ایة عمره بدون أن یلتر  هباي الشاعر وصدیر  و بینهما أ

 ,Heydər Baba, yolum səndən kəc oldu بیين وبین   ر  الدهر   حیدراباب؛

 ,Ömrüm keçdi, gələmmədim, gec oldu ب   اع عمري وفال األوان وم التق  

                                                                                                                                  
1. Homesickness 



 1334 خریف، 34، العدد احلادیة عشرةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  6
 

 

 ,Heç bilmədim gözəllərin necoldu حص  جبمال  ونیال   اّلييأعرىل ما وم 

 ,Bilməzidim döngələr var, dönüm var ومنع فال   طر   فی   م أكن أعرىل قأ أن الدهر  

 .Itkinlik var, ayrılıq var, ölüm var فردان  وفرا   ودال  فی  

 (41: 1485)شهراير، املر و الـسادو؛  

واهري فرد وط  مغةب  ومنفاه وهو بـرا . هـيا احلنـا یتجسـد مـن م لـو الرصـیدال يف مناداهتمـا حلیـدراباب عنـد وأما اجل
 شهراير ودجلة اخلري عند اجلواهري.

بشــك   یســتن ر و  ناجیــ  مــن بعیــدحیــث یُ  ؛هــا كــاد أن  شــم  كــّ  مراطع حلیــدرابابشــهراير  هــيه الظــاهرال أي منــادال
عتــرب لــ  ره مبا ــیهما وذكرايهتمــا فهــو یمــن أ رابــ  ویـيكّ    خ ابــ  إىل اإلنسـان ویت ــدا إلــن أحــد    یوّجــالسـؤال والــرد، وك نّــ

)علیــزاده، « تخیلــ  ویــراه يف خیالــ  ویر ــا بــ ی ،ان قــد یــراه يف املا ــ كــمشــاهدال مــا     ّیرــدرفردوســ  املفرــود ومبــا أنَـّـ»
   ادلـ  ش ـا منـ  یرینـا   سـالمال علیـ   ـردّ  نأ دجلـة مـن  ـا  طال بعید من بت یة   قصید   یفتتحفــــ( وأما اجلواهري 41: 1471
 :برول  وذل  ركاهبا يف یسري اّليي اخلري ىلإ  شري كنیة   وه ( ال سا ا أمبــــ ) اا یا  مكنّ  الشعور نف   

 فـــ ـــــ ییين بُعــــد   عــــن   ســــف    حّییــــتُ 
 

ـــــــــــــاِ  اي أمّ  اخلــــــــــــري دجلــــــــــــة   اي   ال سا ـــ
 

 (774: 1777 ي،)اجلواهر 

أن  نراي   شفراحها وأ راحهـا وهـو ینظـر إلیهـا برل ـ ، يف حنـا یتمنّـكحیث موطن ذ »اجلواهري یعیش يف اشتیا  لدجلت  و 
ثـرال وروده منـابو املـامل املختلفـة علـن الـر م مـن صـفائها؛ ك  لیـوم مو ـ ، إذ م رـد علـن  فن ـكيف دجلة   قار    ون من شراعِ كی

 (:14أ: . ، ّوفارو  اينالسل)« ما ی ّ  أوام ، وی ف مل اب ع ش 
 وددُل ذاأ  الشـراع  الــرخص  لـو كفــين

 

ــــــــ    ُوـــــــاأ منـــــــ   ـــــــداال  ال ـــــــِا ُی وینــــ
 

 (774: 1777 ،اجلواهري)
 الشـاعر حنـاو وهيا احلنا م یرتصر علا دجلة ف سب وإمنا یشم  العـرا  وبغـداد وسـفو  رافدیـ  وما ـ  وطنـ  وأهلـ  

 ف ـنّ  ؛جعفـر وأخیـ  أمـ  طیـعُ  ههـزّ  نأ بعـد نشـاط  وعـاود اسـتفا  الّـيي النـائم ربكانكال كان املرحلة ههي يف ه األ اىل
 یشـعر الّـيي واحلنـا واحلزن اللوعة دلجسّ  ّه ة   شعریة   اما   نفس  من فريىل امحماسنه ووارل ام ّمته اّلي الةبة اىل
 :قائال   فصد  لنفس  ابلنس ة الرمزین هيین جتاه ب 

 لّفهمــــــایُ  أعمـــــا كـــــرى  ـــــجیع  واي
 وجـــوى   فرقـــة   مـــن وحســـ كما حســـي

 

ــــــــــــاِ  لــــــــــــعَّ    دونِ  م مــــــــــــورال   يف احل ی 
 ی كــــــــــویين كــــــــــاجلمر  ــــــــــرِم   بالعــــــــــ   

 

 (781: 1777 ،اجلواهري)
 یلتریـان والشـعر واحلـب  . وطنـ  مـن املنفـ  والشـاعر ح ی تـ  من اهروم العاشق نري احلنا  يف هيه الرصیدال هم   یلراه

دائمـــا عـــن نالیـــال  –(. واجلـــواهري يف  ربتـــ  كـــان ی  ـــث جریـــدال األهـــرام: 1778 ي،)حجـــاز  اجلـــواهري. قصـــیدال يف
إىل مالعــب طفولتــ  وحجــر أمــ ، وكمــا  ن رــد فیــ  الــدىلمل والرــیم اإلنســانیة الن یلــة؛ اــيا جنــده يف شــعره وــنّ املكــان؛ أل

يف ختلیـد األرض واحلـب  نفـا سـ  ا  أزمتـ  يف الـوطن وامل ت  وفرحـ  يف النجـع واحلوا ـر العراقیـة وكانـیشتا  إىل موطن ح ّ 
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 (.471: 1777)الی م،  وال فولة
ّبتعـــاد الشـــاعرین عـــن  حلیـــدراباب ودجلـــة اخلـــريمـــن الســـمال ال ـــارزال  ربتـــیع ق بـــ مـــا یتعّلـــ وكـــ ّ إىل الـــوطن احلنـــا ذن إ

  وهــــ  قریــــة ّدد لدیــــاهــــاملكــــاين اإلطــــار الــــوطن عنــــد شــــهراير ّیتجــــاوز مفهــــوم طوعــــا ، و  قســــرا  أو همایرأســــ  مســــر 
حــ  ما ــی  كّلهــا العــرا   یشــم  و  النجــع األشــرىل وبغــدادحــدود یتســو ویتجــاوز وهــو لــدي اجلــواهري  «خشــكنا »

 .یدوار ال عید
 الطبيعة ومجاهلاتصویر . 0-3-0

 عنهـا ركاهـا وابتعـدا  الّـي ، كمـن يف ال  یعـة ونااـا اخلـالّ قـان إىل موطنهمـا  وّ تالشاعرین ی جعلت اّليإحدى األس ا  
 رآهمنـي فـتح عینیـ  للـدنیا   ألنّـ ؛ا  نّـ ا  ح ّـ هـاو ّ فهـو اإلنسـان  إلیـ  ینتمـ  الّـيي. وكیفما كانت ط یعة املكان علا مض 

أوّــر فــن » درابابیــح يف كمــا یرــول هــيا اجلمــال ألنّ  عــن نــال ال  یعــة شــهراير یت ــدا دومــا   فلــيا .  روحــ ناُلــخــاو ف
ام كرّســ  یال  نــ ا  یصــفها وصــفبســ ب هــيا التــ وري و  ؛رهافكــأدمــ  و يف و  (45: 1485)شــهراير،  «لــ مي مل وکــّ  شــ  روحــ

 ( فشــهراير17: 1481ن ســیموندی  )مــوران، كمــا نرــ  سـررا  عــ« صــامت   والرسـم شــعر    طــق   الشــعر رســم  »فـــ مـاهر 
ع الــثل  ورقــص ر وزحــل  یعــة ومــا فیهــا مــن الســه  واجل ــ  والنهــر والشــجاللوحــال عــن ا أنــ   بشــعره ولغتــ  احللــوال یرســم 
ـــة قریتـــ كأماألربعـــة و  والفصـــول  االســـ  « ن ال  یعـــةموســـوعة مـــن  صـــاویر ولوحـــال نیلـــة عـــك حیـــدراباب ]فهـــ  » ؛ن

ون كــو  كمــا لّر ــ  بعــ  النرــاد،  «ال  یعــة والرریــة»شــاعر   الشــاعرإن اعتــرب   ا  (. وم نــيهب بعیــد51: 1471)علیــزاده، 
 يف الثل  حیث یرول: انغم    جال    حِ   نفس  هيه ال  یعة من اجلمال والعيوبة كیث یتخی

 Mənim ruhum elə bilin ordadır ك ج     روح   تجّول هناأ وكــــــ نّ 
یردر  ا   Kəhlik kimi batıb qalıb, qardadır التخلص من  فن الثل  ّو

 (41: 1485شهراير، ) 

رــ  جبمـال ال  یعــة وإىل مـا رــیش يف سـویدامل قل ــ  مــن نتمائـ  و علّ الإلشــارال إىل  للغایـة نــیال    شـ یها   الشــاعرسـتخدم ا
أ  بریـت » :قـائال   عـن سـ ب إكثـاره مـن وصـع ال  یعـة وصـفا  نـیال  . یت ـدا شـهراير نفسـ  الشو  واحلنا جتـاه وطنـ 
 (.17: 1471)علیزاده، « أكرُب قأ   وم يف مرحلة حب ال  یعة

مــا كلّ عــن بعــد    بــ  و غــّر خاصــة  نــال دجلتــ  اخلــريو    عمومــا  أعجــب جبمــال موطنــفرــد  شــهرايروأمــا اجلــواهري علــا  ــرار 
فراقـ  عنهـا لـی  عـن قصـد  قـائال  إنّ    إىل دجلـةاألوىل ك ّـبیـال األوهـو كعاشـق یعـةىل يف  ؛بشعالّم وآ ب  اآلّمل اشتدّ 
إلو ــال كشــهراير    شــ یها   ســتخدمیاجلــواهري  ثــري دهشــتنا وإعجابنــا أنّ املو  هــا؛ ادر لــو كــان األمــر بیــده ملــا ة و علــا كراهــ بــ 
 نفسها يف املامل وال ا: ساح  دجلة رامیة  ل بالذاشتد هبا الع ش فمائم نفس  ك   إىل دجلة حیث شّ  ح ّ نتمائ  و ا

 بــــــ  حییــــــُت ســــــف    همــــــ    ألــــــوذُ 
 دجلـــــــــــة اخلـــــــــــريِ اي ن عـــــــــــا  أفارقــــــــــــ  اي

 

 احلمــــــــائِم بــــــــا املــــــــامِل وال ـــــــــا لــــــــوذ   
 علــــــا الكراهــــــِة بــــــا احلِــــــِا واحلــــــاِ 

 

 (774: 1777)اجلواهري، 
  تــ درجــة جعلإىل ا  ا  نّــحّ ــ علــق هبــا مــن ما ــیها إىل حا ــرهاومــا یت  هــافی ّ اجلــواهري يف عیــين  ة  نیلــ مــا فیهــا وكــ ّ  دجلــة
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 :فسا ا من ال  لب يف وهنّ  غازانّ  فادعها ویُ  بّ و
 ِ  ســــاریة یحــــ  الضــــفادُع يف ســــف 

ـــــــــــال  وان ل ســــــــــت     ــــــــــازلُتهنَّ خلیعــــ
 

ـــــــــال  حــــــــبَّ مفتــــــــونعاطیتُ    هــــــــا فا نـــــ
  مـــــــن ال  ـــــــــــــالب مزهـــــــوَّ الفســـــــا ا

 

 (777)املصدر نفس : 
 من املدینة والبحث عن اليوتوبيا اهلروب. 0-3-3

أو يف العـام یـران إسـوامل يف  -ملتصفح لدواوین الشعرویالحظ ا اجلدیدال يف الشعر املعاصر عترب املدینة إحدا املو وعال 
ن أ ــوا مــن الرریــة اّلــيیّســیما الشــعرامل »و ــوع، هــيا املإىل يف قصــیدال أو أكثــر    رقــوامــن الشــعرامل قــد  ا  كثــري   أنّ  -العــر 

یرـدروا التكیّـع  ا والضو ـامل وألجـ  هـيا م ادرین ط یعتها ونااا متجها إىل املدن، إىل العاصـمال ذال املنـاخ امللـوّ 
 ونااما. أشعارهم ابلرریة وال  یعةون يف ( فراحوا یتغنّ 417: 1777امساعی ، « )مو حیاال املدینة

مل الشـعرامل مهـا اجلـواهري وشـهراير، أّمـبا من   دراباب تمثـ  إّ يف حیـ ، فهـ  ّالفا ـلةا شـهراير فی  ـث عـن مدینتـ  هّو
ین ـوع ؛ فنـراه یـدعو لحالیـا   ّ كمـا یكـو  اویسـت رأن یكـو  كما رـب   فی  واإلنسان یصع عامل  املثااف وسفوِحها وقریت 

متمنیــا  أن  تــدفق املیــاه فیهــا إىل أبــد الــدهر، وأن یعــود إىل املا ــ  وأن  ،  ــيب    جتــعَّ ولل ســا ا أّّ أّّ  «داشــل  بــّو »
 احةامـــا  لــ  واعةافـــا    ن ـــين أمــام خالرــ  األشــجار كانــت  1ر ــو العشـــرین(، يف هــيه الیو وبیـــایكــون طفــال  مـــن جدیــد )امل

دال مل ّـفیهـا السـمامل  یع معها و و ـاملها؛ فلـيا یرـول: إنّ ك طهران حیث ّ یست یو التان یعیش يفكیت . والشاعر  ربوبب
مـنهم، إلــن أن  فـاخلريال ُســل ت   ؛ یتفــارقواأّّ  مــن النـاو عا  فريجــو متضـرّ  یـوم    لــو   یومـا   ا  ابلغیـوم املظلمـة وأايمهــم  ـزداد ســومل

هبــيه  ، وقولــوا لــ : أمــرر  نصــب الّــيي ا هبــيا الفــقّ ی لــب مّنــیرــول مبــ مل فمــ   اط ــا  النــاو: إســ لوا هــيا الــدهر اللعــا مــاذا 
هنـاأ أسـد  )أي الشـاعر  حیدراباب: هيا الفق الشی اين، مث یرول مناداي   ها(  سرأ  فريفو  كالنجوم من هيا الغرابل )أي أ ر 

ــــة يف احلضــــارال  یــــدا  نســــان وحوینــــادي األ و عــــدمي  الوفــــامل؛ حیــــث أصــــ ح اإل نفســــ ( یــــزأر املــــودال،  یهــــاف وزالــــتالكاذب
و إن صــــح التع ــــري  «اجلیكیةنوســــ »أو املدینــــة الفا ــــلة عنــــده  الیو وبیــــافامللفــــت للنظــــر أن  الوفــــامل والفتــــوال.و الصــــداقة، و 
ويف الرســــم الثــــاين مــــن حیــــدراباب نــــرى شــــهراير یعــــود إىل مدینتــــ   (.51: 1413، شــــوكي) يف نفــــ  الوقــــت «ط یعیــــة»

ویُ عـد  العمـر ویرـول لل فولـة:  اا للمـرال األخـريال يف حضـنهورمّبـ ینـام مـرال أخـرىة لقعیـة ّ خیالیـ، عـودال واقریتـ الفا لة، أي 
 للوجوه ال اكیة: اخلواا فت تسم  األايممن جدید لیت   زوریننا 

 ,Heydər Baba, gəldim səni yoxlıyam دراباب! جئت  ك  أ فردأیح
 ,Bir də yatam gucağunda yuxlıyam خرى با ذراعی وأ م  مرال أ

 ,Ömri govam, bəlkə burda haxlıyam وأطرد العمر ف ق   علی 
 ,Uşaqlığa diyəm bizə gəlsin bir وأقول ل فولي لیت   زورینين

 .Aydın günlər ağlar yüzə gülsün bir للوجوه ال اكیة. ت تسم األايم ال ی ف
 (31: 1485، شهراير) 

                                                                                                                                  
1. Utopia 
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 یـدراباب حكایـة شـاعر ابتعـد عـن وطنـ    فعاشـ اّلييالفرا   الفا لة هودفو شهراير لی  ث عن مدینت   اّلييوالس ب 
اجلدران احلائلة دونـ  فالشـاعر یتجـول يف  ك یم، كرصب املولوي الروم  املن ّت من املرصب وولم أن یعود، ویرید رفاق و 

 أعما  نفس  وحیدا  مشتكیا :
 ,Heydər Baba, yar-yoldaş döndülər حیدراباب،  ركين الرفا  ونكثوا عهد 

 ,Bir-bir məni çöldə qoyub, çöndülər و ركوين يف الص رامل  لوا  بعد  لو ووّلوا ُمدبرین
 ,Çeşmələrim, çıraqlarım söndülər فجّفت ینابیع  وطفئت مصابی  

 ,Yaman yerdə gün döndü, axşam oldu و ابت الشم  يف أسومل زمن و امرين اللی 
 .Dünya bizə xarabei-şam oldu عیينّ خراابل الشاموصارل الدنیا أمام 

(38: 1485خمسون؛ )شهراير، الـاملر و    

وكیـع ّ  كّلهـا  هيه ه  حال شـهراير یشـكو عـن الفـرا  وعـن  ـري الـوافا بـ ، حیـث أصـ  ت  شـم  مرـاطو حیـدراباب
ابلغــة ، وصــارل  الــدنیا بــا یدیـــ   يف نفــ  الشـــاعر جروحــا   هــيایشــكو فرــد  ــدرل  و ادر ــ  ح ی تُــ  مـــن ق ــ  فرــد  ـــ رأ 

ســكنها أســالف ، أهــ  بیــت الن ــوال )ع(، وفرــد األح ــة كمــا قــال أمــري املــومنا )ع(  ربــة؛ فلــيا صــار  اّلــيخــراابل الشــام 
  ری ا ؛ ويف مر و آخر یشتك  عن الفرا  مةجیا :

 ,Bir uçaydım bu çırpınan yelinən لیتين عصفت والراي   العاصف 

 ,Bağlaşaydım dağdan aşan selinən یول اجل ال العارم والت رت بس
 ,Ağlaşaydım uzaq düşən elinən وبكیُت عشريال عن قومها ابعده

 ?Bir görəydim ayrılığı kim saldı لیتين عرفُت من س ّن ُسّنة الفرا ؟!
 ?Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı ومن شر  املول ومن  ار شع احلیاال؟!

(37: 1485ر، )شهراي   

 «بـرا »مدینـة يف  أعـوام ةسـ ععنـد شـاعر حیـدراباب؛ فـاجلواهري عـاش  نجد نف  املشـاعرف «دجلة اخلري»يف قصیدال أّما و 
 الّـــييف شـــ مل؛ وعیـــون املیـــاه  وحـــدها هـــا ّ  ســـاوي اذا قیســـت  بدجلـــةاجلمیلـــة لكنّ   ريهـــا مـــن العاصـــمال األوروبیـــةوزار 

بـا ی لب منها أن  ضـمن لـ  ف، وحلوال صافیة ي میاه دجلة مهما كانت  ل  الینابیووردها الشاعر وشر  منها ّ  ساو 
 :خالیا  من اامّ  احلشائش وبا الرايحا مكا   

 صــــــــــــــافیة   املــــــــــــــاملِ  عیــــــــــــــون ورد لُ  إينّ 
 سواســــــــــــــــیة   ا مرـــــــــــــــیال   أ ضـــــــــــــــمنا

 

 لةویـــــــين كانـــــــت فمـــــــا، فن  عـــــــا   ن  عـــــــا   
 الـــــــــرايحاِ  أوبـــــــــا احلشـــــــــائش   بـــــــــا

 

 (414: 1775، اجلواهري)
خيتـزل »آخـر؛ واجلـواهري يف هـيه الرصـیدال  سلیة الشاعر ّ بغـداُد ّو مكـان   علا یردر اّلييودجلة هو املكان الوحید 

لــ  صــور  مثــريال مــن الــياكرال   اســنوال املنفــا، ویت ــدا عــن ج ــیم بغــداد وعــادال أهلهــا ومنــأ معیشــتهم، كمــا  تــداع
دجلـــة إىل ب ـــ ، مـــؤرخ وكا ـــب یســـتن ق التـــاریق يف حشـــد مـــن الصـــور ل كالوو ـــة واستشـــهاد أخیـــ  وهـــو إىل ذلـــ ، وـــوّ 



 1334 خریف، 34، العدد احلادیة عشرةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  32
 

 

 (:117: 1777)الی م،  «املالحرة؛ كرول 
 ووحشــــــــــتها شطیــــــــــايف  علمــــــــــا لــــــــــو

 

 رفــــــوين النــــــو م   أنّ  لــــــو مثلــــــ  ودّدلِ  
 

 (174: 1777 ،)اجلواهري
ـــي املدینـــة»و لعدالـــة يف ســـ ی  احلریـــة وا والســـ ب أن بغـــداد متثـــ  حكومـــة اّســـت داد وفیهـــا قتـــ  أخـــوه شـــهیدا    كـــار  اّل

 بغـــداد علـــا احلرــد صـــور  تكـــرر واــيا احلـــرايل، علـــا كجــر الّـــي السیاســـة مــن  بعـــة وكراهیتهـــا ،كریهــة   مدینـــة   احلــرايل
و  (118: 1777لی ــم، ا« )اخلــري دجلــة يف كمــا ؛بعــده أم الشــاعر ا ــةا  ق ــ  ســوامل اجلــواهري، شــعر يف وحاكمهــا

اآلدا  كجــب رةیــة الشــاعر ملا ــیها اریــد، أايم كانــت عاصــمة  م   اجلــواهري حلا ــر بغــداد،و ــع الّــيير ــم التشــوی  »
 (:111 :املصدر نفس « )والفنون كرول 

 (لیلتهـــــا ألــــع) مــــن الّــــي  لــــ  أمّ  اي
ـــتجمَّ  اي  ل ســـت   الّـــيي( النواســـ ّ ) ُمس 

 ح  ــــــــب   ويف وغــــــــر   يف ااــــــــمّ  الغاســــــــ ِ 
ســــــموِ 

ُ
 وســــــاكن ها والــــــدنیا الــــــّدهر   وامل

 

ـــــــــقُ  لـــــــــ ن    ــــــــــالحاِ  يف ع ـــــــــر   یع   الت
ــــــ    وــــــواب   احلضــــــارال بــــــ   (هــــــارون)وش 

ُل ـــــــــــــــ  ِ 
ــــــــــــــــ    وامل  ارـــــــــــــــاناِ  أزايمل   العر 

 الّشــــــــعاناِ  عیــــــــد يف النــــــــواقی ِ  قـــــــر ع  
 

 (414: 1775 ،اجلواهري)
شــم اأن یت ــدا عــن ختلفــ  ومــا رــرى فیــ  مــن الظلــم الغ ،والشــاعر یریــد ابلت ــر  إىل ما ــ  بلــده اریــد ّ حا ــره

 رزي وبا املا   الومی .ُـ وسلب احلریة عرب املفارقال التصویریة با احلا ر امل
 لتقاليد الشعبية والثقافة العامةذكر ا. 0-3-3

ورد ذكـــر الترالیـــد الشـــع یة الســـائدال يف قریـــة و  .الشـــائعة فـــن بلـــدیهماترالیـــد اليف أشـــعارمها إلـــن  شـــهراير واجلـــواهري  ـــّر  
  رشـن  چ»)النـريوز(،  «ابیـرام»، حیـث وصـع حفـالل الـزواج، عیـد وصـفها كثـريا  ة، فیجانیـبحدى الررى األذر إ، كشهراير
لــزايرال  نرابــة الروافــ « )ّر چــاووش»، ســام العــزامل لإلمــام احلی، إقامــة مراســ(رأو الســنةیــوم األربعــامل األخــري لــ« )ابیرامــن
ـــيمـــن املراســـیم  ، واألد  الشـــعي الفلكلـــور.«آرادان خـــري  »أ  ، األلعـــا  الشـــع یة(العت ـــال  ذكرهـــا الشـــاعر مســـتيكرا   اّل

كانت الشاابل یضعن يف وعامل رزمة  فتیلة رمزا  للنور ويف آخـر احلنـامل  رمـزا  للسـرور   اّلييذكرايل ال فولة هو حف  الزواج 
أ مكا مـا مـن احلنـامل و ـة  مـن الفتیلـة وقلـیال   مرأال مدعوال  خـي خی ـا  ا یضعنهما يف صینیة ویدر ا لل ضار وكانت ك ّ  مثّ 

 وىف النهایة  ع ا العروُو ما نو من النرود: نرودا  
 ,Heydər Baba, kəndin toyun tutanda أ يكر حیدراباب حف  الزواج يف الرریة
 Qız gəlinlər həna, piltə satanda كانت ال نال أيخين احلنامل والفتیلة

 Bəy gəlinə damdan alma atanda الس حفو  وكان العری  یرم  التفا  من  
 Mənim də o qızlarında gözüm var أ  مشتا  لتل  احلسناوال

 Aşıqların sazlarında sözüm var علا ساز )آلة العزىل( وأنشد أشعار احلب وأرید العزىل
(41: 1485)شهراير،    



 33 للجواهري )دراسة مقارنة( «دجلة اخلري»و لشهراير  «حيدراباب» املالمح املشرتكة بنی
 

 

ق عـن  ريهـا مـن املنـاطجـان ختتلـع  رالیـده يف أذربی الّـييمعظـم املراسـیم  ـدور حـول عیـد النـريوز  أنّ  واجلدیر ابلـيكر
هـــيه »است اعت فــــ د أحاســـی  وطموحــال قـــوم أو شــعبرّســ الّـــيي ؛«1شــعر الترالیـــد»بـــــ یرانیــة، وحیـــدراباب  شــ   اإل

ُث  الردمية «املل مة
ُ
(. هـيا 1: 1477حـري، خاصـة )یران عامة والنـاطرا ابلةكیـة إلشعب  2أن  كون شعر الترالید وامل

 «او لــــو كــــور»كمل مــــة   یجـــانبأذر ومالحــــم  «ولشـــنجول ومنجــــ»رصـــص الشــــع یة كرصــــة وأشـــار شــــهراير فیهــــا إىل ال
 (.31: 1473، شهراير) .األن یامل نو  وسلیمان وداوود وقصص «عیوض»ودعّی   «قريآل»وحصان  األس وري 

  اسـتغلّ » الّـيييف قصـید   كتوهیفـ  للغـول العراقـ  واجلواهري قام أیضا بتوهیع وإستخدام املـوروا األسـ وري والشـعي 
 مرع ة:  الشو  واحلنا یرسم يف  یلت  رسوما  مضجع ، وأم الشاعر يف نر  جتربة الغربة إلینا، وقد كانت الكوابی   ر ّ 

  ّ ــــــــ ل م  ســـــــنَّمتُ   ـــــــو  اكارع ـــــــ  أســــ
 

 « ــرمیين الواحـــال علــا أم ااـوى إىل 
 

 (414: 1777، اجلواهري)
العصـ یة لتصـور احلـاّل النفسـیة واملواقـع  –يف أ ل هـا  –إشارال اجلواهري املن عثة مـن احلكـاايل اخلرافیـة جـاملل  إنّ »

نـ  يف بعـ  األحیـان یلجـ  إىل  لـ  الرمـوز لیوهفهـا يف  صـویر ك(، ل1: 1774،  ـائ اخللیـ  وال« )مر هبـا يف  ربتـ  اّلي
 شوق  وحنین  ل الده كرول  هيا:
ـــــــــت د    ــــــــــ برها مـــــــــن ور  صـــــــــخ وُمس   مــــ

ـــــد أمنـــــ  مـــــن مـــــ  حســـــــــن يف الغی   ُتمِّ
 

ــــــالاِ  علـــــا  ظـــــ    رةى     ُ شـــــجیين احلـــ
  نِّــــــــا انیــــــــا  قمــــــــن  عـــــــــــــــرَّل   فــــــــإن  

 

 (778: 1778، اجلواهري)
اخللیـ  عنـ  )كدا هبا عن حنین  إىل الوطن وذكراي    اّليویستعا ب  يف إكمال صور    اخلرايفالتنا فهو یوهع حیوان 

ــــييبعــــ  مظــــاهر املــــوروا اخلــــرايف علــــا  ــــرار شــــهراير اجلــــواهري وهــــع و  (.17: 1774،  ال ــــائ و  ورد ذكــــره يف  اّل
 املارد( كما ورد يف هيه األبیال:و )العفاریت(، و )، عالمل الدین قمرم(أ )حكاايل ألع لیلة ولیلة، 

 موهــــ ة   كنـــز مـــن كـــم اخلـــري دجلـــة اي
 ِجـــــزل  احتُ  الّـــي العفاریـــت    لـــ  لعـــ َّ 

 

ـــورِ  (الُرمُرــم) يف لــدی     ــزون املس ـ
ــــــالل   ــــــا حُممَّ ـــــــاىل عل  (ُدلفــــــا) أكتـــ

 

 (771: 1778 ،اجلواهري)
خت ــامل املواهــب الكثــريال ایضــم يف داخلــ  األشــیامل، يف إشــارال إىل  ــواري و  الّــييفرــد وهــع صــورال )الرمرــم املســ ور( »
ده، يف  ـرز  كتـ  بـال الّـييسیاسـ  املـرزي رـاهرال، والواقـو اإلجتمـاع  والیتمتو هبا كثري من أبنامل بلده ورامل الظروىل ال اّلي

العیـد »أ (. وعالوال علا هيا، واجلواهري ذكر بع  الترالیـد 1774، ال ائ )اخللی  وا «حالة دیزال للربأ با الصور ا
أ والدینیـة األخـرى  «النـونذو »والررآنیـة كرصـة  «ألـع لیلـة ولیلـة»أ من أعیاد النصاري والرصـص الردميـة  ،«الشعانا

 ، واجلــواهري ذكــر هــيه الترالیــد، والرمــوز الةاویــة والرصــص ذكــرا  «رومــا ونــريون»وقصــة  «ســفر  كــوین»و  «مزمــار داوود»
 بدون التو   يف  فاصیلها. عابرا  

                                                                                                                                  
1. Culdt poem 

2. Archetype 
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 التطرق إىل القضااي السياسية واإلجتماعية. 0-3-5
جتماعیــة إّ أن األوا والثانیــة كانــت عنــد اجلــواهري شــغل  الشــا     ــر  اجلــواهري وشــهراير إىل الرضــااي السیاســیة واإل

فـح عـن  وحـدال واحلریـة واحلیـاال الكرميـة، و كان لسان األمة، املعرّب عن آمااا وآّمها،  غين م امعها و  لعاهتـا يف ال»ألن  
ابلرضــااي ، فشــهراير وإن اهــتّم املتــزم كــا ( كـال الشــاعرین  1)حفــ   كــر  الشــاعر: « د ابلغاصــ ا الظــاملاحروقهـا ونــدّ 
ا هـّ  وجـد فیوحیـدراباب كما كان اجلواهري.   سیاسیا   ا  يف حیدراباب؛ ألن  م یكن شاعر    م یتناواا أنّ إّ شعرهالسیاسیة يف 

ابلنســ ة (. أمــا 17 :1411دوســي، سیاســّ  )أن حیــدراباب شــعر نــاأ مــن  ذهــب إىل علــا ر ــم أّن هالرضــااي السیاســیة 
ویشــاهد  زورهــا والرریــة  عــن كثــبهبــا، خاصــة يف الرســم الثــاين مــن حیــدراباب حیــث ی  اإلجتماعیــ  فشــهراير ملتــزم  للرضــااي

 ررویـــونالیعیشـــها  اّلـــيالظـــروىل الغـــالمل و د فینترـــ .(11املر ـــو ) لـــع ســـكا ا وانعـــدام اإلمكانیـــال،هروفهـــا الراســـیة وخت
طریرـ  أ  هـو »یة وهلمـوه واألبـرايمل مث یرـول: تریم وهـو اإلنسـانن  ركوا الصرا  املساّليیوبدأ یشتك  من  (177املر و )

« مســ  السیاســةا ن لــدّي مــرض  كــّو حرــد، وم ی نكایــةلمــا  هــو احلــق ووعــُد رســالة اه ــة ومــا عنــدي مــن كدر  اه ــة و 
 (.58: 1473شهراير، )

وكــان يف  جتمــاع   ا سیاســ    وــوري   شــاعر    ألنّــالعشــرینیال  ر حیــاال العــرا  املضــ ربة منــيأكــرب شــاعر صــوّ  فهــووأمــا اجلــواهري 
 . النزعـة السیاسـیة  وجـد(113: 1777اجلیوسـ ، احلـدیث )لسیاسیة يف العـرا  اإلنشغال اب حیا   كما كان يف شعره عمیق  

ســیا  الظلــم  أنّ  الشــاعر یــرى أشــعاره السیاســیة.بســ ب  طــرد مــن وطنــ  اّلــييو اخلري أیضــا، فهــشــعاره ويف دجلــةيف معظــم أ
 :ررى العراقیة متص دماملهم وهيا عّم ك  ال الدرمز األبرايمل وخیول ال غ  بس ت سی رهتا علا ال ،أ يف مامل دجلة سر

  قعــــــة   ال غــــــ  سیــــــــــا ُ   ــــــزال   ان مــــــا
ـــــــولُ  ووالغـــــــال   ــــــــِ  ة   ال غـــــــ  خی  ُمصـــ

 طفـــ ت لّـيياب أدري اخلري دجلة اي
 

ــــائ  يف   واحلـــا احلـــا بـــا ال ُهـــرِ  مــ
ـــــــال  آم الُرــــــرى علــــــا ـــــــدهاقا نـــ  والـــــــ
 دون  اىل فـــــو    مـــــن تــــــــــــــــــــــــاری  بـــــ 

 

 (775: 1777)اجلواهري، 
 ككـم املسـت دین أي الفـراعا أروا  ّو ـزال، ال وا یت حكم من ن  سخرح  اآل قرونمني ، اجلواهري متث  اّلي ودجلة

 سـخر ین یعـیش يف ال ـؤو واحلرمـان، و ن  علـا  ـفاىل الرافـدالشعب علا ر م خصـوبة بسـا ی وأنّ  الشر  يف  وابیتهم من
مـن  ن یلجـ ون إىل الصـرب خوفـا  الّـيیالفرـر ذهـب شمـواام ویفضـلون ق ـو أنـوفهم علـا ق ـو أمـواام و  ن خيـافون أنّ اّليیمن 

 :وعار   الصرب يف هروىل كهيه هو ذل   والشاعر یرى أنّ  !نیتمسكون ك   الصرب املوهو مواجهة األخ ار 
 شـــــاردال   الشـــــر  يف  ـــــزل   م ان نهتـــــزی

ـــــبِ  مـــــن هتـــــزین  مـــــــنشَّرال   جنَّـــــال خص 
ـــــــــــــ    ألقــــــــــــدار   الضــــــــــــارعا  هبــــــــــــم ِكــــ
ـــــــائفا   ــــــداع   واخلــ  اــــــمُ  مــــــا الفرــــــرِ  اجت
 ت   ن ــــــــة   الصـــــــــــرب بــــــــدعوى والالئـــــــيین  

 

ــــــــــــــراعا اروا ُ  النـــــــــــــواوی  مـــــــــــــن   الفـــ
 املــــــالیا بـــؤو ومـــن الضـــفاىل علـــا
ــــولِ  بـــ  ن  لـــوَّى كمـــا  النـــون ذو احلـ

فضــــــــــلا  
ُ
ـــــــــــد ع   علیــــــــــ  وامل  ِعــــــــــرنا جـــ

 موهــــــــون مـــــــــــن  ك ــــــــ    ُمستع ِصــــــــما  
 

 (771-775)املصدر نفس : 



 33 للجواهري )دراسة مقارنة( «دجلة اخلري»و لشهراير  «حيدراباب» املالمح املشرتكة بنی
 

 

ر مـا یـرى یصـوّ و ( 14)معـروىل، ّ أ:  الرصـیدال الـرئی  ّ یفـار   ـرض   الّـييالواقـو السیاسـ  ویظ  الشاعر ینترـد 
 .ملتزما بشع   وشص اب  الشعراملن ب الد الرافا من هلم احلاكما واخلوانا. واجلواهري كا

 العودة إىل املاضيو  اجلياطالنوس. 0-3-6
ــاأُلابّ  مبعــر  “Algos”و مبعــين الرجــوع  “Nostos”معناهــا احلــرىف:  ةیو نیــمعّربــة كلمــة )النوســتاجلیا(  اجلیا  بــة أو النوس 

الزمــان، ويف  حــبّ احلنــا و ا معناهــا اجلی نوســف. داا زمــانأحــو للهــ  و ألوجــو، لكــن معناهــا احلنــا للما ــ  األم أو ا
 (.نوســــتاجلیا :ar.wikipedia.orgاوها )حــــدأشــــدید للعصــــور املا ــــیة بشخصــــیاهتا و اجلیا هــــ  حــــب  الغالــــب النوســــ

 خـالل وخاصـة، الشـاعر ذكـرايلإعـادال و  والتـيكري حـول التـيكر فیهـا الم یـدوركـالحیدراباب هـ  حکایـة املا ـ  املفرـود و 
 .س ر من س ورها ك ّ  يف ارايهتُ كذ  عینی  أمام ایك اّلي ال فولة مرحلة

 Səhər təzdən naxırçılar gələlərdi  ونيف الص ا  ال اكر كان رعاال ال رر أي
 Qoyun-guzu dam-bacadan mələrdi م م ـوكانت األ نام  ثغو واخلراىل  ُ 

 Əmmecanım körpelerin bələrdi خرافها «عی نظ»بــ  روم  كانت  عمي العزیزالو 
 Təndirlərin qavzanırdı tüssüsü نما یتصاعد الدخان من التنورالیب

 Çörəklərin gözəl iyi, issisi .ورائ ة اخل ز الشه   فو 
(35: 1485)شهراير،    

يف   عنــدما یســتيكر اجلــواهري ذكراي ــ  املا ــیة یتجــاوز ما ــی  إىل الرــرون الســ یرة، إىل عصــر ازدهــار بغــداد ومــا أنتجتــ
إىل أماكنهــا اجلمیلــة  ون مــن امل ــاين والرصــور اجلمیلــة و فیهــا هــار  هشــادأال مــن قصــص كرصــة ألــع لیلــة ولیلــة ومــا  لــ  الفــة 

 :نواو حیث كان رتمو مو أصدقائ  أ ه الشاعر الع اس  زّ نمتالنواس  أي  جمّ تسكمُ 
ــــياي امَّ  لــــ   ـــــِع لیلِتهــــا اّل  (مــــن )ألــ

 )  لــــِ ست   الّــيياي ُمســت جم )الن واســ ِّ

ـــــــاكن هاوا ُســــــمِو الــــــدهر  والــــــدنیا وسـ
 مل

 

 لـــــــ ن  یعِ ــــــــق ِع ــــــــر  يف التـــــــــــــــالحا 
ــــــا وشـــــ   )هـــــارون(  بـــــ  احلضـــــاراُل ووبــــ
 قــــــر ع  النــــــواقیِ  يف عیــــــد الشعـــــــــــانا

 

 (773: 1777 ،)اجلواهري
حـالوال الـيكرايل فیهـا، و السـكینة نیـ   وطـافح  ابه ـة و  الغـابر مـا یتعلـق ابملا ـ  ، وكـ   کما قلنا أور نوسـتالیج   حیدراباب  

د مل متـ  ى إىل إنشـارال واّ ـةا  دـا أدّ ّـ   آّم الغربـة املـيوّ ، شـهراير  ـال فولیة وأايم الش ا  للشاعر ّ زال  رافر  دوما  
 صــورال مــن ذكــرايل خالــداليف كــ  مر ــو مــن مرــاطو حیــدراباب وبــ  يف كــ  شــ ر مــن أشــ ارها اخلمســة  ســمر  الشــهريال، و 

رائعـــة  ا  صـــور یررأهـــا یــرى  الّـــيي؛ و يف حیــدراباب (1یســتخدم  رنیـــة )اإلســـةجاع وشــهراير كمخـــرج أفـــالم لرریـــة،شــها يف ااع
یعة العـرض واحلركـة فإ ـا  تمتـو سـر  هـيه الصـور واللوحـال الفنیـة صر، ومهمـا كانـت أمام عینیها يف هة ال  رصعُ  مت ركة

 كهيه الر عة:اجلمال والسياجة ما رع  فهم الصورال سریعة أیضا ،   من
 Xəzan yeli yarpaqları tökəndə عندما كانت الراي  اخلریفیة ُ سرأ األورا »

                                                                                                                                  
1. flash back 



 1334 خریف، 34، العدد احلادیة عشرةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  33
 

 

 Bulud dağdan yenib kəndə köçəndə الرحال ىف الرریة اجل   وكأّ  من الس ابة  نزل وكانت
 Şeyxülislam gözəl səsin çəkəndə وعندما یرفو شیق الرریة األذان بصو   العي 

 ,Nisgilli söz ürəklərə dəyərdi طریرها إىل الرلو  كلمال احلب  شقّ   حینئي كانت
 .Ağaclar da Allaha baş əyərdi «.وكانت األشجار  ن ين هلل ساجدال

(43: 1485؛ )شهراير، 13 الـاملر و    

 أو هيه الر عة:
 Biçin üstü sünbül biçən oraqlar  عم  احلصاد املناج  يف موسم»

 Elə bil ki, zülfü darar daraqlar  سر   فائرها كمشأ بید فتاال
 Şikarçılar bildirçini soraqlar یص اد الصیادون السمان هاوعند

 Biçinçilər ayranların içərlər لنب الرائباحلاصدون  وبعدها یشر 
 .Bir huşlanıb sondan durub biçərlər «الریلولة مث ی دأون ابحلصادمن  وأيخيون قس ا  

 (145: 1485؛ )شهراير، 18ملر و الـ ا 

رــري ابلرریــة هــ  مبثابــة تموعــة مــن الصــور التيكاریــة بع ــارال كــان ّو یــزال مــن یریــد أن یعــرىل مــا  حیــدراباب لكــ  ّ 
مـا    املا ـ  وكـ ّ فّضـ، حیث شهراير حیدرابابهبا  تفرد  اّليإحدى املالمح  الت سر علا املا  الناو، و بسی ة یعرفها 

احلا ــر وأمــا  ّب إّ ما ــی  املفرــود ّّوــ شــهراير كمــا قلنــا الســ ب أنّ شــخا ، الــيكرايل والترالیــد وأ ، و مــن األ فیــ 
یعیشـ  هـو وشـع   ویـيكر أبنـامل شـع   مبا ـی   الّـيياجلواهري  ت لع  إا املا   فريید التمرد علا حا ره املةدي واملـرزي 

العراقـ  الشـعب  نتائجـ   ـ لعصـع( فة   یـوم عصـوىل )شـدید اأن أي فهـو یرجـو هبـم الئـقلارید لیتجاوزوا زمـنهم  ـري ا
 .ویدعو إىل العنایة ابلضعفامل واملساكاوالشاعر 

 اي أم بغــــداد، مــــن هــــرىل ومــــن  ــــن 
ــــــــا    لعــــــــّ  یومــــــــا  عصــــــــوفا  جارفــــــــا  عرِم
 اي دجلـــة اخلــــري: م نصــــ ب ملســــكنة 
 وكـــــــــان جرحـــــــــ  إاـــــــــام  مشـــــــــاركة 
ل إعجـــــاز  وإن قنعـــــت    ومـــــا ال  ـــــّو

 

 الت غـــــــدد حـــــــ  يف الـــــــدهاقا مشـــــــ  
 آل  فة ـــــــــــــی  ُعر ـــــــــــــاه و ر ـــــــــــــیين
ـــــــــنلم   أوجـــــــــاع املســـــــــاكا  لكـــــــــن ل
 وكـــــان أيخـــــي مـــــن جرحـــــ  ویــــــُع یين 
 نفــــــُ  اجل ــــــان عــــــن العلیــــــامل ابلعــــــون

 

 (413-411: 1775 ،اجلواهري)
العاجــ  كــالوال  حیــدراباب هــو حكایــة الت ســر علــا مــرور الــزمن، فشــهراير مــزج فیهــا احلــزن املریــر املن ثــق مــن مــرور الــزمن

 ذكرايل ال فولة مزجا  فنیا  یؤور يف شعور اإلنسان:
 Heydər Baba, ağaçların ucaldı حیدراباب! لرد طالت أشجارأ»

 Amma hayıf, cavanların qocaldı ش اب  لسع شاخولكن ل
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 Toğluların arıqlayıb acaldı ودفت  مسا ُاالن 
 Kölgə döndü, gün batdı, qaş qərəldi للیلة  سرت  والشم   ابت  وا والظالل قد عادل  

 Qurdun gözü qaranlıqda bərəldi «.ويف عتمة اللی  عینا اليئب برقت  
(31: 1485)شهراير،  35املر و    

 مت مــ  بشــر شــهراير كــ يّ و  ،الفنــامل هــو الرــدر املكتــو إّن مث یفــين إّ وجــ  اهلل، فــ تغــريتعــرض للالــدنیا یيف  األشــیاملكــ   
ّ ، دا رعل  هو وك  قروي یفرح أشجار قریت  التغیريال ویرىیشاهد  لكنـ  سـرعان  هيا مبعـر اإلاـار اجلـمّ  ألنّ  انازدادل طو

 .املكتو  من هيا الردر فیتنهد أسفا   وقد إشتعلت روةسهم شی اّ  أ را  أايم طفولت  جالسا كت  ل  األشجار یرىما 
 يةيقة والواقعالرومنطالنزعة . 0-3-7

ين، كد كــشــفیع   « )يف أورواب وأمریكــا شــهدها التــاریق ال شــري وأدبیــة وفنیــة أكــرب حركــة ورافیــة»هــ  الرومن یریــة احلركــة 
یتصـع هـيا املـيهب  تم ابلـنف  اإلنسـانیة ومـا  زخـر بـ  مـن عواطـع ومشـاعر وأخیلـةهتـ ة  أدبیـ درسة  م(، و 371: 1417

 ق اخلیال.، وصد  العاطفة وكلیسجیتها، واّستجابة ألهوائها ابلسهولة يف التع ري والتفكري، وإطال  النف  علا
مــن أمــ  ولــد »ال شــعر شــهراير عامــة وحیــدراباب خاصــة جنــد أنــ  شــاعر رومن یرــ  بــ  مــن هــيا املن لــق، إن قمنــا برــرامل

یالـ    خبأخـي  و  «عـام اخلیـال»يف طیلـة عمـره املدرسـة الرومن یریـة، عـاش شـهراير  ن كاجة إلن قراملال بیانكفلم ی رومن یرا  
، مــن میــزال شــعره 374 -371)املصــدر نفســ ،  «ان معاصــروه مــن الشــعرامل رهلو ــاكــمــا   ثــريا  ك،  عري إلــن أجــواملالشــ

 رايل املا ـــ كـــح الرومن یرـــ ، ااـــرو  مـــن املدینـــة إلـــن ال  یعـــة، العـــودال إلـــن ذ اخلیـــال ارـــنّ  ،الرومن یریــة صـــد  العاطفـــة
 ة.املتدفر واإلهتمام ابلعواطع وال فولة

يف قصــیدال دجلــة اخلــري نــرا  ون رومن یریــا إّ أنّ كــأن یثــر مــن كأ ذو نزعــة واقعیــةشــاعر ثــري مــن أشــعاره كيف   اجلــواهريو 
مـن الواقعیـة فهـو مهمـا  ن  شوهبا مسـ ة  كالنزعة، ول رومن یر   دجلة اخلري يف  اجلواهرير  فن حیدراباب، و كذ  اّلياملیزال 

ا یــةنح بــا املا ــ  واحلا ــر، ألنــ  ملتــزم عان مــا یعــود إلــن احلا ــر وبع ــارال أخــر راي ــ  ســر كولــق خیالــ  فــن املا ــ  وذ 
مشــر  یر ــ  دجلــة  وصــاحب رســالة وهــن كریــر الشــعب العراقــ  املضــ هد ورومن یریتــ  اجتماعیــة وسیاســیة وأيمــ  لغــد  

 وه  هنا رمز الشعب العراق ، ویر   الشاعر أیضا :
 اي دجلـــة  اخلـــرِي مـــا یُغلیـــــِ  مـــن حن ـــق  
 مــــــا ان  ــــــزال  سیــــــــــاُ  ال غــــــ   قعــــــة  

 عرِمـــــــا جارفــــــــــا   عصـــــــوفا   لعـــــــ َّ یومـــــــا  
 

 یُغلـ  فـؤادي ومــــــا ُیشـجیِ  یشــجیين 
ـــِر بـــا احلـــا واحلـــا ــــائ  ال ُه  يف مــ
 آل  فُة ــــــــــی  عر ـــــــــــــــــاه و ر ــــــــــیين

 

 (775: 1777)اجلواهري، 
 . اخلصائص اللغویة0-3-8

سـتخدام التعـابري الرائعـة إىل جانـب الـيكرايل والترالیـد هـو ار فیهـا وّـوأيمیم األفئـدال ما جع  حیدراباب  تسر  إىل ص لع ّ 
 الّلغــةمــن  ةوقری ــ ةســاذج برياحیــدراباب  تمتــو بتعــ»فـــ الدارجــة والشــع یة  الّلغــةاملوحیــة ابالشــعور واألحاســی ، والرری ــة مــن 

( هـيه التعـابري 1 :1471وـرول، « )علـا املسـتوايلبري الشـعریة يف أالدارجة يف أذربیجان وه  من حیث اجلمالیـة والتعـا
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ن الّـيیشـهراير يف اإل یـان هبـا حـي سـكان الرـرى  او رـار رون أن  یو اآلخـواملص ل ال مهما كانت ساذجة وقرویة ّیست
مـــن طـــراز  نفـــا  آ كـــرشـــعر علـــا  ـــرار حیـــدراباب وهـــ  كمـــا ُذ الكهـــيه یعجـــزون عـــن إنشـــاد  یـــةددون یومیـــا كلمـــال و عـــابرياّ 

یرـاع إكثـريال ذال   یصعب علا اآلخرین ر م سـهولتها وسـياجتها، یشـ ن شـهراير  عـابريه الرلیلـة معـان   «متنوامل  سهال»
 اذ وهيا ما یسّما یإراز الرصر عند ال ال یا، منها:وجرو أخّ 

 ,Indi desək, əhvalatdı, nağıldı إن كدونا عن أحواام فه   ش   برصص،»
،  رقت، وا ،  اعت   .Keçdi getdi, itdi batdı, dağıldı « مرل  مضت، وّلت 

(33: 1485)شهراير،    

  يكر  ب یت املتني الشهري: اّليي
 أ ِقـــ   أ نِـــ   أ ق ِ ـــو  ااـــ   عـــ ِّ ســـ ِّ أِعـــد  

 

ـــرِّ ِصـــ ِ    زد  ِهـــشَّ بِـــشَّ  فّضـــ   أ د ِن س 
 

 )441: 1184، املتني(
 وحیــدراباب مشــ ونة هبــيه التعــابري العيبــة الســاذجة «ســیخاندالــرین  بولــو الر كؤینــ »و  «آیــا شــایا»كـــ و عــابري  

ونـرى شـهراير يف هـيه  .«یلدا، دا ا، اب دیتدا، ااگئتد» و «شاقریلدا دي» و  «ريدیقآش»و  «دیرماشريدیق» مث 
ع ـاو   اهشـ»، «ال غـدادي مّو  فضوا»كـ الشعرامل األ راأ الردمامل  لدى صف ا  عن السنة امل لوفة اليكر املنظومة  ر  

 نشـد أشـعاره الةكیـة وخاصـة الدخیلة من العربیة والفارسیة، فوه  استخدام املفردال والع ارال  ،«نسیم »و « اخل ائ 
هـ  لغـة احلـوار ولغـة الشـارع وعامـة النـاو وهـ   الّـياألذربیجـانیا،  «قوبـوز»حیدراباب بلغة الشعرامل املت خرین ولغة عازيف 

وألجــ  هــيا  ر أن رعــ  لغتــ  یفهمهــا النــاو(. أراد شــهراي15و  13: 1471)علیــزاده،  وبع ــارال أخــرى لغــة قلــو  النــا
حیــث شــّ    . هــيا وقــد اســتخدم الشــاعر  شــ یهال نیلــةبــا لغــة حیــدراباب وبــا مضــامینها قری ــا   مــا  ة نــرى أن هنــاأ  ال

نـرى أن الشـاعر یرـوم  هال والتعابريويف هيه التش ی اجل  من راع   نم نزل وأرال ب نمالبسنهنسامل یغسلن مرال ب الس ابة
 صـویرا  شـعراي  ال  یعـة يف شـعره ، ویصـّور وهو إ فامل الصفال اإلنسانیة لغري اإلنسانكاجل   والنهر حول   شنسنة األشیامل 
عنـدما »أ ، عرب لغة شـعریة قری ـة مـن لغـة أمهـال قاصـةلوحال رمسها الشاعر   ّ یسمو ف سب ب  یرى خيی  لرارئ  أنّ 

 .«خلو أسنان يئب مسّنا ، صار ال
قدميـة  ـري م لوفـة يف دجلـة و راكیـب و عـابري  بصـیغة نـو التكسـري اسـتخدم مفـردالفلشـهراير  اجلـواهري خالفـا  وأما 

جــــدع »و  «ســـود الــــرزااي» و «الف احــــ »و  «أشــــ اه الـــرباذین»و  «الظعـــائن»و  «جوزیــــت»و  «خضخضـــة»كـــــ خلـــري  ا
احل ـ ،  الشـعریة وقـوال الّلغـة  و كشـدید الشـ   ابلرـد  مـن حیـث الشـ»ألنـ  ، اهـفهمرارئ حیث  صعب علا ال، «عرنا

مــن مــزااي أســلوب  الصــد  و  (.111: 1777اجلیوســ ، « )الشــعر العــر  احلــدیثویتمیــز أســلوب  بف ولــة ّ مثیــ  اــا يف 
وفــظ ملــا كـان الشـعري تنــي امللـت م ابلصــور. وفیـ  شـ   كثــري ابسـلو  امل حســاويف التع ـري، الرـوال يف ال یــان واحلـرارال يف اإل

. واجلــواهري يف قصــید   هــيه وــوري مل مــ  وفیهــا موســیرا صــاخ ة قــد  غفــر لــ  أحیــا  يا الشــاعر الف ــ هــ مــن أشــعار
 بع  التعسع أو اخلشونة يف األلفاظ، أو التعرید يف الةكیب.

اجلمیلــة عــن ال  یعــة  الصــور ز ی ــثّ هــو أننــا إذا ارد  قــراملال حیــدراباب بســرعة فهــ   شــ   بتلفــا ا  ودــا یلفــت النظــر جــدّ 
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 الســكون، وهــيا الفــار  لــی  بغریــب؛ إذ كــ ّ و  تمیــز اباــدومل اخلــري علــا خالفهــا  ، ولكــن دجلــةبثّــا  ســریعا   یــةالریفاملنــاطق و 
منهمــا حصــیلة بیئتــ  وحیــدراباب انتجتهــا من رــة ج لیــة  تغــري األحــوال اجلویــ  بلم ــة بصــر، والســمامل فیهــا  رعــد، واحلجــ  

 حلیدراباب. واملوسیرا فیها  تمیز ابادومل خالفا   هادئ   واملیاه جتیش، ولكن دجلة ومیاهها ااادئة متر مرورا  یتغرد، 
 تيجةنّ . ال3

ّ أنــت  ال شــر ومبــا أ مــا  بعتــان مــن الرلــب فهمــا  الّــيحیــدراباب ودجلــة اخلــري یعتــربان مــن أنــ  اآلاثر األدبیــة اخلالــدال 
 منا جتراين يف خالاي الرلب دون إذن مس ق. دخالن صمیم الفؤاد ف سب وإ

كـال الشـاعرین عاشـا جتربـة مشـةكة ذاقـا ؛  أولا  هيه الدراسة ه  كمـا یلـ  مـوجزا :وصلنا إلیها يف  اّليمن أهم النتائ  
نشـاطا    ،واجلـواهري طـرد مـن وطنـ  بسـ ب أفكـاره امث أصـ  ا منفیـ أم الغربة واملنفا، فشـهراير ابتعـد عـن مسـرأ رأسـ 

 تمیـز ؛ نيـاا اث السیاسیة، ويف الغربة وبعیدین عن الوطن جاشت قروتهما الشعریة ف  ت شن  وأروع اآلاثر األدبیة العاملیة.
 إىل وطنیهمـا حیـث  رعرعـا فیهمـا، وصـع ال  یعـة ونااـا اخلالبـة، اأشعارمها مبالمح مشةكة: كاحلنا واإلشتیا  اجلـارف

یو وبیا، اإلهتمـام ابلرضـااي السیاسـیة واّجتماعیـة واّلتـزام جتـاه ارتمـو والشـعب والـوطن النفور من املدینة وال  ث عن ال
شــهراير عنــد الرجـوع إىل ذكراي ــ  املا ــیة ّیتجــاوز عـن ن ــا  الرریــة علــا ؛ اثلثــاا  إّ أن الثانیـة كانــت عنــد شـهراير قلیلــة.

یتمیــز ؛ رابعــا   .ودائــرال جتــوال ذكراي ــ  واســعة جــدا   دهذ بعیــد إىل فــةال ازدهــر فیــ  بــالالیــيهب إىل مــ الّــييعكــ  اجلــواهري 
شـــهراير ابســـتخدام التعـــابري ال ســـی ة واملوحیـــة وبصـــد  العاطفـــة، وأســـلو  اجلـــواهري بتوهیـــع  دســـلو  الشـــعري عنـــاأل

 شـهراير يف حیـدراباب شـاعر رومن یرـ  بکـ  مـا للکلمـة مـن؛ خامسـاا  .ذال الدّّل الردمية واملوسیرا املفردال الردمية
 املعنن وأما اجلواهري فرومن یریت  اجتماعیة سیاسیة  شوهبا مس ة من الواقعیة.

 اهلوامش. 3
ااجري الشمس  يف مدینة  ربیـز، شـاعر  إیـراين   1185ولد عام « شهراير»بـ حسا هبجت التربیزي، الشهري حمّمد( هو السید 1)

ااجــــري، أمضــــا أايمــــ  ال فولیــــة برریــــة  1417لفارســــیة و ــــويف عــــام مــــن إقلــــیم أذربیجــــان، أنشــــد أشــــعاره ابلةكیــــة األذربیجانیــــة وا
ّنتشــار األمــراض ابملدینــة وأوــرل هــيه الفــةه فیمــا بعــد يف حیا ــ . قصــد الشــاعر العاصــمة طهــران ملتابعــة دراســت  يف  «خشــكنا »

 رامیـة دـا جعلـ  یـدخ  يف عـام مدارسها مث اختار ال ـّب كفـرع اّختصـا  لكنّـ   ركهـا ق ـ  التخـرّج بسـتة أشـهر لفشـل  يف عالقـة 
الشــعر بشــك  جــاّد. عمــ  موّهفــا يف مــدیني مشــهد ونیســابور شــر  الــ الد مث ابلعاصــمة طهــران وبعــد فــةال عــاد إىل مســرأ رأســ  

رـربال وقّدمت ل  جامعة  ربیز درجة الدكتوراه الفخـري وبعـد الثـورال اإلسـالمیة نظـم أشـعارا  يف مـد  احلكومـة اإلسـالمیة وأخـريا  ُدفـن مب
ىف األد  الفارســ  املعاصــر حیــث لُّرــب مــن ق ــ  بعــ  النرــاد ودارســ   الشــعرامل الغــزلیا مُيثّــ  شــهراير أكــرب الشــعرامل  ل یــة  لوصــیت .

ـــ األد   (. لــ  مؤلفــال يف األد  والتــاریق 11: 1481، در آنکــارا  یــرانا ناســالم اســفارل نهــور  یزنــنرا) ،«حــافظ الثــاين»بـ
 والةكیة.ودیوا  شعر ابلفارسیة 

یولیـو  11لـد يف )وُ  شـعرامل العـر  يف العصـر احلـدیث. أهـمّ  یعتـرب مـن عراقـ    بن ع د احلسا مهدي اجلواهري شاعر   حمّمدهو ( 1)
 أبوه ع داحلسـا عاملـا  مـن علمـامل كان  .ب بشاعر العر  األكربرّ (، لُ م 1117یولیو  17)  يفو ويفّ ، النجع( يف مدینة م 1811
م قـیّ  فرهـ    نسـ ة إىل كتـا   وأراد ّبن  أن یكون عاملا  دینیا  مثل   فـتزّّي بزّي علمامل الدین وهو إبن العاشرال. ومّس  ابجلواهري  ،املدینة

. وجلـ  يف الكتا یـب «جواهر الكالم يف شـر  شـرائو اإلسـالم»ن النجف ، وأمساه حس حمّمدأجداد األسرال وهو الشیق  ف  أحدُ ألّ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
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یتتلمي علا أسا ي   كسائر أ راب  وفرا  لترالید ذاأ العصر ودرو الصرىل والن و وال ال ة وحفـظ مـن الرـرآن و ـ  ال ال ـة واجتـين 
اشةأ يف مهیار الدیلم . مث دخ  عام النضال السیاس  فمن دواوین الشعرامل الف ول كاملتني والشریع الر   وأ  العال املعري و 

 قصـريال   مـدال   اشـتغ  ودافو عن احلریة والدميوقراطیة بشعره  فیا  للظلم والظـام، مث الربی انیة د السل ال  1117عام  وورال العشرین
 مـن تموعـة ف صـدر، ابلصـ افة یعمـ  را  خـرج مـن الـ ال ،العـرا ، وبعـدما  علـا ملكـا    ـُـّوج عنـدما األول فیصـ  املل  بال  يف

جنایــة ، حل ــة األد العــراقیا واشــتغ  فــةال كمعلــم يف املــدارو. مــن مؤلفا ــ :  األدابمل ّكــاد رئیســا   مــرال عــدال وانتخــب الصــ ع
اجلــواهري يف العیــون مــن ، غربــةبریــد الي، دیــوان اجلــواهر ، ا العاطفــة والشــعور(، بــةنــة عــن الفارســیة)م الــروو واإلجنلیــز يف إیــران.

 (.11: 1775، ميكرا  )للمزید: اجلواهري، خلجا، أیها األر ، برید العودال، أشعاره
ستخدام األجبدیة اعن اليكر و ربنا  الشعریة حیدراباب مراطوة عند ذكر ال ینیم األجبدیة الةكیة الاستخد( قمنا يف هيا املرال اب4)

ابألجبدیـة العربیـة تهـا وكتاب ،ما الصـوائت التسـعةاملوجـودال يف الةكیـة ّسـیّ  واألحـرىل صواللض أ األ ؛ أل ا ّ  صلحالعربیة صف ا  
   .خيجتع  الرارئ 

 املصادر واملراجع
 .بريول: دار العودال .یة واملعنویةعر العر  املعاصر: قضاايه وهواهره الفنّ الشّ  .(1777) امساعی ، عز الدین

 . ویرال دار :الدار ال یضامل .اجلزمل اّول .الترلیدیة –بنیا   وابداّهتا  :ر العر  احلدیثعالشّ  .(1181) حمّمدی ، بنّ 
 .511-98(، 65)، شناخت ةمجلّ .سالم یدربابایهو منظومه ح یارشهر .(5665ثروت، منصور )

 .نار ارت د :بريول ال  عة األوىل. .، تلدانميكرا  .(1775)مهدي  حمّمداجلواهري، 
 شر.  اعة والنّ . بغداد: دار احلریة للّ 7-1. ارموعة الكاملة األعمال الشعریة الكاملة(. 1777) ------------

: مرکـز بـريول ال ّ عة الثّانیـة. .الواحد لؤلؤالع دریق ك .الشعر العر  احلدیثاهال واحلركال يف اّجتّ  .(1777) اجلیوس ، سلما
 .العربّیةدراسال الوحدال 

 .56-51، (62)شعر،  ةمجلّ .هاي حیدرباباسیري در دامنه (.5666ابوالفضل ) ،يحرّ

تلـــة الّلغــة العربیـــة . اجلامعــة املستنصــریة.  وهیــع اخلرافــة الشـــع یة يف شــعر اجلـــواهري(. 1774) ئ ال ـــارفــ  و  کـــاهم  خللیــ ، مســريا
 .18-11(، 11، )وآداهبا

 یاران. تبریز: .صدایي با شهریارهم (.5686) ، حسینيدوست

 يالملل ینب همایش .یاروشعر شهر یتبه شخص ينگاه .(5696) ي سفارت جمهوري اسالمي ایران در آنکارارایزن
 یران.ا ياسالم يسفارت جمهور آنکارا: .یارشهر ینحس محمّداستاد 

 یة الفر .جامعة الكوفة. كلّ   یعة يف شعر اجلواهري.وصع ال ّ فارو )ّ. أ(. حسن السل اين، حمسن و 
 .سخن تهران: .چاپ سوم .چراغ وآینه با .(5681) رضامحمّدشفیعي کدکني، 

فرهنگ  ینانکارآفر يشرکت تعاونتهران:  .چاپ اول و دوم .يو شعر ترک یارشهر .(5696شعردوست، علیرضا )

 .و هنر

  . تبریز: اختر.فاضله در شعر شهریار ةمدین .(5682شوکتي، آیت )

 : زرین ونگاه.انتهر. اپ بیست و ششمچ .دیوان شهریار .(5662) حسین محمّدشهریار، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :تهران. چاپ بیست و دوم .سالمرکي شهریار به انضمام حیدربابایایات اشعار تکلّ .(5696) ---------------

 نگاه.

 .تهران: نگاه .گفتگوها - حسین شهریار محمّد .(5668) علیزاده، جمشید

 ة مصر لل ّ اعة والّنشر والّتوزیو.:  ضالالراهر  .األد  املرارن(، 1187) حمّمد نیم  هالل، 
 بــريول: . عــة األولــن ّ ال .(عر الرصصــ دراســال يف نظریــة األد  والّشــ) األد  املرــارن يف .(1171) ع ــد الســالم حمّمــدكفــايف، 

 العربیة.هضة دار النّ 
 شر. اعة والنّ دار بريول لل ّ  بريول: .دیوان املتنيّ  .(1184) ال یب بو، أاملتنّي 
 .وزیوشر والتّ عودیة للنّ دار السّ  ّدال:ج .م العال يف األد  املرارن .(1184) ، عنانوزان حمّمد

 .نگاه :تهران .دورانناصر  ترجمة .ها ادبیات و نقدنظریه .(5698) موران، برنا

 .شردار املریق للنّ  :الرايض سالمة. عریب عادل  .نظریة األد  .(1111) ولی ، رنی ؛ آوسنت وآرن
 .ا  العر اد الكتّ اكّ  :دمشق .التكام ( املنه   ومل يف كلیلیة اجلواهريّ )دراسة شعر يف املواطنة أزمة .(1777) ، فرحانمالی 

 رتونيةكاملواقع اإلل
 حسا شهراير، عاشق احلزن واجلمال: حمّمدالشاعر العاملن،  (.1771مهدا )حمّمدبیال، 

https://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama- 90/9028 . 

  ! الرصیدال امسها امرأال حجازي، أاد: ع داملع  
http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/3/19/WRIT1.HTM. 

 :اجلواهري مهدي حمّمد احلدیث العصر يف الكالسیك  الشعر عمال 
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=13969 

 :( يّكرها الناو بعد اّحتالل «اي دجلة اخلري»قصید   املنسیة ) اجلواهري شاعر الفرا ا؛ (1714) املخاليف، مروان
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=175412. 

ALMAZ, HASAN, ŞEHRİYAR’IN TÜRKÇE DİVANI VE HAYDAR BABA’YA 

SELAM ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, http://www.doguedebiyati. 

com/nusha/21/08-Hasan_Almaz.doc 

http://www.ahram.org.eg/Archive/2008/3/19/WRIT1.HTM
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=175412
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 01-0، صص. 0311(، پاییز 33)پیاپی  3دهم، شمارة یازانشگاه رازی، دورة د

الجواهری « الخیر دجلة»شهریار و « سالم هحیدربابای»های مشترک بین  ویژگی

 )بررسی تطبیقی(

 5يبویه لنگرود آل يعبدالعل
 میني، قزوین، ایرانخمام المللي اعربي، دانشکدة علوم انساني، دانشگاه بین ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 6يحجت رنج
 میني، قزوین، ایرانخمام المللي ادانشکدة علوم انساني، دانشگاه بین، عربي ادبیّاتدانشجوي دکتري زبان و 

 6/51/5688 پذیرش:  69/56/5685 دریافت:

 چکیده
هتاي مشتترو و    جربته ت یشي ختو هتا در زنتدگ   آن شهریار و جواهري از بزرگان شعر و ادب ایران و عراق در قرن معاصر هستتند.  

 ایتن مستهله باعتف آفترینش و ارا تة      ؛و طعم غربت و تبعید را چشیدند از زادگاه خود دور شده اند. هر دو هم داشتهبسیار نزدیک به

 آثتار یتک از ایتن   هستتند. هر  این آثار جواهري نمونة« الخیر ةدجل»شهریار و  «حیدربابایا سالم»شهر  کهشد آثار شعري ماندگاري 

ت و شترای  ییرامتون،   احساس غربت و ناسازگاري بتا واقعیّت   ،اشق خاطر شدید به آن نزد سرایندهو تعلّ ادبي با اشتیاق زیاد به وطن

این خاطرات از سایر آثتار دو   ةخاطرات دوران کودکي و گذشته )نوستالوژي( و تجدید خاطر شهر )یوتوییا(،وجوي آرمان جست

روند؛ التزام به مسا ل سیاسي عراق نتزد جتواهري و مستا ل     شمار ميد بهمتعهّ اعراناز شز این، هردو شود. گذشته ا متمایز ميشاعر 

ي و از دو اثتر  طور کلّها از اشعار خود به راي اینکه آنهاي شعري آن دو است؛ ب ترین ویژگيماعي ایران نزد شهریار از برجستهاجت

اب زادگتاه ختود را   کنار آن، طبیعت زیبتا و جتذّ  اند. در  ورهایشان استفاده کردهکشالت ه به تحوّصورت ویژه براي توجّیادشده به

عي کلمته در  معناي واقبه ران. شهریااشان شباهت دارد تا به اشعار شاعراشي نقّاند که بیشتر به نقّ انگیز وصف کرده اي شگفت گونهبه

شتود و رمانتیستم او    اش رنتگ ر الیستم دیتده متي     ر قصتیده ولتي د  ،جواهري نیز رومانتیک استبا اینکه  این شعر رومانتیک است؛

 اجتماعي و سیاسي است.

 .تطبیقي ادبیّاتالخیر،  دجلةسالم،  جواهري، حیدربابایهشهریار،  :ن کلیدیاواژگ
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