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هذه الورقة تتوخی وعلی ضوء املدرسة األمرييکية يف األدب املقارن ،إجناز مقارنة بني مالمح املدینة واجملتمع اإلنساي كههم املضامني الشعریة
املشرتكه عند شاعر عراقي كبري كالبيايت ونظريه اإلیرانی أمحد شاملو عرب منهج وصفي  -حتليلي وحتاول حتليل منهجية توظيف املضمونني يف
شعرمها وبيان جوانب اللقاء واخلالف يف طریقة استخدامهما لدی الشاعرین .وذلك هبدف إعطاء كل ذي حق حقه ،ولوضع كل شاعر
مکانه اخلاص به يف أدبه ،ويف ضوء استخدام النظرة العلمية واملقایيس املوضوعية يف هذا الرتاث العلمي ليتمکن طالب العلم واألدب من
االنتفاع به االستفادة منه .فههم النتائج العلميه اليت أفادهتا هذه الدراسة ،أتيت يف جانبني أساسيني .1 :الفن والبنيوي؛ حيث ینشدان يف
الشعر احلر إال أن البيايت یعد رائداً هلذا النوع من الشعر يف األدب العريب بينما شاملو یعترب رائد القصيدة النثریة يف األدب الفارسی.2 .
املوضوعي وهو یشمل :أ :إن مالمح املدینة واجملتمع اإلنساي متواجدة وعلی شکل ملوو عند كال الشاعرین يري أن شاملو له نصيب أوفر
يف توظيف املضمونني خاصة عند احلدیث عن املدینة الفاضلة .ب :متثل املدینة دالالت متعددة يف شعرمها لکنه مل حتق ق آماهلما لبناء مدینة
فاضلة مطلوبة يف عامل الواقع .ج :فی معظم األحيان أتيت صورة اجملتمع اإلنساي إجيابية لدی شاملو وسلبية عند البيايت.
ليلية :األدب املقارن ،املدرسة األمريكية ،أمحد شاملو ،عبد الوهاب البيايت ،املدینة واجملتمع اإلنساي.
الكلمات ال ّد ّ
اتریخ القبول1341/6/ 9 :

 . 1اتریخ الوصول1341/ 12/12 :
 . 2العن وان األلکرتويseddighi@um.ac.ir :
 . 3العن وان األلکرتوي للکاتب املس ؤولsetare.soheil67@gmail.com :
 . 4العن وان األلکرتويhanieh.jarfi@gmail.co m :
 . 5العن وان األلکرتويheidaryan@um.ac.ir :
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 .6املق ّدمة

ظه ووور األدب املق ووارن أم وور حو ودیث ،ألن االتص وواالت ،والتب ووادالت ،والت ووه ريات يف اآلداب القدمي ووة ،مل وورج ع وون حيو و املو وواز ت،
واالقتباس وات ،اوكتشوواف الس وورقات ،فووال يراب ووة إذن ،أن نصووادف يف األدب الع ووريب كتووالت حتم وول عنوواوین الوس وواطة بووني املتنو و
وخصومه ،سرقات املتن  ،االقتباسوات ،اإلنتوواالت ،املعارضوات .والكتوب كلهوا تؤكود علوی بصومات« :األخوذ لملعون »« ،األخوذ
لللفو »« ،الت ضومني» « ،سوبق املعوون» وإخل (علوو .)11 :1911 ،،ودراسوة املواضوويع املتشواهبة نسوبياً ،متكوون الباحوث مون إج وراء
ضرب من املقارنة اليت تسمي عادة بو «األدب املقارن » وهوو یهودف إلوی إجوراء دراسوة علميوة تطبيقيوة بوني تتلوف األعموال األدبيوه
اليت تقارهبا مكو ت قافية متعددة ومتشاهبة .كموا أنوه یعتورب صودی جلوانوب اللقواء واخلوالف بوني لغوة وأخوری وبوني شوعب وآخور،
أدبيوة كانووأ أو قافيوة أو فكری و ًة (حيوودر ن شوهري وحسووين .)91 :1491 ،ومون ّ یعوود األدب املقووارن مون أكثوور أن وواع اآلداب
اسوتخداماً يف العصور األديب احلوودیث وهوو ی عووايف يف إحودی فروعووه آاثر اآلداب والثقافوات امل ختلفووة فيمهود األرضووية إل قاموة تعاموول
متبادل بينها كما یتوسع حدودها األدبية ،والثقافية .وعلی املتعامل مع األدب املقارن أال یع ل الدرس عن أدبيتوه أو اسوتلهاماته يف
العلووم اإلنسوانية .وقود وضوح فوان تيجويم – وهوو مون أصوواب املدرسوة الفرنسوية  -مفهوموه عون املقارنوة حيوث یقوول ...« :تقریور
املتشاهبات واالختالفات ،بني كتابني أو مشهدین أو موضوعني أو صفوتني ،من لغتني أو أكثر ،إنوا هوو نقطوة البودء الضوروریة،
اليت تتيح لنا اكتشاف أت ر أو ا قتباس أو يري ذلك .وتتيح لنا للتاي أن نفسر أ ر أب ر (تفسرياً ج ئياً)( ».تيجيم)48 :1936 ،

إشکالية الدحث
.6- 6
ّ

أيخوذ الوودرس املقووارن طابع واً جدیووداً يف ضوووء املدرسووة األمريكيووة الويت هتوودف إلووی دراسووة الظوواهرة األدبيووه يف مشوليتهووا ودون مراعوواة
للوواج السياسية واللسانية وال التارخيية بل تعمل علوی مالحقوة العالقوات املتشواهبة واملتباینوة بوني اآلداب املختلفوة فيموا بينهوا وبوني
أنوا الفكوور البشووري .واحلووق أن هووذا التعریووف قوود ميكنووه إل وی حوود مووا بلووورة الغوورا املقصووود لوودی كاف وة موودارس األدب املقووارن
كاملدرسة الفرنسية ،واملدرسة األمريكية ،واحللقة السالفية اإلشرتاكية ،واجملمع العريب.
وما حنن بصددها يف هذه الدراسة ،هوي املدرسوة األمريكيوة الويت هلوا أتباعهوا ،وأصووهلا ،ومي اهتوا يف الودرس املقوارن وإهنوا «هتودف
إلی دراسة الظاهرة األدبية يف مشوليتها ودون مراعاة للووواج السياسوية ،واللسوانية ،وال التارخييوة بول تعمول علوی مالحقوة العالقوات
املتشواهبة واملتباینوة بوني اآلداب املختلفوة فيموا بينهوا وبوني أنووا الفكور البشوري .معتمودة يف ذلوك علوی امل اوجوة ،بوني األديب والفوون،
وهي م اوجة كثرياً ما تفرتا تداخالً لإلختصاصوات والثقافوات ،بول ومعاجلوة ال متيو بوني األديب واملوسويقي ،الغنوائي والشوعري ،املوا
حتوأ  -أديب واألديب ،يف حتطوويم مسووتمر للو وواج  ،الويت تفصوول عوواد ًة بووني اللغوووي والتشوكيلي ،بووني العالقووات التارخييووة األكيوودة،
والعال قات الغائبة عن األعمال والنصوص ،مادام اهلدف األسا سي ليس هو إ بات الت ه ري والت ه ر ،بقدر ما هو بلوغ البنيوة اجلماليوة
والتشوكيلية للوونص املقووارن( ».علووو )92- 93 :1911 ،،فيظول اهلوودف الوورئيس للمقارنووة ،لوودی هوذه املدرسووة هووو ميووع معارفنووا
األدبيوة ،يف تصونيف یراعووي املقووالت اجلدیودة « .فاملقووارن األمریكوي ووس حبووافر أخوری للعموول علوی إعوادة تنظوويم علموي ،لدراسووة
األدب( » .املصوودر نفس ووه) فموون ه ووذا املنطلووق حت وواول هووذه الدراس ووة إجن وواز مقارنووة ب ووني مالمووح املدین ووة واجملتمووع اإلنس وواي خمختل ووف
أنواعهموا يف شووعر عبوود الوهواب البيووايت ونظووريه اإلی وراي أمحود شوواملو .وجيوودر اإلشووارة هنوا إلووی أنووه مل تكوون أیوة أواصوور عالقووة بووني
الشاعرین بل ما دفع الباحث إلی هذه الدراسة هو تلمس جوانب اللقاء واخلالف بينهما فكر ً ولغو ً.

مالمح املدینة واجملتمع االنساي عند عبد الوهاب البيايت وأمحد شاملو (دراسة حتليلية مقارنة) 11/

ضرورة واألهّّية واهلدف
 .5- 6ال ّ

هتدف الدراسة إلی دفوع جهوود البواحثني حنوو دراسوة مقارنوة تقومييوة ألعموال الشوعراء املعاصورین إلعطواء كول ذي حوق حقوه ،وإنو ال
كل شاعر من لته ،وذلك بتوكيم النظرة العلمية واملقایيس املوضوعية يف هذا الرتاث العلمي خموا یيسور لطوالب العلوم وجووه االنتفواع
به وسبل االستفادة منه بصفة عامة .كما حتاول وبصفة خاصة تقدمي مناهج مناسبة حدیثوة إلجنواز التوليول املقوارن بوني اإلنتاجوات
الشعریة املنتمية إلی آداب تتلفة خما فيها شاملو والبيايت نوذجاً.

 .9- 6أسئلة الدحث

 موا هووي مالمووح املدینووة واجملتمووع اإلنسوواي يف شوعر الشوواعرین وهوول ميكوون إعتبووار واحوود منهموا أبن وه أقوووي موون نظووريه يف موضووعاحلدیث عن املوضوعني؟
 -ما هي جوانب اللقاء واخلالف يف طریقة استخدام هذین املضمونني ونوعيته؟

خلفية الدحث
ّ .3- 6

لقد أُلفأ يف السنوات األخرية كتب ومقاالت أدبية منوعة ورائعة تتودث عن موضوع املدینوة يف شوعر الشوعراء مون أمهها:كتواب
داللووة املدینووة فووي اخلطواب الشوعري العوريب املعاصور ،دراسووة يف إشوكالية التلقو ي اجلمواي للمكوان مون مؤلفوات « قوادة عقوا » وقود
أشار الكاتب يف مقدمته أنه على الريم مون أن شوعریة املدینوة حتتول مكانوة لرزة يف جسود الق صويدة العربيوة ،فونن االهتموام هبوا در
على املستوى النقدي .فهو ال یعدو أن یكون حمصوراً يف إشارات متنا رة هنوا وهنواك ،ويف أحسون األحووال قود یودبج لوه مقوال يف
جملة ،أو یعقد له فصل يف كتاب ،كما فعل كل من إحسوان عبواس يف كتابوه ا اهوات الشوعر العوريب املعاصور ،وعو الودین إمساعيول
يف كتابه الشعر العريب املعاصر قضا ه وظواهره الفنيوة واملعنویوة ،وعبود احلميوود جيودة يف كتووابه اال اهوات اجلدیودة يف الشوعر العوريب
املعوواصر.كموا أجریووأ دراسوات متعووددة حوول الشوواعرین بصوورة علووی حودة ولكنوه موون أهوم الدراسووات املقارنوة فيهمووا هوي :رسووالة
«بياتي و شاملو در آيينة ادبيّاا تطبيقاي» لعبواس جنفوي اامعوة الفردوسوي مشوهد ورسوالة « مقايساة ويژگايهاا شاري
شااملو و بيااتي» حلميود صوباحي كرايواي اامعوة طهوران وكوان قود قود مهما الكاتبوان للنيول علوی درجوة املاجسوتري يف اللغوة العربيوة

وآداهبوا .ولقوود كانوأ هووذه الدراسوات يف جمملهووا ،انتقائيوة مقتضووبة ومتسورعة ،تتعجوول احلكوم والنتووائج قبول إحكووام املوداخل ،ويووري
متعمقة يف دراسة الظاهرة ،وال رابطة إ ها للظواهر األخرى اليت تتداخل معها أو تندرج ضمنها .ولكن على الريم من ذلك فنهنوا
– أي هوذه الفصوول – قود أفوادت البوووث بوبع الورؤى وحف توه علووى واوز ملوة مون النقوائص ال وواردة .فمون هوذا املنطلوق تعتوورب
دراسوتنا هوذه حدیثوة وفریودة يف نوعهووا إذ تتووخي إجنواز مقارنوة حتليليووة حتود د بعو املضوامني املشوورتكة يف شوعر عبود الوهواب البيووايت
وأمحود شواملو .أمه هوا :املدینوة واجملتموع اإلنسواي .وذلوك بوضوع خطوة جدیودة لقوراءة الودرس املقوارن قوراءة بعيودة عون التلقوني القاتوول
والت جریود املفوور واهلرطقووة اهلوجوواء .وأم وا جانبه وا اإلبووداعي یظهوور يف الفوور املنهجووي إبجنوواز مقارنووة تفصوويلية يف موضوووعي املدینووة
واجملتموع اإلنسواي  -وإن صووح التعبوري عنوه  -بنظرتنووا إلوی اإلنسوانية ،ومعاجلووة مالموح املدینوة بنوعيهووا الفاضولة واملسوتويلة يف شووعر
الشاعرین وفضالً عنها فقد یبدو البون الشاسع بينها وبني الدراسات السابقة وخاصة دراسة «عقا » يف أهنا تتطر إلی تفاصويل
أكثور فتقودم نواذج شوعریة متعوددة مون شوعر البيوايت ّ تقارهنوا مووع نواذج شوعریة متشواهبة هلوا يف شوعر شواملو بينموا دراسوات عقووا
ويريهوا قلمووا تتووودث عون موضوووع املدینووة واإلنسووانية عنود البيووايت بوول تطووول احلودیث عوون املدینووة العربيووة نفسوها وتكثوور موون ذكوور
توظيفاهتا املختلفة دون إجناز دراسة مقارنة.
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منهجية الدحث واإلطار النّظري
ّ .2- 6

تقوووم هووذه الدراسووة املقارنووة علووی أسوواس املوونهج األمريكووي الووذي یوورف ضووروریة وجووود ذلووك التقووارن التووارخي ي املعهووود يف املدرسووة
الفرنسية بل إنه یعتقد إلی رؤیة ضد اترخيية يف الدرس املقارن كما یعتربه موقفاً ،ووجهة نظور ،خوارج العلميوة والفنيوة .فوسوب هوذا
املونهج «إن األدب املقوارن یسوتوعب يکول الدراسوات املقارنوة بوني اآلداب املختلفوة ،أو بوني اآلداب ويريهوا مون الفنوون بوجوه خوواص
وبينها وبني يريها من املعارف اإلنسانية بوجه عوام خمعون أنوه یودخل املونهج األمرييکوی يف اعتبواره توراب الدراسوات اإلنسوانية وضورورة
البوث املقارن الست جالء ما یغم من جوانبها إبجناز املقارنة بوني آاثر اآلداب الويت مل تكون بينهوا أواصور تبوادل وال عالقوة تواصول
بني أصواهبا( » .الكفايف ،)22- 21 :1911 ،ومن أبرز رموز هذه املدرسة مها روي ویليك وهنري رمياك.
إذن هذه الورقة تقوم خمقارنة موضوعية حتدد بع املضامني املشرتكة يف شعر عبد الوهاب البيايت وأمحد شاملو .أمهها :املدینة
واجملتموع اإلنسواي .فبواديء ذي البودء نلقوي نظورة عوابرة علوی حيواة هوذین الشواعرین الشوهريین الفردیوة ،واألدبيوة ،والشوعریة .فنجعول
منهوا متهيوداً للودخول إلوی املوضووع الوورئيس وهوو مالموح املدینوة واجملتموع اإلنسواي عنوود الشواعرین وذلوك بتقودمي مقطوعوات شووعریة
متناظرة تتارة من شعر هذین اإل نني وحتليلها .كما تقدم النتائج يف وب اجلوانب اللقاء واخلالف يف هنایة املطاف.

 .5الدحث والتّحليل
 .6- 5أمحد

شاملو()6

إنه شاعر الغ ل واألشعار الغرامية فضالً عن يکونه شاعر السياسة واالجتماع وهذا یعن أن شعره یدور حول حمورین متقاطعني ويف
خط ني معاكسني معرباً بلغة احلماسوة .لوذلك ود فيوه الغوث والسو مني كموا ال تسوطيع أن موع مضوامينه الشوعریة يف ظورف واحود.
وقد أخذوا عليه أبن شعره فيه عيوب عدة منها :أ :إنه يف ربته الشعریة األوي كان مرخي عنان الوزن تاج إلی شيء أكثر من
السلطة الشعریة حيث جعل شعره مليئاً لألخطاء اللغویة الشائعة .ب :يالبية أعماله الشعریة مفتقرة متاماً إلی مالمح عوامل الشواعر
اخلاص به .ج :األشعار اليت تتسم بعدم متاسك منطقي يف البنية الشعریة ليسوأ قليلوة العودد يف أعموال شواملو (هببهواي:1442 ،
« .)13وعندما ینشد يف الشعر احلر یكشف عن روح الرسالة الفنية اليت كان یبوث عنها «نيما» الشاعر آنفاً .دون أن یضوي
شاملو فيه بنفسه وت یل شخصيته اإلنسانية فقد متكن أن یبدع أسلولً فنياً خاصاً لنفسه فال یعد مقلوداً حبتواً ل و «نيموا» بول صول
علی ذلك اال واه الشوعري خبلقوه املعواي اجلدیودة ولسوتخدامه لغوة شوعریة فریودة( » .زرقواي )328 :1414 ،حتوی قيول عنوه« :جلوه
شواملو يف شوعره إلووی لغوة تكمون يف حلمتهووا وسوداها لغووة أخوری بعيودة عوون االبتوذال والعاميووة مل یسوبق هلوا نظووري علوی اإلطووال » .
(نوريزاد)48 :1418 ،

الوهاب
 .5- 5عدد ّ

الديايت()5

املضامني الشعریه يف شعر البيايت كثرية متنوعة بتنوع الظروف ال مكانية اليت عوا ،فيهوا هوذا الشواعر العراقوي الكبوري .مون أهوم هوذه
املضامني هي :ا لكشف عن مستوی الظلم االجتمواعي وبشواعة االسوتغالل الوذي ميارسوه اإلقطواعي بوال رمحوة ،وال یقظوة ضومري ،يف
تعامله مع الفالح ذلك اإلنسان املسوو  .وقد یلجه الشاعر إلی إاثرة ما هو كانأ يف الوجدان االجتماعي ويف الذاكرة اجلماعية
لعامة الناس من أحالم مقموعة بفعل قسوة الواقع وسلطته ال منية الغامشة ،أحالم يف احلياة احلرة الكرمية القائموة علوی العدالوة .كموا
یصوف املودن املختلفوة ،واقعيوة منهووا مورة ومورة أخوری رومانسووية یطلوق عليهوا اسوم «اليوتوبيووا املسوتويلة » أو یعشوق عليهوا ویصووفها
بكلمات احلب ومرة اثلثة یلبسها لباس التاریخ وجيعلها رم اً خاصاً لفكرة موا .وفضوالً عنهوا جيعول مون شخصوية إنسوانية رمو اً ملدینوة
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فاضولة يف بعو األحيوان أو یقوارن بوني املودن والقوری املختلفوة ویصوور الصوراعات املتعوددة فيموا بينهوا وهوذا كلوه یعون أن البيوايت مل
ینظور إلوی املدینوة والقریوة نظورة یئيوة منووازة يف إطوار نائيوة ضودیة .أیضواً مون أهوم املضوامني الشوعریة األخوری يف شوعر البيوايت هوو
مفهووم الوووطن والقومي وة الوذي یكموون يف داخوول القضوا اإلنسووانية ،وسوولطة اجملتموع .س وو ًاء كانووأ هوذه السوولطة ،سوولطة األب ،أو
سلطة اجلماعة ،أو النظام االجتماع ي األبوي .كذلك من ملة هذه املضامني هوي السولطة السياسوية الويت تظهور يف قالوب السوخریة
بع االحيان .وسلطة الثقافة اليت ال ميأ مل وضوعنا بصلة هنا.
فبموا أن هووذه الورقوة التتسووع ملعاجلوة ميووع املضووامني الشوعریة حنوون نلموح فيهووا ووة عون املدینووة الفاضولة أو اليوتوبيووا ،والقضووا
املتعلقوة لإلنسووان وللسوولطة االجتماعيوة .ونوودرس أوالً وبرؤیووة مشوليوة ،موودی أمهيووة هوذه املضووامني يف شووعر الشوعراء علووی مسووتوی
اللغت وني العربيووة والفارسووية بصووفة عام ووة ّ .نعووايف موودی حضووورها يف أش ووعار كوول موون البيووايت وأمحوود ش وواملو عوورب حتليوول عوودد م وون
مقطوعاهتما الشعریة فمن ّ ذكر بع جوانب اللقاء واخلالف بني هذین الشاعرین يف كيفية استخدام هذه املضامني وینتهي إلی
النتيجة وقائمة من املصادر كمسك ختام هلذا املقال.

 .9- 5املدينة

كانأ املدینة وال ت ال يف عالقة وطيدة ومستمرة مع اإلنسان حيث تضمه وتعانقه وحتميه اترة و وفه وتقف يف وجهه اترة أخری.
واإلنسان لعتباره كائن اجتماعي حي تبلغ شخصويته إلوی أعالهوا يف ظول تعاملوه موع آخور متجوانس لوه .وبعبوارة أخوری إن حماولوة
اإلنسان إل قامة العالقة والتعامل مع متجانسه يف تتلف اجملاال ت هوو أمور البود منوه فون ن هوذه ا واوالت یكوون هلوا أ رهوا ومكانتهوا
مون األدب .كوذلك هوو احلوال للنسوبة للشووعر العوريب والفارسوي احلودیثني حيوث تعتورب فيهمووا مقابلوة املودن للقويم السوامية واملشوواعر
اإلنسوانية ظواهرة ها موة لعتبارهوا صوودی هلوذه ا واوالت (رجو  .)61 :1498 ،وقود اعتووربوا بواعوث عودة إل قبوال الشوعراء املعاص ورین
إلی احلدیث عن املدینة منها .1 :كوهنا بؤرة لإلصطدامات النامة من العالقات االجتماعية الغامضة واملتودهورة يف بعو األحيوان
وهوی الويت تبعوث يف الشخصوية اإلنسوانية قلقواً جدیوداً و لوق مورآة تعكوس ربوة شوعوریة خاصوة لودی اإلنسوان املعاصور - 2 .التووه ر
للنمواذج الشوعریة لشوعراء الغوورب كهمثوال اليووت الوويت تعتورب هجموة علوی احلضووارة احلدیثوة إ ور توووتر العالقوات اإلنسوانية (إمساعيوول،
 - 4 .)426 :1912ظهور املدرسة الرومانسية والن عة إلی الطبيعة.
 .6- 9- 5املدينة يف أشعار أمحد شاملو
لقد أخذت «املدینة» داللة عامة لدی أمحد شاملو لتجسد بوذل بوالد إیوران اإلسوالمية يف صوورة كاملوة وخمختلوف أرجائهوا وقود
اعتربهوا الوبع معوادالً للووطن ومساهوا «املدینوة الفاضولة » يف أشوعار شواملو يف حوني أن مضومون الووطن مفهووم عوام تنطووي علوی
الداللة املكانية للمدینة .إذن حنن يف هذه الورقة ندرس هاتني الكلمتني علی انفوراد وخنوص بكول واحودة منهموا عنواهنوا اخلواص هبوا.
وللمدینة الفاضلة دالالت متعددة يف أشعار شاملو فمثالً :يف بع األحيان تعادل مكا ً محيمياً تصوبح فيوه السويئة أ وراً بعود عوني
وهو یرید من ذلك التعبري أن السيئة حتی ولو مل تكن مما متو للعوني ،فاهنوا تلووق أضورار فادحوة إلوی هيكليوة اجملتموع وهتودم العوامل
كله وت یل اإلنسانية والشخصية معاً .وحنن نفهم هذه الداللة يف املقطوعة التالية من دیوانه:
اندكي بد در نهاد تو /اندكي بد در نهاد من /اندكي بد در نهاد ماا /و لرنتاي ااوداناب باي تباار إنساا فايود
ميآيد /آبييز كوچك بب هي سياچب – هيچند كب خلوتگاه عشقي باشاد /شاهي را /از بايا آنهاب باب گنادا در
نشيند /كفايت است (.)22 :4831

 /13حبوث يف األدب املقارن ،السنة السابعة ،العدد  ،22ربيع 1496
(الرتمة :شيء من اخلبث يف طينتك أنأ /وشيء من اخلبث يف طينيت أ  /وشيء من اخلبث يف طينتا حنن /كلعنة خالدة قد ن لأ علی
أرومة اإلنسان /.فصغري إ بریق بصغري من ل – حتی ولو كان ذلك خلوة العشا  /-یكفي املدینة من /أن تلج خماء آسن).

ويف داللوة أخوری تعوادل املدینوة الفاضوولة قلبواً ینوب يف داخول اجملتمووع اإلنسواي أبسوره حيوث ميكوون أن تسومع فيوه صودی اإلنس وانية
احلقيقية فتنفخ من روحها إليه ليتومل مسؤوليته اه نفسه و اه وطنه يف آن واحد .كما یبذل قصاری جهده للموافظة عليهما
(املصدر نفسه) .وقيل أن «جمموعات شاملو الشعریة سد انعكاساً ألسوار املدینوة املرتفعوة املتمثلوة يف قموة خيبوة اإلنسوان وابتعواده
عن القيم السامية واملشواعر اإلنسوانية بصوورة واضووة وجليوة( » .رجو  )12 :1498 ،وحنون نقوف أیضواً موع القائول يف تفسوريه هوذا
واستناداً إلی املقطوعة التالية:
در ميز نگاه من /از هي سو /ديوارها /بلند /ديوارها /چو نوميد  /بلندند (شاملو.)016 :4834 ،
(الرتمة :وهناك علی امتداد بصري /ويف كل جهة /أسوار /قد ارتفعأ /أسوار /من اليهس /شاهقة).

والشيء األخري امللفأ للنظر يف هذا املقام هوو أن يف شوعر «بچّبها اعماا » الوذي أنشوده شواملو سونة  1423قود اسوتوالأ

صورة املدینة إلی تصميم هندسي جدید یصفها الشاعر قائالً:
شهي بيخيابا و عدّها كب در آ ميبالند ،با كوچب پسكوچبها باريك و بنبست هاا داديمي آتشاتب باب
دود كوره و تبلوريافتب با نابهنجار ها (.)354 :4834

(الرتمة :مدینة بال شارع ميشي عليها رجال یفخرون أبنفسهم /ذات أزقة ضيقة متوعرة متعوجة وطر للية تنتهي إلی الال عبور وهي مغربة
بدخان املصاهر مكتظة أب لوان الشذوذ وا لالمعایري).

وهنا جيدر اإلشارة إلی تفسري یقدمه كاتب آخر هلوذه املقطوعوة الشوعریة عنودما یقوول « :تنبوع أسوطورة احلوب مون دواخول أصوبوأ
مدفناً للقيم اإلنسانية فتوولأ املدینة إلی قرب للفضائل واملكارم( ».تتاري)498 :1411 ،
فعلی ضوء ما تقدم يف موضع احلدیث عن مالمح «املدینة» يف شعر شاملو ميكننا أن نلخص املضمون فيما یلي:
 .1بصفة عامة للمدینة يف شعر شواملو معنيوان :أ :املعون احلقيقوي والوضوعي للكلموة فيكوون ذلوك بوذكر أمسواء املودن املختلفوة يف
إیران يف شعره تدل علی موقع جغرايف حمدد .ب :املعن اجملازي الذي یعن أرا إیران وصعيدها لتدل علی كافة أبناء الشعب.
 .2كلما یتودث شاملو عن املدینة يف شعره یعن الفاضلة منها اليت هلا دالالهتا املتنوعة فتدل مرة علی مكوان محيموي تصوبح فيوه
السيئة أ راً بعد عني ومرة أخری أتخذ داللة رم یة لقلب اجملتمع اإلنساي أبسره ففي املرة الثالثة تعترب صودی تونعكس أسووار املدینوة
املرتفعة لتهخذ يف هنایة املطاف طابعاً جدیداً تتودث بلغة شعریة فریدة و لق معاي مبتكرة فتصب يف قالب هندسي جدید.
 .4إنه یتودث يف أشوعاره عون مودن إیوران املختلفوة أكثور مون أن یتوودث عنهوا نفسوها .كموا مل حتق قوأ آمالوه لبنواء مدینوة فاضولة
مطلوبة يف عامل الواقع .مدینوة تسوودها اإلنسوانية ویكوون ميوع أبنائوه نواذج مثاليوة لإلنسوان احلقيقوي ال كامول حيوث ال یوجود طریوق
للعنصریة إليها علی اإلطال .
إن املدینة العربية املعاصرة مازالأ يف طور التطور والنهوا ،تسعی إلی استكمال هویت ها واحلصوول علوی اسوتقالهلا التوام عون
القریوة الكبورية قياسواً إلوی املدینوة العصوریة املتمثلوة لملدینوة األوروبيوة احلدیثوة ذلوك أن املدینوة العربيوة املعاصورة ليسوأ خم عو ل عون القریوة
فهي امتداد هلا ومفتوحة عليها ألهنا ما فتهت تستقبل موع املهاجرین من الریف واملندفعني إلی العمل أو الدراسة وما علی ذلك.
ورخما یصح الكاتب يف القول عندما یقول« :حني نتكلم علی املستوی احلضاري للمدن العربيوة أو العراقيوة فوال ننسوي أهنوا موا تو ال
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ريم ضخامة بع ضوها حتوتف بوشوائج متينوة للقوري وموا تو ال احلودود بوني إ مسنوأ املدینوة وخضورة القریوة يوري واضووة متامواً يف بعو
موودننا العربيووة( ».العووال  ،د .ات )114 :وهووذا یعوون أن اإلنسووان يف املدین ووة العربيووة املعاصووره مووازال یعوويش يف أحشوواء القریووة .ألنو وه
یعوويش ب ووني ج وودران املدین ووة لكن ووه يف أج وواء القری ووة وبنيته ووا التقليدی ووة االجتماعي ووة العشووائریة .ويف ظ وول التط ووورات العلمي ووة والتقني ووة
املتصاعدة واملستمرة « أصبوأ املدینة تعن احلضارة أو رخما الفوضي اليت تلدها احلضارة وأصبوأ أیضواً القويم علوی دميوموة النظوام
االجتمواعي واملول ود لتغيووريه ونووه( ».ال وربادي )91 :1911 ،إذن «كووان للمدینوة قووواتن :طوواردة وجاذبوة يف آن واحوود وقوود زودت
هااتن القواتن الكتاب لملوضوعات واملواقف اليت عكستها إبداعاهتم األدبية( ».املصدر نفسه)91 :
ربووة املدینووة يف شووعر الع ووريب احلوودیث واملعاصوور ،ربووة معق وودة ،وظوواهرة حضوواریة متداخلووة م ووع كثووري موون الظ وواهر األخ وورى،
االجتماعية ،والسياسية ،والتارخيية ،والفكریة ،واإلقتصادیة ،وبنية كلية تتموقع ضمن جمموعة من البو الكليوة األخورى تتوداخل معهوا
اترة وتوازیهوا أو حتتویهووا اترة أخوورى (عقووا  .)14- 12 :2881 ،وعلووى الووريم موون أن شووعریة املدینووة حتتوول مكانووة لرزة يف جسوود
القصيدة العربية ،فنن االهتمام هبا در على املستوى املقارن.
فنظ وراً لكووون املدینووة ،ليسووأ مفهوم واً معاصو وراً ،أو فكوورة مسووتود ة ،ولكوون النظوورة إليه ووا هووي الوويت ميكوون أن تتسووم لحلدا ووة
م
واء معمووار ً
واملعاصورة ،أو للرجعيوة والقوودم ،وكوهنوا ليسووأ مفهومواً سووكونياً جاموداً ،بول صووريورة متطوورة ،وكوهنووا قبول أن تكووون بن ً
وشوكالً هندسووياً فاريواً ،هووي ملوة موون العالئوق واألع وراف واملواضووعات املتطوورة .نظ وراً هلوذا كلووه ،جواء املوودخل خمثابوة التمهيوود الووذي
أجهد نفسه لوضع القارئ يف اجلو العام للبوث ،ورب الظاهرة – ظاهرة املدینة  -اوذورها التارخييوة ،إعتقواداً منوا أبننوا ال نسوتطيع
تفسري ظاهرة أدبية ما ،وإعطاءهوا حقهوا مون التموويص والتودقيق ،إال بربطهوا اوذورها التارخييوة واحل ضواریة ،وواقعهوا الوذي أنتجهوا،
والظروف اليت أوجدهتا ،ففي هذا وحده فق تتهك د أصالتها ،وتنتفي تبعيتها .ولقد كان هذا الطموح لعثواً قوو ا علوى إطالوة هوذا
املدخل والتوسع فيه ،وهذا التوسع له ما یربره ،إذ أننا حاولنا جاهدین البوث عون معو املدینوة يف الال وعوي العوريب – اإلسوالمي،
وعن املوقف التقليدي منها عقيد ً فلسفياً وشعر ا ،ومل نرد أن ننسا وراء تلك الطروحات املتعجلوة أو الكسولى ،الويت ال تورى يف
بروز الظاهرة عند إال أت راً حبتاً للغرب فوسب ،وعلى األخص لملدینة اإلليوتية (املصدر نفسه.)13- 14 :
ونؤكد أن هذه الدراسة ال تستطيع أن تعرما لكل ما ینبغي أن یقال يف موضوع املدینة ،فهي تُع لخلطو العریضة و عل
بصمتها علی أهم القضا املتعلقة هبا ،من منظور دراسة حتليلية أساسية مقارنة تار عودداً مون األعموال الشوعریة للشواعرین ،لتقوف
معها وقفة أتملية على قدر من اآل ة یشعر القارئ معها ،أن يف إمكانه سيد هذه األعموال ،كبو فنيوة قائموة بوذاهتا ،متميو ة عون
يريها يف سيا الظاهرة الشعریة ،حمكوومة بقدراهتا وترا ها ،و قافتها اجلدیدة.
الوهاب الديايت
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للمدینوة دالالت متعوددة يف شووعر عبود الوهوواب البيوايت فمورة قامت وة كئيبوة وهووي خاویوة علوی عروشووها تسوتمد مضووامينها مون الواقووع
السوسيو  -السياسي فتصري رم اً للواقع الكئيب وتكشف عن جانب احلياة القبيح املق ز تصفها املقطوعة التالية:
جوفاء فارية ،حتجر يف مآقيها الدخان:
الرا حـات...
الاور وال ّش حاذ ياتجدي واقدام ّ
الزمـان /إ ّل العجـا ز يف الـ ّدروب املوحشـات /ياـللن عنـا الدـادايت ّ
إ ّل بقااي ّ
( ،1912ج .)222 :1
فمورة أخووری تودل علووی الواقوع االجتموواعي الووتعس الوذي كووان مسويطراً علووی جمتمعوه آنووذاك فنهن وا مـدن بــال فجـر يدييهــا ادليــد/
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الربيع /فلاـ غدـ واملقـاهي أوصـدت أبوا ـا (املصودر نفسوه،ج  .)129 :2فشووارع مودن البيوايت مل
هجرت كنا اها عصافري ّ
تلوق اإلنسان إلی املن ل املقص ود بل ترميه إلی صوراء اهلالك واملوت:
كل ّن شوارع املدن /خيوط منك اي كف  /غياردي /غعلق (املصدر نفسه ،ج .)32 :2
ففي املدینة الويت تصونعها البيوايت نلتقوي إبنسوان ضوائع قود سووقأ إنسوانيته ودمور كيانوه البشوري ال یفيودها إال مورة واحودة كلصوقة
تدوشة قد لصقها ساعي الربید فهصبوأ يفالً عن التاریخ (املصدر نفسوه .)181 :فوهخرياً أتخوذ املدینوة دال لوة لتوف عون تلوك
الودالالت السوابقة فمورة حتوول إلوی مدینوة فاضولة قوود یصونعها خيوال الشواعر فيسوميها «اليوتوبيوا املسوتويلة » يف املرحلوة الرومانسووية
لتجربته الشعریة فمرة أخری حتول إلی مدینة تبشر بقدوم «اليوتوبيا » اليت حتمل معها «الغد اآليت السعيد» يف ظل والءات الشاعر
اآلیدیولوجية تعيش مقموعة خارج الواقع اخلطي يف املرحلة الواقعية .فتتبدي أحيا ً يف صورة مدینة خرافية مسوورة فهي:

مدينة ماحورة /قام علی هنر من الفضّة واللّيمون /ل يولد اإلسناان يف أبوا ا األلف ول ميوت /حيييها سور من ال ّذهب/
الزيتون (البيايت ،1912 ،ج .)432 :2
الرايح غابة ّ
حترسها من ّ
من هنا یبدو للمتتبع ملسرية البيايت الشعریة أنه كلما بدت املدینة قد أصاهبا اجلدب واخلراب العقم ،وضا فيهوا أفوق الوروح ويابوأ
عنه القيم اإلنسانية النبيله إزداد يضبه واشتد نقمته عليها ،كما مر بنا يف املشاهد السابقة أما إذا تلمس البيايت طلوع الفجور الوذي
یذیب املسوخ ،ویبشر بقدوم الثورة اليت تكنس يف طریقها الطغاة والغ اة ودمهاء السياسة وأشباه الرجال ويريهم لتلقي هبم يف م بلة
التاریخ صارخة يف وجه موهتا اجملاي كال ،يف هذه احلالة نری البيايت تفوي خمثول هوذه املدینوة احتفواءاً كبورياً یليوق هبوا كموا يف قصويدة
«الفجر یذیب املسوخ » اليت یقول فيها:
قلب بدداد ،ماليني احلناجر /صرخ ابملوت :كالّ! /مزق ليل املقابر /عرت األشداه واخلصيان من غيجاهنم /داس علـی
الكل علی مزبلة التّاريخ أصفار وأشداه
أسنف املكابر /سنزع أسنياب منر الورق احملشو القش /وأثواب املخاسنيث العواهر /فاذا ّ

قياصر /يعلكون املدينة ادوفاء يف عيد املااخر (املصدر نفسه،ج .)622- 621 :1
وهنوا جيودر للوذكر كمسوك ختوام أن البيوايت ال ینظور إلوی القریووة واملدینوة نظورة یئيوة منووازة بول إنوه یوری أن قووی االسووتغالل
والظلوم االجتمواعي تواجووه اإلنسوان املقهوور حيووث كوان ،سوو ًاء كووان يف القریوة أم يف املدینوة .وأن يف مرحلووة مابعود الواقعيوة يف شووعر
البيايت ظ هرت بوادر املدینة الفاضلة يف قصائد دیوانه (الذي أييت وال أييت) وكانأ اليوتوبيا اليت یدعو إلي ها البيايت ،یوتوبيا اإلنسوان
لملفهوم املطلق .وحنن نفضل احلدیث عنها يف الصفوات التالية املعنونة للقضوا اإلنسوانية واالجتماعيوة لعتبواره أن اإلنسوان قبول
كول شويء یعود كوائن اجتمواعي حوي بووع عون صوميم احليواة االجتماعيوة .فضوالً عون ذ لووك كلوه فونن عبود الوهواب البيوايت یتووودث
خبصووص ربتوه الشووعریة عون حماولتوه الت وفيووق بوني موا ميوووت وموا ال ميووت ،بووني املتنواهي والال متنواهي ،بووني احلاضور و واوز احلاضوور
(البيايت ،1919 ،ج .)36 :2
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مون أهوم امليو ات الشوعریة للشوعر الفارسووي احلودیث هوو أن هوذا النووع مون الشووعر یصوور املوجوود اإلنسواي يف صوورة جدیودة تلف وأ
أنظوار الشوعراء والكتواب و تلوف متامواً عون تلووك األنسونة املتداولوة يف األوسوا العقدیوة والعرفانيوة يف األدب الفارسوي .فالشخص وية
اإلنسووانية تووربز نفسووها يف شووعر شوواملو م وورة يف رداء الفلسووفة وموورة أخووری يف لبوواس احل ووب والغ و ل وموورة اثلثووة يف وووب االجتم وواع
الفضفاا .لكنه ما حنون بصودده يف هوذا املقوام هوو البعود االجتمواعي ل نسونة الوذي ميهود األرضوية والظوروف حلضوور اإلنسوان يف

مالمح املدینة واجملتمع االنساي عند عبد الوهاب البيايت وأمحد شاملو (دراسة حتليلية مقارنة) 11/

سواحة شوعر شواملو أكثور مون البعودین األخوريین الفلسوفي والغنووائي .وذلوك أن «مون أبورز مكوو ت الشوعر احلودیث هوو االهتمووام
اخلاص لألوضاع االجتماعية السائدة علی اجملتمع اإلنساي( » .رج )14 :1498 ،
الالية الجتماعيّة يف شعر أمحد شاملو
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«القاريء املتهمل يف اجملموعات الشعریة للشاعر«أمحد شاملو» ،جيد أن املشاعر اإلنسانية املنبعثوة مون اإلنفعواالت االجتماعيوة تُعود
احلجور األسواس واملضومون الورئيس ألشوعاره .فشوعره شوعر الصوراع املسوتمر بوني مصوادر اخلوري والشور املتمثلوة لملشواعر املتباینوة كا بوة
والعووداوة ،واألموول واخليبووة ،واحلووب واإل مشئو و از ،والفرحووة واحل و ن ،واألمل واللوعووة ،واهلجمووة واهل ووروب يف حلظووة واحوودة .فمصوودر ه ووذه
املشاعر واحد أال وهو اجملتمع اإلنساي بل اإلنسان نفسه ككائن اجتماعي حي .فقلما نقرأ شعراً لشاملو إال وفيوه بوواذر مون مهووم
الشعب وآالمه وعليه صبغة من البيئة الشعبية .إذن شاملو الشاعر له حضور حي وفاعل يف صميم حياة أبنواء جمتمعوه فكوان أدبوه
ی لصوودمات حيواة اجتماعيووة ومعركووة فسوويوة يووامرة بوورداء األحووداث » (ب ور موودار ن:1498 ،
نوب دمهووم كمووا كووان شووعره صوود ً
 .)189وقضوية االلتو ام يف الشوعر تعود يف ذاهتوا تبليغواً ل نسونة والقوويم املثاليوة لودی الشواعر املعاصور كموا أن لغوة اخلطواب يف الشووعر
امللت م هي لغة الصخب والعنف والتمرد علوی الوضوع السوائد ولغوة تغوري األوضواع االجتماعيوة وبتبعهوا إنعوا ،حيواة اجملتموع وأفوراده.
فالشاعر أمحد شاملو لعتباره تلميوذاً لرعواً لودی مدرسوة نيموا الشوعریة امللت موة یصودر بيوا ً یكواد یكوون فصول خطواب للوقووف يف
وجوه كافوة اال اه وات والن عوات املتمووردة علوی اإللتو ام الشووعري الوذي هووو ا وور األسواس للشووعر الفارسوي احلوودیث وذلوك إبنشوواده
شعراً بعاً من صميم احلياة االجتماعية بل كهنوه هوو احليواة نفسوها .فشوعر شواملو ميكون اعتبواره بيوا ً رمسيواً جلميوع الشوعراء امللتو مني
ألن يف وجهة نظره البد من أن یكون اهلدف الرئيس للشعر حتقيقاً لقضية شعبية كما حتقق إنسانية منها فيتعوني علوی الشواعر أن
یتجاوز عامل «األ » الفردي ویلبس لباس «الغريیة» اجلمعي .وإ ن كان هو يف بدایة حياته الشعریة وقبل أن خيوا يف يمار الشعر
مته ارً للرومانسية وكان شعره بعيداً عن االلت ام االجتماعي آنوذاك ولكنوه سورعان موا تغوري موقفوه إلوی هوذا االلتو ام ليبقوي شوعره يف
خدمة ميع الناس دوماً .الناس الذین مساهم هو نفسه بو «اهلته األساطريیة » يف شعره فنون نفهم هذه الفكورة لدیوه مون مقطوعتوه
التالية اليت یقول فيها:
او مُيد /او ميد /ميد و ...و اكنو  /اين منم /پيستندة شما /ا خداوندا أساطيي من /اكنو اين منم /ا سايها
نابساما  /نغمبپيداز سيود و درودتا (.)41 :4834

(الرتمة :مات « هو» /إنه مات ّ /إنه مات ميتة ... /واآلن /هذا أ  /أ الذي أ عبدكم /آهليت األساطريیة /واآلن ها أ ذا /أیتها الرؤوس
املتوترة /فننن هو الذي یغن أب شيدك وأب ياي السالم).

فوال ینظور شوواملو يف شوعره إلووی اإلنسوان إال مون منظووور وظيفتوه االجتماعيووة لعتبواره كائنواً اجتماعي واً حيواً یكسووب معنواه ووجوووده
وحيویته من اجملتمع .فال یطيق لإلنسان الصويف الذي یعيش خمع ل عن جمتمعه كما ال یطيق للقاطن يف األبراج العاجية البعيود عون
بؤس اجملتمع فهصبح ال رك ساكناً اه مهوم شعبه .فيسخر من هذا النوع اإلنساي بلغة مليئوة مون الفكاهوة الالذيوة والنقود القاتول
فريي الروعة واجلمال يف موسيقا احل ن ويف صفرة اللون املنقوشة علی خدود األخوة اجلياع املظلومني ال كموا یوراه الوبع علوي ورد
خدود العذاري الغيد (رحيمي .)21 :1422 ،وخما أن يف رأیه تعادل احلياة معركة كدح وكفاح فننه یعترب نفسوه مسوؤوالً واه ميوع
جنس البشر فيجعل من شعره حساماً ال بد من أن ینصول مون يموده كلموا رأي احلاجوة إلوی مسواعدة مظلووم مود یود العوون إليوه.
وهذه املقطوعة املهخوذة من دیوان شاملو تدل يف تعابريها علی هذه الرؤیة اخلاصة لدیه حيث یقول فيها:
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هياا كب هست ميگ /هياا كب رنج ميبيد إنسا ز روز و شب /هياا كب بخت سيكش فيياد مايكشاد /هيااا
كب درد رو كند سو آدمي /هياا كب زندگي طلبد زنده را بب رزم /بييو كش از نيام /از زور و نااتواني خاود
هي دو ساختب /تيغي دو دم (.)456 :4834

(الرتمة :وأینما توجد فيه املوت /وأینما یعاي فيه إنسان ليالً وهناراً /وأینما یصرخ فيه احل للطغيان /وأینما یكون فيه األمل یتجه اإلنسان/
وأینما فيه احلياة تتود ي الكائن احلي /ب وانت سيفك إنسان /فاجعل من القوة ومن ضعفك يف نفس اآلن /سيفاً له حدان).

و يف إعتقاد إن رؤیة الشاعر هذه ،تدل علی الن عة الوجودیة يف شعره .فقد اوز احلدود املهلوفة اليت تقيد اإلنسان بداللته
الذاتية فيمنوه داللة عامة تشمل عموم اجلنس البشري ككل یعيش يف كل زمان ومكان.
كوذلك یورف شواملو اخلضووع الكامول للقدریوة يف شوعره ویعتقود أن عجلوة التواریخ ال تودور إال بفعول اإلنسوان وإبرادتوه فيسومي ب و
«الضغ االجتماعي » ما قدمساه اجلاهلون بو «القوة القدریة» كما یرف عدم إمكانية حدوث أي تغيري يف مصرية اإلنسان علی
یوده بول یعتقوود إلوی أنوه «إذا الشووعب یومواً أراد احليواة فووال بود أن یسووتجيب القودر» فيعيود التغيووري إلوی وعوي أف وراد اجملتموع وموودی
حضورهم علی الصعيد االجتماعي ّ یعلل أبن االعتقاد إلی القدریة یضع اإلنسان علی شوفا حفورة مون السوقو والكسول وميهود
األرضوية لالعتنووا ب و ُذ مل العووار واخلضوووع للمعانوودین الظووامل ني املسووتغلني كمووا یبقووي السوواحة مفتوحووة أمووام ه ووالء الطغوواة للنيوول موون
املظلوومني وهنووبم واالعتوداء علوويهم .وهووذا یعون الشوواعر ال یطيووق السولطة االجتماعيووة للجبوابرة كمووا ال یعتنووق للقدریوة اعتناق واً كووامالً
وذلك إنطالقاً من منطلق قرآي اثبأ یقوول« :إن الل ال یغوري بقووم حتوی یغوريوا موا أبنفسوهم» ویرتكو علوی هوذا القوانون الطبيعوي
الذي یقول« :اليد الواحدة ال تصفق .وید الل مع اجلماعة» وحنن نفهم هذه الفكرة من مقطوعته التالية:
حيف من اين است /دطيهها بايد آگاه شوند /كب بب هم كوشي /بيشك /ميتوا بي اهات تقاديي فااشد شاد/.
بي گما ناآگاهي است /آنچب آسا او را وا ميدارد /كاب سياشايبي را ناام بگااارد تقاديي /و مقادّر را چياز
پندارد /كب نمييابد تغييي (المصدر نفسب.)358 :

(الرتمة :وكلميت الوحيدة أنه /البد من أن تعلم القطرات /أنه لو جيمع بعضها للبع  /ودون أدي شك /سيستجيب القدر إبرادة اإلنسان/
من دون أدنی ش  ،اجلهل /ذلك الذي جيعل اجلو أن /یسمي املنودرات للتقدیر /ویظن أن القدر /ال خيضع للتغيري).

فننوه يف املقابوول یعبود ذلووك اإلنسوان الووذي قوود ل أعلوی درجووات اإلنسوانية وصووعد إلووی قموة الش ورف اإلهلوي اإلنسوواي .ففووي
إعتقاده كل ما هو يف الكون أيخذ معناه من هذا النوع اإلنساي فيغيوب العوامل بغيابوه ویوربز وجووده حبضووره .وذلوك اإلنسوان احلور
الذي قرر مصريه بنفسه وحتمل صعوبة مسؤوليته املعتنق هبا ومعا هتا یصنع العامل كما یریود بوه أن خيورت املعجو ات ویورف السولطة
إبرادته.
الوهاب الديايت
الالية الجتماعّية يف شعر عدد ّ
 .5- 3- 5األسنانة و ّ
إن دراسة األوضاع االجتماعية والسياسية السائدة علی العرا واليت جعلأ منها مسرحاً لن هوة احلكوام الطغواة املسوتثمرین يف عصور
الشاعر عل املتلق ي يف عالقة وطيدة موع مفواهيم الظلموة والوربودة والغودر .وموا حنون بصودده يف هوذا املقوال ینوصور علوی اإلنسوان
وعلی القضا االجتماعية وسولطة اجملتموع يف شوعر هوذا الشواعر العراقوي الكبوري .فالسولطة خمفهومهوا التقليودي العوام ال تعودو كوهنوا
متثل «التوجيه والرقابة علی سلوك األخرین لتوقيق يا ت معية ،متعددة علی نوع ما من أنواع اإلتفا والتفاهم .وهكذا تتضمن
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السولطة اإلمتثوال الطووعي الووذي هوو حالوة سويكولوجية تعوورب عون تنسويق أو تطووابق يف التوجوه حنوو اهلودف ،لوودی كول مون الط ورفني
املموارس للسولطة واملتمث ول هلوا » .لكنهوا يف مفهومهووا ا ود د اجل ئوي اخلوواص هنواك وجهوات نظوور تتلفوة حوول مفهوووم السولطة منهووا
املفهوم الفوكوي الذي یقول أبن «السلطة شبكة واسعة مرتامية األطراف تشمل الفرد من املهد إلوی الل وود ،أو هوي قودر حمتووم ال
ميكن الفرار من حكومته ،ذلك أن السلطة حاضرة يف كل مكان .ألهنا تنتج ذاهتوا يف كول حلظوة ،يف كول حلظوة ( » .فويکوو:1998 ،
 )92وهبذا املعن قد جعل ( فوكو) السلطة واجملتمع علی حد سواء ،بل أن السلطة كما یفهمها هوو لتوأ أقورب إلوی اإلنسوان مون
حبول الوریود .خمعوون أن السولطة بوصووفها شوبكة معقوودة ومتقاطعوة اخليووو ويف نسويج حمكووم احلياكوة وتتلووف اخلصوصويات ،فهووي
ليسأ هلا مظهراً واحداً ألهنا بطبيعتها مراوية وماكرة متتلك أقنعة كثرية في وراءها وجهها احلقيقي ،وأن كانأ السياسة متظهرهوا
األكثور حدیووة ومباشورة .وموون اجلودیر للووذكر أن إدراك حقيقوة السوولطة ،یعوون قبول كوول شويء إدراك جوووهر اإلبوداع بوصووفه نشوواطاً
سياسوياً إسوتثنائياً فوذاً ال ميكنووه أن یتونفس وتودب فيووه احليواة وینطلوق إال يف فضوواءات واسوعة بعيوداً عوون مسوارات السولطة ودهووالي
شبكت ها اخلانقة وتقاطعاهتا املعقدة .فاملضامني االجتماعية تربز نفسها أبشكال وصور متعددة يف شعر البيوايت .فقود یلجوه الشواعر
أحيوا ً إلوی إاثرة موا هوو كوامن يف الوجوودان االجتمواعي ويف الوذاكرة اجلماعيوة لعاموة النواس موون أحوالم مقموعوة بفعول قسووة الواقووع
وسولطته ال منيوة الغامشوة ،أحوالم يف احليواة احلورة الكرميوة القائموة علوی العدالوة ،وقود لوي ذلوك علوی سوييل املثوال يف قصويدة (صوورة
علی يالف) قد تكون صورة أحد األئمة أو األولياء ،أو حتی أبطال السري الشعبية ،أولئك الذین ميلكون قدرات عجيبوة وخارقوة
يف مقارعة الظلمة واملارقني ،وهذا یعن أن اإلنسان االجتماع ي قد یظهر يف شعر البيايت عن طریق املخيال الشع املقموع:
ميزق الك ّفار /وكاسن القالع /غنهار حت ضرابت العزل ادياع (،1992ج .)214 :2
كل ّن علی جواده بايفه الدتارّ /
كموا یصوور يف بعو األحيووان حواالت البوؤس واإلضوطهاد االجتموواعي السوائد علوی جمتمعوه ل واذ مكوان خواص أو مدینوة خاصووة
كرم لرتسيم ذلك البؤس القاتل والضغ االجتماعي الذي كان قد ساد جمتمعه آنذاك فنالح يف قصيدة أخری له أبنه قال:
ولـدت يف جحــيم سنياــابور /قتل ـ سنفاــي مـ ّـرغني ،ضــاع م ـ ّ اخلــي والعصــفور /بــثمن اخلدــز ،إشــتي ز دقــا /بــثمن ال ـ ّدواء/
كل حلظة جديدة (املصدر نفسه.)216 :
صنع اتجا منه للمدينة الفاضلة الدعيدةّ /
لمنا األرض الّيت غولد ّ
فمورة اثلثووة جيعول موون اإلنسوان االجتموواع ي لملفهووم املطلووق مدینوة فاضوولة ،یوتوبيوا كوول العصوور ،مل تت خووذ صويغة معينووة ذات صوويغة
عرقية ،أو قومية ،أو دینية ،أو سياسية ،ومل تنتم إلی مكان أو زمان بل منفتوة علی آ فا الفكر اإلنساي بكل أطيافوه وا اهاتوه.
كذلك قد اول البيايت يف شعره أن یكشف عن مستوی الظلوم االجتمواعي وبشواعة اإلسوتغالل الوذي ميوارس اإل قطواعي بوال رمحوة
وال یقظة ضمري يف تعامله مع الفالح ذلك اإلنسان املسوو كما نفهمه من املقطوعة التالية:
واحلاصدون املتعدون /زرعوا ومل أنكل /وسنزرع صاغرين ،فيلكلون ( ،1992ج .)191 :1
وهناك مالحظة رائعة يف هذه املقطوعه وهي أن البيايت قد جله فيها إلی طریقة التنواص موع السويا الودالي للمثول «زرعووا ومل أنكول
ونو رع صوايرین ،فيوهكلون» وذلوك بتووویر سوويا الونص «املثول » خموا یسوند رؤیتوه اآلیدیولوجيووة فوهفرغ محولوة املثول الدالليوة األصوولية
املستقرة يف الذاكرة اجلمعية وشونه بصورة جدیدة خما خيدم ا توي الدالي للقصيدة وبذلك حتول املثول مون اإلجيواب إلوی السولب،
هذا التوول الذي أحد ته مفردة (صايرین) بوضعها بني مفردتني (نو رع وأيكلوون) فوهتبع نوعواً مون املفارقوة الرائعوة .ویكوون مسوك
اخلتام يف هذا القسم هو املوقف اآلخر للبيايت الذي یت خذه أزاء احلضارة العامة وميكننوا تصونيف هوذه الرؤیوة داخول إطوار مصوطلح
«الصوت احلضاري » (عبود .)91 :1919 ،ذلك الصوت الذي حتس يف نربته مسوتو ت عدیودة للورف ولعول مون أبرزهوا رفو
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حالة االحنطا والتخلف اليت یودب يف معظوم مفاصول احليواة االجتماعيوة وتنخور عظامهوا .وهوذا یعون الشواعر قود ركوب منوذ البودء
موجوة القضوا السواخنة وامللتهبووة للعوامل (محو ة )36 :1993 ،وهووذا یعون أن الرؤیوة اآلیدیولوجيوة ذات املغوون الشوموي تطغوي علووی
الرؤیة الشعریة للبيايت يف بع األحيان خاصة يف ال من الذي كان البيايت فيه واقعاً حتوأ أت وري اإللتو ام اآلیودیولوجي احلو ین الصوریع
ذي الطابع التعبوي الدعائي .ولعل يف كل ما تقدم یفسر لنا البيايت تلك الن عة اليت إستبدت لإلنسان حنو البوث عن عامل آخور
بدیل لعامله القائم ،عاملواً أكثور إنفتاحواً تتفوتح فيوه قوواه اخلالقوة يف كول جمواالت اإلبوداع يف عوامل تسووده العدالوة واملسواواة وتصوفو فيوه
القلوب وتتهلف النفوس لتسمو علی نوازعها الشریرة لكي تتواءم وتتوحد يف جمتمع تشيع فيه الفضيلة و لو منه الرذیلة ویعمه اخلري
وا بوة واألموان وتطموئن النفووس ،أنوه بعبوارة أخوری كموا یقووول جوان هيودب فيوه« :مدینوة اإلنسوان املتوورر مون وساوسوه( ».جووان،
 )33 :1993إذن إن قضية البيايت إنا هي قضية اإلنسان وكفاحه من أجل إ قامة العدل االجتماعي وانت اع احلریوة مون بورا ن قووي
الشر ،والتخلف والظالم واالرتقاء لإلنسان إلی إنسانيته احلقة يف إطار رؤیة شاملة تكاملية لإلنسان والكون واحلياة بعيوداً عون أیوة
ن عة ذاتية مثالية حاملة حتوم فو الواقع.

النتيجة
ّ .9

علی ضوء ما تقدم تكتسي هذه الدراسة النتائج اآلتية:
 .1من الناحية الفنية والبنيویة :إهنما ینشدان يف الشعر احلر إال أنه لشاملو فضل يف أنه یعترب رائد القصيدة النثریة أیضاً وله لغته اخلاصة
املنقطعة الن ظرية يف هذا النوع من الشعر حيث خيطف يف بع األحيان قصب السبا من أستاذه نيما خبلقه املعاي اجلدیدة ولغة فریدة .كما
یسجل حلساب البيايت فضل علی نظريه الفارسي يف أنه هو من رواد الشعر احلر.
 .2من الناحية املوضوعية:
 .1- 2لقد أنشد كال الشاعرین يف موضوع املدینة واجملتمع اإلنساي ولكل منهما مي اته ومناهجه اخلاصة به يف اسوتخدام هوذه املضوامني
الشعریة املشرتكة .وجيمع بني الشاعرین أیضاً أنه مل حتققأ آماهلما لبناء مدینة فاضلة مطلوبة يف عامل الواقع بصفة عامة.
 .2- 2بصفة عامة متثل املدینة لدی شاملو دال لتني رئيستني :األوي :املعن احلقيقي والوضعي للكلمة فيكون ذلك بذكر أمساء مدن إیران
املختلفة يف شعره وضمن إطارها اجلغرايف ا دد .والثانية :املعن اجملازي الذي یعن أرا إیران وصعيدها لتدل علی كافة أبناء الشعب .يالباً
ما إن شاملو یقصد م ن املدینة يف شعره ،الفاضلة منها وهلا دالالهتا املتنوعة يف شعره .فتدل مرة علی مكان محيمي فارغ من السيئة والنكران
متاماً ومرة اثنية أتخذ داللة رم یة لقلب اجملتمع اإلنساي أبسره ففي املرة الثالثة تعترب صد ی تنعكس أسوار املدینة املرتفعة لتهخوذ يف هنایوة
املطاف طابعاً جدیداً تتودث بلغة شعریة فریدة و لق معاي مبتكرة فتصب يف قالب هندسي جدید.كذلك إنه یتودث يف شعره عن مدن
إیران املختلفة أكثر من أن یتودث عن إیران نفسها.
 .4- 2يف شعر عبد الوهاب البيايت للمدینة دالالت متعددة ومتباینة .فمرة هي قامتة كئيبة خاویة علی عروشها تستمد دالالهتا من الواقع
السوسيو  -السياسي فتصري رم اً للواقع الكئيب وتكشف عن جانب احلياة القبيح املق ز .فمرة اثنية تدل علی الواقع االجتماعي التعس
الذي كان مسيطراً علی جمتمعه آنذاك .فمرة اثلثة أتخذ املدینة داللة لتف عن تلك الدالالت السابقة فتوول إلی مدینة فاضلة قد یصنعها
خيال الشاعر فيسميها «اليوتوبيا املستويلة» وذلك يف املرحلة الرومانسية لتجربته الشعریة .فمرة أخرية حتول إلی مدینة تبشر خمدینة فاضلة
حتمل معها«الغد اآليت السعيد» يف ظل والءات الشاعر اآلیدیولوجية تعيش مقموعة خارج ا لواقع اخلطي يف املرحلة الواقعية .فتتبدي أحيا ً يف
صورة مدینة خرافية مسوورة وكل ما بدت املدینة قد أصاهبا اجلدب واخلراب والعقم ،وضا فيها أفق الروح ويابأ عنه القيم اإلنسانية النبيله
إزداد يضبه واشتد نقمته عليها.
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 .3- 2ال ینظر شاملو يف شعره إلی اإلنسان وقضا ه إال من منظور وظيفته االجتماعية .فال یطيق لإلنسان الصويف الذي یعيش خمع ل عن
جمتمعه كما ال یطيق للقاطن يف األبراج العاجية البعيد عن بؤس جمتمعه والذي ال رك ساكناً اه مهوم شعبه بل یرید ذلك اإلنسان احلر
الذي قرر مصريه بنفسه وحتمل صعوبة ومعا ة مسؤوليته املعتنق هبا فيصنع العامل علی ريبته ّ خيرت املعج ات ویرف السلطة إبرادته؛ بينما
نلتقي يف شعر البيايت إبنسان ضائع قد سوقأ إنسانيته ودمركيانه البشري فقضية البيايت إنا هي قضية اإلنسان وكفاحه من أجول إقاموة
العدل االجتماعي وانت اع احلریة من برا ن قوي الشر ،والتخلف والظالم واالرتقاء لإلنسان إلی إنسانيته احلقة علی مسوتوی رؤیوة مشوليوة
متكاملة لإلنسان والكون واحلياة.

 .3اهلوامش

( )1أ :مالمح احلياة الفرديّةُ :ولد أمحد شاملو املكن بو (أ .صبح /لمداد) يف طهران عام  1483للهجرة واتبع دراسته من املرحلة اإلبتدائية
يف تتلف مدن خراسان حتی عاد يف السنوات األخرية من املرحلة الثانویة إلی طهران ّ .يادرها إلی املناطق الشمالية يف إیران .فسجن عام
 1424للهجرة.
دبية :یعترب شاملو (وهو من مواليد :عام  1483واملتويف بو  1419للهجرة) من كبار الشعراء الفرس ا ود ني ولوه
ب :احلياة ال ّشعريّة واأل ّ
حضوره احلي ودوره البناء يف األدب ويف الشعر الفارسي بعد «نيما یوسيج» .كما أن شعره مليء لألفكار العميقة واملعاي املثرية .وقد قيل
عنه « :أن شخصية شاملو الثقافية واألدبية حتاكي جمموعة من اجل ر .تكمن يف داخلها اجل ر السبع وشاملو الشاعر هو قلب اجملموعة وأتيت
بعودها «شواملو كتواب ال قوا [مدرسوة الشوعب ] ،و«شوواملو املورتجم» ،و«شواملو الروائوي والقواص» ،و«شواملو الكاتوب يف أدب األطفووال
واملراهقني» ،و«شاملو الصوفي» فاجل یرة األخريه هي «ج یرة البووث األدبية والثقافية التقليدیة مثل األساطري والشاهنامة وأشعار حاف
الشريازي» اليت یتخب فيها خب عشواء و ارب يف يري ميدان وللطبع سوف تكون النتيجة يري مريوب فيها( ».زرقاي- 421 :1414 ،
 )429وقد كتب عنه الشاعر مهدي أخوان اثلث  -وهو من كبار الشعراء الفرس اجلدد  -وقال « :إنه[أي أمحد شاملو] هو الشاعر احلق
وهو أفضل الشعراء وأقواهم الذین عرفتهم علی اإلطال ( ».هببهاي ،)44 :1418 ،فوقيق عليه أن نسميه «رائد القصيدة النثریة»كما
یعترب النيما یوسيج« ،رائداً للشعر احلر» يف األدب الفارسي.
( )2أ :مالمح احلياة الفرديّة :ولد يف بغداد وكان شاعراً مثقفاً عایش الفقر والفاقة وأحس آبالم الفقراء وا رومني شعر أبن سبب كل ذلك
الشقاء واحلرمان هو حتكم فئة صغرية من األ ر ء الذین تسندهم القوي احلاكمة خما لدیها من قودره وشووكة ليتوكمووا خمقودرات اجلمواهري.
(رضایي وزمالئه)116 :1416 ،

األدبيه :مترد البيايت علی تلك األوضاع والكيا ت [احلاكمة] وكانأ النتيجة ،التشرد والغربة اليت طبعأ شعره
ب :مالمح احلياة ال ّشعريّة و ّ
وأدبه عامة بطابع مهساوي كئيب .والبيايت مع ذلك یعترب من رواد التجدید يف شكل القصيدة ويف مضموهنا علی السواء وقد أت ر كثورياً
لألدب اإلنكلي ي خاصة آبراء «اليوت» النقدیة وكان له مهوره وأنصاره .وقد إشتهر ل لشعر احلر مع نظمه علی األحبر اخلليلية .من آاثره:
دواوین «سفر الفقر والثروة» و«الذي أييت وال أييت» و«مالئكة وشيطان» و« ألریق مهشمه» وكتاب صوت السنوات الضوئية و( ...املصدر
نفسه.)111 :

املصادر

الف :الكتب

فاية واملعنويّـة ،الطبعوة الثانيوة ،بوريوت :دار العوودة
 .1إمساعيل ،ع الدین ()1912؛ ال ّشعر العريب املعاصر قضاايه وظواهره الّن ّ
– دار الثقافة.
 .2الربادي ،مالكوم وزميله ()1911؛ احلداثة ،ترمة:مؤید حسن فوزي ،بغداد :دار املهمون للرتمة.
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 .8بهبهاني ،سيمين ()4846؛ جاي پا ،چاپ چهارم ،تهيا  :زوّار.
)4885( --------- .1؛ چلچراغ ،چاپ اوّل ،تهيا  :امييكبيي.
 .2البيايت ،عبد الوهاب ()1912؛ ديوان ،العمال ال ّشعريّة ،ال ة جملدات ،بريوت :دار العودة.
)1992( ---------- .6؛ العمال ال ّشعريّة (جزأين) ،الطبعة الرابعة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
 ،)1919( ---------- .1جتربيت ال ّشعريّة ،األعمال الكاملة ،الطبعة الثانية ،بريوت :دار احللبوي.
 .3پورنامداريا  ،تقي ()4886؛ سفر در مه (تأمّلي در شعر أحمد شاملو) ،تهيا  :سخن.

 .9تيجيم ،فان ()1936؛ األدب املقارن ،ترمة :سامي الدرويب ،القاهرة :دار الفكر العريب.
 .18مح ة ،مصطفي ()1993؛ الديايت الوجه واملرآة ،سلسلة املوسوعة الصغرية ،بغداد :دار الشؤون الثقافية.
 .44رحيمي ،مصطفي ()4855؛ يأس فلسفي ،تهيا  :امييكبيي.
 .42رضايي ،ابوالفضل؛ علي ضيغمي و مهد طاهي ()4830؛ الوجيز في تأريخ األدب العربي ،چاپ اوّل ،تهيا :
سازما انتشارا اهاد دانشگاهي.
 .48زرداني ،سيد مهد ()4838؛ چشمانداز شعر معاصر إيران ،چاپ اوّل ،تهيا  :ثالث.
 .41شاملو ،احمد ()4831؛ مجموعه آثار ،دفتر يكم :شعرها ،چاپ ششم ،تهيا  :نگاه.
)4834( -------- .45؛ مجموعه اشعار ،تهيا  :نگاه.
التلقـی ادمـاي للمکــان،
ـکالية ّ
 .16عقوا  ،قوادة ()2881؛ دللـة املدينـة يف اخليــاب ال ّشـعري العـريب املعاصـر دراســة يف إش ّ
الطبعة األولی ،دمشق :منشورات احتاد يکتاب العرب.
 .11العال  ،علي جعفر (يبات)؛ يف حداثة النّص ال ّشعري ،بريوت :دار العودة.

 .11علو ،،سعيد ()1911؛ مدارس األدب املقارن (دراسة منهجية) ،الطبعة األوي ،مصر :املرك الثقايف العريب.
 .19فوكو ،ميشيل ()1998؛ ارادة املعرفة ،ترمة وتقدمي :مطاع صفدي وجورج أيب صاحل ،الطبعة األولوی ،بوريوت :مركو األنواء
العريب.
 .28كفووايف ،حمموود عبدالسووالم ()1911؛ يف األدب املق ــارن دراســات يف سنظريــة األدب وال ّش ــعر القصصــي ،الطبعووة االول ووی،
بريوت :دار النهضة العربية.
 .21تتاري ،حممد ()1411؛ إسناان در شعر معاصر ،هتران :توس.
 .22نور زاد ،محمّد حسين ()4836؛ چهار افسانة شاملو ،چاپ اوّل ،تهيا  :دنيا نو.

اجملالت
بّ :

 .24جان فان ،هيدب ()1993؛ «اخليال العلمي واليوتوبيا» ،بغداد ،جملّة الثّقافة األجنديّة ،العدد  ،1صص .24- 31
 .21حيدريا شهي  ،محمّد رضا و سيّد روحاللّب حسيني ()4884؛ «بيرسي تطبيقي اايگاه بايايمااني» و «ايماا »
در داستا ها صاد هدايت و بنتالهد الصّدر» ،فصلنامة مطالعات ادبيّاات تطبيقاي ،ساال ششام ،شامارة ،21

مالمح املدینة واجملتمع االنساي عند عبد الوهاب البيايت وأمحد شاملو (دراسة حتليلية مقارنة) 94/

صص .444- 84
 .25رابي ،فيهاد ()4886؛ «رويهيدها إنساني بب «شهي» در شري مراصاي عيباي و فارساي» ،مجلّاة ادبپژوهاي،
شمارة پانزدهم ،صص .32- 58

 .26عبود ،حنا ()1919؛ «الن وحات الكربي وأ رهوا يف األدب العوريب احلودیث» ،جملّـة املعرفـة ،دمشوق ،وزارة الثقافوة واالرشواد،
العدد  ،284صص .21- 12

کاوشناهة ادب يّات تطبيقي (هطالعات تطبيقي عربي  -فارسي)
دانشكدة ادب يّات و علوم انساني ،دانشگاه رازي ،کرهانشاه
سال هفتن ،شوارة  ،25بهار  1396ها .ش  1438 /ها .ق  2017 /م ،صص 94- 79

سيواي شهر و جاهعه در شعر عبدالوهّاب بياتي و احود شاهلو (بررسي تطبيقي)

1

كلخَم غذٗقٖ
استبدٗبر گيٍُ زثبى ٍ ادثّ٘ب

عيثٖ ،داًطگبُ فيدٍسٖ ،هطْذ ،اٗياى

حسي اعظوٖ خَٗيد
داًص آهَختٔ دكتيٕ زثبى ٍ ادثّ٘ب

4

فبر سٖ ،داًطگبُ فيدٍسٖ ،هطْذ ،اٗياى

احوذرضب ح٘ذرٗبى ضْيٕ
داًط٘بر گيٍُ زثبى ٍ ادثّ٘ب

3

عيثٖ ،داًطگبُ فيدٍسٖ ،هطْذ ،اٗياى

ّبًِ٘ ژرفٖ
داًطزَٕ كبرضٌبسٖارضذ زثبى ٍ ادثّ٘ب

2

5

عيثٖ ،داًطگبُ فيدٍسٖ ،هطْذ ،اٗياى

چكيده
هقبلٔ حبضي هٖكَضذ تب ثي اسبس ههتت آهيٗهبٖٗ ادثّ٘ب تطج٘قٖ ٍ ثي ثٌ٘بى رٍش تَغ٘فٖ  -تحل٘لٖ ،ثِ ثيرسٖ هقبٗسِإ س٘وبٕ ضْي ٍ ربهرِ
در ضري عجذالَّّبة ث٘بتٖ ضبعي ًبمآٍازٓ عيادٖ ٍ ّوتبٕ إٗياًٖاش احوذ ضبهلَ ثپيدازد .افزٍى ثي اٗي ،چگًَگٖ كبرثست هضبه٘ي ضريٕ هزثَر
در ضري ث٘بتٖ ٍ ضبهلَ ث٘بى ٍ رلَُّبٕ تطبثِ ٍ تفبٍ در ضَ٘ٓ كبرثيد دٍ هضوَى ضْي ٍ ربهرِ ،تَسّط آىدٍ آضهبر هٖگيدد .ثب اٗي ّذف كِ
ثِ ّي ضبعيٕ ،حدّ ضبٗستٔ ٍٕ را دادُ ربٗگبُ هٌحػي ثِ فيدش را ارد ًْذ ٍ اٗي هْن خَد از رّگار ٗك ًگبُ ًهتِسٌذ علوٖ ٍ ثب اعتوبد ثي
ٗك سيٕ هَازٗي عٌٖ٘ ه٘سّي خَاّذ ضذ ٍ در اٗي ه٘ياث علوٖ ،سيهبٗٔ گياًٖ ًْفتِ است كِ علنآهَزاى هٖ تَاًٌذ ثِ طَر ضبٗستِإ از آى
ثيخَردار ضًَذ .هْن تيٗي ٗبفتِّبٕ پژٍ ّص از دٍ هٌظي دبثل ثيرسٖ است .1 :از لحبظ فٌّ ٖ ٍ سبختبرٕ؛ ّي دٍ ضبعي اضربرٕ ثي ٍزى ضري حيّ
دارًذ .ثب اٗي تفبٍ كِ ث٘بتٖ پ٘طگبم ضري حيّ در ادثّ٘ب عية است ٍلٖ ضبهلَ ث٘طتي ثِ عٌَاى سيآهذ دػ٘ذٓ هٌخَر در ادثّ٘ب فبرسٖ ضٌبختِ
است .2 .از لحبظ هَضَعٖ؛ أ :س٘وبٕ ضْي ٍ ربهرِ ثِ طيز چطنگ٘يٕ درضري ّيدٍ هتزلٖ است ٍ در اٗي ه٘بى ،ث٘بتٖ در كبرثست دٍ ه ضوَى
هزثَر ٍ ثِ طَر خبظ در تيس٘ن س٘وبٕ آرهبًطْيً ،قص پيرًگ تيٕ دارد .ةٍ :اژٓ ضْي در ضري دٍ ضبعي دارإ هفبّ٘ن داللٖ گًَبگًَٖ
است ،اهّب آرزٍٕ ّ٘چكذاهطبى ثيإ تيس٘ن ٗك ضْي آرهبًٖ در رْبى ٍادرٖ هحقّد ًطذ .د :ربهرِ در ضري ضبهلَ اتلت س٘وبٖٗ هخجت است،
ٍلٖ ًزد ث ٘بتٖ اتلت س٘وبٖٗ هٌفٖ دارد.
واشگاى کليدي :ادثّ٘ب

تطج٘قٖ ،ههتت تطج٘قٖ آهيٗهب ،احوذ ضبهلَ ،عجذالَّّبة ث٘بتٖ ،ضْي ٍ ربهرِ.
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