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 صامللخّ 
 ی ةر الش عاملضامني   كههم  نساي، إجناز مقارنة بني مالمح املدینة واجملتمع اإليف األدب املقارن ةيکي  ري وعلی ضوء املدرسة األم یهذه الورقة تتوخ  

ة توظيف املضمونني يف حتاول حتليل منهجي  و حتليلي  -منهج وصفي  عربی أمحد شاملو یراننظريه اإلكالبيايت و  املشرتكه عند شاعر عراقي كبري
شاعر  لوضع كل  و  حقه، ذي حق   إعطاء كل  وذلك هبدف الش اعرین. لدی هما استخدامشعرمها وبيان جوانب الل قاء واخلالف يف طریقة 

اثيف هذا  وضوعي ةاملواملقایيس  العلمي ةة الن ظر  استخدامويف ضوء ، اخلاص به يف أدبه مکانه ب العلم واألدب من ن طال  ليتمک  العلمي  الرت 
ن يف ینشدا حيثالبنيوي؛ و  . الفن  1 :أتيت يف جانبني أساسيني ،هذه الد راسة أفادهتا يته ال  العلمي   الن تائج منه. فههم   االستفادةبه  االنتفاع
. 2يف األدب الفارسی.  الن ثری ةبينما شاملو یعترب رائد القصيدة  األدب العريب يف الش عرمن  الن وعیعد  رائداً هلذا  البيايتاحلر إال  أن  الش عر

له نصيب أوفر   متواجدة وعلی شکل ملوو  عند كال الش اعرین يري أن شاملونسايمالمح املدینة واجملتمع اإل إن   أ:: ي وهو یشملاملوضوع
دة يف شعرمها لکن   :احلدیث عن املدینة الفاضلة. ب عند خاص ةتوظيف املضمونني  يف ق آماهلما لبناء مدینة ه مل حتق  متثل املدینة دالالت متعد 

 . سلبية عند البيايتو  ية لدی شاملوإجياب نسايصورة اجملتمع اإلأتيت  ألحيانافی معظم  :جفاضلة مطلوبة يف عامل الواقع. 

 .نسايالبيايت، املدینة واجملتمع اإل الوه اب، أمحد شاملو، عبد األمريكي ةاملدرسة األدب املقارن، ة: ليليّ الكلمات الدّ 
                                                 

 9/6/1341اتریخ القبول:    12/12/1341 . اتریخ الوصول:1
 seddighi@um.ac.ir  . العنوان األلکرتوي:2
 setare.soheil67@gmail.comول: ؤ العنوان األلکرتوي للکاتب املس .3
 hanieh.jarfi@gmail.com . العنوان األلکرتوي: 4
 heidaryan@um.ac.ir . العنوان األلکرتوي:5



نة الس ابعة، العدد  األدب/ حبوث يف 18   1496ع ي، رب22املقارن، الس 

 قّدمةامل. 6
 ،ات يف اآلداب القدميوووة، مل  ووورج عووون حي ووو  املوووواز تالت وووه ري و  ،تالت بوووادالو ، تت صووواالألن االدیث، املقوووارن أمووور حووو األدبظهوووور 

ووورقاتكتشوواف ا و  ،اتسوواالقتباو   املتنووو   الوسووواطة بووني العوووريب كتووالت حتمووول عنوواوین  األدب، فووال يرابوووة إذن، أن نصووادف يف الس 
وكل  الكتوب  . و املعارضوات ،اإلنتوواالت ،اتاالقتباسو ،املتن   سرقات  ،خصومهو  األخوذ » ،«األخوذ لملعون»بصومات:  علوید هوا تؤك 
وون الباحوث مون إجووراء ودراسوة املواضوويع املتشواهبة نسوبي   .(11: 1911عل وو،، ) وإخل «سوبق املعوون» ،«ضومنيالت  » ،«لل فو ل اً، متك 

 األدبي وهبوني تتلوف األعموال  تطبيقي وةة إجوراء دراسوة علمي و إلویهوو یهودف و  «املقارن األدب»و ي عادة بتسم   ال يتضرب من املقارنة 
آخور، و  بوني شوعبو  أخوریو  اخلوالف بوني لغوةو  الل قواءجلوانوب  ی صودربه یعتومتشاهبة. كموا أن وو  ةتعد دم  قافي ةتقارهبا مكو ت  ال يت
ّ  (. 91: 1491، )حيوودر ن شوهري وحسووين ةً أو فكری وو  قافي وةكانووأ أو   أدبي وة نووواع اآلداب أاملقووارن مون أكثوور  األدب یعوود  ومون 

وختلفووة فيامل اتالث قافور اآلداب و آاثفروعووه  یعووايف يف إحودی هووو   احلوودیثاألديبيف العصور  اً اسوتخدام قاموة تعاموول ة إلرضووي  د األمه 
توه أو اسوتلهاماته يف دبي  أعن  الد رس  لع یال  أاملقارن  األدباملتعامل مع  علیو  .ي ةالث قافو  ،دبي ةاألع حدودها توس  ی كمامتبادل بينها  

... تقریور »ة حيوث یقوول: مفهوموه عون املقارنو - الفرنسوي ةهوو مون أصوواب املدرسوة و  –فوان تيجويم وقود وض وح  .ي ةنسواناإلالعلووم 
وختالفاملتشاهبات واال یة، الض ورور ا هوو نقطوة البودء ات، بني كتابني أو مشهدین أو موضوعني أو صفوتني، من لغتني أو أكثر، إن 

 (48 :1936 )تيجيم، «.اً()تفسرياً ج ئي   ر أ ر أب رأن نفس   لت ايقتباس أو يري ذلك. وتتيح لنا لاأو  أت  رتتيح لنا اكتشاف  ال يت
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ودون مراعوواة يف مشوليتهووا  األدبي ووهة الظ وواهر دراسووة  إلوویهتوودف  ال ويت األمريكي ووةاملقووارن طابعوواً جدیووداً يف ضوووء املدرسووة  الوود رسأيخوذ 
بوني و  اب املختلفوة فيموا بينهوااملتباینوة بوني اآلدو  مالحقوة العالقوات املتشواهبة علویبل تعمل  ي ةالت ارخيوال  الل ساني ةو  الس ياسي ةللوواج  

 املقووارن األدبة موودارس كاف وو  یالغوورا املقصووود لوودبلووورة مووا  حوود   یلووإ قوود ميكنووهعریووف هووذا الت   واحلووق أن  أنوا  الفكوور البشووري. 
 .واجملم ع العريب ،الفية اإلشرتاكيةاحللقة الس  و  ،األمريكي ةاملدرسة و  ،الفرنسي ةاملدرسة ك

هتودف » إهنواو  املقوارن الود رسيف  ومي اهتوا ،أصووهلاو ، أتباعهوا هلوا ال ويت األمريكي وةاملدرسوة هوي  ،راسةالد  يف هذه ما حنن بصددها و  
ياسوي ةدون مراعاة للووواج  و  يف مشوليتها دبي ةاألة الظ اهر دراسة  إلی مالحقوة العالقوات  علویبول تعمول  ي وةالت ارخيال و  ،الل سواني ةو  ،الس 

، الفوون  و  األديبامل اوجوة، بوني  علویمعتمودة يف ذلوك  بوني أنووا  الفكور البشوري.و  املختلفوة فيموا بينهوااملتباینوة بوني اآلداب و  املتشواهبة
وعر الغنوائي و  ، واملوسويقياألديببول ومعاجلوة ال متي و  بوني ، اتالث قافوتداخالً لإلختصاصوات و وهي م اوجة كثرياً ما تفرتا  املوا  ،يالش 

، األكيوودة ي ووةالت ارخيبووني العالقووات  ،يالت شوكيلو  الل غووويتفصوول عووادًة بووني  ال ويت، ج يف حتطوويم مسووتمر للووووا، األديبأديب و  - حتوأ
 اجلمالي وة، بقدر ما هو بلوغ البنيوة الت ه  رو  الت ه ريسي ليس هو إ بات ، مادام اهلدف األساالن صوصقات الغائبة عن األعمال و والعال

املدرسووة هووو  ميووع معارفنووا  هوذهلوودی ، للمقارنووة الوور ئيساهلوودف  ظول  في (92-93: 1911عل ووو،، )« .ص املقووارنة للوون  ي  الت شوكيلو 
، لدراسووة مويتنظوويم عل إعوادة علویللعموول  أخوریحبووافر  فاملقووارن األمریكوي  ووس  ». ، يف تصونيف یراعووي املقووالت اجلدیودةدبي وةاأل

 خمختلوووف نسووواياإلاجملتمووع و ملدینوووة مالمووح ا بوووني مقارنووةإجنووواز  الد راسوووةحتووواول هووذه  موون هوووذا املنطلووقف ()املصوودر نفسوووه «.األدب
وابعبوود  يف شووعر امونواعهأ بووني عالقووة أواصوور ة أی وكوون تمل  وجيوودر اإلشووارة هنوا إلووی أن ووه أمحود شوواملو. یووراينظووريه اإلو  البيووايت الوه 

  .لغو ً و  فكر ً  بينهما اخلالفو  الل قاءجوانب  تلمس هو الد راسةهذه  إلی بل ما دفع الباحثین الش اعر 



 11/ (ة مقارنةي  دراسة حتليل)مالمح املدینة واجملتمع االنساي عند عبد الوه اب البيايت وأمحد شاملو 

 اهلدفو ة يّ األهّ و ة ّضرور ال .6-5
وعر ة ألعموال هتدف الد راسة إلی دفوع جهوود البواحثني حنوو دراسوة مقارنوة تقوميي و ه، وإنو ال  حق و ذي حوق   اء املعاصورین إلعطواء كول  الش 

اثيف هذا  وضوعي ةاملواملقایيس  العلمي ةة الن ظر شاعر من لته، وذلك بتوكيم  كل    االنتفواعجووه ب العلوم و العلمي خموا یيسور لطوال   الرت 
نتاجوات املقوارن بوني اإل الت وليولجنواز تقدمي مناهج مناسبة حدیثوة إل خاص ة. كما حتاول وبصفة عام ةمنه بصفة  االستفادةبه وسبل 

عر   فيها شاملو والبيايت نوذجاً. املنتمية إلی آداب تتلفة خما ی ةالش 
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وواعر  يف شوعر نسوواياإلاجملتمووع و  موا هووي مالمووح املدینووة - ه أقوووي موون نظووريه يف موضووع هوول ميكوون إعتبووار واحوود منهموا أبن ووو  ینالش 

 احلدیث عن املوضوعني؟
  ؟نوعيتهو  هذین املضمونني استخداميف طریقة  اخلالفو  الل قاءهي جوانب  ما -
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وعر يف شوعر ن موضوع املدینوة ع تتود ث رائعةو  عةمنو   أدبي ةمقاالت و  كتب نوات األخريةيف الس  لقد أُل فأ  كتواب ا:همهأ مون اءالش 
قود و  «قوادة عقوا »ات مؤل فومون  ي اجلمواي للمكوانق ولالت   إشوكالي ةدراسووة يف  ي العوريب املعاصور،الش وعر داللووة املدینووة فووي اخلطواب 

 در  هبوا هتموام، فونن  االالعربي وةصويدة املدینوة حتتول  مكانوة لرزة يف جسود الق شوعری ةمون أن   الر يمعلى  همته أن  شار الكاتب يف مقد  أ
يف إشارات متنا رة هنوا وهنواك، ويف أحسون األحووال قود یودب ج لوه مقوال يف  أن یكون حمصوراً  یعدو ال ي. فهوالن قدعلى املستوى 

اهويف كتابوه  عب واسجمل ة، أو یعقد له فصل يف كتاب، كما فعل كل  من إحسوان   إمساعيولین الود   وعو    ،العوريب املعاصور الش وعرات ا  
اهواال، وعبود احلميوود جيودة يف كتووابه واملعنویوة الفن ي وةالعريب املعاصر قضا ه وظواهره  الش عر يف كتابه العوريب  الش وعرات اجلدیودة يف   
وواعر ة حوول تعوود دأجریووأ دراسوات مكموا .املعوواصر ة رسووالاملقارنوة فيهمووا هوي:  الد راسووات موون أهوم   لكن وهو  حودة علوویین بصوورة الش 

شاري  هاا  ويژگاي ةمقايسا»رسوالة و  جنفوي اامعوة الفردوسوي مشوهد عب واسل «تطبيقاي ادبيّاا  ةآيين در شاملو و بياتي»

 العربي وة الل غوةسوتري يف املاج درجوة علویمهما الكاتبوان للنيول قود قود  كوان كرايواي اامعوة طهوران و حلميود صوباحي   «بيااتي و شااملو
يووري و قبول إحكووام املوداخل،  الن تووائجمقتضووبة ومتسور عة، تتعجوول احلكوم و  ةنتقائي وا جمملهووا، يف الد راسواتولقوود كانوأ هووذه وآداهبوا. 

قة يف دراسة  و الر يمضمنها. ولكن على تتداخل معها أو تندرج  ال يتاألخرى  لظ واهرها لة، وال رابطة إ   الظ اهر متعم  ا من ذلك فنهن 
فمون هوذا املنطلوق تعتوورب  قوائص الووواردة. توه علووى  واوز ملوة مون الن  ؤى وحف  قود أفوادت البوووث بوبع  الور   –أي هوذه الفصوول  –

وابعبود د بعو  املضوامني املشوورتكة يف شوعر حتود   حتليلي ووةفریودة يف نوعهووا إذ تتووخي إجنواز مقارنوة و  دراسوتنا هوذه حدیثوة  البيووايت الوه 
 لقوني القاتوولاملقوارن قوراءة بعيودة عون الت   الود رسءة ة جدیودة لقورا. وذلوك بوضوع خط ونسواياإلاجملتموع و  هوا: املدینوةأمحود شواملو. أمه  و 
ووأو اهلرطقووة اهلوجوواء. و  جریود املفوور الت  و   يف موضوووعي املدینووة تفصوويلي ةقارنووة جنوواز مإب املنهجووي فوور اليف یظهوور  يبووداعاإل اجانبهوو ام 
سوتويلة يف شووعر املو  ة بنوعيهووا الفاضولة، ومعاجلووة مالموح املدینوي ةنسواناإل إلوینظرتنووا ب - عنوه الت عبوري إن صووح  و  - نسواياإلاجملتموع و 

تفاصويل  إلیتتطر  يف أهنا  «عقا »دراسة  خاص ةو ة الس ابق الد راساتبني و  بينهااسع بون الش  یبدو الفقد  فضالً عنهاو  ینالش اعر 
 ت عقووا بينموا دراسوا متشواهبة هلوا يف شوعر شواملو شوعری ةتقارهنوا مووع نواذج مون شوعر البيوايت ّ  ةتعود دم شوعری ةم نواذج فتقود   أكثور

تكثوور موون ذكوور نفسوها و  العربي ووةبوول تطووول احلودیث عوون املدینووة البيووايت عنود  ي ةنسوواناإلو  املدینووة موضوووع عون تتووود ثمووا يريهوا قل  و 
 جناز دراسة مقارنة.إتوظيفاهتا املختلفة دون 
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ي املعهووود يف املدرسووة الت ووارخي الت قووارن ذلووك ة وجووودیوورف  ضووروری   ال ووذي مريكووياألملوونهج أسوواس ا علوویاملقارنووة  الد راسووةهووذه تقوووم 

فوسوب هوذا  .الفن ي وةو  العلمي وةخوارج  ،ووجهة نظور ،یعتربه موقفاً كما   املقارن الد رسيف  اترخيي ة ضد  رؤیة  إلی یعتقد هن  إبل  الفرنسي ة
يريهوا مون الفنوون بوجوه خوواص آلداب املختلفوة، أو بوني اآلداب و بوني ااملقارنوة  الد راسواتاملقوارن یسوتوعب يکول  األدب إن  »املونهج 
ضورورة و  ي ةنسواناإل الد راسواتبواره توراب  اعت يفيکوی ري ماملونهج األدخل عون أنوه یوخمبوجه عوام  ي ةنساناإلبني يريها من املعارف و  وبينها

عالقوة تواصول تبوادل وال  أواصوربينهوا   تكونمل ال ويتداب آاثر اآلجناز املقارنة بوني إب جالء ما یغم  من جوانبهاستالبوث املقارن ال
 هنري رمياك.و  روي ویليكمها هذه املدرسة  ومن أبرز رموز ،(22-21 :1911 ،الكفايف) «بني أصواهبا.

املدینة البيايت وأمحد شاملو. أمهها:  الوه ابعبد د بع  املضامني املشرتكة يف شعر حتد   موضوعي ةقارنة خم تقومإذن هذه الورقة  
واعر حيواة هوذین  علوینلقوي نظورة عوابرة البودء ذي بواديء ف .نسواياإلواجملتموع  وهري ین الش  وعر و  ،دبي وةاألو  ،الفردی وةین الش  نجعول . فی ةالش 

واعر عنوود  نسواياإلوهوو مالموح املدینوة واجملتموع  الوور ئيساملوضووع  إلویخول منهوا متهيوداً للود    شووعری ةذلوك بتقودمي مقطوعوات و  ینالش 
 .يف هنایة املطاف اخلالفو  الل قاءاجلوانب  يف  وب الن تائجم تقد   كما  حتليلها.ة تتارة من شعر هذین اإل نني و ر متناظ
 الدحث والّتحليل .5
 (6)أمحد شاملو. 5-6
يف و  عنيهذا یعن أن شعره یدور حول حمورین متقاطو  جتماعاالو  الس ياسةة فضالً عن يکونه شاعر األشعار الغرامي  و  ه شاعر الغ لإن  

وو  ني معاكسني معرباً بلغة احلماسوة. لوذلك  ود فيوه الغوث  خط   وعر مني كموا ال تسوطيع أن  موع مضوامينه الس   يف ظورف واحود. ی ةالش 
عر ه يف  ربته إن   :شعره فيه عيوب عدة منها: أ قد أخذوا عليه أبن  و  شيء أكثر من  إلیاألوي كان مرخي عنان الوزن  تاج  ی ةالش 

عر ة أعماله يالبي  : ة الشائعة. بالل غویحيث جعل شعره مليئاً لألخطاء  ی ةعر الش   الس لطة واعرمالمح عوامل  إلیمفتقرة متاماً  ی ةالش   الش 
عر سم بعدم متاسك منطقي يف البنية تت   ال يتاألشعار  :جاخلاص به.  : 1442ليسوأ قليلوة العودد يف أعموال شواملو )هببهواي،  ی ةالش 

عر عندما ینشد يفو »(. 13 آنفاً. دون أن یضوي  الش اعر« نيما»كان یبوث عنها   ال يت الفن ي ةسالة یكشف عن روح الر   احلر   الش 
بول  صول  «نيموا»و داً حبتواً لومقل و اً لنفسه فال یعد  ياً خاص  فقد متكن أن یبدع أسلولً فن   ي ةنساناإله شخصي تت یل و  شاملو فيه بنفسه

واهذلك اال علی وعر     جلوه »قيول عنوه:  حت وی (328: 1414)زرقواي، « .فریودة شوعری ةه لغوة سوتخداملو  املعواي اجلدیودةي خبلقوه الش 
« .العاميووة مل یسوبق هلوا نظووري علوی اإلطووال و  بتوذالبعيودة عوون اال أخوریسوداها لغووة و  لغوة تكمون يف حلمتهووا إلوویشواملو يف شوعره 

 (48: 1418زاد، نوري)
 (5)الديايت الوّهابعدد  .5-5

عر الاملضامني  واعرعوا، فيهوا هوذا  ال يتمكانية الظروف ال    تنو عة بتنو عكثرية م  البيايت یه يف شعرش  هوذه  العراقوي الكبوري. مون أهوم   الش 
ال یقظوة ضومري، يف ميارسوه اإلقطواعي بوال رمحوة، و  ال وذيسوتغالل بشواعة االي و جتمواعاال الظ لم یلكشف عن مستو املضامني هي: ا

ة ة اجلماعي  الذ اكر يف ي و جتماعهو كانأ يف الوجدان اال إاثرة ما إلی الش اعراملسوو . وقد یلجه  نساناإلتعامله مع الفالح ذلك 
العدالوة. كموا  علویة الكرمية القائموة ية الغامشة، أحالم يف احلياة احلر  ال  منسلطته و  بفعل قسوة الواقع ةمن أحالم مقموع الن اس عام ةل

یصووفها و  أو یعشوق عليهوا «اليوتوبيووا املسوتويلة»رومانسووية یطلوق عليهوا اسوم  أخوری مور ةو  ةمور  منهووا  واقعي وةیصوف املودن املختلفوة، 
رمو اً ملدینوة  ي ةإنسوان شخصوي ةفضوالً عنهوا جيعول مون و  .جيعلها رم اً خاص اً لفكرة مواو  الت اریخاثلثة یلبسها لباس  مر ةو  بكلمات احلب
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ه یعون أن البيوايت مل هوذا كل وو  ة فيموا بينهواتعود دات املالص وراعیص وور و  تلفوةاملخ یالقور و  فاضولة يف بعو  األحيوان أو یقوارن بوني املودن
وعر املضوامني  ة. أیضواً مون أهوم  ی  طوار  نائيوة ضود  إالقریوة نظورة   یئيوة منووازة يف و  املدینوة إلویینظور  يف شوعر البيوايت هوو  خوریاأل ی ةالش 

وولطةسوولطة اجملتموع. سووواًء كانووأ هوذه و  ،ةي  نسوواناإلیكموون يف داخوول القضوا   ال وذي ةالقومي ووو  مفهووم الوووطن ، سوولطة األب، أو الس 
ولطةي األبوي. كذلك من ملة هذه املضامني هوي جتماعاال الن ظامسلطة اجلماعة، أو  ياسوي ة الس  وخری  يف قالوب  تظهور ال ويت الس   ةالس 
 . هنابصلة وضوعنا ال ميأ مل ال يت ةالث قافسلطة بع  االحيان. و 

وعر ة التتسووع ملعاجلوة ميووع املضووامني هووذه الورقو فبموا أن    القضووا  املدینووة الفاضولة أو اليوتوبيووا، و حنوون نلموح فيهووا  ووة عون  ی ةالش 
وولطةول نسووانإلقوة لاملتعل   وعر هوذه املضووامني يف شووعر  أمه ي ووةموودی برؤیووة مشوليوة، و  . ونوودرس أوالً ي وةجتماعاال لس   یمسووتو  علووی اءالش 
وووةعة بصووفة الفارسووي  و  العربي ووةني الل غتوو أمحوود شووواملو عوورب حتليوول عوودد مووون حضووورها يف أشوووعار كوول موون البيووايت و  موودی. ّ نعووايف ام 

عر مقطوعاهتما    إلیینتهي هذه املضامني و  استخدام كيفي ةيف  ین الش اعر اخلالف بني هذین و  الل قاءفمن ّ ذكر بع  جوانب  ی ةالش 
 املقال.ا قائمة من املصادر كمسك ختام هلذو  الن تيجة
 ينةاملد. 5-9

 .أخریتقف يف وجهه اترة و   وفهو  حتميه اترةو  تعانقهو  هحيث تضم   نساناإلمع  مر ةمستو  يف عالقة وطيدة ال ت الو  كانأ املدینة
إن حماولوة  أخوریبعبوارة و  ه.تعاملوه موع آخور متجوانس لو أعالهوا يف ظول   إلویه شخصوي تي حي  تبلغ اجتماعلعتباره كائن  نساناإلو 
مكانتهوا و  ن هوذه ا واوالت یكوون هلوا أ رهوات هوو أمور البود منوه فونالتعامل مع متجانسه يف تتلف اجملاالو  قةقامة العالإل نساناإل

ووعر لن سوبةاحلوال ل . كوذلك هوواألدبمون  املشوواعر و  الفارسوي احلودیثني حيوث تعتورب فيهمووا مقابلوة املودن للقويم السواميةو  العوريب للش 
وعر قبوال ة إلعود   بواعوثوا اعتوورب قود و  .(61: 1498)رجو ،  ه ا واوالتهلوذ یموة لعتبارهوا صوودظواهرة ها ي ةنسواناإل اء املعاصوورین الش 
 املتودهورة يف بعو  األحيوانو  الغامضة ي ةجتماعاالصطدامات النامة من العالقات . كوهنا بؤرة لإل1احلدیث عن املدینة منها:  إلی
 الت ووه  ر -2املعاصور.  نسواناإللودی  خاص وةة مورآة تعكوس  ربوة شوعوری   لوق و  قلقواً جدیوداً  ي ةنسواناإل ي ةالش خصوتبعوث يف  ال ويتهوی و 
وعر  لن مواذجل ، إمساعيوول) ي ةنسواناإلر العالقوات ثوة إ ور توووت  احلضووارة احلدی علویتعتورب هجموة  ال وويتلشوعراء الغوورب كهمثوال اليووت  ی ةالش 

 .الط بيعة إلی الن  عةة و الر ومانسيظهور املدرسة  -4 .(426: 1912
 املدينة يف أشعار أمحد شاملو .5-9-6

قود و  خمختلوف أرجائهواو  يف صوورة كاملوة اإلسوالمي ة إیوراند شاملو لتجسد بوذل  بوالد أمحلدی  عام ةداللة  «املدینة»لقد أخذت 
 علویمضومون الووطن مفهووم عوام تنطووي  يف أشوعار شواملو يف حوني أن  « املدینوة الفاضولة»اهوا مس  و  معوادالً للووطن هوا الوبع اعترب 
منهموا عنواهنوا اخلواص هبوا.  واحودة   بكول   خنوص  و  نفوراد  ا علیيف هذه الورقة ندرس هاتني الكلمتني  حننة املكانية للمدینة. إذن اللالد  

وي ئةة يف أشعار شاملو فمثالً: يف بع  األحيان تعادل مكا ً محيمياً تصوبح فيوه تعد دوللمدینة الفاضلة دالالت م أ وراً بعود عوني  الس 
ي ئةأن  الت عبريذلك وهو یرید من  هتودم العوامل  هيكليوة اجملتموع و  إلویولو مل تكن مما متو  للعوني، فاهنوا تلووق أضورار فادحوة  حت ی الس 

 من دیوانه: ةالت الية يف املقطوعة الد اللهذه حنن نفهم و  معاً. ي ةالش خصو  ي ةنساناإلت یل و  هكل  
فايود  إنساا و لرنتاي ااوداناب باي تباار / بد  در نهاد ماا اندكي/ اندكي بد  در نهاد من/ اندكي بد  در نهاد تو

از بايا  آنهاب باب گنادا  در / شاهي را/ باشاد عشقي خلوتگاه كب هيچند –ييز كوچك بب هي سياچب آب/ آيدمي

 (.22: 4831) كفايت است/ نشيند



نة الس ابعة، العدد  األدب/ حبوث يف 13   1496ع ي، رب22املقارن، الس 

 علیكلعنة خالدة قد ن لأ /  طينتا حننشيء من اخلبث يفو / شيء من اخلبث يف طينيت أ و / شيء من اخلبث يف طينتك أنأ)الرت مة: 
 .(أن تلج  خماء آسن/ منیكفي املدینة / - العش ا لو كان ذلك خلوة و  حت ی –بریق بصغري من ل إفصغري / .نساناإلأرومة 

 ي ةاننسوواإل یأن تسومع فيوه صود  أبسوره حيوث ميكووننسواياإلتعوادل املدینوة الفاضوولة قلبواً ینوب  يف داخول اجملتمووع  أخوریويف داللوة 
جهده للموافظة عليهما  یوطنه يف آن واحد. كما یبذل قصار   اهو  ته  اه نفسهولي  ؤ فتنفخ من روحها إليه ليتومل مس احلقيقي ة

عر جمموعات شاملو »قيل أن و  .()املصدر نفسه و سد انعكاساً ألسوار املدینوة املرتفعوة املتمث   ی ةالش  ابتعواده و  نسواناإلة خيبوة لوة يف قم 
 ( وحنون نقوف أیضواً موع القائول يف تفسوريه هوذا12: 1498رجو ، « ).جليوةو  بصوورة واضووة ي ةنسواناإلاملشواعر و  اميةالس   عن القيم

 ة:الت الياملقطوعة  إلیاستنادًا و 
 (.016: 4834)شاملو،  بلندند/ چو  نوميد / ديوارها/ بلند/ ديوارها/ از هي سو/ در ميز نگاه من

 .(شاهقة/ من اليهس/ أسوار/ قد ارتفعأ/ أسوار/ ويف كل جهة/ بصري امتداد علیهناك و )الرت مة: 
قود اسوتوالأ  1423أنشوده شواملو سونة  ال وذي «ها  اعماا ببچّ» يف هذا املقام هوو أن يف شوعر للن ظريء األخري امللفأ والش  

 قائالً: الش اعر جدید یصفها يتصميم هندس إلیصورة املدینة 
هاا  داديمي آتشاتب باب بستها  باريك و بنكوچببالند، با كوچب پسدر آ  مي  كب اهعدّ و خيابا شهي  بي

 (. 354: 4834) هايافتب با نابهنجار ه و تبلوردود كور
 غربةم يهو  عبورالال   إلیتنتهي  للية طر متعوجة و عرة قة متو  زقة ضي  أذات / رجال یفخرون أبنفسهم عليها ميشيارع بال ش مدینة)الرت مة: 
 .(معایريلال  او  الش ذوذلوان أبمكتظة صاهر امل بدخان

وعر خر هلوذه املقطوعوة آكاتب مه  یقد  تفسري  إلی ةشار هنا جيدر اإلو  تنبوع أسوطورة احلوب مون دواخول أصوبوأ »یقوول: عنودما  ی ةالش 
 (498: 1411)تتاري، « .املكارمقرب للفضائل و  إلیلأ املدینة فتوو   ي ةنساناإلمدفناً للقيم 

 ص املضمون فيما یلي:ميكننا أن نلخ  يف شعر شاملو  «املدینة»مالمح  موضع احلدیث عن يفم تقد   ضوء ما علیف
الوضوعي للكلموة فيكوون ذلوك بوذكر أمسواء املودن املختلفوة يف املعون احلقيقوي و  :ن: أالو معنيولمدینة يف شعر شوامل ةبصفة عام   .1

 .الش عبكافة أبناء   علی تدل  صعيدها لو  إیرانیعن أرا  ال ذيجملازي املعن ا :د. بموقع جغرايف حمد   علی تدل  يف شعره  إیران
مكوان محيموي تصوبح فيوه  علی مر ة تدل  ة فتنو عهلا دالالهتا امل ال يتشاملو عن املدینة يف شعره یعن الفاضلة منها  یتود ثا كل م .2

ي ئة تونعكس أسووار املدینوة  یالث الثة تعترب صود ر ة أبسره ففي املنساياإللقلب اجملتمع  رم ی ةأتخذ داللة  أخری مر ةو  أ راً بعد عني الس 
 فریدة و لق معاي مبتكرة فتصب يف قالب هندسي جدید. شعری ةبلغة  تتود ثاملرتفعة لتهخذ يف هنایة املطاف طابعاً جدیداً 

قوأ آمالوه لبنواء مدینوة فاضولة مل حتق   عنهوا نفسوها. كموا یتوود ثاملختلفوة أكثور مون أن  إیورانيف أشوعاره عون مودن  یتود ثه ن  إ .4
كامول حيوث ال یوجود طریوق احلقيقوي ال نسوانة لإلیكوون ميوع أبنائوه نواذج مثالي وو  ي ةنسواناإلمطلوبة يف عامل الواقع. مدینوة تسوودها 

 طال .اإل علیليها إة للعنصری  
ام عون ا الت واسوتقالهل علویها واحلصوول هوی تاستكمال  إلی یع، تسالن هواو  الت طو ر املعاصرة مازالأ يف طور العربي ةاملدینة  ن  إ 

عو ل عون القریوة ليسوأ خم ةاملعاصور  العربي وةاملدینوة  لوة لملدینوة األوروبيوة احلدیثوة ذلوك أن  ة املتمث  املدینوة العصوری   إلویالقریوة الكبورية قياسواً 
 ذلك. علیما و  الد راسةالعمل أو  إلیاملندفعني و  یفا ما فتهت تستقبل موع املهاجرین من الر  مفتوحة عليها ألهن  هلا و  امتدادفهي 

هنوا موا تو ال أفوال ننسوي  العراقي وةأو  العربي وةاحلضاري للمدن  یاملستو  علی كل محني نت» :الكاتب يف القول عندما یقول یصح  ا رخم  و 
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ریوة يوري واضووة متامواً يف بعو  خضورة القو مسنوأ املدینوة إموا تو ال احلودود بوني ضوها حتوتف  بوشوائج متينوة للقوري و ريم ضخامة بع
ه املعاصووره مووازال یعوويش يف أحشوواء القریووة. ألن ووو العربي ووةيف املدینوووة  نسوواناإل ( وهووذا یعوون أن  114 د. ات:)العووال ، « .العربي ووةموودننا 

 الت قني وووةو  العلمي وووةات الت طوووو ر  ة. ويف ظووول  العشووائری   ي وووةجتماعاال الت قليدی وووةبنيتهوووا و  يف أجووواء القریوووة لكن وووهیعوويش بوووني جووودران املدینوووة 
 الن ظوامدميوموة  علویأصبوأ أیضواً القوي م و  تلدها احلضارة ال يتا الفوضي أصبوأ املدینة تعن احلضارة أو رخم  » مر ةاملستو  املتصاعدة

زودت  جاذبوة يف آن واحوود وقوودو  اتن: طوواردةكووان للمدینوة قووو  »ذن إ( 91: 1911، الووربادي) «.هنوو  و  د لتغيووريهي واملول ووجتمواعاال
 (91نفسه: املصدر ) «.دبي ةاألاهتم إبداععكستها  ال يتاتن الكتاب لملوضوعات واملواقف هااتن القو  

األخووورى،  الظ ووواهرمتداخلووة موووع كثووري موون  حضوواری ة ربووة املدینووة يف شووعر  العوووريب احلوودیث واملعاصوور،  ربووة معقووود ة، وظوواهرة  
ة، وبنية كل ية تتموقع ضمن جمموعة من البو  الكل يوة األخورى تتوداخل معهوا قتصادی  واإل ،فكری ةالو  ،ي ةالت ارخيو  ،الس ياسي ةو  ،ي ةجتماعاال

املدینووة حتتوول  مكانووة لرزة يف جسوود  شووعری ةموون أن   الوور يمعلووى و  .(14-12: 2881عقووا ، ) اترة وتوازیهوا أو حتتویهووا اترة أخوورى
   املقارن.هبا  در على املستوى  هتمام، فنن  االالعربي ةالقصيدة 

ميكوون أن تت سووم لحلدا وووة  ال وويتة إليهوووا هووي الن ظوور ، أو فكوورة مسووتود ة، ولكوون معاصوووراً  لكووون املدینووة، ليسووأ مفهوموواً  فنظووراً  
 معمووار  ً  ة، وكوهنووا قبول أن تكووون بنواءً تطوو ر ، بول صووريورة مجاموداً  سووكونياً  واملعاصورة، أو للرجعيوة والقموودم، وكوهنوا ليسووأ مفهومواً 

 ال ووذي الت مهيوودهلوذا كل ووه، جواء املوودخل خمثابوة  ة. نظووراً تطوو ر ، هووي ملوة موون العالئوق واألعووراف واملواضووعات املفاريواً  اً هندسووي وشوكالً 
من وا أبنن وا ال نسوتطيع  عتقواداً إ، ي وةالت ارخياوذورها  - ظاهرة املدینة –ة الظ اهر رب  و  العام للبوث، أجهد نفسه لوضع القارئ يف اجلو  

أنتجهوا،  ال وذي، وواقعهوا ضواری ةواحل ي وةالت ارخي بربطهوا اوذورها دقيق، إال  موويص والت وهوا مون الت  ما، وإعطاءهوا حق   ةأدبي  تفسري ظاهرة 
علوى إطالوة هوذا  قوو ا  لعثواً  الط موحد أصالتها، وتنتفي تبعيتها. ولقد كان هذا جدهتا، ففي هذا وحده فق  تتهك  أو  ال يتروف والظ  

ره، إذ أننا حاولنا جاهدین البوث عون معو  املدینوة يف الال   الت وس عذا فيه، وه الت وس عاملدخل و  اإلسوالمي،  –وعوي العوريب له ما یرب 
ال تورى يف  ال ويت، ومل نرد أن ننسا  وراء تلك الط روحات املتعج لوة أو الكسولى، وشعر ا  اً فلسفي   ي منها عقيد ً الت قليدوعن املوقف 

 .(13-14: املصدر نفسه) للغرب فوسب، وعلى األخص لملدینة اإلليوتية اً حبت اً ر أت   ة عند  إال  الظ اهر بروز 
و عل ، فهي تُع  لخلطو  العریضة موضوع املدینةأن تعرما لكل  ما ینبغي أن یقال يف ال تستطيع  الد راسةهذه أن  ك د ونؤ  

وعر مون األعموال  عودداً  مقارنة  تار اسيةأس حتليلي ةدراسة  منظور، من قة هبااملتعل   أهم  القضا  بصمتها علی و ی ةالش  ، لتقوف نیاعر للش 
متميو  ة عون  هذه األعموال، كبو  فني وة قائموة بوذاهتا،  سيدة على قدر من اآل ة یشعر القارئ معها، أن  يف إمكانه معها وقفة أتمل ي  
عر ة الظ اهر يريها يف سيا    دیدة. ، حمكوومة بقدراهتا وترا ها، و قافتها اجلی ةالش 

 الديايت الوّهابعدد لدی مالمح املدينة  .5-9-5
ووابعبود يف شووعر  ةتعود دللمدینوة دالالت م مضووامينها مون الواقووع  تسوتمد  عروشووها  علویهووي خاویوة و  ة كئيبوةقامتوو مور ةف البيوايت الوه 

 ة:الت اليقطوعة تكشف عن جانب احلياة القبيح املق ز تصفها املو  فتصري رم اً للواقع الكئيب الس ياسي -وسيوالس  
 :الد خان، حتجر يف مآقيها جوفاء فارية

 ا حـات...ياـللن عنـا الدـادايت الرّ / روب املوحشـات العجـا ز يف الـدّ ّل إ/ مـاناقدام الزّ و  حاذ ياتجديالشّ و  ور بقااي الاّ ّل إ
 .  (222: 1ج  ،1912)
ووجم علوویمسويطراً كووان   ال وذيعس ي الووت  جتموواعالواقوع اال علووی تودل   أخووری مور ةف / فجـر يدييهــا ادليــد مـدن بــال اتمعوه آنووذاك فنهن 



نة الس ابعة، العدد  األدب/ حبوث يف 16   1496ع ي، رب22املقارن، الس 

فشووارع مودن البيوايت مل  .(129: 2 ج،)املصودر نفسوه واملقـاهي أوصـدت أبوا ـافلاـ  غدـ  / بيعهجرت كنا اها عصافري الرّ 
 :املوتو  صوراء اهلالك إلیود بل ترميه املن ل املقص إلی نساناإلتلوق 
 .  (32: 2، ج )املصدر نفسه غعلق / غياردي/ خيوط منك اي كف / شوارع املدن كلنّ 

واحودة كلصوقة  مور ة ال  إدمور كيانوه البشوري ال یفيودها و  إنسوانيت هضوائع قود سووقأ  نسوانتصونعها البيوايت نلتقوي إب ال ويتففي املدینة 
لوة  لتوف عون تلوك فوهخرياً أتخوذ املدینوة دال .(181: )املصدر نفسوه الت اریخوأ يفالً عن صبهساعي الربید ف هاتدوشة قد لصق

وابقت الود الال واعرمدینوة فاضولة قوود یصونعها خيوال  إلویحتوول  مور ةة فالس  ة الر ومانسووييف املرحلوة « اليوتوبيوا املسوتويلة»يها فيسوم   الش 
عر لتجربته   لش اعرايف ظل والءات « الغد اآليت السعيد»حتمل معها ال يت« اليوتوبيا»مدینة تبشر بقدوم  إلیحتول  أخری مر ةف ی ةالش 

 فتتبدي أحيا ً يف صورة مدینة خرافية مسوورة فهي: .واقعي ةاآلیدیولوجية تعيش مقموعة خارج الواقع اخلطي يف املرحلة ال
/ هبحيييها سور من الذّ / ل ميوتو  يف أبوا ا األلف سنااناإلل يولد / يموناللّ و  ةهنر من الفضّ  علیقام  / مدينة ماحورة

 .(432: 2 ج، 1912، البيايت) يتونالزّ ايح غابة رسها من الرّ حت
عر ع ملسرية البيايت من هنا یبدو للمتتب   يابوأ و  وحضا  فيهوا أفوق الور  و  اخلراب العقم،و  ا بدت املدینة قد أصاهبا اجلدبكل مأنه   ی ةالش 

 ال وذيذا تلمس البيايت طلوع الفجور إما أة الس ابقبنا يف املشاهد  نقمته عليها، كما مر   اشتد  و  زداد يضبهإبيله الن   ي ةنساناإلعنه القيم 
يريهم لتلقي هبم يف م بلة و  أشباه الرجالو  الس ياسةدمهاء و  الغ اةو  الط غاةتكنس يف طریقها  ال يت الث ورةیبشر بقدوم و  یذیب املسوخ،

، يف هذه احلالة نر  صارخة يف وجه موهتا الت اریخ كموا يف قصويدة كبورياً یليوق هبوا   تفواءاً دینوة احالبيايت  تفوي خمثول هوذه امل یاجملاي كال 
 یقول فيها: ال يت« الفجر یذیب املسوخ»

 علـیداس  / عرت األشداه واخلصيان من غيجاهنم/ مزق  ليل املقابر/ صرخ  ابملوت: كالّ!/ قلب بدداد، ماليني احلناجر
أشداه و  أصفار الّتاريخمزبلة  علی الكلّ  فاذا/ وأثواب املخاسنيث العواهر/ الورق احملشو القش سنزع  أسنياب منر/ أسنف املكابر

 .(622-621 :1 ج،)املصدر نفسه املااخر يعلكون املدينة ادوفاء يف عيد/ قياصر
 االسووتغالل یقوو  أن   ییور  هبول إن واملدینوة نظورة   یئيوة منووازة و  القریووة إلویختوام أن البيوايت ال ینظور هنوا جيودر للوذكر كمسوك و  

يف شووعر  واقعي وةيف مرحلووة مابعود ال أن  كووان يف القریوة أم يف املدینوة. و   سوواءً  ،املقهوور حيووث كوان نسواناإلي تواجووه جتمواعاال الظ لومو 
 نسواناإلها البيايت، یوتوبيا يإلیدعو  ال يتكانأ اليوتوبيا و  (أييت وال أييت ال ذيیوانه )يف قصائد دهرت بوادر املدینة الفاضلة البيايت ظ

قبول   نسواناإللعتبواره أن  ي وةجتماعاالو  ي ةنسواناإلة املعنونة للقضوا  الت الي الص فواتدیث عنها يف حنن نفضل احلو  لملفهوم املطلق.
وابلووك كلوه فونن عبود ذعون  فضوالً  .ي وةجتماعاال بووع عون صوميم احليواة  ي حوي  اجتمواعشويء یعود كوائن  كول    یتووود ثالبيوايت  الوه 

ووعر خبصووص  ربتوه   متنواهي، بووني احلاضور و واوز احلاضوورال ميووت، بووني املتنواهي والال   ميوووت ومواوفيووق بوني موا عون حماولتوه الت   ی ةالش 
 (.36 :2 ج، 1919 ،البيايت)
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وعر امليو ات  مون أهوم   وعر ی ةالش  ووعرمون  الن ووعالفارسووي احلودیث هوو أن هوذا  للش  أ  يف صوورة جدیودة تلفوونسواياإلیصوور املوجوود  الش 
وعر أنظوار   ي ةالش خصووالفارسوي. ف األدب تلوف متامواً عون تلووك األنسونة املتداولوة يف األوسوا  العقدیوة والعرفانيوة يف و  الكت وابو  اءالش 

 جتمووواعاثلثووة يف  وووب اال موور ةو  الغوو لو  يف لبوواس احلوووب أخووری موور ةو  يف رداء الفلسووفة مووور ةتووربز نفسووها يف شووعر شوواملو  ي ةنسوواناإل
يف  نسواناإلروف حلضوور الظ وو  ةميهود األرضوي   ال وذيي ل نسونة جتمواعحنون بصودده يف هوذا املقوام هوو البعود اال ما لكن هالفضفاا. 



 11/ (ة مقارنةي  دراسة حتليل)مالمح املدینة واجملتمع االنساي عند عبد الوه اب البيايت وأمحد شاملو 

وعرمون أبورز مكوو  ت »الغنووائي. وذلوك أن و  سواحة شوعر شواملو أكثور مون البعودین األخوريین الفلسوفي  هتموواماحلودیث هوو اال الش 
 (14: 1498رج ، « ).نسايإلامع اجملت علیائدة لس  ا ي ةجتماعاالاخلاص لألوضاع 

 يف شعر أمحد شاملو ّيةجتماعال الّاليةاألسنانة و  .5-3-6
عر القاريء املتهمل يف اجملموعات »  عود  تُ  ي وةجتماعاالنفعواالت اإل املنبعثوة مون ي ةنساناإلأن املشاعر  ، جيد«أمحد شاملو»للشاعر ی ةالش 

و الص وراع ألشوعاره. فشوعره شوعر الور ئيساملضومون و  سواساحلجور األ ر املتمثلوة لملشواعر املتباینوة كا بوة املسوتمر بوني مصوادر اخلوري والش 
اهلوووروب يف حلظووة واحوودة. فمصوودر هوووذه و  اهلجمووةو  اللوعووة،و  ملاألو  احلوو ن،و  الفرحووةو  مشئووو از،اإلو  احلووبو  اخليبووة،و  والعووداوة، واألموول

فيوه بوواذر مون مهووم و  ال  إقلما نقرأ شعراً لشاملو في حي . ماعاجتنفسه ككائن  نساناإل  بلنساياإلهو اجملتمع و  الأواحد املشاعر 
عبي ةوآالمه وعليه صبغة من البيئة  الش عب فاعل يف صميم حياة أبنواء جمتمعوه فكوان أدبوه له حضور حي  و  الش اعر. إذن شاملو الش 

: 1498ور موودار ن، ب« )فسوويوة يووامرة بوورداء األحووداث معركووةو  يووةاجتماعلصوودمات حيواة  یً نوب  دمهووم كمووا كووان شووعره صوود
وعرااللتو ام يف  قضوي ةو  (.189 واعرلودی القوويم املثاليوة و  يف ذاهتوا تبليغواً ل نسونة تعود   الش  ووعراملعاصور كموا أن لغوة اخلطواب يف  الش   الش 

أفوراده. و  موعنعوا، حيواة اجملتإوبتبعهوا  ي وةجتماعاالالوضوع السوائد ولغوة تغوري األوضواع  علویالتمرد و  العنفو  امللت م هي لغة الصخب
وعر مدرسوة نيموا لودی أمحد شاملو لعتباره تلميوذاً لرعواً  الش اعرف امللت موة یصودر بيوا ً یكواد یكوون فصول خطواب للوقووف يف  ی ةالش 

اهوووجوه كافوة اال ووعر لتو ام اإل علوی عوات املتمووردة الن  ات و    ووعرهووو ا وور األسواس  ال وذيي الش  ذلوك إبنشوواده و  الفارسوي احلوودیث للش 
وعر بل كهنوه هوو احليواة نفسوها. فشوعر شواملو ميكون اعتبواره بيوا ً رمسيواً جلميوع  ي ةجتماعاالبعاً من صميم احلياة شعرًا   اء امللتو مني الش 

عر الر ئيسن یكون اهلدف أيف وجهة نظره البد من  ألن   واعر علویتعوني منها في ي ةإنسانشعبية كما حتقق  قضي ةحتقيقاً ل للش  أن  الش 
عر ن كان هو يف بدایة حياته إو  اجلمعي.« الغريیة»یلبس لباس ي و الفرد «أل ا» یتجاوز عامل عرقبل أن خيوا يف يمار و  ی ةالش   الش 

هوذا االلتو ام ليبقوي شوعره يف  إلویسورعان موا تغوري موقفوه  لكن وهو  ي آنوذاكجتماعكان شعره بعيداً عن االلت ام االو  ةلر ومانسيًا لته  ر م
يف شعره فنون نفهم هذه الفكورة لدیوه مون مقطوعتوه « یةساطري اهلته األ»و ن مساهم هو نفسه بال ذی لن اسادوماً.  الن اسخدمة ميع 

 یقول فيها: ال يتة الت الي
ا  سايها  / اكنو  اين منم/   منأساطييا  خداوندا  / شما ةپيستند/ اين منم/ .. و اكنو .ميد و/ او ميد/ يداو مُ

 (.41: 4834) دتا پيداز سيود و درونغمب/ ا نابسام
 ؤوسالر   تهاأی  / ن ها أ  ذااآلو / ةیساطري   آهليت األ/ عبدكمأ ال ذي  أ/ هذا أ / اآلنو  .../ ه مات ميتةن  إّ / ه ماتن  إ/ «هو»مات )الرت مة: 

 .(المياي الس  أبو یغن أب شيدك ال ذيهو ن فنن  / رةتوت  امل
 وجووودهو  یكسووب معنواه اً حي و اً ي وواجتماع اً عتبواره كائنول ي ووةجتماعاالمون منظووور وظيفتوه  ال  إ نسواناإل إلوویفوال ینظور شوواملو يف شوعره 

یعيش خمع ل عن جمتمعه كما ال یطيق للقاطن يف األبراج العاجية البعيود عون  ال ذيويف الص   نسانیطيق لإل ته من اجملتمع. فالحيوی  و 
القاتول  الن قودو  ذيوة بلغة مليئوة مون الفكاهوة الال  نساياإل الن وعهذا  ال رك ساكناً  اه مهوم شعبه. فيسخر مناجملتمع فهصبح بؤس 

ورد  علويالوبع  خدود األخوة اجلياع املظلومني ال كموا یوراه  علیاملنقوشة  الل ونيف صفرة و  اجلمال يف موسيقا احل نو  فريي الروعة
ه یعترب نفسوه مسوؤوالً  واه ميوع ن  نكفاح فو  عركة كدحيف رأیه تعادل احلياة م خما أن  و  .(21: 1422)رحيمي، خدود العذاري الغيد 

ه. يوإلیود العوون  مسواعدة مظلووم مود   إلویا رأي احلاجوة كل مومن أن ینصول  مون يموده   بد   جنس البشر فيجعل من شعره حساماً ال
 ها:لدیه حيث یقول في اص ةاخل الر ؤیةهذه  علیيف تعابريها  تدل  وهذه املقطوعة املهخوذة من دیوان شاملو 



نة الس ابعة، العدد  األدب/ حبوث يف 11   1496ع ي، رب22املقارن، الس 

هيااا / كشادهياا كب بخت سيكش فيياد ماي/ ز روز و شب إنسا بيد هياا كب رنج مي/ هياا كب هست ميگ

از زور و نااتواني خاود / بييو  كش از نيام/ هياا كب زندگي طلبد زنده را بب رزم/ كب درد رو  كند سو  آدمي

 (.456: 4834) تيغي دو دم/ هي دو ساختب
/ نساناإلجه أینما یكون فيه األمل یت  و / غيانللط   أینما یصرخ فيه احل   و / اً هنار و  ليالً  إنسانه وأینما یعاي في/ املوت أینما توجد فيهو )الرت مة: 

 .(حد انسيفاً له / من ضعفك يف نفس اآلنة و فاجعل من القو  / إنسانانت  سيفك   و   ب/ ي الكائن احلي  أینما فيه احلياة تتود  و 
بداللته  نساناإلتقي د  ال يتالوجودیة يف شعره. فقد  اوز احلدود املهلوفة  الن  عة علی تدل  هذه،  الش اعرة رؤی ن  إعتقاد  إو يف  
 مكان.و  زمان یعيش يف كل   تشمل عموم اجلنس البشري ككل   عام ةية فيمنوه داللة الذ ات

و ي بورادتوه فيسوم  إبو نسواناإلبفعول  ال  إتودور  ال الت واریخعجلوة  یعتقود أن  و  ة يف شوعرهكوذلك یورف  شواملو اخلضووع الكامول للقدری و
 علی نساناإلة حدوث أي تغيري يف مصرية مكاني  إكما یرف  عدم « ةة القدری  القو  »و اه اجلاهلون بما قدمس  « يجتماعالا الض غ »

ووعبذا إ»ه أن و إلوییوده بول یعتقوود  موودی وعوي أفووراد اجملتموع و  یإلو الت غيووريفيعيود « أن یسووتجيب القودر بود   یومواً أراد احليواة فووال الش 
ّ  جتماعاال الص عيد علیحضورهم  و شوفا علی نساناإلة یضع القدری   إلیاالعتقاد  یعلل أبن   ي  الكسول وميهود قو  و حفورة مون الس 

موون للنيوول  الط غوواةني املسووتغلني كمووا یبقووي السوواحة مفتوحووة أمووام هوووالء الظ وواملبووُذل م العووار واخلضوووع للمعانوودین  عتنووا ة لالاألرضوي  
وواعرهووذا یعون و  علوويهم. عتوداءاالو  املظلوومني وهنووبم ولطةال یطيووق  الش  اً كووامالً اعتناقووة للجبوابرة كمووا ال یعتنووق للقدری و ي ووةجتماعاال الس 

 يبيعوذا القوانون الط  هو علوییرتكو  و « وا موا أبنفسوهمیغوري   حت وی بقووم یغوري    الالل   ن  إ» :یقوول اثبأمنطلق قرآي نطالقاً من إوذلك 
 :ةالت اليحنن نفهم هذه الفكرة من مقطوعته و  « مع اجلماعةالل   یددة ال تصفق. و اليد الواح»یقول:  ال ذي

/ توا  بي اهات تقاديي  فااشد شاد.مي/ شكبي/ كب بب هم كوشي/ ها بايد آگاه شونددطيه/ حيف من اين است

ر را چياز  و مقادّ/ بگااارد تقادييكاب سياشايبي را ناام / دارداو را وا ميآنچب آسا  / گما  ناآگاهي استبي

 (.358نفسب:  المصدر) يابد تغيييكب نمي/ پندارد

/ نساناإلسيستجيب القدر إبرادة / دون أدي شكو / ه لو جيمع بعضها للبع أن  / من أن تعلم القطرات البد  / هيت الوحيدة أن  كل مو )الرت مة: 
 .(غيريال خيضع للت  / القدر أن   یظن  و / قدیرللت   نودراتمي املیس/ جيعل اجلو  أن ال ذيذلك / اجلهلمن دون أدنی ش ، 

وو إلوویصووعد و  ي ةنسواناإلدرجووات  علویأ قوود  ل ال ووذي نسواناإلبوول یعبود ذلووك ه يف املقان ونف  . ففووي نسوواياإلهلوي رف اإلقموة الش 
 احلور   نسواناإلذلوك . و ز وجووده حبضوورهیورب و  عوامل بغيابوه فيغيوب النساياإل الن وعما هو يف الكون أيخذ معناه من هذا  عتقاده كل  إ

ولطةخيورت  املعجو ات ویورف  بوه أن یصنع العامل كما یریود هتا ومعا ته املعتنق هبا مسؤولي  حتمل صعوبة و  ر مصريه بنفسهقر   ال ذي  الس 
 إبرادته.

 الديايت الوّهابعدد يف شعر  ّيةجتماعال الّاليةو  سنانةاأل. 5-3-5
و ال يتالعرا  و  علیالسائدة  الس ياسي ةو  ي ةجتماعاالدراسة األوضاع  ن  إ املسوتثمرین يف عصور  الط غواةام جعلأ منها مسرحاً لن هوة احلك 

 نسواناإل علویموا حنون بصودده يف هوذا املقوال ینوصور ة والوربودة والغودر. و الظ لموهيم ي يف عالقة وطيدة موع مفوا عل املتلق   الش اعر
واعر شوعر هوذا يفسولطة اجملتموع و  ي ةجتماعاالالقضا   علیو  ولطة. فالعراقوي الكبوري الش  ي العوام ال تعودو كوهنوا الت قليودخمفهومهوا  الس 

ن هكذا تتضم  فاهم. و الت  و  ت فا ا من أنواع اإلنوع م علیة تعد دن لتوقيق يا ت معية، مخریسلوك األ علیالرقابة و  الت وجيه»متث ل 



 19/ (ة مقارنةي  دراسة حتليل)مالمح املدینة واجملتمع االنساي عند عبد الوه اب البيايت وأمحد شاملو 

ولطة وعوورب عون تنسويق أو تطووابق يف الت  هوو حالوة سويكولوجية ت ال ووذيوعي متثوال الط واإل الس   رفنيمون الط وو كول  لوودی  ه حنوو اهلودف، وج 
و ولطةد اجل ئوي اخلوواص هنواك وجهوات نظوور تتلفوة حوول مفهوووم ا يف مفهومهووا ا ود  لكن هو «.ل هلوااملتمث ووو  لطةاملموارس للس  منهووا  الس 

وود، أو هوي قودر حمتووم ال الل   إلویفرد من املهد شبكة واسعة مرتامية األطراف تشمل ال الس لطة» یقول أبن   ال ذياملفهوم الفوكوي 
: 1998 فويکوو،) «.حلظوة حلظوة، يف كول   تج ذاهتوا يف كول  ا تن. ألهن  حاضرة يف كل مكان الس لطةلك أن ميكن الفرار من حكومته، ذ

مون  نسواناإل إلویب كما یفهمها هوو لتوأ أقور   الس لطةسواء، بل أن  حد   علیاجملتمع و  الس لطةفوكو( هبذا املعن قد جعل )و  (92
ولطةحبول الوریود. خمعوون أن  ات، فهووي تتلووف اخلصوصوي  و  متقاطعوة اخليووو  ويف نسويج حمكووم احلياكوةو  ةبوصووفها شوبكة معقوود   الس 

متظهرهوا  الس ياسةأن كانأ و  ماكرة متتلك أقنعة كثرية  في وراءها وجهها احلقيقي،و  ا بطبيعتها مراويةليسأ هلا مظهراً واحداً ألهن  
وولطةدراك حقيقوة إ موون اجلودیر للووذكر أن  و  مباشورة.و  حدیووة كثوراأل بوصووفه نشوواطاً  بوداعدراك جوووهر اإلإشويء  ، یعوون قبول كوول  الس 

ولطة يف فضوواءات واسوعة بعيوداً عوون مسوارات ال  إینطلوق و  فيووه احليواة تودب  و  ساً فوذاً ال ميكنووه أن یتونف  سوتثنائي  إسياسوياً  دهووالي  و  الس 
واعرة يف شعر البيوايت. فقود یلجوه تعد دصور متربز نفسها أبشكال و  ي ةجتماعاال فاملضامني دة.ملعق  تقاطعاهتا او  ها اخلانقةشبكت  الش 

وةة لي وة اجلماعالوذ اكر يف و  يجتمواعاثرة موا هوو كوامن يف الوجوودان االإ إلویحيوا ً أ  بفعول قسووة الواقووعموون أحوالم مقموعوة  الن واس عام 
صوورة )سوييل املثوال يف قصويدة  علویي ذلوك قود  ل وو  العدالوة، علویاحلورة الكرميوة القائموة  ة الغامشوة، أحوالم يف احليواةي وال  منسولطته و 

عبي ةري أبطال الس   حت یة أو األولياء، أو يالف( قد تكون صورة أحد األئم   علی خارقوة و  ن ميلكون قدرات عجيبوةال ذی، أولئك الش 
  املقموع:الش ع ي قد یظهر يف شعر البيايت عن طریق املخيال ماعجتاال نساناإل املارقني، وهذا یعن أن  و  ةالظ لميف مقارعة 

 .(214: 2ج ،1992) غنهار حت  ضرابت العزل ادياع/ كاسن  القالعو / ارميّزق الكفّ / جواده بايفه الدتار علی كلنّ 
وجتموواعضوطهاد االاإلو  ر يف بعو  األحيووان حواالت البوؤسكموا یصوو   وو علویائد ي الس    خاص ووةأو مدینوة  اذ مكوان خواصجمتمعوه ل  

 له أبنه قال: أخریكان قد ساد جمتمعه آنذاك فنالح  يف قصيدة   ال ذيي جتماعاال الض غ و  كرم  لرتسيم ذلك البؤس القاتل
/ واءبــثمن الــدّ / شــتي  ز دقــا  إبــثمن اخلدــز، / العصــفورو   اخلــي غني، ضــاع مــّ  قتلــ  سنفاــي مــرّ / ولـدت يف جحــيم سنياــابور
 .(216نفسه: املصدر ) حلظة جديدة غولد كلّ  اليترض ا األنلمّ / اضلة الدعيدةصنع  اتجا  منه للمدينة الف

نووة ذات صوويغة خووذ صويغة معي  العصوور، مل تت   ي لملفهووم املطلووق مدینوة فاضوولة، یوتوبيوا كوول  جتموواعاال نسواناإلاثلثووة جيعول موون  مور ةف
اهأطيافوه و   بكل  نساياإلفا  الفكر آ علیبل منفتوة  مكان أو زمان إلیمل تنتم ة، و ة، أو سياسي  ة، أو دیني  و قومي  ة، أعرقي   اتوه.  ا  

قطواعي بوال رمحوة ميوارس اإل ال وذيسوتغالل بشواعة اإلي و جتمواعاال الظ لوم ییكشف عن مستو كذلك قد  اول البيايت يف شعره أن 
 ة:الت الياملسوو  كما نفهمه من املقطوعة  نساناإلال یقظة ضمري يف تعامله مع الفالح ذلك و 

 .(191: 1، ج 1992) سنزرع صاغرين، فيلكلونو / ومل أنكل زرعوا/ واحلاصدون املتعدون
ويا موع  الت نواصطریقة  إلیهي أن البيايت قد جله فيها يف هذه املقطوعه و  رائعةهناك مالحظة و  مل أنكول و زرعووا » للمثولالود الي الس 

ة ة األصوولي  ي والد اللسوند رؤیتوه اآلیدیولوجيووة فوهفرغ محولوة املثول خموا ی« املثول»ص ذلوك بتووویر سوويا  الون  و  «ونو رع صوايرین، فيوهكلون
و إلوی جيواببذلك حتول املثول مون اإلو   للقصيدةالد الية اجلمعية وشونه بصورة جدیدة خما خيدم ا توي الذ اكر املستقرة يف  لب، الس 

ة. ویكوون مسوك الر ائعوفوهتبع نوعواً مون املفارقوة نو رع وأيكلوون( ) صايرین( بوضعها بني مفردتني) دةأحد ته مفر  ال ذي الت وولهذا 
 حطوار مصوطلإداخول  الر ؤیوةوميكننوا تصونيف هوذه  عام ةخذه أزاء احلضارة الیت   ال ذياخلتام يف هذا القسم هو املوقف اآلخر للبيايت 

مون أبرزهوا رفو   لعول  و  ف حتس يف نربته مسوتو ت عدیودة للور   ال ذي الص وتذلك  .(91: 1919)عبود، « احلضاري الص وت»



نة الس ابعة، العدد  األدب/ حبوث يف 98   1496ع ي، رب22املقارن، الس 

واعرتنخور عظامهوا. وهوذا یعون و  االجتماعيوةيف معظوم مفاصول احليواة  یودب   ال يتف خل  الت  و  حالة االحنطا  قود ركوب منوذ البودء  الش 
وموجوة القضوا    علوویاآلیدیولوجيوة ذات املغوون الشوموي تطغوي  الر ؤیوة هووذا یعون أن  و  (36: 1993، اخنة وامللتهبووة للعوامل )محو ةالس 

عر  الر ؤیة ریع لص ویودیولوجي احلو ین التو ام اآلاإل أت وريكان البيايت فيه واقعاً حتوأ   ال ذي ال  منيف  خاص ةللبيايت يف بع  األحيان  ی ةالش 
حنو البوث عن عامل آخور  نسانإلستبدت لإ ال يت الن  عةما تقدم یفسر لنا البيايت تلك  يف كل   . ولعل  عائيعبوي الد  ابع الت  ذي الط  
تصوفو فيوه و  املسواواةو  يف عوامل تسووده العدالوة بوداعنفتاحواً تتفوتح فيوه قوواه اخلالقوة يف كول جمواالت اإلإامله القائم، عاملواً أكثور بدیل لع
 ه اخلريذیلة ویعم  د يف جمتمع تشيع فيه الفضيلة و لو منه الر  ریرة لكي تتواءم وتتوح  نوازعها الش   علیفوس لتسمو تتهلف الن  و  القلوب

 ،جووان) «.ر مون وساوسوهاملتوور   نسواناإلدینوة م»كموا یقووول جوان هيودب فيوه:   أخوریة ه بعبوار فووس، أن والن   األموان وتطموئن  ة و ا ب وو 
ة مون بورا ن قووي ی وانت اع احلر  ي و جتماعقامة العدل االإمن أجل  وكفاحه نساناإل قضي ةا هي ن  إالبيايت  قضي ة ن  إذن إ( 33: 1993

ة احلياة بعيوداً عون أی والكون و و  نسانة لإلطار رؤیة شاملة تكاملي  إاحلق ة يف  إنسانيت ه إلی نسانإلرتقاء لاالو  المف والظ  خل  ر، والت  الش  
 .ة حاملة حتوم فو  الواقعن عة ذاتية مثالي  

 الّنتيجة. 9
 :اآلتية الن تائج الد راسةضوء ما تق دم تكتسي هذه  علی
 اص ةله لغته اخلأیضاً و  الن ثری ةرب رائد القصيدة ه یعتلشاملو فضل يف أن   ه أن  ال  إاحلر  الش عرنشدان يف ما یهن  إ :ةالبنيوی  و  الفن ي ةة الن احيمن  .1

لغة فریدة. كما و  خبلقه املعاي اجلدیدة   من أستاذه نيماابقصب الس  يف بع  األحيان خيطف حيث  الش عرمن  الن وعظرية يف هذا املنقطعة الن  
 .احلر   الش عراد ه هو من رو  نظريه الفارسي يف أن   علییسجل حلساب البيايت فضل 

 : وضوعي ةاملة الن احيمن  .2
هوذه املضوامني  اسوتخدامبه يف  اص ةمي اته ومناهجه اخلهما من  ولكل  نساياإلاجملتمع ین يف موضوع املدینة و الش اعر لقد أنشد كال  .2-1

  .عام ةقأ آماهلما لبناء مدینة فاضلة مطلوبة يف عامل الواقع بصفة مل حتق  ین أیضاً أنه الش اعر وجيمع بني املشرتكة.  ی ةالش عر 
 إیرانمدن للكلمة فيكون ذلك بذكر أمساء  يالوضع: املعن احلقيقي و وياأل : رئيستنيتنيلدالشاملو لدی املدینة متثل  عام ةبصفة  .2-2

. يالباً الش عبكافة أبناء   علی تدل  صعيدها لو  إیرانیعن أرا  ال ذيعن اجملازي : املةانيضمن إطارها اجلغرايف ا دد. والث  و  املختلفة يف شعره
ي ئة فارغ مني مكان محيم علی مر ة تدل  ف يف شعره. ةتنو عوهلا دالالهتا املن املدینة يف شعره، الفاضلة منها یقصد م شاملو ما إن   النكران و  الس 
تنعكس أسوار املدینة املرتفعة لتهخوذ يف هنایوة  یالث الثة تعترب صد ر ة أبسره ففي املنساياإلجملتمع لقلب ا رم ی ةأتخذ داللة  اثنية مر ةو  متاماً 

يف شعره عن مدن  یتود ثكذلك إنه مبتكرة فتصب يف قالب هندسي جدید. لق معاي فریدة و  شعری ةبلغة  تتود ثجدیداً املطاف طابعاً 
 نفسها. نإیراعن  یتود ثاملختلفة أكثر من أن  إیران
دالبيايت للمدینة دالالت م الوه ابعبد يف شعر  .2-4 دالالهتا من الواقع  عروشها تستمد   علیهي قامتة كئيبة خاویة  مر ةف. متباینةو  ةتعد 

ياسي - وسيوالس   ي التعس جتماعالالواقع ا علی تدل   اثنية مر ةتكشف عن جانب احلياة القبيح املق ز. فو  فتصري رم اً للواقع الكئيب الس 
قد یصنعها مدینة فاضلة  إلیتوول ة فالس ابقت الد الالتف عن تلك أتخذ املدینة داللة  ل اثلثة مر ةجمتمعه آنذاك. ف علیكان مسيطراً   ال ذي
 دینة فاضلةتبشر خم مدینة إلیحتو ل  ريةأخ مر ة. فی ةالش عر ة لتجربته الر ومانسيذلك يف املرحلة و « اليوتوبيا املستويلة»فيسميها  الش اعرخيال 

يف  . فتتبدي أحيا ً واقعي ةلواقع اخلطي يف املرحلة الاآلیدیولوجية تعيش مقموعة خارج ا الش اعريف ظل والءات « الغد اآليت السعيد»حتمل معها
بيله الن   ي ةنساناإلعنه القيم يابأ وح و ضا  فيها أفق الر  و  العقم،و اخلراب و  ما بدت املدینة قد أصاهبا اجلدبكل  ة مسوورة و صورة مدینة خرافي  

 .هايعلاشتد نقمته و  زداد يضبهإ
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یعيش خمع ل عن  ال ذيالصويف  نسان. فال یطيق لإلي ةجتماعاال من منظور وظيفته ال  قضا ه إو  نساناإل إلیال ینظر شاملو يف شعره  .2-3
 احلر   نساناإلیرید ذلك  بل رك ساكناً  اه مهوم شعبه  ال يال ذجمتمعه كما ال یطيق للقاطن يف األبراج العاجية البعيد عن بؤس جمتمعه و 

؛ بينما إبرادته الس لطةیرف  و  ريبته ّ خيرت  املعج ات علیحتمل صعوبة ومعا ة مسؤوليته املعتنق هبا فيصنع العامل و  قرر مصريه بنفسه ال ذي
قاموة إكفاحه من أجول و  نساناإل قضي ةإنا هي البيايت  قضي ةشري فكيانه البر ودم   إنسانيت هضائع قد سوقأ  نسانإبيف شعر البيايت نلتقي 

ة ي ولو رؤیوة مش یمسوتو  علیاحلق ة  إنسانيت ه إلی نسانإلرتقاء لالم واالالظ  و  خلفر، والت  یة من برا ن قوي الش  ي وانت اع احلر  جتماعالعدل اال
 احلياة.و  الكونو  نسانة لإلمتكامل
 . اهلوامش3
ة اتبع دراسته من املرحلة اإلبتدائي  و  للهجرة1483لمداد( يف طهران عام / : ُولد أمحد شاملو املكن  بو )أ. صبحالفرديّة مالمح احلياة أ:( 1)

. فسجن عام إیرانة يف ة إلی طهران. ّ يادرها إلی املناطق الشمالي  نوات األخرية من املرحلة الثانوی  يف تتلف مدن خراسان حت ی عاد يف الس  
 جرة.لله 1424
اء الفرس ا ود ني ولوه الش عر للهجرة( من كبار 1419 وب واملتويف   1483وهو من مواليد: عام ): یعترب شاملو دبّيةاألو  يّةالّشعر احلياة  ب:

. وقد قيل كما أن شعره مليء لألفكار العميقة واملعاي املثرية«. یوسيج نيما»الفارسي بعد  الش عرحضوره احلي  ودوره البن اء يف األدب ويف 
أتيت و بع وشاملو الش اعر هو قلب اجملموعةحتاكي جمموعة من اجل ر. تكمن يف داخلها اجل ر الس   دبي ةاألو  ي ةالث قافشاملو  شخصي ةأن »عنه: 

وعبمدرسوة ] شواملو كتواب ال قوا »بعودها   شواملو الكاتوب يف أدب األطفووال»، و«وائوي والقواص  شواملو الر  »، و«شوواملو املورتجم»[، والش 
أشعار حاف  و  اهنامةالش  و ساطريمثل األ الت قليدی ة ي ةالث قافو  دبي ةاألج یرة البووث »فاجل یرة األخريه هي « وفيشاملو الص  »و ،«املراهقنيو 

-421: 1414)زرقاي، « .يري مريوب فيها الن تيجةبع سوف تكون للط  و   ارب يف يري ميدانو    فيها خب  عشواءال يت یتخب   «ريازيالش  
 احلق إنه]أي أمحد شاملو[ هو الش اعر»قال: و  - اء الفرس اجلددالش عر هو من كبار و  - قد كتب عنه الش اعر مهدي أخوان اثلثو  (429

كما «الن ثری ةرائد القصيدة »يه (، فوقيق عليه أن نسم  44: 1418)هببهاي، « .أقواهم ال ذین عرفتهم علی اإلطال و  اءالش عر هو أفضل و 
 يف األدب الفارسي.« احلر   للش عررائداً »یوسيج،  مايیعترب الن  

ا رومني شعر أبن سبب كل ذلك و  أحس آبالم الفقراءو  الفاقةو  كان شاعراً مثق فًا عایش الفقرو  ولد يف بغداد :الفرديّةأ: مالمح احلياة  (2)
شووكة ليتوكمووا خمقودرات اجلمواهري. و  خما لدیها من قودره احلرمان هو حتك م فئة صغرية من األ ر ء ال ذین تسندهم القوي احلاكمةو  قاءالش  

 (116: 1416، زمالئهو  )رضایي
 الغربة ال يت طبعأ شعرهو  دشر  ، الت  الن تيجةكانأ و  : مترد البيايت علی تلك األوضاع والكيا ت ]احلاكمة[األدبّيهو  يّةالّشعر ب: مالمح احلياة 

كثورياً   أت  رقد و  واءيف مضموهنا علی الس  و  جدید يف شكل القصيدةذلك یعترب من رو اد الت   بطابع مهساوي كئيب. والبيايت مع عام ةأدبه و 
مع نظمه علی األحبر اخلليلية. من آاثره:  احلر   لش عرقد إشتهر لو  أنصاره.و  یة وكان له مهورهالن قد« اليوت»آبراء  خاص ةلألدب اإلنكلي ي 

مه»و «مالئكة وشيطان»و «يت وال أييتال ذي أي»و «سفر الفقر والث روة» دواوین و... )املصدر  صوت السنوات الضوئيةكتاب و  «ألریق مهش 
 (. 111 نفسه:
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 1بياتي و احود شاهلو )بررسي تطبيقي( الوهّابسيواي شهر و جاهعه در شعر عبد

2كلخَم غذٗقٖ
 

 ٗياىاعيثٖ، داًطگبُ فيدٍسٖ، هطْذ،  ادثّ٘ب استبدٗبر گيٍُ زثبى ٍ 

 3حسي اعظوٖ خَٗيد
ٍ  داًص ٔ دكتيٕ زثبى   ٗياىاعيثٖ، داًطگبُ فيدٍسٖ، هطْذ،  ادثّ٘ب آهَخت

4ّبًِ٘ ژرفٖ
 

 ٗياىاسٖ، داًطگبُ فيدٍسٖ، هطْذ، فبر ادثّ٘ب ارضذ زثبى ٍ  داًطزَٕ كبرضٌبسٖ

 5احوذرضب ح٘ذرٗبى ضْيٕ
 ٍ   ٗياىاعيثٖ، داًطگبُ فيدٍسٖ، هطْذ،  ادثّ٘ب داًط٘بر گيٍُ زثبى 

 چكيده
ٔ حبضي هٖ ٖ  ٖٗثي اسبس ههتت آهيٗهبتب كَضذ  هقبل ق سِ - ٍ ثي ثٌ٘بى رٍش تَغ٘فٖادثّ٘ب  تط٘ج ٖ هقٗب ِ ثيرس ِ  تحل٘لٖ، ث ٍ ربهر ٕ ضْي  ٕ س٘وب ا
ٖ ضبعي ًبم الَّّبةدر ضري عجذ ٕ  ث٘بت ٍ ّوتب  ٖ ٓ عياد ي ضرٖ إٗياًآٍاز ٖ كبرثست هضب٘ه َ ثپيدازد. افزٍى ثي اٗي، چگًَگ ر اش احوذ ضبهل ٕ هزَث ي

ٍ رَل َ ث٘بى  ٍ ضبهل  ٖ ٍ تفبٍ  درُ   در ضري ث٘بت  ِ ٕ تطبث َٓ ّب سّ ض٘ ٍ ربهرِ، َت ٍ هضوَى ضْي  ٍ آضهبر هٖ ط آىكبرثيد د ِ  د ّذف ك گيدد. ثب اٗي 
ِ ّي ضبعيٕ، حدّ ِ فيدش را ارد  ث حػي ث ُ ٌه ُ ربٗگب ٕ را داد ٍ ٔ ُ ًهتِ ضبٗست َد از رّگار ٗك ًگب ٍ اٗي هْن خ ب اعتوبد ثي سٌذ علوٖ ٍ ث ًْذ 

ٖ ه٘سّ ِ علنٗك سيٕ هَازٗي عٌ٘ ِ است ك ٖ ًْفت ٔ گياً ياث علوٖ، سيهٗب ٍ در اٗي ٘ه إ از آى  تَاًٌذ ثِ طَر ضبٗستِ آهَزاى هٖ ي خَاّذ ضذ 
ٕ پژٍ تيٗي ٗبفتِ ثيخَردار ضًَذ. هْن ٖ است: ّب ظي دبثل ثيرس ٍ ٌه  ضري حيّٖ ٍ سبختبرٕ؛ ّي دٍ ضبعي اضربرٕ ثي ٍزى از لحبظ فٌّ .1ّص از د

طگبم ضري حيّ ٖ ٘پ ِ ث٘بت ّب در  دارًذ. ثب اٗي تفبٍ  ك اى سيآهذ دػ٘ذٓ هٌخَر در  اد٘ث ِ عٌَ َ ث٘طتي ث ٖ ضبهل   بختِفبرسٖ ضٌ ادثّ٘ب عية است ٍل
ِ طيز چطن. از لحبظ هَضَعٖ؛ أ: 2است.  ِ ث ٍ ربهر ٕ ضْي  ٍ ه س٘وب ٖ در كبرثست د ٍ در اٗي ه٘بى، ث٘بت ٖ است  ٍ هتزل ٕ درضري ّيد ضوَى گ٘ي

ٕ آر ِ طَر خبظ در تيس٘ن س٘وب ٍ ث ٍاژٓ ضْي در ضري دٍ ضبعي دارإ هفبّ٘ن داللٖ گًَبگًَٖ تيٕ دارد. ة:  رًگ هبًطْي، ًقص پيهزثَر 
ٕ ّ٘چاهّ ،است ٕ تيس٘ن ٗك ضْي آ ب آرزٍ ٖ هحقّكذاهطبى ثيا ٖ در رْبى ٍادر ِ در ضري ضبهلَ اتلت س٘وبٖٗ هخجت است :د ًطذ. درهبً  ،ربهر

 ٘بتٖ اتلت س٘وبٖٗ هٌفٖ دارد.ٍلٖ ًزد ث

ِ. الَّّبةادثّ٘ب  تطج٘قٖ، ههتت تطج٘قٖ آهيٗهب، احوذ ضبهلَ، عجذواشگاى کليدي:   ث٘بتٖ، ضْي ٍ ربهر
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