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 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 311-31م، صص  8132هـ. ق/  3441هـ. ش/  3131، پایيز 13سال هشتم، شمارة 

ر صالح عبدالصّبور، در شع« سرزمين مادری»معنایی  هایؤلّفهمتطبيقی بررسی 

 3اب البياتی و نيما یوشيجعبدالوهّ
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 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ،یعرب ادبیّاتاستاد گروه زبان و 

 4مرضیه آباد
 ، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ،یعرب ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 5درضا حیدریان شهریاحم
 ، ایراندانشگاه فردوسی مشهد ،یعرب ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 چکيده
شور و اشتیاق خود را نسبت  خوبیبه هاآن ترین مؤلّفة شعری صالح عبدالصبور و عبدالوهاب البیاتی است،عشق به وطن، از مهم

وطن خود را  ،وان به نیما یوشیج اشاره کرد که با تمام عشق و عالقهتگرای ادب فارسی میاز شاعران وطن. اندبه وطن بیان کرده

اصلی شعر  موضوع ،وطن کهاین است  پژوهش نتیجة. است تطبیقی - تحلیلیروش  مبتنی بر ،حاضر هشپژو کشد.به تصویر می

سان هب ،اندسیاسی از آن دور مانده شرایط اجباربهبرای آنان که چندین سال زادگاه  .استو نیما یوشیج  البیاتی ،عبدالصّبورصالح 

و بازیابی  کوشد تا نحوةمیوهش این پژلذا  ؛خوانندیفرامدوستی و دفاع از وطن وطن همگان را به هاآن. فاضله است مدینة

بررسی قرار مورد  نیماالبیاتی و  عبدالوهّاب ،عبدالّصبورصالح  هایدر آثار و اندیشهبه روش تطبیقی وطن را  فةمؤلّ  کارگیریبه
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 پيشگفتار .3

 . تعریف موضوع3-3

و هاای متتلا  آمده در زبانیدمیان آثار ادبی پد موازنة مقایسه و ،تطبیقی ادبیّات ترین وظیفه و کارکردعمده

از رواباط ادبای ملا   ،تطبیقای ادبیّااتزوایای گوناگون است.  ها وآن آثار از جنبه تفاوت موارد تشابه و نییتب

 دیاگوت یاا ملا  دیگار ساتن مایملّا ادبیّااتر تای دملّ ادبیّااتنیز از انعکاس و بازتاب  متتل  با یکدیگر و

مفهاوم ص کاه باا یک واحد جغرافیایی و سیاسای مشاتّ عنوانبهمعنای جدید وطن (. 104 :1333، ندار.ک: )

ای نادارد. چنادان دیریناه ةاتنا  دارد، در فرهنا  بشاری ساابقها ارتباا  تنگتت سیاسی ملّیّت و حاکمیّملّ

یکای از مساایلی  وطان ،نمای احساسات و عواط  بشر باوده اسات. در ایان میاانتمام ةآیین ،از دیرباز ادبیّات

وطنای برانگیتتاه اسات.  شاعرر سارایش است که ذهن شاعران را به خود مشغول داشته و احساسات آنان را د

ای بسته باه شارایط اجتمااعی، سیاسای و اقلیمای و تحات تااثیر مساایلی چاون گرچه مفهوم وطن در هر دوره

در  ...بینی هار شااعر وای خاا،، جهاانجن ، تجاوز بیگانگان، رواج یک آرمان، عقیده یا مسلک در دوره

و جایگااه آن در  اهمّیّاتهای ذهنی شااعران باوده و کی از دغدغها همواره یامّ ،عی نمایان شدههای متنوّجلوه

رازآلاود اسات کاه در اعمااق  یادهیاپدعشق باه وطان  غیر قاب  انکار است.... عربی و فارسی ومضامین شعر 

و  یبرگشات باه زماین ماادرهنگاام مارآ آرزوی که انسان،  یاگونهبه ؛جای دارد ،جمعی انساناه ناخودآگ

به خاک سپرده شدن در جای دیگار و احسااس خرساندی از پیوساتن  ترسِوطن را دارد.  شدن در خاکدفن

 ةچرخا ،باودنشاود. کماال احسااس باومیماییافات ها در بسیاری از آثار و نوشته ،به سرزمین مادریدوباره 

 (.161: 1331 ،الیادهر.ک: ) سازدیمد تا مرآ را کاملی از تولّت

 هدفو  اهمّيّتضرورت،  .3-8

سیاسای باا مساای  اجتمااعی و  (3)و نیماا یوشایج (2)، عبدالوهّاب بیاتی(1)صالح عبدالصّبورم وطن در شعر مفهو

متعدّدی درهم تنیده است، لذا این پژوهش بر آن است تا یک مؤلّفة مشترک را در شعر ایشاان ماورد بررسای 

 و تحلی  قرار دهد. 

 پژوهش پرسش. 3-1

 شاعر چگونه است؟  سهاین  شعروطن در  فةمؤلّبازتاب  -

   ة پژوهشپيشين. 3-4
 شاعرفارسای در  ادبیّااتو در  باارودی و فادوی طوقاان رصاافی،معروف وطن در شعر  موضوع ،پیش از این

 ؛ها خاالی باودا جای این موضوع در میان پژوهشامّ ،است دهش انجام بهار، سنایی، شهریار، سپهری، شاملو و...
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بورصاالح دیاوان  ند دیوان بیاتی،مان یمنابعتکیه بر  تا با استآن  بر پژوهش حاضر،لذا  نیماا  دیاوان و عبدالصاّ

این سه شاعر عربی و فارسای ماورد تطبیاق قارار دهاد  شعروطن یا همان سرزمین مادری را در  ، مفهومیوشیج

 که در تحقیقات و پژوهش هاچنین موضوعی تا به حال صورت نگرفته است. 

 پژوهش و چارچوب نظریروش . 3-5

 –این پژوهش، بر آن است تا موضوع و سبک این سه شاعر برجسته را در توصی  وطان، باه روش توصایفی 

کارگیری مؤلّفاة تحلیلی، تفسیر و تبیین کند. در حقیقت، پژوهش حاضر، کوششی اسات در بازیاابی نحاوة باه

 وطن در شعر صالح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیج.

 لی موضوع. پردازش تحلي8

 بياتی و نيما یوشيج عبدالوهّاب، عبدالصّبورصالح  ةوطن در اندیش سيمای. 8-3

 عبدالصّبورصالح  وطن در اندیشة سيمای. 8-3-3

هماراه  هااهددر آغاز قصیکه  یطوربه ،در شعر عربی قدمت طوالنی دارد دوری از آن اشتیاق به وطن و حسّ

از هجاوم  پاسمایالدی،  13قارن   یاوامعاصر در  ادبیّاتطنی در شعر و .شوددیده میبا وص  اطالل و دمن 

داخلای باه  یهاجن از  پس ،خاطر فقر و شرایط ستتوجود آمد و در شعر شاعرانی که بهناپلئون به مصر به

رفاعاه  :نفار آغااز شاد چهاارط امّاا شاعر وطنای در مصار توساّ  یافت؛آمریکای شمالی مهاجرت کردند رشد 

کردن روح مباارزه در ماردم و بیاداری ورشاعلهدر  هاانیا اسماعی  صابری. و بارودی ،دیمعبداهلل ن ،طهطاوی

سارانجام منجار باه  کاه ایان امار تتندیانگیبرماستعمارگران  ی داشتند و مردم را به مبارزه ضدّنقش مهمّ هاآن

جای اسات کاه برکناد: وطان وطان را چناین توصای  مای ،عبدالصّبورشد. صالح  هاآنشدن تبعید و زندانی

سافا  ا وزد، ولای وادهد و باد بر آن مایآن را زینت می بلندمرتبهسنگی نهاده و ماه  خورشید طالیی بر صفحة

 های آن ویران گردد:ه در گرداب زمان سقو  کند و پایهاز این برج ک

ُ  الُری  / ايلفرقُ  ال  ُلُی    القمُر ع  / و يخر نت الص ُلُی الُ ع   هيبشُ  الُ   الو   ...مس  الش ُ/ وحفتُ در ال  رجاً عراین الص  أبکی ب  » إیُ   / حدیُ
  عبدالص ُبور) !«جُروح/ ه،  ای ونُنال   تُا الُربج  قائم  / وشُا  الد بقُ ال   سُاق  يف / ي   ُ اللحُسُتقق      / الربج هتاوی يفربیحن الت  ای ز   

8991 :063). 
و مااه بار / الیی بر پشات سانگی اساتسان خال طه/ خورشید بمی گریم ای و گشاده استترجمه: برای برجی با سینه)

 یدر آباو / افتادیفروماآور ی/ برج در گرداب عاذابای روزگار ستت .بادنما(/ بسیار خوبباد )فرق بلندش/ خروس 

 (...چسبناک افتاد/ برج مجروح را نگه داشتند/ افسوس ای وطن

نقاره و نقاش و نگااری از  سات.قاصد معاراج اکند که وطن را به اسبی تشبیه می ،عبدالصّبور بار دیگر صالح

کناد. آه از ایان کشد که سوارکار مشهور او را یاری میدهد. اسب شیهه میمروارید و مرجان آن را زینت می
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نگاار آن را غاارت  نی که نقش ودجّاالسپرد.  هادجّالبه دست  اسب و روزگاری که به او خیانت کرد و او را

 خود تقسیم کردند: را گرفتند و بینچشم آن  کردند و گوهرة

ُُریف   ُُن الف  ُُ درب ال ُُراج   هُُراً ًو ً  شُُدوداً يف يأبکُُ» ُُاقو ؤلُُؤ و والل   ي  الوشُُ / و إلُُی م/  هُُراً نیقُُاری  ال ل صُُه    هُُراً ی  / الی
ُالن  ال شُر  ج االد  الُ/ ج ا د  ن النُ ا / جُاا الُإیُ   ای ز  ُ/  لُ یقتظر فارسُ  ال  /  مح  ی   و  بوا ل  یف  س ُن نزعُوا الُر  ی  الائُ   الائتُادج 

 (068مهان: ) !«وننه،  ای / ؤلؤيتاقرتعوا  مث اقتسموا جوهر عیقی  الل  و / يالوش ایقو   
و / با دو باال و پرهاایش از نقاره اسبیهکرّمعراج الی اهلل است/  یسوبهو بسته  پروایبکه  یاسبهکرّبر گریم ترجمه: می)

اسات/ بسایار  دارشنشاانهزناد/ منترار ساوارکار که شیهه و فریااد مای اسبیهکرّنگارین و آراسته با مروارید و یاقوت/ 

ر را کندناد و یااقوت آراساته را آمدناد و پ ا دجّالدویست  ،صد ،دهدو، آمد/  دجّال/ !و پستی ای زمان خواری ،خوب

 (!سپس گوهر چشمان مروارید مانندش را تقسیم کردند/ افسوس ای وطن دزدیدند/ و ضربه زدند و

رمزی از رموز وطن را باقی نگذاشته، مگر اینکه بر آن گریاه کارده یاا آن را مادح کارده،  ،عبدالصّبورصالح 

پدیاده زیباترین از نرر وی، آن را وص  کرده  « رتفُ  أبُداً » در قصیدة و ز فراموش نکردهی پرچم مصر را نیحتّ

 ةآن لحرا هاایمصار .زادگای اساترمزی برای بزرگی و آ پرچم بلند و عریم سرزمینش است که، در هستی

ای از خااک را سااختند تاا پارچم را بار ههایشان تپّاشناختند و از قلب ،شد برافراشتهرا که پرچم آنان  بهاگران

 ا یاشا نیتر یشرآن زیباترین و  ؛ ودروشمار میبرای او بههایشان زینت و جواهری فرازش نگه دارند و قلب

آغشاته باه خاون آن را  زناد و شافقِاندازد، ماه بر آن بوسه میبر آن سایه می خندد، ابراست، غروب بر او می

هاای ناامیادی مانناد شاتص سوزانند و در شبها را میباشد بدن مصری د و برای اینکه همیشه نورانیشوی می

 :پرافتتاردهد: ای پرچم زند و شاعر ندا سر میامیدوار لبتند می

ٍا  يای کُل  شُ/ عیقی   أنت  ای خفاق/ ای أیها ال ظُی    ای ببُوب   ای رفیُ    ای  هیُ  ای أمجل  الشیاا يف/ یدها اجمللرتتف   لرتتف   ای أی  »
لیج لُوا / کوِن  ُن أربابقُا ألُو   ُی إلُی الس ُ/ ریُ  حظِة اجملیدِ  الث  فداا  تلُ الل  /  ی  ای ع ل    احلر  ياحلیاِ  أو یکون/ ای ع ل م کان يف

اب/ یقوم فوق   ال  ل ُ  قلوهب  تالً  ن  وا أای  هُ  دیباجًُة خ ُراا تُر  يف لیقسُج  / یُزین  فرع هُا ال لُ / لیفتلُوا ع ُروق ه  سُاریًة َیُد  / الرتر
ُُو / بیُُل  ای علُُ کوجِهُُُ الق  / اهلُُواا ِ  بسُُمة  الر   لیُُايل تسُُتماراِن يف/ ماا ُُن بیُُاق القلتُُی  رُُی تشخ صُُان للس  جاا/هالل ُُُ الیُُِ

ُُإأفُُدیُ عُُاِعداً / فرتتفُُ  ای أشُُر   الشُُیاا/ الوسُُی    ای علُُ  ُِ / الجُُوااٍر  ُُن  ااقُُاِن یقق ُُر  السُُحاب  و کاُُائ/ ماالُُی الس  لت ُُح
ُُو / ی قب ِل ُُُ ياهُُالقمُُر  الز  ُ/ و سُُحابةس سُُخی س تظل ُُ/ السُُاا  لُُُ ق علُُی الُُدی جسُُو  قا لقحُُرت /  اِا یغسُُلُفق  الخ ُُوب  لُُد  الش 
 .(865-864: 8969) «ت قری أنتلکی 
 ،یداشاتندوستای  ،ای باشکوه/ ای زیباترین شی  در چشمان من/ تو تپنده هساتی ای بازرآ باال برو: باال برو ترجمه)

/ هازاران باابهاتزیبای  ةپرچم آزادی/ فدای آن لحر ،در زندگی/ ای پرچم من زیچهمه/ ای باشکوهای بلندمرتبه/ ای 

م و بیرق قارار را تلی از خاک قرار دهند/ تا بر باالی آن عل  شانیاهقلبتا  /ندسکون و آرامش رفت یسوبهاز دوستان ما 

 دیباچاة ساانباهرا  شاانیروزهادهاد/ تاا روان و خوب تنیاده شاود/ موهاایش را علام زینات مای یهارآگیرد و در 
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امی هنگا ،زیبای توست ای علام/ و از سافیدی دو چشام ةچهر سانبه ،ببافد و آن ،خوردسبزرنگی که در هوا تکان می

برافراشاته خاواهی شاد؛  بارد/ ماه زیبایت ای علم/ام میس و ناامیدیهای یاکه به آسمان بنگرند/ لبتند امید را در شب

ای کاه باا پرناده ساانباهروی/ آسامان بااال مای یساوبه حاالی کاهکنم در / جانم را فدای تو می اشیا نیتر یشرای 

افکند/ و ماهی درخشان کاه بر تو بتندد/ ابری ستاوتمند که بر تو سایه می شکافد/ تا شامگاهابر و هوا را می شیهابال

شوید/ تاا بار امتاداد جسام ماا را بساوزاند تاا تاو ناورانی شده که با خون تو را میزند/ و غروبی خضاببر تو بوسه می

 (شوی.

مقصاود خاود، کند، برای فهمانادن عماق وطن صحبت می آنجا که از دوران درخشان گذشتة عبدالصّبور 

در آنجاا باه آراماش  یوجاایی کاه  .اسات شاهرآرمانکناد. وطان بارای او از وطن به آغوش مادر تعبیر می

بسایار انادوهگین  ،دنادرا ویاران نمو ان ساتمگر قارار گرفات و آنمااکرسد. از اینکه وطنش در دسات حمی

 قصری رفیع و زیبا است. سانبه عبدالصّبوروطنی که در چشمان  است.

 بياتی عبدالوهّاب وطن در اندیشة سيمای .8-3-8

مکتاب رمانتیسام کاه بازگشات باه  گرفتن اص  مهامّبا در نرر« ي ُوا  بغُداد» هم در سرودة البیاتیبدالوهّاب ع

داناد کاه آرزوی دیادن آسامان نیلگاون، دجلاه، جویبارهاا و تماامی مای یشهرآرمانطبیعت است، بغداد را 

 طلبد:با حسرت و اشتیاق تمام مردم شهرش را می های زیبایش را در سر دارد وجلوه

هفُُِة واحل فُی/  تُُی رقُُاا / تقُِباب   لل  مس  والنفُُا   والکُروم / واُُُو   واهلمُوم /  تُُی أری  ُا   الز  الش ُجُُوم/ و بغُداد  ای  دیقُ   الق  »
ُ ریف /  لت ِهباً رزین/ هتج ر، الا   أ ری دجلة  يف العُیِل/  تُی  ردیقُةِ  ِل والبکاِا/ ساقیًة خ راا/ تُدور  يفخیالق   یور / وأنت  ای  دیق   ا

عُیِف/  تُی هُ  یقُا ون  علُی الر  فاِا/ و بی ُِة والص ُغاِر تشُرق   لا  هاِر/ وأعِی الص  ع تم ة الق   ویل  / تغسل   ال اار/ يف أ ری شارع ُ الا  
ُُ يب ُُُ أا وریُُدس/ يف الب یُُد/لجِل عیقیُُُ أا جُُوِم/... ای ونُُِ  !/ ای  دیقُُة  الق  أری ش  ُُهُُ ، الد   شُُریدس/لجل عیقِی  وداِا/ يفوا ُُِة الس 
 (.455-454 :8995  بیايتال)« ...ا دوجِهُ الص  نواِر  تی أ ری  اا  الز رقاا و ه ، ال

و غم و اندوه/ چه هنگاامی آسامان  ترسها/ و ها/ ای شهر خورشید و کودکان و تاکستانترجمه: بغداد ای شهر ستاره)

را خواهم دید/ که با آه و ناله و سوز دل بتپد./ کی رود دجله در پااییز را خاواهم دیاد/ کاه ملتهاب و غمگاین ات آبی

کاه در نهالساتان شاامگاهی / و تو ای شهر نتلستان و گریه/ نهرهاای سابزرن / کننداست/ پرندگانش او را ترک می

هاای کوچاک / در پایان نیماروزی/ چشامهندی شویمرا  او هابارانکه / چرخد/ چه هنگام خیابان طوالنی تو را ببینممی

هاا/ بیانم/ ای شاهر ساتارهخوابند/ چه وقت مردمم را میمی روهاادهیپدر  هاآندهد. و صفا می کندیمطبیعت را روشن 

چاه / ادر این نوره/ در این گرداب سیاه/ میتنهابه خاطر دیدن تو / امخاطر دیدن تو من آوارههای وطن دوردست من/ ب

 (قوی و محکمت را خواهم دید. ةت و چهراهنگام آسمان آبی

و دلتنگای خاود را بارای  تحسارش اسات، شاعر زیاانگغمکاه نمااد وااگاان « اشک»در ادامه، شاعر با تعبیر 

هاا را بازگوکننادة داناد و آن( را بارای وطان خاود مایغمگیانش شعر) شیهاکند. وی اشکوطنش بیان می
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 کند:ر بغداد تعری  میخود د خاطرات گذشتة

ةس لُ ن ِ صُباِریة/ وأ قیُا س غ  ُ / کانُ ت بِلیُِل احلُ  ِ يتالُ  أش اریة/ ذ و بت ِفیها ذِکر ایيت  غری   ي ا د  وعِ اهل وی/ و  يف  د   يت يبغداد ه »
 (.44: 8995)« لِلهوی... يظا ِ  ع زل تی ذاِکیة/ بغداد ِان   ز / أنفاس ها يفت  
خااطراتم در آن محاو / چیزی جز شاعرهایم نیسات میهااشکست/ و خاطر عشق اهمن ب یهااشکترجمه: بغداد این )

م پااک اییدر تنهاا شیهانفسای که همیشگی است/ اند/ آرزوهای تازهخاطراتی که در شب عشق چراغم بوده/ شده

 (...عشق هستم ةاست/ بغداد همانا من تشن

پندارد. او که راهی برای بازگشات باه از وطن می دورماندهای ه، خود را آوار« إلی ون عدنأ»، در سرودة شاعر

خواهاد پرندگان و درختان، ملتمسانه از معبودش مای ازجملههای طبیعی با تمامی جلوه نواهمیابد، وطنش نمی

 وی را به سرزمینش بازگرداند:

ُُلُُی و ن ُُ إ/ ِعُُدنأ  ِاهلُُِی » ُُ / علُُی   ُُوِا  م  ُُ  ع قُُدلِی / ع لُُی جُُقِح غ یم   بیُُ / أذوب  يفروق/ أغقُُی ال غیُُ /أغق ی الر   .../ أغ قُُی الشر
اِع / أا لست  راِل/  غ ِ  أ.../ احل زین يقی / ع قی  ربی  ِبالدالص   ر ر قايت   (.443... )مهان: / إلی و ن  أ ِعدن يهلإالرب 

بارای طلاوع خورشاید / اش...ناور ساتارهابر/ بار روی  بر بالهمچون بلبلی که  ،ترجمه: خداوندا مرا به وطنم بازگردان)

هاای وطان شوم/ در شاعلهها ذوب میخوانم/ در التهاب شعلهبرای بهار می/ خوانمبرای غروب خورشید می/ خوانممی

 (...به وطنم / خداوندا مرا برگردان/ خوانمها میبرای شکوفه نیستم/ ایرؤمن در / زمیانگغم

هاای طبیعای و بازگشت به سرزمین خاود از جلاوه هایابیکامبار دیگر برای « بغداد   يفرسر » همچنین در قصیدة

ساوار شاده و او را باه  شیهاابالکند کاه بار م میای مجسّبه ابر، آن را پرنده یبتشجانجوید. وی با مدد می

 برد:های سرسبز وطنش میآغوش دشت

ُ / وقاُر / إلُی ر قُوِ  الس  و نُِ   يلُی بُِرار إ أ حبث  ع ن س حاب  / خ  راا  تسُم ح  ع ُن الکابُ  / لِملُِ  » هِبُا   وس ُن/ م ق حقُِی فراش ُ  و م 
 (.08 )مهان: «أبل ظ مِی...

/ سوسن یهاباغهای وطنم ببرد/ به دشت یسوبهکه مرا / ابری سبز هستم که از غم رها کند یوجوجستترجمه: در )

 (را سیراب کنم... امینگتشآن  ةلیوسبهکه  یاقطرهو / به من پروانه و ستاره دهد

باه تصاویر  ،(ویان)ت اقاامتش در پایتتات اتاریش دی که غم و اندوه ناشای از غربتای را کاه در مادّاز قصای

دهد: سفرهای کوتااهی باه اطاراف اتاریش و روساتاهای اطارافش باا کشد احساساتش را در آن شرح میمی

داشات و او را باه نوشاتن شاعر و شاوق وطان خواندناد ون ایوب و با شاگردان عرب که آنجا درس مایذوالنّ

 یآورجماعآنچه را کاه در دو مجموعاه  را نوشت و همة هاآندی که در این مرحله . همة قصایتتیانگیبرم

غباار ناازکی از انادوه نشساته اسات.  هااآنواضحی است که بر  شک بهاف متمایز و شفّ« مُو  کلمُا  ال»کرد 

در دوران غربت و تنهایی به زیباایی آنجاا چیازی را ندیاده باود. از این سفر، به اروپا بود که قب   ل ویسفر اوّ

 دش به تصویر کشید:را در قصای هاآندوباره آن سکوت و تنهایی را اختیار کرد و 



 33/ صالح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیجشعر در « سرزمین مادری»معنایی  هایؤلّفهمتطبیقی بررسی 

ُُدس/ يف ر لمُُت  ِان  » ُُ ٍ  هُُاربس نری ٍُُد/ تت ب  ُُ  يف/ غاب ار الُُ    ونٍُُن ب ی ُُرب  ُُرب ال ُُ يائب/ ع  / والفُُاود و السر ُُيِت هل ُُاِب/ رلمُُت   راق  ای ربیب
 / / ای ربیبيتأ/ ةٍ َهول ةٍ   دیق  و   يفأو نن/  بال ن  إع ابس  .(449: 8995  بیايتال)« ...و ن ن بال يو رد  و  

کردناد/ از ا مارا دنباال مایهاو گارآ/ در وطنی دور فرار کردم/ ای در جنگلیآواره سانبهترجمه: خواب دیدم که )

/ همانا من بدون وطان/ فراق عذاب است !ای محبوب من/ خواب دیدم/ )گذشتم( اههتپّها و صحراهای سیاه و خشکی

 (میرم...همانا من بدون وطن می !ای محبوب من/ میرمدر شهری گمنام می

دیاد کاه ای مایکاه خاودش را مانناد آواره نمایدمیچنان  ه است،های غربتی که بر بیاتی وارد شدت گامشدّ

وری از اوسات کاه و د ، هماان یااد محباوبافزایادکنند و آنچه بر اندوهش میگرگان گرسنه او را دنبال می

ساتت و  یخشکساال یهاساالهایی که بیاتی در غربات گذراناد کند. سالغالب می یواحساس مرآ را بر 

نداشت. صدای آواز پرنادگانش باه گاوش  ایهیچ نشا  و شادابی ،که به آن وارد شد یشدیدی بود و محیط

ها با غم و اندوه شاکایت و گلاه سمان زمستانش سیاه و کبود بود. به همین خاطر از جور آن سالرسید و آنمی

 :ها پژمرده شد...گلی در آن سال سانبهکند. بیاتی می

ُأبیُ / فِلم ُن تُ غ قُِی.../   دن بال ف جر ی غِایها اا لید/ هجُر   کقاِئسُها ع صُافری  الر  » ق القلُ   ال  ُ اب/ ُی ُ ز ِ قون../ و هکُ ا م ِ ُی السِ 
 .(40: 8946  بیايتال)« ...ابِ الرت   ابق يف الز   يک ما ت  و ِِ  ين  و /  ن  ٍب لبابٍ لی   قفی و إوحنن   ن   قفی 

بهاااری در بهااار معابااد و  یاهااگنجشااک و /پوشاااندرا ماای ، یااخ و ساارما آنترجمااه: شااهری باادون طلااوع خورشااید)

و عاذاب قلابش را / گاذردهاا مایساال گوناهنیاآیا  .../ خوانی؟می برای چه کسی آواز/ کلیساهایش را ترک کردند

در  هاازنبق همچناان کاه میارویماما از تبعیدگاهی به تبعیدگاه دیگر و از دری به در دیگر/ از باین  و /کندمی پارهپاره

 (...شوندخاک پژمرده می

شاود؛ مای برخاساتهز نفاس انادوهگین ا سو،کند و از دیگراندوه بیاتی را ترسیم می سواز یک  ،این ابیات 

. کنادیماقیاام  ،کنادرا به خاموشی و رکود تبادی  مای زیچهمهنفسی که علیه جوامع و شهرهای جدیدی که 

 برد.ت میدرختان آن روستا لذّ ةکند و بیاتی در سایمحیط آن را سیاه و کدر نمی ،سکوت روستا

از درون ناراحاات و غمگااین و  برخاسااته ،ردگیااکااار ماایهش بااشااعری کااه بیاااتی در الفاااا اناادوهگین 

ر اسات دایام در ایان تفکّا ،. غم دوری از وطن برای بیاتی بسیار سنگین اساتاست یزندگاز  خوردهشکست

لحراه در برابار چشامان او مارور  . روزهای زیبایی کاه هاررسدیفراماش کی ت او به بهشت زمینیکه بازگش

ایان درد فاراق را بتواناد بارای  کند کاه هماةاز وااگانی استفاده میت شود. به اقتضای این خیاالت و ذهنیّمی

 متاطب و شنونده به تصویر بکشد.

 نيما یوشيج ةوطن در اندیش سيمای. 8-3-1

هاای متعادّد او های روزاناه و ناماهها و یادداشتعشق نیما به یوش و دلبستگی به خاطرات زادگاهش در نوشته
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و دوسااتان و آشاانایانش بازتاااب یافتااه اساات. از نمونااه  «ناکیتااا و بهجاات»انش خااواهرو  «نبِااالدِ»بااه باارادرش 

 توان چنین اشاره کرد:هایش مینامه

ز شراب، آب سارد و گاوارای تر از کتاب، طبیعت و بهتر افروشم، کام نمی زیچچیهه را به هوای آزاد این قلّ»

شود. کوه اُری و نِی کُاال خیلای ر نمیدو سن تتتهحات آن از این کوچک است که صدای ترشّ این چشمة

و از درک فوایاد آن  نجاایاهاایی کاه از خلوت و مطباوع طباع مان اسات؛ متصوصااک نای کاال. بادبتت آن

 .(10: 1351)یوشیج،  «اندمحروم

 :دیگویمچنین  «برف» یا در سرودة

که باه جاان هام / تاریک کش روزشة مهمانخانهمانیم/ من دلم ستت گرفته است از این/ نا پیدا نیستواز»

 .(320: 1320، مانه) ...«چند تن ناهوشیار /چند تن ناهموار/ آلودخوابچند تن / نشناخته انداخته است

 سراید:چنین می« به یاد وطنم» همچنین در سرودة

کاه چاه ساوی تاو / نیست با من دلم ز من ببرد/ که من از روی دلکشت دورم/ گذردای فراکُش دو سال می»

ات کاساته اسات ز دوری/ دور مانادن ز روی تاو ساتت اسات/ هیچ، ای فاراکش مان همهنیا/ مهجورمباز 

 .(123)همان:  «؟چیست این بتت؟ مرآ یا بتت است/ آتش من

 «اساتقاللیکناد ناه سساتی و باییوش وطن من است و من وطنم را دوسات دارم، طبیعات آن را خاراب مای»

 .(134همان: )

 کند:بیان می گونهنیادلبستگی از یوش را  ؛ش الدبنای به برادراو در نامه

هاایی را کاه ، تو به آن عالقاه داری. سرگذشاتقدر همهمانیوش عالقه دارم. قطعاک  دانی که من چقدر بهمی»

در نرار ماا  نررنقطاهخوانادیم؛ بیشاتر از هماین قفقاز در یاازده ساال قبا  باا هام مای یهانینشکوهاز زندگی 

 (.  133: 1363 ،مانه) «شد که شباهت به زندگی ییالقی خود ما داشتواقع می چسبدل

در بعضای از  خاطرات نیما از یوش و عشق به زادگاهش در شعرهای او به دو صورت بازتاب یافتاه اسات: 

خوشای »، «باه یااد وطانم»آشکار و صریح این عشق و عالقه بیان شده است: مانناد شاعرهای  صورتبهشعرها 

. در بعضی دیگار از شاعرها ایان خااطرات و عالقاه باه «از عمارت پدرم»و  «برف»، «اوالماخ »، «سرامز نا»، «من

، «کاار شاب پاا»شود، شاعرهایی چاون پنهان و پوشیده احساس می صورتبها امّ ،آشکار نیست اگرچهزادگاه 

، «ه سااح  نزدیاکشب پرّ»، «ترا من چشم در راهم»، «از شب گذشته هاپاس»، «کک کی»، «امدر پیش کومه»

 راهنیماا هساتند. نیماا از  شاعر گوناهنیاکاه از  «در شب زمساتانی»و  «شب است»، «راری»، «ابری است امخانه»

 ی وقتای در خلاوت و انازوای کلباةشاد، او حتّاثّر مایاهاای طبیعات و زنادگی متانگرش به بیرون و واقعیّات



 101/ صالح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیجشعر در « سرزمین مادری»معنایی  هایؤلّفهمتطبیقی بررسی 

 داشات و الزماةاین خلوت و انزوا را دوست مایزیست، روستایی خویش به دور از غوغای مردم و شهرها می

 های طبیعت و حیات بود.تشمرد و نگاهش به بیرون و واقعیّکار شاعر می

در تان / از نشایب رهای کاه چاون رآ خشاک/ از درون نهفت خلوت ده/ خواندقوقولی قوقو: خروس می»

 .(420: 1320، مانه) «مردگان دواند خون

دهاد، تصااویر و شادی است و طلوع صبح و آزادی را در آواز خروس وعده می این شعر نیما سرشار از امید»

شاتابد و مارغ آزادی و زیباایی را از قفاس تنا  زنادان رهاا بدیع و روشن به استقبال شکستن طلسم شب می

 هاایهاا و یادداشاتش به زادگاه در نوشتهانیما یوشیج به یوش و دلبستگی ( عشق63: 1333)داوران، « یابدمی

ش ناکیتا و بهجت و دوستان و آشانایانش بازتااب انهای متعدّد دیگری به برادرش الدبن و خواهرروزانه و نامه

 ی او به خواهرش ناکیتا:ای از نامهیافته است. نمونه

بارای مان بیشاتر  زیچچیهامروز هنوز آفتاب طلوع نکرده، عموی من به شهر رسید و مکتوب تو را به من داد. »

هاایی کاه باا خاود باه هایش نسابت باه آننوازیانگیز نبود که شروع کرد به گفتن حکایت مهمانقّتاز این ر

هاا هاا و زلزلاه، کااش راه را توفاانتتیریفرومها هشکست و در درّها کاش میوالیت آورده بود. تمام کوه

طاهبااز، ) «ام را ببینادشادهد توانست محلّی را کاه مان در آن متولّاکرد و یک نفر از اه  شهر نمیمسدود می

1363 :246) 

 شود:حس می« صورت نهان»عشق و دلبستگی به زادگاهش به « ترا من چشم در راهم»قسمتی از شعر 

 خساتگانتدلوزان / هاا رنا  سایاهیگیرناد در شااخ تالجان ساایهکه می/ ترا من چشم در راهم شباهنگام»

 .(512: 1320ج،)یوشی« ترا من چشم در راهم/ راست اندوهی فراهم

 گوید:کشد و از خاطرات خود با گوسفندان مینیما نیز غم خود را به زیبایی و با اندوه به تصویر می

آوازه زن  گله در / ابر، گ  و کوه پیش چشمم/ آغوشهم هاهبرّبودم با / ست که من به ره فتادماینجا»

 .(62)همان: « گوش

تد که روز یا شب یا روزگارانی آتش در آن روشن بود و گرما و افبه یاد اجاقی می« اجاق خاموش»در او 

 داد:داد و به جمعی که در اطرافش گرد آمده بود، خوراک تازه میروشنی می

 یساردانادرو خاکساتر / از اجااق خاردچینای دورادور/ بار مسایر خاامش جنگا / سان  یهاشبمانده از »

، حاصالش یداساتان زیاچطارح تصاویری در آن هار / زیاگانماللمان  یهاشاهیاند کاندر غباراندودة همچنان

 (130: مانه) «روز شیرینم که با من آتش داشت/ دردی

 گوید:نالد و چنین میاو به خاطر دوری از وطن می
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آیم بادان ساوهای تاو / تا فرودکند دریا هم از اندوه من با من بیانمی/ هر نگاه من به سویی، فکر سوی آشیان»

 .(153)همان:  «کاش بودم در وطن، ای کاش بودم در وطن /یک روز من

آرزوها. او باا عشاق و  نیتربزرآ است که رسیدن به آن یعنی برآوردهآمالی  کعبة سانبهوش برای نیما ی 

وطنای در  شاعر کناد.کند و تمام خاطرات شیرینش را مارور مایاندوهی پنهان در قلبش یوش را توصی  می

همتایاان  ساانباهدهد. نیماا هام می ق را نشانرمانتیک و سرشار از احساس و عاطفه و تعلّ های نیما بیانیسروده

 شود.اندوهگین می آنداند و از دوری فاضله می زبان خویش وطن را مدینةعرب

 نتيجه
ر راه احساس عشق به وطان و جانباازی د ،البیاتی عبدالوهّابو  نیما ،عبدالصّبورصالح چون هممعاصر شاعران در شعر 

 یدوساتوطن ، تحریک حسّسه شاعراصلی شعر میهنی این  ةیمادروندلی  اینکه و به ی استمتجلّ خوبیبهآزادی آن، 

، وجاوه هااپایداری در میان مردم اسات، لاذا شاعر اجتمااعی و سیاسای ایان ةیروحخلق  منروربهگرایی، یو تکیه بر ملّ

هاایی کاه مجباور البیاتی به خااطر ساال عبدالوهّابو  نیما یوشیج ،بورعبدالصّصالح  اشتراک فراوانی با هم یافته است.

بسایار واال و  هادفی برایشاان ،آن آوردن خاطرات دوبارةدستبهبازگشت به وطن و  ،شدند دور از وطن خویش باشند

عاراق بارای  و مازنادران یوش ،مصر چراکه ؛توانستند وطن خویش را به تصویر بکشند خوبیبهشاعر  سهمهم بود. این 

داشاتند و وطان خویش از هر سه شاعر بیانی شیوا و دلکش در توصیفات فاضله است.  ةو مدین شهرآرمان ةمنزلبه هاآن

نیماا  یهایدلتنگتوصیفات و  .گرفتند کارهب ،آنچه در ذهن نسبت به وطن خود داشتند برایرا ها و تصاویر هبهترین واا

بیااتی نیاز  تار اسات.لنشاینارد و باه احساساات متاطاب نزدیاک و دی گارم دسّحدیگر، بت به دو شاعر از وطنش نس

)توصایفات است  ترکینزدکه به توصیفات نیما  کندیمرا تصویر کند و توصیفاتش ملموس از وطنش یاد می خوبیبه

 ،ا صاالحامّا؛ دهاد(مای بیشتر نشاناحساسی و رمانتیک را  ، جنبةا توصیفات نیماامّ ،ی داردملّ و سیاسی ةبیاتی بیشتر جنب

 شود.دور می بیان به همین خاطر از سادگی زدیآمیدرمزبان ساده و شیرین را با تشبیهات و استعارات 

 هانوشتیپ. 4
تار اسات. از همه معاروف عبدالصّبورصالح  ،د شعری در مصریعنی طرفداران تجدّ ،مشاعران پس از جن  جهانی دوّ انیدر م( 1)

 گرتجرباهتارین قشاعر دراماتیاک موفّا در حاوزة -2؛ رودیماشامار نمایندة شعر آزاد در مصر به -1است:  او به دو جهت اهمّیّت

بازرآ معاصار  ، ناقاد و نویساندةسینوشنامهینماشاعر،  ،عبدالصّبور(. صالح 223: 1330کدکنی، ر.ک: شفیعی ) دیآمی حساببه

 ،باه عروسای نباود شاباهتیباد او ط و فرهنگی زاده شاد. تولّای متوسّام در روستای زقاقیق مصر در خانواده. 1331عرب در سال 

بیضاون، توفیاق ر.ک: ) پرورانادینماکه بارای کاودک خاود در سار  ییاهایرؤلین پسر خانواده بود و پدر و مادرش چه اوّ چراکه

 ویژهباهاو پادر و ماادر و  تشتصیّ یریگشک (. این کودک آرام از همان آغاز دوستدار مطالعه و تحصی  بود. در 13-14: 1413

در مادارس ابتادایی و دبیرساتان  م. 1346(. صاالح تاا ساال 12-16 هماان:ر.ک: داشاتند )عهده  بر را یاعمدهمادربزرگش نقش 

باه  یلیحصاالتّفارغبعاد از  ،در آنجاا باه تحصای  پرداخات م 1351در قاهره وارد شد و تا ساال  ادبیّات پس به دانشکدة ،یق بودقاقز



 103/ صالح عبدالصّبور، عبدالوهّاب البیاتی و نیما یوشیجشعر در « سرزمین مادری»معنایی  هایؤلّفهمتطبیقی بررسی 

 ،ایاان باار افاازون ؛شااد هُُرامال ةو روزناماا عُُباح اُُُریو  الیوسُُف روز ةادباای در مجلّاا زبااان عرباای مشااغول شااد و نویسااندةریس تااد

از مدیر انتشارات انجمن نویسندگان مصری، مشااور وزیار فرهنا   اندعبارتدیگری را نیز بر عهده داشت که  های مهمّولیتئمس

گاردد؛ آنگااه کاه باه گاروه اخاوان المسالمین دبیرساتان برمای ت سیاسی او باه دورةالیّلین فعّ(. او326ّ: 1336الیسوعی، ر.ک: ...)و

ا امّا؛ قارار گرفات هاآندر خدمت این گروه و اصول و عقاید  دو سالت در امور دینی و سیاسی به مدّ یالعضو فعّ عنوانبهپیوست 

دیان شاک   ةکاه بار پایا هافرقاه گوناهنیایافات کاه در موسای ساالمه ی چون عقاد، طه حسین وانپس از آشنایی با آثار نویسندگ

را روشای برتار  هااآنطه حسین دیگر این گروه و عقاید  قُاد  الفکُرگیرد، توانایی اصالح اجتماعی را ندارند و با خوانش کتاب می

گار اخالقیاات ها اصالحلزوم جدایی دین از سیاست رسید و اینکه اصول دین تن ةبه نرریّ ،دانست و پس از جدایی از این گروهنمی

آثاار  تارینمهمایان شااعر دردمناد درگذشات. از  م. 1331در ساال  ،دنبال فشاار سیاسایبه (.21-20: 1413بیضون، ر.ک: ) است

  ُری أ»، «لیلُی و َقُون»، « ِسُا  احلُالج» ... و نمایشانامةو «الفُار  القُدم»، «يبُالد ا  يفالق ُ»اشاعار توان مجموعاهمی عبدالصّبورصالح 
 (.542: 1331اسوار، ) را نام بردو...  «تقتظر

د شاد. در نوجاوانی مجاذوب آثاار تی متولّاسنّ ای تنگدست از جامعةم در بغداد در خانواده. 1326در سال  ،البیاتی عبدالوهّاب( 2)

 پاسا امّا ،ری پیوساتافس ةآثار جبران خلی  جبران و طه حسین شد. او برای گریز از بحران هویت به دانشکد ازجملهمعاصر عربی 

م در . 1344 از اداماه تحصای  انصاراف داد و در ساال ،نراامی حااکم باا جاوّ اششااعرانه ناساازگاری روحیاةت علّا، باهدو ماهاز 

زباان و  ةم از آنجاا در رشات. 1350دانشسرای عالی بغداد پذیرفته شد و تحصیالت دبیرستان و دانشگاه را در همان شهر اداماه داد و 

 عنوانباهم . 1352در همان ساال منتشار کارد و در ساال  «شیانی الئکة و »لین دیوان خود را با نام شد. اوّ  یحصالتّفارغرب ع ادبیّات

ر.ک: شافیعی ) دشاو دیگار آثاارش چاا  و منتشار  « ریُق  هشُمةأ»م دیاوان . 1354م دبیرستان مشغول به کار شاد و در ساال معلّ

ساتن انساانی بارای انساانی دیگار و  عنوانباهو از ادیبانی است که توانسته شعر را  گراواقعن از شاعرا ،بیاتی (.136: 1330 ،کدکنی

نقاش جریاان سیاسای چا  در  شاکیبا(. 31-21: 1336 ،صاالحر.ک: )عاشقی برای عاشق دیگر به متاطبان خود عرضه کناد. 

شاهرت  وی پارش باه دروازةسکّ عنوانبهفکری چ  گیرکردن شهرت بیاتی را نباید از نرر دور داشت و او نیز از جریان روشنعالم

نیاز  باارکیت شد. بیااتی دست کم دو بار از او سلب تابعیّ ،او مبارزی آزاده بود که عالوه بر تبعید و آوارگیبهره جست.  خوبیبه

 براسااسی را قلبای در دمشاق درگذشات. بیاات بار اثار ساکتة م. 1333گاهی پیش از مرآ به ایران آماد و سارانجام در ساال چند

بارد را ناام  «دیاوانش»تاوان آثار او می ترینمهمکوه قاسیون دفن کردند. از  ین عربی بر دامنةالدّش، محییوصیتش نزدیک قبر جدّ

 (32: 1323 ،ایغالصّر.ک: )

ور مازنادران باه دنیاا .ش در یوش از روستاهای ناه 1224ای به نام ابراهیم در سال زادهنیما یوشیج( فرزند خان) یاریاسفندعلی ( 3)

گذراناد و نیماا از هماان کاودکی تاا (. پدرش با کشاورزی و دامداری زندگی را می232: 1333، همکارانصدری و ر.ک: آمد )

باناان گویاد: زنادگی مان در باین شابانان و ایلتایو قبای  کوهستانی آنجا به سر برد. نیما می نانیچادرنشدر بین  یسالگدوازده سنّ

آتشای، ر.ک: شاوند )کنند و شاب بااالی کاوه دور آتاش جماع مایهوای چراگاه به نقا  دور ییالق و قشالق می که به گذشت

ی یاوش باه او خوانادن و تاوان دیاد. ماالّاو مای شعر( و بسیاری دیگر از 1301) «افسانه» ةرا در منروم (. آثار این آشنایی11: 1332

سان لاویی شاد  از مدرسة نامهقیتصدق به دریافت موفّ یسالگستیبدر  1236ال یما به تهران آمد و در سنوشتن را آموخت. سپس ن

(. نراام وفاا، 13: 1325طاهباز، ر.ک: اشی آموخت )، زبان فرانسه و نقّادبیّاتدر آن مدرسه  ؛ وو این پایان تحصیالت رسمی اوست

او نوشات: روح ادبای شاما  هایرشاعیکای از  حاشیة شعر و شاعری انداخت و در او را به خطّ ،گراو از شاعران کهن ادبیّاتاستاد 
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را باه ایان شااعر  «افساانه» گویم. نیما منرومةقاب  تعالی و تکام  است و من مدرسه را به داشتن چنین فرزندی چون شما تبریک می

ا بادرود حیاات گفات و .ش پدر نیمااه 1305.ش نام خود را به نیما یوشیج تغییر داد و در بهار اه 1300ارمغان کرده است. در سال 

ازدواج کارد،   یصوراسارافمیرزا جهانگیرخاان  سال با عالیه جهانگیر از خانوادة پدری شد. در همین کارهای خانوادة دارعهدهنیما 

.ش به تهاران آماد اه 1311حکیم نرامی شروع به تدریس کرد و در سال  ، به آستارا رفت و در مدرسةد پسرش شراگیماز تولّ پس

.ش اها 1333 مااهید 13انطباعات و انتشارات وزارت فرهنا  شاروع باه کاار کارد و در  ک ّ در ادارةبه مازندران رفت  اآنجو از 

ر.ک: شاد )وار در زادگاه خود به خااک ساپرده دار فانی را وداع گفت و بدون سر و صدا و غریبه ،پس از کسالت و بیماری ممتد

، «شاعر مان اوالمااخ »، «ماانلی»، «سارباز خاانوادة»، «افسانه»، »دهیپررن  ةقصّ»توان و میآثار ا ترینمهم(. از 3و  2: 1335دستغیب، 

 (11: 1325ترابی، ر.ک: برد )و... را نام  «مرقد آقا»
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 بك مة( -حبوث يف الدب القارن )فصلی ة علمی ة 

 کل ی ة اآلداب وال لوم اإلنسانی ة  جا  ة رازي  کر انشا،
 836-90م  عص  4381هُ. ق/  8443هُ. ش/  8094  خریف 08الس قة الث ا قة  ال دد 

 1الوه اب البیايت ونیما یوشیج )دراسة  قارنة(عبدو  يف ش ر عالح عبدالص بور الونن

 2يسکیق  عار ی گرو 
 مشهد، ایران يفردوس جامعة ،الّلغة العربّیة وآداهبا فرعيف  اهر و کتدّ ال طالبة

 3يرسی سید سید
 مشهد، ایران يفردوسجامعة  ،الّلغة العربّیة وآداهبا قسميف  أستاذ

 4 ر ی  ه د
 ، ایرانمشهد يفردوسجامعة  ،الّلغة العربّیة وآداهبا قسميف  تاذ مشارکأس

 5يامحدر ا ریدراین شهر 
 ، ایرانمشهد يفردوسجامعة  ،الّلغة العربّیة وآداهبا قسميف  أستاذ مشارک

 صاللخ  
ران عبب  حّبهمببا الطّببالي حیببا  الببوط . یعببّد أهببم میببزة یتمیّببز هبببا دببعر صببالح عبدالّصبببور وعبببدالوهاب البیببايت. لقببد عببّ  الّشبباعالببوط   حبببّ 

عبب  حنینبه  لبی البوط  أوببل تصبویر. یرمبي هبلا البعببد الّبلمل یعتمبد علبی املببنه  « نیمبا یودبی »مب  جهبة أیبرأ، أفصبش الّشبباعر ا یبرا  
ئیس الّبلمل یبدور املبلکوری . ومب  أببرع معطیبات البعبد، أّن ا بب هبو املو بوع البرّ هبؤء   لیلي،  لبی دراسبة ا بب يف دبعرالّتع –الوصفي 

حولببه دبببعرهم. أ بببف  لبببی ذلبببع أّن اءبتعببباد عببب  البببوط  وألسببباب سیاسبببیة، جعلهبببم ینمبببرون  لبببی مسبببق  رأسبببهم کمدینبببة األحبببال . ويف 
أّ ببم وبباولون يف دببعرهم حببّد امل اطببب علببی حببّب الببوط  والببّلود عنببه. لببللع دکبب  اعتبببار هببلا املقببا ، دراسببة مقارنببة الّسببیاذ ذاتببه أّ ببم 

   مقارنة أدعار الّشعرا  دا یتعّلق مبو وع ا ّب.  سعی  لی

 .، نیما یودی اب البیايتبور، عبدالوهّ وط ، صالح عبدالصّ الدب املقارن، األ :الد لیلی ةالکلما  
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  s.saremi66@yahoo.com: العنوان ا لکرتو  للکاتب املسؤو . 2
   seyedi@um.ac.ir :العنوان ا لکرتو . 4
 mabad@ferdowsi.um.ac.ir: العنوان ا لکرتو . 3
 heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir : العنوان ا لکرتو . 5
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