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 ، ایراندانشگاه یزد ،دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

چکيده
ادبیات معاصر عربی و پروین اعتصامی، بانوی شهیر شعر معاصر فارسی از شاعرانی هستند که  ةاحمد شوقی، شاعر پرآواز

کرده و برای این   اقدام ،کودکان و نوجوانانتربیت  ویژه  به ،آموزش و تربیت امر با استفاده از ظرفیّت تعلیمی شعر، به

اخالقی، تربیتی و  ها در سهولت انتقال مفاهیم نوع از قصّه اند. اهمّیّت این آورده روی های تمثیلی منظور، به سرودن منظومه

های تطبیقی، این پژوهش به  ضرورت و اهمّیّت بازشناسی این مفاهیم در بررسی اجتماعی به مخاطب است. با توجّه به 

لیل تحلیلی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی به مقایسه و تح -دنبال این هدف است که با روش توصیفی

ترین مضامین در اشعار احمد شوقی و پروین اعتصامی است، بپردازد تا از این طریق، وجوه  خردورزی که یکی از مهم

بیانگر این است که شوقی و پروین، خرد را چراغ  ،های تحقیق یافته سازد. های دو شاعر را نمایان  تشابه و تفاوت اندیشه

رو بردارد و با فهم  موانع و مشکالت را از پیش تواند کارگیری آن، می ی با بهکنند که و می  راهنمای زندگی فرد معرّفی

بزند. دو شاعر معتقدند که آنچه موجب غنای عقل و تکامل آن  معنای واقعی زندگی، آیندة روشنی را برای خود رقم 

آورند  دمند به حساب میدانند و کسی را خر شود، کسب تجربه است. آن دو، رعایت احتیاط را نشانۀ خردورزی می می

شوقی، رشد مادّی و دنیوی را به عنوان یکی از نتایج  ؛ها دارد. در زمینۀ تفاوت دیدگاه که همواره جانب احتیاط را نگه 
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7پيشگفتار.

7-7موضوعتعریف.

ها، گاهی از ایما و کنند؛ آن میاز ابزارهای خاصّی استفاده  ،ها برای برقراری ارتباط با یکدیگرانسان

که انسان به دلیل  هنگامیبرند.  می اشاره، گاهی از زبان شفاهی و برخی از اوقات، از زبان نوشتاری بهره 

های دیگری  کار ببرد ، از ابزار ترس یا هر عامل دیگری، نتواند زبان شفاهی و نوشتاری را  آشکارا به 

قصّه، حکایت اخالقی، داستان،  گیرد. فابل در لغت به معنای می  کمک 1همچون حکایت تمثیلی یا فابل

 (717: 1، ج1371ی و همکاران، ر.ک: بیرجند)است.  تمثیل، افسانه و اسطوره آمده 

که به قصد انتقال و تعلیم یک اصل اخالقی یا به نظم یا نثر است داستان کوتاهی  در اصطالح،فابل  

طور جداگانه یا در  یا پایان حکایت به  در آغازشود. این اصل اخالقی  می سودمند به مخاطب گفته 

ترین نوع فابل، فابل  معمول. شود یم عرضه  دار به مخاطب ۀ پرمعنای نکتهجملضمن آن در یکی دو 

ر.ک: پورنامداریان، ) کنند. می  ها، حیوانات نقش انسان را بازی حیوانات است، در این نوع از قصّه

آفرینی  فتری با تأکید بر نقش بهروز عزبد (47-41: 1312؛ براهنی، 273: 1371؛ شمیسا، 142: 1311

صورت جانوران،  نمایش افراد انسانی به»گوید:  ز داستان، میای ا جانوران در فابل به عنوان گونه

  نیای و کوتاهی سادگاز عوامل پذیرش عمومی فابل،  ( 4: 1333فتری، )عزبد« مشخّصۀ فابل ادبی است.

محمّدی،  ان است. )ر.ک: ملکآن رفتارو  ها یّتشخصبودن  ها و آشنا بودن پیام آن ، عامّها  حکایت

گردد؛ آن زمان که وی  می به اوایل دورة نهضت ادبی معاصر بر  با فابل(1)د شوقیآشنایی احم( 3: 1311

ویژه  پذیری از ادیبان برجستۀ اروپا به تأثیر در این دوره، باشوقی برای ادامۀ تحصیل به فرانسه رفت. 

های وی و نیز با تعمّق در فرهنگ اسالمی و آثار  فرانسوی و اقتباس و ترجمه از حکایت (2)الفونتن

های سیاسی و اجتماعی عصر  های پیشین و دقّت در اوضاع و دگرگونی شاعران نامدار عرب در دوره

ها، ترجمۀ  آورد، البتّه همۀ آن خود، شاهکارهای زیبایی را در قالب حکایت به زبان حیوانات پدید 

؛ 73: 2333خلیل، ر.ک: )آیند.  می ها از ابتکارات خود شاعر به شمار  صرف نیستند؛ بلکه بعضی از آن

های حکومتی در  و انتقاد نسبت به سیاست ( در ایران نیز اعتراض21-23: 1332شاد و زمانی،  روان

اری بود؛ به کار دشو (3)فضای بسته و محدود دورة رضاشاه برای شاعر متعهّدی چون پروین اعتصامی
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آورد. روحیۀ   همین خاطر، وی برای بیان انتقادهای خود نسبت به حکومت وقت به فابل روی

کند. از طرف دیگر،  داد ستم رژیم پهلوی را تحمّل  نمی  ستیزی پروین به او اجازه و ظلم جویی مبارزه

بر آن داشت تا با این او را  ها از وضعیّت موجود، کارگیری خرد و ناآگاهی آن غفلت مردم، عدم به

های  کند. با بررسی حکایت ها گوشزد  مردم را به آن  حکومت پهلوی و ضعف  سرایی، ظلم شیوة قصّه

ورزی  ها، خرد یکی از موضوعات اصلی این حکایت یابیم که احمد شوقی و پروین اعتصامی درمی

ب تفعّل و به معنای، عقل را است. تعقّل،  مصدر با 1است. خردورزی، معادل خردمندی و ترجمۀ تعقّل

کار گرفتن و اندیشیدن است؛ به تعبیر دیگر، دریافتن امری با سختی و دشواری است. خرد نیز  به 

شده که   است. عقل، در لغت به معنای منع و نهی از چیزی است و بدین سبب عقل نامیده 2ترجمۀ عقل

و در اصطالح، مجموع قوای عالی ذهن کند  می ها و خطرات حفظ  صاحب خود را از سقوط در مهلکه

شود و رفتار معنوی و مادّی انسان را هدایت  می گیرد، در اندیشه نمایان  می است که در مغز شکل 

؛ 311: 1311؛ سجّادی، 7377: 7؛ ج2723-2713: 4؛ ج1733: 3، ج1333کند. )ر.ک: انوری،  می 

(؛ بر این اساس، احمد 321: 3، ج1311نظور، ؛ ابن م472و  243: 1311؛ صلیبا، 1431: 1، ج1377معین، 

استفاده از ظرفیّت با آور ادبیات معاصر عربی و فارسی  شوقی و پروین اعتصامی به عنوان دو شاعر نام

های تمثیلی  کرده و برای این منظور، به سرودن منظومه اقدام  مخاطبانتعلیمی شعر، به آموزش و تربیت 

اخالقی، تربیتی و اجتماعی به  ها در سهولت انتقال مفاهیم اند. اهمّیّت این نوع از قصّه آورده روی 

کرده  های خود را جذّاب با زبان شیرین و کودکانه، داستانهای،  دو شاعر در این منظومهمخاطب است. 

دارند با  نگارندگان در پژوهش تطبیقی حاضر، سعی  کنند. می  به ادامۀ داستان، تشویق و خواننده را

متفاوت آن دو را در مضمون  های مشترک و های تمثیلی دو شاعر، دیدگاه تحقیق در منظومه

 کنند.  است، بررسی  های شعری ایشانمضمونترین  ترین و اساسی که یکی از مهم ،خردورزی

7-8،ضرورت.هدفواهمّيّت

های تمثیلی  منظومه ضرورت و اهمّیّت این پژوهش از آن جهت است که بررسی تطبیقی خردورزی در 

انجامد که  دو شاعر می شعرترین مضامین در  احمد شوقی و پروین اعتصامی به بازشناسی یکی از مهم

ی مقاله نیز،  تحلیل، آید. هدف اصل ترین مسائل جامعۀ بشری به شمار می به عنوان یکی از ضروری

 های فکری دو شاعر در این مضمون است. ها و تفاوت مقایسه و بیان شباهت
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 هایپژوهش.پرسش7-0

های  شود که احمد شوقی و پروین اعتصامی در منظومه می در این مقاله، این پرسش اساسی مطرح 

خردورزی هستند و خرد و مشترک و متفاوتی دربارة   های تمثیلی خود، دارای چه آرا و اندیشه

 شود؟ می  های تمثیلی آن دو چگونه معرّفی خردمند، در منظومه

 .پيشينةپژوهش7-3
: جمله از ؛است  گرفته های متعدّدی صورت  پژوهش ،احمد شوقی و پروین اعتصامی شعردربارة 

اعتصامی و ژان دو های پروین  شخصیّت و اخالق در فابل»ۀ مقالدر  (73-1: 1371تبریزی ) دوست رانیا

های پروین اعتصامی و الفونتن  و اخالق را در فابل  تیّشخص «الفونتن )بحثی در ادبیات تطبیقی(

به بررسی برخی از   «ي وعثمان جاللشوق احمدأدب األطفال بین »در کتاب  (1334است. زلط ) کرده   یبررس

 (1373محمّدی ) است. یار کرده    اقدامها  ی این فابلها یژگیوی و عثمان جالل و شوق احمدهای  فابل

ی شناخت زبانبه تحلیل « یاعتصام نیپروی تمثیالت شناخت زبانتحلیل »مۀ خود با عنوان نا انیپادر 

داستان جانوران در اشعار »ۀ مقالدر  (31-23: 1314منتظمی ) است. ی پرداخته اعتصام  نیپروتمثیالت 

است. وی  کرده   شوقی اقدام در اشعار احمد  ها این قصّهبه تحلیل و بررسی برخی از «  یشوق احمد

ادبیات حیوانات را در زبان عربی و  «يوالفارس ياألدبین العرب يف ةمقارنة أدب الحیوان، دراس»( در کتاب 1317)

روزگار، خرد و »ای با عنوان  ( در مقاله133-13: 1333است. گودرزی و ساکی ) کرده  فارسی بررسی 

به بررسی تطبیقی این سه مضمون در اشعار ناصر « اه ناصر خسرو قبادیانی و احمد شوقیجهل از دیدگ

المضامین األخالقّیة فی شعر احمد شوقي وبروین »نامۀ  ( در پایان1332اند. افرا ) کرده خسرو و احمد شوقی اقدام 

شاد و زمانی  است. روان  به بررسی مضامین اخالقی در شعر این دو شاعر پرداخته« اعتصامي )دراسة مقارنة(

ی نمادین، تربیتی، ها جنبهی با تأکید بر شوق احمدداستان پرندگان در شعر » ۀمقالدر  (1-24: 1332)

های نمادین، تربیتی، اجتماعی و  ی از نظر جنبهشوق احمدقصۀ پرندگان را در شعر «  اجتماعی و سیاسی

بررسی تطبیقی شعر »ای با عنوان  در مقاله (72-37: 1334اند. امیری و همکاران ) کرده  سیاسی بررسی

به بررسی شعر کودک در اشعار احمد شوقی و ایرج « های احمد شوقی و ایرج میرزا کودک در سروده

بررسی تطبیقی مضامین مشترک در »در مقالۀ  (17-1: 1334اند. چلیپی و همکاران ) کرده   میرزا اقدام

ی دو شاعر ها تیحکابه تحلیل مضامین مشترک در «  وقیی پروین اعتصامی و احمد شها تیحکا
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واکاوی تطبیقی مضامین شعری »ای با عنوان  ( در مقاله33-17: 1334حبیبی و همکاران ) اند. پرداخته

به بررسی تطبیقی مضامین شعری این دو شاعر بر اساس مکتب ادبیات « سعاد الصّباح و پروین اعتصامی

بررسی میزان »( در مقالۀ 113-33: 1334)اند. فلّاحی و همکاران  کرده   تطبیقی اروپای شرقی اقدام

را  های احمد شوقی از الفونتن پذیری فابل میزان تأثیر« احمد شوقی از الفونتن های فابل تأثیرپذیری

بررسی تطبیقی سبک »ای با عنوان  ( در مقاله127-137: 1334اند. مختاری و درخشان ) کرده  بررسی 

به بررسی تطبیقی « کری و واکاوی زبان جنسیّتی در اشعار پروین اعتصامی و نازک المالئکهزبانی و ف

: 1334اند. منوچهریان و اکبری ) کرده  سبک زبانی و فکری و زبان جنسیّتی در اشعار این دو شاعر اقدام 

های  بررسی تطبیقی عناصر داستانی در باب الحکایات احمد شوقی و حکایت»در مقالۀ  (31-114

. یوسفی و اند گماشته  های دو شاعر همّتبه بررسی عناصر داستانی در حکایت«  پروین اعتصامی

این شگرد ادبی را در «  فابل در دیوان پروین اعتصامی» ای با عنوان ( در مقاله43-41: 1334راستگو )

های  لیل آموزهتح»در مقالۀ  (173-173: 1337اند. صدرایی ) کرده  دیوان پروین اعتصامی بررسی

با استفاده از نظریۀ بینامتنیّت، به بررسی « تعلیمی در بررسی بینامتنی دو اثر )پروین اعتصامی و انوری(

-17: 1337است. صدقی و معنوی )   های اخالقی و اجتماعی پروین اعتصامی و انوری پرداخته آموزه

« تی در شعر میرزادة عشقی و احمد شوقیهای پوپولیس بررسی تطبیقی اندیشه»ای با عنوان  در مقاله (13

 نیا وجود بااند.  کرده های گوناگون تفکّرات پوپولیستی را در شعر این دو شاعر بررسی  جنبه

ی و شوق احمدهای تمثیلی  منظومهدر ها، دربارة خردگرایی به عنوان یکی از مهمترین مضامین  پژوهش

  است و این پژوهش قصد نگرفته  مستقلّی صورت پژوهش  تاکنونپروین اعتصامی با رویکرد تطبیقی 

 دارد خأل موجود در این زمینه را پر نماید.

7-5.نظریچارچوبوپژوهشروش

  انجام( 4)تحلیلی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی -با استفاده از روش توصیفی ،این پژوهش

های  . منابع پژوهش، عبارت است از منظومهاستای  ای و مقایسه که معتقد به بررسی موازنه است  شده

بر این اساس،  این موضوع. تمثیلی در دیوان احمد شوقی و پروین اعتصامی و سایر آثار موجود دربارة

بندی آن اطاّلعات بر پایۀ طرح تحقیق، مواد و مطالب  آوری اطاّلعات مورد نیاز و دسته پس از جمع

 است. شده  گرفته و نتایج آن در پایان بیان  قرارشده، مورد تحلیل و بررسی  گردآوری
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 .پردازشتحليلیموضوع8

از  ای را برای خود بسازد و مدینۀ فاضله تواند خردورزی از فضایلی است که بر مبنای آن، انسان می

اهمّیّت و جایگاه ویژة این فضیلت، موجب  خاطر گردد. نتایج گفتار و کردار خود، مطمئن و آسوده

، آن را های تمثیلی منظومهی و پروین اعتصامی، در شوق احمدآور عربی و فارسی،  دو شاعر نامشده تا 

 شود. می ررسی این فضیلت بدربارة  دو شاعرهای  مورد توجّه قرار دهند. در زیر، آرا و اندیشه

 تجربه.خردورزیو8-7
کند، در خردورزی وی تأثیر  می  کسبهایی که فرد در زندگی روزمرّه یا در معاشرت با دیگران  تجربه

شود و او را در برخورد با شرایط گوناگون  ها، باعث رشد و تکامل عقل انسان می گذارد. این تجربه می 

و خرد، ظاهر انسان نیست؛ بلکه عموم افراد، نیازمند  دهد. بدیهی است که مالک عقل می  زندگی یاری

زال والخ روف الغ  »د و باتدبیر گردند. شوقی در منظومۀ تمثیلی وسیلۀ آن، خردمن کسب تجربه هستند تا به 
است. در این منظومه، برّه و آهو  کرده   اشاره ،نَر و گرگ( به همین نکته )آهو و برّه و بُزِ «ئبوالتَّیس والذ  

توانند  شوند که نمی می نظر دارند و وقتی متوجّه  تر است، باهم اختالف  برتر و باهوش  بر سر اینکه کدام

کنند؛ بنابراین، از روی ند داوری این کار را به یک حیوان دیگر واگذار  گیر میبه توافق برسند، تصمیم 

دهند تا وی یک حیوان را  می کنند و به بز نر، مسئولیّت  می دبیری بر حسب ظاهر حکم ت خردی و بی بی

ببرد، تصمیم  باال  کند. او نیز، برای اینکه شأن و مقام خود را در میان گلّه،به عنوان داور انتخاب 

؛ گرگ نیز نزد کنندتوانند، نظر او را رد دو نمی  کند؛ زیرا آن گیرد گرگ را برای داوری انتخاب می 

شدن برّه و آهو را  کشد. در اینجا، شاعر کشته  شدن، هر دو را می رود و به محض نزدیک  دو می  آن

داند که دو حیوان در تعیین بز نر به عنوان مسئول انتخاب داور، از تجربۀ الزم برخوردار  نتیجۀ این می

دنبال داشت. بر این اساس، زمانی که  تدبیری آن دو را به خردی و بی تجربگی، بی نبودند و این بی

های خود، درست  تواند در مسیر انتخاب کند، می  انسان، عقل و اندیشۀ خود را با پشتوانۀ تجربه، تقویت

 زند:  می بردارد. اینجاست که این انتخاب عاقالنه، آیندة خوبی را برای وی رقم  گام 
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ُ و  الغ اااااااااااااز ال  و  . 1 ااااااااااااار وف  ت ناااااااااااااا  الخ 
ن ف   نَّاااااااااااا أنَّااااااااااا  فا ر أی اااااااااااا. 2  التَّااااااااااایس 
 ف ک لَّف ااااااااااااااش  أن یا ف ااااااااااااات    الف اااااااااااااال. 3
   ي ن ااااااااار     یااااااااار  عناااااااااد: یقااااااااول  . 4
ی او إنَّ . 5  نااااااااااااي إِّا دعااااااااااااو   الاااااااااااااذ 
اااااااااا ا المعاااااااااار وفا . 6 ُا  و ق اااااااااااد ش  لالم و
 : ال أ حک اا   ح َااب  ال ّااا ارا قااال  و  . 7
ااااا ناکا لا  و قاااااال  . 8 : ان  لااااااا لا    لتَّااااایسا

 

اااااااااااااا     ال َّریاااااااااااااا       : إنَّااااااااااااااو ق ااااااااااااااال      
ط ااااااااال  ِّ قن اااااااا أْع  اااااااااش  ع قااااااااال   م اااااااان أ    

ااااا   ل اااااا ی المااااااال  اعت اااااار  فاااااا    عااااان ح ک   
اااااا ن  التَّاااااایسا فااااااا اااااایر  ت رف اااااا   ش    ي الع  ا

 ال یَاااااااااااااااااات  یعانا لاااااااااااااااااا  ت کااااااااااااااااااذای ا
و ال خااااااااااار وفا  يا فا ق ااااااااااااَّ  باااااااااااین  ال َّ ااااااااااا  

اااااااااااااااااازَّ  ال َّ  األظااااااااااااااااااافارا  ی ااااااااااااااااااینا با ف م   
ت اااااا   الخ صااااام ینا ک یاااااار  ِّ قناکااااااا ماااااا قا    

(114: 4، ج1332، ی)شوق  
 

آن دو، بز نر را دیدند و . 2است.  تر گفت: او باهوش کردند و هرکدام می آهو و برّه با هم دعوا. 1)ترجمه:  

کردند که در   پس او را مکلّف. 3است. کرده، عقل نیز به او داده  کردند کسی که ریش  بز نر را طوالنی گمان

گفت: من نظر  نر می بز. 4گلۀ حیوانات، دارای مقام و منزلت باشد.  دشت به دنبال یک قاضی بگردد که در بین

اگر من، گرگ را برای این کار فرا بخوانم، آن . 7ببرد.  مرا در قبیله )گلّه( باال  تواند جایگاه دارم که می مهمی

نیز در بین آهو و کرد. گرگ  او، گرگ را به جایگاه معیّن، هدایت . 1توانند روی حرف او حرفی بزنند.  دو نمی

هایش  آهو و برّه( را با چنگال)کنم؛ پس از آن، دو آهو  نمی و گفت: من برحسب ظاهر قضاوت . 7 .برّه ایستاد

 (آهو و برّه( را نکشت.)و به بز نر )با تحقیر( گفت: برو دنبال کارت. چیزی غیر از ریش تو، دو دشمن  .1. درید

خردی  )شیر و روباه و گوساله( به نکوهش حماقت و بی «ب والعاج سد والثَّعلاأل  »حکایت  شوقی، در     

ستاید. وی، داشتن سر بزرگ را الزمۀ تعقّل و انجام بهتر کارها  پردازد و خردورزی و تدبیر را می می

داند، بلکه بر این نظر است که این تجربۀ کافی است که موجب خردورزی و تکامل و غنای آن  نمی

خردی و روباه را با سر  ین حکایت گوساله را با آن سر بزرگش، مظهر حماقت و بیشود. شاعر، در ا می

خورد و به وعدة او  می کند؛ چرا که گوساله از روباه فریب  میکوچکش، نماد حیله و زیرکی معرّفی 

 کند و این اعتماد بیجا، مرگ او را به دنبال دارد:  می  یافتن به مقام وزارت شیر، اعتمادمبنی بر دست 

 ف انثا ن ی ی ضح ک  مان ط ای ا الع ج اول. 1
ااااااالا   الثَّعل اااااااب  بااااااااالرَّأ ا الصَّاااااااغایر. 2  س 

 

ااااااار َ فااااااااي ح ل  ااااااا  الف خااااااارا یا ق اااااااول: ةا وج   
ااااااااااااااااا   ِّاي ر أ      ایااااااااااااااااا اش     ر و ف اااااااااااااااااد   

(133همان: )  
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پاچه )گوساله( خندید و در صحنۀ افتخار  مغزی شتابان و دست پس، )شیر( تلوتلو خورد و به سبک. 1ترجمه: )   

 و هر چه دارای سر بزرگی است، فدای او باد.( روباه با سر کوچک، جان سالم به در بُرد. 2 گوید.می 

دارد که  داشت؛ بلکه ضرورت توان از افراد کم سنّ و سال، انتظار تجربه و تدبیر  از نظر پروین، نمی

ها خودپسندی را کنار بگذارند و تجربیّات کافی را برای اجرای تصمیمات خود، کسب کنند. وی  آن

باشد، باز  معتقد است که فرد کم سنّ و سال هرچند عقل فعّالی داشته « آرزوی پرواز»در منظومۀ تمثیلی 

آید. بلکه به مدد صبر و  آسانی به دست نمی نیازمند کسب تجربه است؛ بدیهی است که تجربه نیز به

 شود: می ها و مشکالت حاصل  بردباری و در هجوم فتنه

 ای بووا شوووق پووورواز  کبوووتر بچّووه  

 پریوود از شوواخکی بوور شاخسوواری  

 بر جای ناگواه  ز وحشت سست شد

 فتاد از پای و کورد از عجوز فریواد    

  کزینسان اسوت رسوم خودپسوندی   

 بوودین خووردی نیایوود از توکوواری   

 پووورواز زودسوووت و دشووووار  تووورا

 بیاموزتدت این جرئوت موه و سوال   

 پریدن بوی پور تودبیر، مسوتی اسوت     

 هووووای آسوووومان  وهوم فتنووووهجوووو

 

 بجرئت کورد روزی بوال و پور بواز     

 گذشت از بوامکی بور جوو کنواری    

 ز رنوووج خسوووتگی در مانووود در راه

 ز شوووواخی مووووادرش آواز در داد 

 چنوووین افتنووود مسوووتان از بلنووودی  

 بوواری بووه پشووت عقوول بایوود بوورد    

  زنوکوواران کووه خواهوود کووار بسوویار

  هَمَووت نیوورو فزایوود، هووم پوور و بووال 

 جهان را گه بلندی، گوه پسوتی مورا   

 زنووودگانیلوووم ت عمووورا آموخووو 

 (72-71: 1377)اعتصامی،           

این، از نظر دو شاعر، انسان برای رسیدن به مقام خردورزی، نیازمند کسب تجربه و چشیدن سرد  بنابر    

با صبر و   است؛ برای کسب تجربه نیز، باید از عجله و شتابزدگی پرهیز کند؛ زیرا تجربهو گرم روزگار 

شود. هر دو شاعر، برای تبیین این نکتۀ مهمّ  می  ها و مشکالت حاصل سختی بردباری و در رویارویی با

آورند. آن دو، از کسانی انتقاد  که عقل برای رشد و کمال خود به تجربه نیاز دارد، به انتقاد روی می

واقع، کنند ولی تجربۀ  الزم را برای آن کار ندارند. در  کنند که نابخردانه به انجام کاری، اقدام می می 

کنند که قبل از اقدام به هر کاری، به کسب تجربه روی  می هر دو شاعر از این طریق به افراد توصیه 
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ای طنزآمیز و به عبارت دیگر، تحقیرآمیز، مالک خردورزی را  آورند. شوقی برای این منظور با شیوه 

همین راستا، سر کوچک و  داند. وی در ظاهر فریبندة افراد و داشتن سر یا تنی بزرگ و نیرومند نمی

کند که سر این  می  شمارد و دعا می  خرد را کوچک گنده امّا بی ستاید و سر افراد کلّه باتدبیر روباه را می

خُرد شود. پروین نیز با همین شیوه، اقدامات افراد خام و نابخرد را نوعی  افراد، فدای سر خردمندان کلّه

کند که به درستی از عهدة انجام  می خرد معرّفی  مست بیداند و چنین افرادی را  خودپسندی می

 آیند.  کارهای خود برنمی

8-8خردورزینشانةاحتياط.

  رو و رعایت جانب احتیاط، به انجام کار خود، اقدام خردمند، پس از بررسی مسائل و مشکالت پیش

ار، شروع به انجام آن تدبیر بدون بررسی جوانب مختلف یک ک کند. در مقابل، شخص جاهل و بی می

وقت است که پشیمانی بر ای او سودی ندارد. احمد شوقی  خورد. آن  می  کند و در نهایت، شکست می

احتیاطی  )مورچه و کوه مقطَّم( پشیمانی حاصل از حماقت و بی «والم ق  َّ  ةالنَّمل  »در حکایتی با عنوان 

گوید که بدون دوراندیشی و  می  ای سخن رچهکند. شاعر، در این حکایت از مو می مورچه را تبیین 

ها  رفت و وقتی به نیمۀ راه رسید، هیبت و بزرگی تپّه احتیاط، در دامنۀ کوه مقطّم واقع در قاهره راه می

کرد و با خود گفت: امروز، روز هالکت من است. پس از چندی،  را دید. در این حال، ترس بر او غلبه 

رسید.  که از این انتخاب، ناراحت به نظر می  داد، درحالی  از مسیر ادامهحرکت خود را برای باال رفتن 

این،  در این هنگام، ناگهان به درون آبی که آنجا بود، افتاد؛ امّا پشیمانی سودی برای او نداشت. بنابر

آورد و  شاعر با آوردن این منظومۀ تمثیلی، رعایت احتیاط را نشانۀ خردورزی و تدبیر به حساب می

دارد: می دقّتی در انجام کارها، باز  احتیاطی و بی خاطب خود را از بیم

اااااااااااااااا. 1 َا النَّملاااااااااااااة  ت م ا  ي انااااااااااااا
اااااااااااااان. 2 ااااااااااااال  ا ما  فاااااااااااااارتخ ی م فصا
َا الیاااااااااااااااوَّ    ال اااااااااااااااا. 3  يقالااااااااااااااا
اااااااااا را مااااااااااا   . 4  سااااااااااق َ  فااااااااااای شا
ااااااااااااا. 5  أدرَ  يثااااااااااااا َّ قال اااااااااااااَ و   
، ف الع ااااااااااااااا. 6  َ اااااااااااااالَّم  ل یت ناااااااااااااااي س 
اااااااااااا. 7  ص ااااااااااااعا ال ت خااااااااااا   ع  ایم 

 

َ  الم ق  َّاااااااااااااااااااااا     ماااااااااااااااااااااارّ   تاااااااااااااااااااااااح  
ی اااااااااااااااااااااةا ال َّاااااااااااااااااااااودا الم ع َّاااااااااااااااااااا     

ااااااااااتَّ  يحااااااااااااااااااااااااااااااا َّ یاا ااااااااااااااااااااااااااااوم و ت ح   
ااااااااااااالی  ّ    اااااااااااااااااو  عنااااااااااااااااااد  النَّماااااااااااا ا   

قال ااااااااااااااااااااااَ و أعل اااااااااااااااااا : يباالَّااااااااااااااااااااذ  
لَّ ااااااااااااااااااا  فَ  اف  اااااااااااااااااااااااااا   م ااان خ  اااااااااقا   

أع  ااااااااااا   یااااااااااابا ف الَّاااااااااااذاي فااااااااااااي الغ    
(141: 4، ج1332، یشوق)  
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پس، مفصل او از ترس کوه بزرگ، سست و . 2رفت.  بار مورچه در پایین کوه مقطّم راه می یک. 1)ترجمه:  

)در همین حال( . 4و آن، حتمی است.  .گفت: امروز، نابودی من است. روز نابودی من، فرارسید. 3حال شد.  بی

پس از آن، گفت و حال آنکه به . 7در مقدار آبی که آنجا بود، افتاد. آن آب، پیش مورچه به منزلۀ دریا بود. 

واسطۀ  کند( و به   ماندم، عاقل کسی است که بترسد )احتیاط کاش سالم می. 1. تر و داناتر  بود آنچه گفت آگاه

است، بزرگتر   دث بزرگ  نترس؛ زیرا حوادثی که از چشم ما پنهانای دوست! از حوا. 7این ترس، سالم  بماند. 

 است.(

داند. وی، ابیات  رعایت احتیاط را یک ضرورت می« معمار نادان»نیز در حکایت  ،پروین اعتصامی  

خوار و  کردن مورچه کند، آنگاه که مورچه پس از تحقیر می خوار به مور بیان  زیر را از زبان مورچه

شود که از جادّة خرد و تدبیر  شود و این خودستایی موجب می می و، به خودستایی مشغول بدگویی از ا

 بگذارد. در نتیجه، به مرگ و نابودی محکوم گردد:   شود و جانب احتیاط را کنار  منحرف
 ای دیوووووود موووووووری طاسووووووک لغزنووووووده

 کوواین ره از بیوورون همووه پوویس و خووم اسووت  

 ای خانوووه ای کوووه در ایووون خانوووه صووواحب  

 ایووم  راهووی اسووت، مووا  پیموووده     هوور کجووا  

 مورخووووارش گفوووت، کوووای یوووار عزیوووز    

 یوووک نفوووس، بنّوووای ایووون دیووووار بووواش     

 پوووووای انووووودر ره نهووووواد، آمووووود فووووورود  

 چون کوه دیود آن صوید مسوکین، مورخووار     

 بووووس کووووه از معموووواری خووووود، دم زدی  

 خانووه کیسووت؟ هوویس پرسوویدی کووه صوواحب 

 پوووووا منوووووه بیووووورون ز خوووووطّ احتیووووواط   
 

 

 

 

 

ای لبخنووووووودهاز سَووووووورِ تحقیووووووور، زد   

 وَز درون، توووواریکی و دود و دم اسووووت 

ای هووور کوووه هسوووتی، از خووورد بیگانوووه     

ایووم هوور کجووا توشووی اسووت، آنجووا بوووده   

 گووور توووو نقّاشوووی، بیوووا طرحوووی بریوووز    

هووووای مووووا، معمووووار بوووواش در خرابووووی  

 گرچوووه رفوووتن بوووود و برگشوووتن نبوووود   

 گفووت: گوور کووارآگهی، ایوون اسووت کووار 

 خانوووووۀ توووووودبیر را، بووووور هووووووم زدی  

ن پورده چیسووت؟ هویس گفتووی در پوس ایوو    

 توووا چوووو طوموووارت، نپیچانووود بسووواط    

(243-241: 1377عتصامی، )ا  
 

دهد و جانب  بنا بر آنچه گذشت، شوقی، بر این باور است که اگر انسان از خود تدبیر و تعقّل نشان

افتد. از نظر وی، عاقل کسی است که جانب  کند، در دام حوادث و مشکالت نمی احتیاط را رعایت

بماند، سپس با بررسی حوادث گذشته و   آن، نخست سالم نکند تا به واسطۀ ترس و احتیاط را ترک 
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کند؛ زیرا حوادث و مشکالت پنهان، بیشتر از حوادثی  بینی  عبرت گرفتن از آن، حوادث آینده را پیش

رؤیت است. به عقیدة پروین، خودستایی باعث از بین رفتن نیروی تعقّل و تدبیر  شکار و قابلاست که آ

کند و بیشتر وقت خود را  می ها اعتماد  های توخالی و خودستایی شود؛ زیرا وی به حرف در فرد می

  که محروماست روشن ماند.  می نصیب از نیروی تعقّل بی  نماید؛ در نتیجه، ها می گونه حرف صرف این

دقّتی را به دنبال دارد. شاعر در این منظومه، بر تدبیر و تعقّل  احتیاطی و بی ماندن از نیروی تعقّل نیز، بی

تأمّل است،  دارد. نکتۀ دیگر که در ابیات پروین، قابل های بیجا تأکید  و عدم مشغولیّت به خودستایی

این،  یۀ پرسشگری و محتاطانۀ خردمند است؛ بنابرتدبیر و در مقابل، روح اشارة وی به خودستایی فرد بی

از نظر دو شاعر، رعایت احتیاط، نشانۀ خردورزی است و خردمند، کسی است که جانب ترس و 

 دارد. می احتیاط را در امور زندگی خود نگه 

8-0.بیخردیهالکتو

دی افووراد شووود؛ حتّووی ممکوون اسووت بووه نووابو  ناپووذیری مووی هووای جبووران خووردی، موجووب خسووارت بووی

هووای خووود بووه آن    اسووت تووا در منظومووه   داشووته   شووود. اهمّیّووت ایوون موضوووع، احمدشوووقی را وا   منجوور

)کبوووتر و شووکارچی( دربووارة کبوووتری اسووت کووه بووه    «ادوالصَّاایَّ  ةالی م ام اا» از قصّووۀ بپووردازد. ابیووات زیوور 

در ایوون حکایووت، زبووان کبوووتر،  انوودازد. توودبیری، جووان خووود را بووه خطوور مووی  خووردی و بوویدلیوول بووی

ایوون مهوومّ  دهوود، بووه زبووانی کووه الزم اسووت در ابتوودا بووه نوودای عقوول گوووش    شووود؛ بووالی جووان او مووی

دیگور، سوخنی کوه     بیوان   شوود؛ بوه    شوود کوه صواحب آن در دام گرفتوار      کنود و موجوب موی    نمی توجّه  

امتیووازی را نصوویب فوورد شووود اگوور بووا هوودایت و کنتوورل عقوول همووراه نباشوود، هوویس  مووی از دهووان خووارج 

:شود اندازد و بالی جانش می کند، بلکه موقعیّت او را به خطر می نمی

ام اااااااا. 1 اااااااااج ر    ة  ی م     ا  ان اااااااااَ باااااااااا عل ی ال َّ
 ف  ق  اااااااااااااااا   الصَّاااااااااااااااایَّاد  ِّا   ی ااااااااااااااااوَّا . 2
اااااااااد لا . 3  ل َّیااااااااارا فیااااااااا  ظااااااااااالَّ فلااااااااا  ی جا
ااااااااا ا الح مقاااااااااا   . 4 ااااااااان ع    ُ   ما ااااااااار   فا  ا 
:ت قاااااااول  ج  اااااااال  بالّاااااااذَ . 5 ااااااای حد     س 
َ  الصَّااااایَّاد  ص اااااوب  الصَّاااااو ا . 6  ف التا ف ااااا
ااااااا ا الم کااااااااینا . 7 ااااااان ع رشا اااااااق  َ  ما  َ  ف 
 

ن ااااااااااااااا  ااااااااااااااا ا م َااااااااااااااات تار   ة  آما   فاااااااااااااااي ع   
ااااااااااوَّا  ََّ ح  ااااااااااول  الاااااااااارَّو ا أ اااااااااااَّ  ح   و ح 
یااااااااااااااا ا حاااااااااااااااین  م اااااااااااااااالَّ  ااااااااااااااا َّ بالرَّحا  و  
 والح ماااااااااااااااااااا  دا   ماااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااا  د وا   
ااااااا     یاااااااا أی  اااااااا اَنَاااااااان ، عّماااااااا ت  ح 

ش   اااااااااااا    المااااااااااااو ا ون حااااااااااااو  ساااااااااااادَّد  س   
اااااااااااک   ةا وو قا ع اااااااااااَ فاااااااااااي ق  ض ااااااااااا  َ ینا ال  

  (172: 4، ج1332، یشوق)   
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روزی . 2کبوووتری بووود کووه بوور بوواالی درخووت در النووۀ خووود، سووالم و آسوووده، پنهووان بووود.         . 1)ترجمووه: 

ای را ندیوود. هنگووامی  و )حتّووی( سووایۀ پرنووده. 3. بووه سوومت بوواغ رفووت و اطووراف آن، بسوویار گشووت  شووکارچی

اش بیوورون  کبوووتر نووادان از النووه )در ایوون هنگووام(. 4گرفووت کووه بوورود.   اش سوور رفووت، تصوومیم کووه حوصووله

 خواهوود داد، گفووت: ای انسووان  و غافوول از آنچووه اتّفوواق.  7 .-درمووانی اسووت بووی بووا اینکووه نووادانی، درد -آموود  

 گرفوت؛  سومت آن، نشوانه   کورد و تیور مورگ را بوه      طورف صودا نگواه    پوس صویّاد بوه    . 1گوردی؟   دنبال چه می

  کرد و در قبضۀ چاقو فرود آمد.(  بنابراین، از تخت استوار خود سقوط. 7

ماننود شوووقی، بور ایوون بواور اسووت کوه درمانوودگی و نوابودی در انتظووار بوی خووردی اسووت.        پوروین نیووز  

شووود، از نیسووتی و    جووویی مناسووب حاصوول  از نظوور وی، اگوور بوور مبنووای خووردورزی و توودبیر، چوواره   

در  .او، گویووای ایوون مطلووب اسووت « معمووار نووادان»گووردد. بخشووی از حکایووت  مووی موورگ جلوووگیری 

خووار فریوب بخوورد     شوود کوه او از مورچوه    موی   ی مورچوه، موجوب  تودبیر  خوردی و بوی   این بخش، بوی 

ای نوودارد؛ زیوورا دام، محکووم و   جووویی بوورای او فایووده  شووود. اینجاسووت کووه چوواره    و در دام، گرفتووار

 خروج از آن غیرممکن است:

 بووود پیوور حوووادث امّووا طفوول، مووور

 کمووال حوودّ در ضووعف محکووم، دام

 خوووب لغزیوودی و گشووتی سوورنگون 

 

بووووود دیوووور وئیجوووو چوووواره احتمووووال   

محوووال برگشوووتن و سوووخت ایسوووتادن  

 خوب خواهیمت مکید، این لحظه خوون 

(243: 1377اعتصامی، )           

شخص  و درمان دردی است بی ،خردی و حماقت بی ؛بر این اساس، شوقی و پروین بر این باورند که  

شوند که  می دو، متذکّر  خورد. آن خردی خود را می میرد و چوب بی ناچار با مرض خود می درمان به بی

کند و به فرد  جایی بروز می ها و حوادث ناگوار در کمین است؛ امّا این حوادث، بیشتر در مصیبت

دو شاعر مصری و ایرانی، کند. به هر حال ،  خردی عمل  رساند که او از روی جهالت و  بی آسیب می

ناپذیری این نتیجۀ شوم،  انند و بر جبراند تدبیری می خردی و بی درماندگی و نابودی را نتیجۀ شوم بی

 کنند. می  تأکید
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8-3مسئوليّت.متقابلمادرفرزندوهنردرپرورشخردورزی

دهوود، مووادر اسووت؛   مووی نخسووتین کسووی کووه از آغوواز تولّوود، زمووان زیووادی را بووه فرزنوود اختصووا       

خوووار فرزنوود و  بخشوود. مووادر، بهتوورین غووم فهموود و درمووان مووی اوسووت کووه درد کووودک خووود را مووی 

پسوورش( از  )چکوواوک و « اااوابن    الق  اَّاار  »بهتوورین همووراه اوسووت. احموود شوووقی در منظومووۀ تمثیلووی      

گویوود کووه بووا احسوواس مسووئولیّت، روش      هووای خیرخوانووه و خردمندانووۀ چکوواوکی مووی     نصوویحت

دهوود.  مووی  کووردن را بووه فرزنوود خووود یوواد   کووردن و در واقووع، روش درسووت زنوودگی   درسووت پوورواز 

خوووبی  شوواعر، بووا آوردن بیووت آخوور، نتیجووۀ وخوویم مخالفووت فرزنوود و نافرمووانی وی از مووادر را بووه       

دارد نقووش فرزنوود و اراده و خواسووت او را در فراینوود   ی، از ایوون طریووق قصوودکنوود. شوووق مووی گوشووزد 

هووای مووادر خووویش کووه ناشووی از   کنوود. از نظوور شوووقی، فرزنوود نیووز بایوود بووه توصوویه  خووردورزی تبیووین 

هووای مووادر و اطاعووت از اواموور   دهوود؛ چوورا کووه پووذیرش نصوویحت   سوووزی وی اسووت، گوووش فوورا  دل

 شود:   وی، باعث خوشبختی فرزند می

ااااار  . 1 َ  فاااااي ب عااااابا الر یاااااا ا قا  اَّ   ر أ یااااا
 تقاااااااول  یاااااااا جماااااااال  الع ااااااا    ي  و ااااااا. 2
ناااااابا ع ااااااودا . 3  و قااااااا  علاااااای ع ااااااود  باج 
ااااااان فا ااااااا. 4  ن ن  إلااااااای فا ااااااان نفانتا ق ل اااااااَ ما
اااات ریخ  الف اااار   فااااي األثنااااا ا . 5   ااااي یَ 
      ق اااااااااااد خاااااااااااال    اَشاااااااااااار  لکنَّااااااااااا. 6
 ی ارتف عااااااحتَّااااا وط اااااار  فااااای الف ضاااااا ا . 7
 

ااااااااااااار    اااااااااااااج ر  ت   یا    ابن  اااااااااااااا باااااااااااااا علی ال َّ
اااااااااا    ناااااااااااعا ال   ااااااااااد عل اااااااااای الج   ال ت عتما
 و افع اااااااا    مااااااااا أفع اااااااا   فااااااااي الص ااااااااع ودا 

ااااااااااااااا   ن قل ااااااااااااااا ُ م ااااااااااااااان ة  وج ع ل اااااااااااااااَ لاک   
ااااااااااااااااااو ا ا  اااااااااااااااااا   ثاق اااااااااااااااااا   ال    ف ااااااااااااااااااال ی م 
اااااااااااااااااااا ا ر   اااااااااااااااااااار  ال َّ   لّمااااااااااااااااااااا أراد  ی   ا

اااااااااااااااااااااااا   فا   و قا ع اااااااااااااااااااااااااف خان اااااااااااااااااااااااا   جناح   
  (177: 4، ج1332، یشوق)     

و . 2 .داد بوواالی درخووت پوورواز مووی اش را بوور هووا، چکوواوکی را دیوودم کوه پسووربچه  بوواغی از بوواغدر . 1 )ترجموه: 

هوای کنوار هوم     و بور روی شواخه  . 3 .گفوت: ای زیبوایی آشویانه! بور بوال نورم و شوکننده، اعتمواد نکون          به او می

ای بووه  از شوواخه مووادر،. 4بووده.  دهووم، انجووام مووی  رفووتن، هوور کوواری را کووه موون انجووام کوون و هنگووام بوواال  توقّووف

اش  میوان، جوجوه   توا در ایون  . 7 .داد موی  جوایی خوود، زموانی را قورار       و بورای هور جابوه    پریود  شاخۀ دیگری موی 

  کووه جوجووه خواسووت زرنگووی خووود را نمایووان امّووا هنگووامی. 1 .نشووود کنوود و از سوونگینی هوووا خسووته   اسووتراحت

گرفووت؛ بنووابراین، بووال   د تووا اینکووه اوجکوور  و در فضووا پوورواز. 7 .کوورد کنوود، بوور خووالف نصوویحت مووادر عموول 

 (کرد و بر زمین افتاد. جوجه به او خیانت 
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بیجووا، از   از سوووی دیگوور،  گوواهی مووادر بووه خوواطر عالقووۀ بوویش از حوودّ بووه فرزنوود خووود و دلسوووزی     

کوردن وی بور اسواس نیوروی عقول اسوت، کوتواهی         وظیفۀ موادری کوه هموان تربیوت فرزنود و مجورّب      

انوودازد. وی در بعضووی از اوقووات،   مووی، آینوودة فرزنوود خووود را بووه خطوور    کنوود و از ایوون طریووق  مووی

بایوود تجربیوواتی   نیسووت و بوورای انجووام آن،   انتظوواراتی از فرزنوود خووود دارد کووه او قووادر بووه  انجووام آن  

هووای تمثیلووی خووود بووا   کنوود. احموود شوووقی در یکووی از منظومووه   نمایوود تووا طبووق آن، عموول  را کسووب 

گویوود کووه از روی جهوول،   توودبیری کالغووی مووی  و بووی  )بچّووه کووالغ( از حماقووت  «ولااد الغااراب»عنوووان

فرسووتد؛ او بوورای بچووۀ کووم سوونّ و سووال خووود، قوودرتی را تصوووّر    فرزنوود خووود را بووه کووام موورگ مووی 

یوی دارد؛ بوه ایون     منطقوی و نابجوا   دیگور، از او توقّعوات غیور    عبوارت   کنود کوه دارای آن نیسوت؛ بوه      موی 

  توانوود ایوون کووار را انجووام کنوود؛ ولووی بچّووه نموویهمچووون خووودش پوورواز خواهوود  خوواطر کووه از او مووی

افتوود. در واقووع، شوواعر قصوود پایوود کووه پووس انودکی پوورواز،  بوور زمووین مووی  ایوون، دیووری نمووی دهود، بنووابر 

  پووروری گوشووزد  خووردی برخووی از مووادران و عوودم آگوواهی آنووان را در اموور خطیوور فرزنوود      دارد بووی 

د کوه آنوان نتواننود نقوش موادری را بوه خووبی ایفوا کننود توا آنجوا            شوو  موی   کند؛ زیرا این مسوئله باعوث  

که ممکن اسوت جوان فرزنود خوود را بوه خطور اندازنود. بایود در نظور داشوته باشویم کوه ایون حکایوت               

پرمعنووا، بووه مسووئلۀ آموووزش دختووران و ضوورورت آگوواهی و خووردورزی آنووان بووه عنوووان مووادران آینووده 

اسووت؛ آنووان  ورد اهتمووام شوواعران در دورة معاصوور بوووده توورین مسووائل موو پووردازد کووه یکووی از مهووم مووی

مانوودگی را تعلوویم  هووای پیشوورفت و ترقّووی جامعووه و نجووات از عقووب  هووای خووود یکووی از راه در سووروده

اند: کرده  و تربیت دختران مطرح

ااااااااااااان. 1 اااااااااااااد  فااااااااااااااي الاااااااااااااو  را ما  وم م  َّ
م ا ا ع ل اااااااای الخ ل ااااااااو  . 2 ااااااااخ   الااااااااد   ُ 
اااااااااااااااان أ  . 3  االصَّغااااااااااااااااا م اااااااااااااااا ا ل قاااااااااااااااااي  ما
ااااااااااو  لاااااااااا  يو ر م ااااااااااَ بااااااااااا  فااااااااااا. 4  الج 
اااااااااااااز    فاااااااااااااا. 5 اااااااااااااو َ ف م   فا ن اااااااااااااا يفا   
 

 و ل ااااااااااااااااااااااااادا الغ ااااااااااااااااااااااااار ابا م ز قَّااااااااااااااااااااااااااا  
ااااااااااااااااااااای و الم ن اااااااااااااااااااااااا  ج  ااااااااااااااااااااان الحا  ما
ااااااااااااان ال  لیَّاااااااااااااةا ماااااااااااااا ل قااااااااااااااي  یااااااااااااار  ما
اااااااااااااااااااااات وث اا   ت حاااااااااااااااااااااارا  و لاااااااااااااااااااااا  تَ 
ااااااااااااااااااااااااّز ا    ا الااااااااااااااااااااااااّدارا شاااااااااااااااااااااااارَّ م م 

  (133همان: )                 
با اینکه سر و مغز . 2خوار مادر بود.  کرد و جیره می کالغی بود که در النۀ مادری خود زندگی  بچّه. 1 )ترجمه:

. 4 .ها کشید تدبیری( مادر چه بسیار بدبختی این بچّه، از )بی. 3بزرگی داشت؛ ولی از عقل و منطق خالی بود. 
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کرد و به   بچّه سقوط. 7جمع نبود.  خاطرنکرد و  کرد و حال آنکه از وی مواظبت   مادر، او را در فضا پرتاب

 تکّه شد.( بدترین وجه، در حیاط خانه )النه(، تکّه

بر اهمّیّت نقش مادر و مسئولیّت وی در افزایش سطح فکری فرزند و  ، مانند شوقی ،پروین اعتصامی نیز

بسیار مهمّ است. اگر است که اراده و نقش فرزند نیز در این زمینه کند و معتقد  می خردورزی او تأکید 

ورزد، خیلی زود شکست  ندهد و بر عقیدة خود اصرار  های خیرخواهانۀ مادر، گوش  فرزند به نصیحت

های  ها و مشاوره گوید که به نصیحت موشی می از بچّه« کمان قضا»خورد. وی در منظومۀ تمثیلی  می 

بسیار بر عقل و توانایی فردی خود،  کند و به دلیل غرور و اصرار نمی خیرخواهانۀ مادر خویش توجّه 

 رود: به کام مرگ فرو می

 موشووووکی را بووووه مهوووور مووووادر گفووووت:  

 موشووک آزرده گشووت و گفووت خموووش  

 موشووک از شوووق جسووت و شوود بوودرون    

 رفووووت سووووودی کنوووود، زیووووان طلبیوووود   

 

 

 

 

 

 

 کوووه بسوووی گیووور و دار در ره ماسوووت   

 عقووول مووون، بیشوووتر ز عقووول شماسوووت  

 تووا کووه او جسووت، بانووگ در بوور خاسووت

بور تون فزایود، از جوان کاسووت     خواسوت   

(233 -232: 1377)اعتصامی،          

از اهمّیّت مسئولیّت مادر در زمینۀ تجربه و خردورزی فرزند خود « کودک آرزومند»شاعر در حکایت  

شود. در این حکایت، ابتدا فرزند به مادر خود  می گوید و نقش خطیر او را در این زمینه متذکّر  می

های  صیحتخردی اوست ولی مادر خردمند، او را با ن زند که بیانگر جهالت و بی می هایی  حرف

های شخص عاقل را  کند. در واقع، شاعر در این حکایت یکی از ویژگی می  خیرخوانۀ خود ارشاد

رود و از افکار  کند. از نظر او، شخص عاقل به دنبال آرزوهای جاهالنه و دور و دراز نمی می معرّفی 

تمثیلی، مخاطب خود را از این، شاعر با آوردن این منظومۀ  کند. بنابر میکورکورانه و نسنجیده دوری 

 دارد: چنین افکاری برحذر می

 دی، مرغکووی بمووادر خووود گفووت، تووا بچنوود   

 کورد  من عمر خوویش چوون توو نخوواهم تبواه     

 خندیوود موورغ زیوورک و گفووتش تووو کووودکی 

 پوورواز کوون، ولووی نووه چنووان دور ز آشوویان     

 

ای موووانیم مووووا همیشوووه بتاریووووک خانووووه     

ای در سووووعی و رنووووج سوووواختن آشوووویانه   

ای جووز سووخن کودکانووهکووودک نگفووت،   

ای منموووووای فکووووور و آرزوی جاهالنوووووه   

(237 -234)همان،                           
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شاعر مسئولیّت مادر و نقش وی را در خردورزی و تربیت  یابیم که هر دو از آنچه گذشت، در می

فرزند و عدم اطاعت او هایی از نافرمانی  دانند. آن دو، با آوردن نمونه انکار می قابل فرزند، خطیر و غیر

دهند.  می های مادر، در واقع، نقش مادر را در زمینۀ خردورزی فرزند خود، پررنگ نشان  از نصیحت

کنند. از  می  های درست زندگی تأکید عالوه بر این، آن دو بر نقش فرزند در خردورزی و یادگیری راه

پردازد؛ از نظر وی،  ی از مادران نیز میسوی دیگر، شوقی، در دوّمین منظومۀ خود، به نقش منفی بعض

شود. در مقابل، پروین در  خردی فرزند و در نتیجه، گمراهی او می خردی و غفلت مادر، سبب بی بی

دومین منظومۀ خود نیز، خردورزی و تدبیر مادر را عامل هدایت فرزند در یافتن مسیر درست زندگی، 

 آورد.  حساب می  به

8-5.خردورزینتایج 

های خود  است تا در حکایت اهمّیّت آثار و نتایج خردورزی، احمد شوقی و پروین اعتصامی را واداشته 

  .به این موضوع بپردازند

.هشياریدربرابردشمن8-5-7

و  دارد. گوواهی ایوون افووراد، متعهّوود، صووادق ارتبوواط  انسووان در طووول زنوودگی خووود بووا افووراد گونوواگونی

باشووند؛ آنووان دروغ   نیکوسوویرت هسووتند و گوواهی در ظوواهر دوسووت؛ ولووی در بوواطن دشوومن مووی        

نوودارد. افووراد خردمنوود و    هووایی از اخووال  و صووداقت وجووود     گوینوود و در رفتارشووان، نشووانه   مووی 

شووقی در دو بیوت زیور کوه برگرفتوه        برنود. احمود   موی  پلیود گوروه دوّم پوی      باتدبیر خیلی زود بوه نیّوت  

)شووکارچی و گنجشووک( اسووت بووا آوردن اسوولوب تحووذیر       « ور صااف  اد والع  یَّ الصَّاا»تمثیلووی از منظومووۀ 

کنوود؛ زیوورا تعقّوول،  مووی  نمووا گوشووزد )إیّوواک(، ضوورورت و اهمیّووت تعقّوول را در مقابوول دشوومنان دوسووت

کنوود.  مووی هووای شوووم آنووان آگوواه  شووود و انسووان را از نقشووه موجووب هشوویاری در مقابوول ایوون افووراد مووی

شوووند، برحووذر   مووی و بیووت، مخاطووب را از ریاکووارانی کووه در لبوواس زهوود ظوواهر      شوواعر بووا ایوون د  

 کند: می   ها توصیه دارد و به خردورزی در مقابل نیّات پلید آن می 

تا ف اااااااااااااااااااَ ت قاااااااااااااااااااول  لا  کااااااااااااااااااارارا . 1  و   
ااااااااااااااااااااادا . 2  إیاااااااااااااااااااااد  أن تغتاااااااااااااااااااارَّ بالز  َّ
 

 مقالاااااااااااااااااااااااة  العاااااااااااااااااااااااارفا بااألسااااااااااااااااااااااارارا: 
اااااان  َ  ث ااااااوبا الز  اااااادا ما اااااا  ت حاااااا   ص ااااااّیادا   

  (121: 4، ج1332، یشوق)   
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مبووادا   .2 .گفووت تجربووه، همچووون دانووای راز مووی زد و حووال آنکووه بووه افووراد بووی  )گنجشووک( فریوواد. 1ترجمووه: )

 شوند.( می  بخوری؛ زیرا چه بسیار شکارچیانی که زیر پوشش زهد، پنهان از  زاهدان )ریاکار( فریب 

نخوووردن ایوون موورغ  پووروین نیووز عاموول فریووب « موورغ زیوورک»در منظومووۀ تمثیلووی  ،خووردورزی و توودبیر

هشوویاری موورغ زیوورک در رویووارویی بووا دشوومن    شووکارچی اسووت. ایوون حکایووت، بیووانگر   در مقابوول

 افتد:  است؛ زیرا انسان از طریق پاسخ به ندای عقل خود، در دام صیّاد نمی

  دانووا شوود موورغ  آگوواه خدعووه، آن از

 چیسووت  جووانفزا  منظوور ایوون  بپرسووید

 

سووووالمی بلنوووودی از داد بووووه صوووویّاد    

تموووامی صوووفای و شوووکوه دارد کوووه  

(243: 1377)اعتصامی،                    

گیرد. در  می آن دو، صورت  نکتۀ متفاوت و قابل تأمّل در دو منظومۀ تمثیلی، اتّفاقی است که در پایان

خورد؛ ولی در  می زاهد فریب ظاهر  منظومۀ تمثیلی احمد شوقی، گنجشک جاهل، از شکارچی به 

یابد. در  می  از چنگال مرگ، نجات  منظومۀ تمثیلی پروین اعتصامی، مرغ خردمند با تعقّل و تدبیر خود

شود و  او می  خوردن و افتادن در دام شکارچی، متوجّه فریب  حکایت شوقی، گنجشک پس از فریب

بگیرند و در  کند تا از این ماجرای تلخ، عبرت  می تجربه و خام بیان  بیت آخر را برای سایر افراد بی

نکرد؛ امّا   کنند، هر چند که خودش، هوشمندانه عمل  های او، هوشمندانه عمل مقابل دشمن و دسیسه

مرغ زیرک از همان ابتدا بر اساس خرد  -طور که از عنوان حکایت پیداست  همان -در حکایت پروین 

شود. از  خورد و این رفتار او، الگویی برای سایر مرغان می نمی  کند و از شکارچی فریب خود رفتار می

های  خردی و غفلت در مقابل دشمن و نیرنگ شود که یک لحظه بی می این دو داستان، چنین برداشت 

دارد نتیجۀ غفلت؛ یعنی  داشت. شوقی برای بیان این مطلب، سعی   او، نتایج وخیمی به دنبال خواهد

نخوردن از دشمن و هشیاری در برابر او وا دارد؛  دهد تا مخاطب خود را به فریب  همان مرگ را نشان

گیری به موقع،  کند و با پیش می بینی  ولی از نظر پروین، انسان خردمند از همان آغاز، حوادث را پیش

مانان خود، نظر از تفاوت رفتار قهر  صرف ،پرداز این، دو شاعر قصّه افتد؛ بنابر در دام حوادث ناگوار نمی

کنند و  می  تشابه اندیشه دارند و هوشیاری در مقابل دشمن را به عنوان یکی از نتایج خردورزی مطرح

دهند، هرچند که سیر داستان در منظومۀ  می آن را به صورت یک ایده و پیام اصلی برای مخاطب ارائه 
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ایرانی وی با شیرینی تمام  تمثیلی آن دو، متفاوت است و قصّۀ شاعر مصری با تلخی و قصّۀ همتای

 شود.  می

هایافتنبهاهدافونجاتازسختی.دست8-5-8

بهووا، قووادر  تردیوود، خوورد بوورای انسووان اهمّیّووت بسووزایی دارد. انسووان بووا اسووتفاده از ایوون گوووهر گووران بووی

یابوود. حضوورت علووی )ع(  اسووت از مشووکالت زنوودگی بکاهوود و بووه اهووداف مووورد نظوور خووود، دسووت   

توورین بووی نیووازی،  )یقینووا ، ارزشوومند «إّن أکن اای الغان اای الع قاا  .»فرمایوود:  دربووارة ارزش و اهمّیّووت خوورد مووی 

 « اااوابن    الق  اَّاار  »( احموود شوووقی در منظومووۀ تمثیلووی   31: حکمووت 1311عقوول اسووت.( )نهووج البالغووه،   
کووارگیری چووراغ عقوول در اعمووال و رفتووار،    دارد کووه انسووان بووا بووه  پسوورش( اظهووار مووی  )چکوواوک و

نوودگی خووود بکاهوود و بووا هووای ز هووا و سووختی توانوود از دشووواری یووافتن بووه اهووداف، مووی ضوومن دسووت

عووالوه بوور ایوون، شوواعر بوور ایوون نکتووۀ مهوومّ تأکیوود دارد کووه صووبر و بردبوواری  کنوود. خوشوووقتی زنوودگی 

بور پایوۀ خورد خوود، عمول نمایود،        یکی از اصول مهوّم خوردورزی اسوت. اگور انسوان بردبواری کنود و       

 :ین مطلب استافتد. بیت زیر از این منظومۀ تمثیلی، بیانگر ا در دام مشکالت و حوادث نمی

نَّاااااااااااااااااایو ل اااااااااااااااااا  و ت اااااااااااااااااا نَّی ن ااااااااااااااااااال  م ااااااااااااااااااا ت م 
 

نَّااااااااااااااااااااااا   و ع اااااااااااااااااااااااَّ  ط ااااااااااااااااااااااول  ع مااااااااااااااااااااااراشا م     
  (177: 4، ج1332، یشوق)        

بخوت   رسوید و در طوول عمور، نیوک     اش موی  کورد، بوه خواسوته    موی   اگر سونجیده و بوا بردبواری، رفتوار      )ترجمه:

 (کرد. می زندگی 

دانوود و  هووای زنوودگی الزم مووی هووا و دشووواری پووروین اعتصووامی نیووز خووردورزی را بوورای رفووع سووختی 

کوارگیری چوراغ خورد، از فقور خوود بکاهنود.        تواننود بوا بوه    بر این بواور اسوت کوه افوراد تهیدسوت موی      

کنوود؛ از نظوور وی، اگوور  مووی  بووه نتووایج خووردورزی و توودبیر اشوواره  «کارآگوواه»وی در منظومووۀ تمثیلووی 

توانوود بووا اسووتفاده از عقوول، خووود را از فقوور برهانوود. وی عقیووده    کسووی فقیوور و نوواتوان هووم باشوود، مووی 

گونووه کووه در  کنوود؛ همووان مووی دارد کووه خردمنوود بووا اسووتفاده از عقوول و درایووت ، مشووکل خووود را حوولّ  

  ی و نوواتوانی توانسووت بووا تعقّوول و توودبیر، غووذای خووود را فووراهم  ایوون قصّووه، گربووه بووا وجووود گرفتووار  

 آید: کند و بر مشکل گرسنگی فائق 
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 کوورد توودبیر و همّووت آن چووو گربووه

 بوووواد بیفکنوووود حیلووووه از زَنووووخ بوووور

 رأی و توووووودبیر ره از متوووووواب روی

 

 

 

 

 کووورد سووویر را گرسووونه شوووکم آن

 ایسوووتاد تووورس ز و بترسوووید مووووش

 رهنموووای خووورد، پیووور شوووودت توووا

 (131: 1377)اعتصامی،                       

بوور ایوون اسوواس، شوووقی خوورد را پشووتوانۀ رسوویدن بووه اهووداف و آرزوهووا و رهووایی از مشووکالت و         

دانوود و پووروین آن را بوورای نجووات از فقوور و  گرسوونگی، همچووون پیوور        هووای زنوودگی مووی   سووختی

ایگوواه خوورد هنگووام  آورد. از سوووی دیگوور، شوووقی بوورای تبیووین اهمّیّووت و ج  طریقووت بووه حسوواب مووی 

آنکوه پوروین، خوورد    کنود؛ حووال  موی  رویوارویی بوا مشووکالت، بوه بیوانی سوواده و بوه دور از تشوبیه، تکیووه       

بخشوود. شووخص  کنوود و بووا ایوون تشووبیه، معنووای عمیقووی بووه خوورد مووی   موویرا بووه پیووری باتجربووه تشووبیه  

هاسووت و تشووبیه سوواالن، جوانووان و نوجوانووان در تصوومیمات آن میووان سووال و باتجربووه،  راهنمووای کهوون

هوا و شورایط سوخت زنوودگی     اسووت کوه انسوان را در سوختی    خورد بوه پیور، بیوانگر جایگواه واالی خورد      

 کند. می  هدایت

 نگریودوراندیشی.آینده8-5-0

های تمثیلی  اندیشی است. با بررسی منظومه نگری و دور یکی دیگر از نتایج مهمّ خردورزی، آینده

تواند در  ورزد؛ چراکه او از این طریق، می می نگری اهتمام  ه آیندهیابیم که وی ب احمد شوقی در می

الغاربان ون د ور ملک »ساختن جامعۀ خویش و رشد و پیشرفت آیندة آن سهیم باشد. وی در منظومۀ تمثیلی 
در این ابیات، ندور خادم به  گوید. می  نگری سخن از آینده ها و ندور خادم( )پادشاه کالغ «الخادَّ

کند؛ ولی پادشاه  می  فردی خردمند، خیرخواه پادشاه است و او را از آیندة هولناک قصر آگاهعنوان 

کند: این کارهای کوچک، برای من  می شود و اظهار  های او قائل نمی ارزشی برای حرف متکبّر، هیس

وم توجّه به افتد. این قصّه، بر لز خوردگی و پوسیدگی می براثر کرم تا اینکه آن درخت اهمّیّت ندارد

چنان  کند حتّی اگر بعضی از آن افراد، آن نگری و دوراندیشی افراد خردمند و خیرخواه تأکید می آینده

 بزرگ و سرشناس نباشند:

 : یاااااا فااااارو  الملاااااودا الصَّاااااالاحینقاااااال  . 1
اااااا. 2  ی القصاااااارا ت ااااااد ور    ان ااااااَ عل ااااااس وس 
 فابع ااااااااااا  الغارباااااااااااان  فااااااااااااي إ ال ا اااااااااااا. 3

ین  اااااااااحا اااااااااب  النَّاصا َ  ت حا ُالااااااااا َ  ما  أنااااااااا
ُ   القصااااار  و   اااااد  جااااا وردبَّاااااَ فاااااي الج   

افاااااااااااا ق ااااااااااا   أن ن  لااااااااااااک   ي أ شااااااااااارا ا    
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اااا. 4 اااال ان  ما  َ ک  ال قااااالُ اااحا ااااذا الم   ن   
ااااااااذاَ األ م ااااااااور يأن ااااااااا ال  أ ن  اااااااار  فااااااااا. 5    
 

 ثاااااااا َّ أدن اااااااای خاااااااااادَّ  الخیاااااااارا و ق اااااااااال:
ی اااااااااا ن اااااااااد ور  يأن اااااااااا ال  أ بص ااااااااار  ت حتاااااااااا  

  (137: 4، ج1332، یشوق)     
ای  موریانه. 2داشتی.  می کنندگان را دوست  گفت: ای فرزند پادشاهان درستکار، تو پیوسته نصیحت. 1ترجمه: ) 

. 3 .حال خزیدن به درون تنۀ درخت است کرده و در )اآلن( از قصر عبور  چرخید و در اطراف قصر )النه( می

شهریار از . 4را بفرست تا آن را از بین ببرند.  ها شویم، گروهی از کالغ بنابراین، قبل از اینکه در دام آن هالک 

ای ندور! من به این امور . 7 .این گفتار خندید. سپس خدمتکار خیر و خوبی را نزدیک خود آورد و گفت

 نگرم.( کنم. من زیر دستم را نمی نمی رسیدگی 

راستا، بخشی از  کند. او در این می  نگری و دوراندیشی استقبال از سوی دیگر، پروین نیز از آینده

 وی، بیانگر« بلبل و مور»از قصۀ  است. دو بیت زیر داده  نگری اختصا   های خود را به آینده حکایت

نگری است. بلبل در این حکایت، مور را به خاطر اینکه در بهار مشغول کار است، از روی  آینده

خواهد که در فصل  ند و از او میدا کند و کار مور را از نادانی وی می می  خودپسندی و غرور، مسخره

خود،   بهار که فصل شکوفه و شادی است، به خوشی و لذّت بپردازد؛ ولی مورچۀ خردمند با جواب

 کند: می  نگری کند که او به فکر زمستان خویش است و به عبارتی دیگر، آینده می  بلبل را متوجّه

 مرغووک دلووداده بعجووب و غوورور

 کنان گفت که ای بوی خبور   خنده

 روز نشاط است، گوه کوار نیسوت   

 جوواب  سوان  بدین گفت بدو مور

 رسود  پایوان  بوه  روز یوک  تو روز

 

 کوورد یکووی لحظووه تماشووای مووور 

 نظوور مووور ندیوودم چووو تووو کوتووه 

 وقووت غووم و توشووۀ انبووار نیسووت 

 تواب  و صوبر  بی عاشق ای غافلی،

 رسووود زمسوووتان سووورمای نوبوووت

 (13: 1377اعتصامی، )            

کند و زندگی فراز و  نمی خبر  دارد که حادثه دو شاعر بر این نکتۀ مهم تأکید بنابراین، سخن هر 

این، انسان برای چنین وضعیّتی، باید با استفاده از خرد خویش، به مرحلۀ  های زیادی دارد؛ بنابر نشیب

 کند. نگری  در واقع، آینده  آمادگی کامل برسد و
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.رشدوکمال8-5-3

توانند به  کشاند. افراد با اجتناب از این رذیله می ای است که فرد را به ورطۀ سقوط می رذیله ،حماقت

ها و  )جماعت خرگوش «األراناب والفی  ةا مَّ »یابند. شوقی در حکایت  مراتب باالیی از خوشبختی دست  

د و صاحب تدبیر به بر این اساس، خردمن کند. می آوری بخت و اقبال را به خردمند، تبیین  فیل( روی

های جهل را کنار زده و در زندگی خود، بر مبنای عقل و  یابد؛ زیرا او پرده می  و تخت دست  تاج

 بردنکار باشیم که خردورزی و تدبیر، فقط به است. البتّه باید در نظر داشته  کرده   درایت، عمل

تواند خردورزی خود را  هاد ساده نیز میهای پیچیده و دشوار نیست؛ زیرا انسان با ارائۀ یک پیشننقشه 

صورت  گونه که خرگوش سوّم، با پیشنهاد خود مبنی بر حفر گودالی عمیق به دهد؛ همان نشان

داد. از طرف دیگر، معیار خردمندی، سنّ افراد نیست؛ بلکه  جمعی، جمعیّتی را از نابودی نجات  دسته

رسد این حکایت به  کند. به نظر می می شخّص تجربه و هوش است که فرد خردمند را برای همگان م

های شوقی، ندایی از جانب وی بوده تا مردم مصر را برای مقابله با  ترین حکایتعنوان یکی از پرمعنا

گونه اتّحادی که با تدبیر و خردورزی  کند؛ آن دشمنان و پیروزی بر آنان، به اتّحاد  و همدلی دعوت 

 :شود می حاصل 

 ی حکاااااااااااااااااون  أنَّ أ مَّاااااااااااااااااة  األرانااااااااااااااااااب . 1
 فاخت ااااااااااااااار ش الفیاااااااااااااا   ل اااااااااااااا   طریق ااااااااااااااا. 2
ااااااااااااااان  فااااااااااااااای ا  أ رن ااااااااااااااب  ل  ایااااااااااااااب  . 3  و   
ااااااار  األ ر اناااااااابا . 4 ااااااا : ی اااااااا م ع    ن ااااااااد َ با ا
ااااااااااافاي. 5 اااااااااادَّ الع ااااااااااد و  الج  ُا ااااااااااد وا   اتَّحا
ااااااااااااان بیااااااااااااان   ثالث اااااااااااااة. 6  و انتخ   اااااااااااااوا ما
  ب ااااااااا  ن   ااااااااار وا إلااااااااای  ماااااااااالا العقااااااااا ا . 7
ااااااااااااااااااالَّا  و انت ااااااااااااااااااد ب  . 8  الثّالاااااااااااااااااا   لالک 
ع ااااااااااااااااوا، فاالجتماااااااااااااااااو  قا ااااااااااااااااوَّ . 9  اجت ما
با التَّااااااااااااادبایرا . 11  و أ ق ا ل اااااااااااااَ لاص ااااااااااااااحا
 

انااااااااااب  ااااااااان الثاَّااااااااار َ باج  اااااااااذ   ما  ق اااااااااد أ خ 
 م م ز قااااااااااااااااااااااااا  أصااااااااااااااااااااااااحاب نا ت مزایقااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااا َّ ص اااااااااااااوفا ا التَّجرایاااااااااااااب   اااااااااااااب  ج   أ ِّ  
اتااااااااااااااابا  اااااااااااااااعر ، و    ، و ش  اااااااااااااان ع ااااااااااااااالا    ما
ااااااااااااااااااااااااد  قا اااااااااااااااااااااااوَّ   الض اااااااااااااااااااااااع افا   ف االّتح 

   ر م ااااااااااااااااااااا  راع ااااااااااااااااااااوا، و ال  ح داث ااااااااااااااااااااة ال
اااااااااانَّ الف ضااااااااااا ا  يو اعت  ااااااااااروا فااااااااااا ِّاد  سا  

ااااااااااااااااار  األقاااااااااااااااااواَّا  : یاااااااااااااااااا معاشا  ف قاااااااااااااااااال 
ااااااااااوَّ   ث اااااااااا َّ احفااااااااااار وا علاااااااااای ال َّریاااااااااااا   
اااااااااااااااااااااااارایرا  ََّ اااااااااااااااااااااااااعای ة  باالتَّااااااااااااااااااااااااا ا و ال  س 

  (143 -142: 4، ج1332، یشوق)
از زموووین، سوووکونت ای  هوووا در گوشوووهانووود کوووه روزی گروهوووی از خرگووووش کووورده  حکایوووت. 1ترجموووه: )

. 3کوورد.   راه عبووور خووود قوورار داد و )برخووی از( آنووان را زیوور پاهووای خووود لووه  هووا را فیوول، خانووۀ آن . 2داشووتند. 
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ایوون . 4هووای او را از بووین بوورده بووود.   خرگوووش باهوشووی بووود کووه تجربووه، بیشووتر پشووم  هووا، در بووین خرگوووش

 .از دانوا گرفتوه توا شواعر و نویسونده     هوا   زد: ای جماعوت خرگووش   هوا بانوگ    خرگوش بر سور دیگور خرگووش   

هوا از میوان    پوس خرگووش  . 1علیه دشومن سوتمکار بواهم متّحود شووید؛ زیورا اتّحواد نیوروی ضوعیفان اسوت.           . 7

. 7 .خووود سووه نفوور را انتخوواب کردنوود )انتخووابی کووه بوور اسوواس داشووتن امتیووازاتی ماننوود( پیووری یووا جوووانی نبووود 

. 1حسوواب آوردنوود.  شوویوة( شایسووتگی و برتووری بووه  )سوونّ آن را  بلکووه بووه کمووال عقوول و فهووم نگریسووتند و  

جمووع شوووید؛ چراکووه در اجتموواع، نیوورو و . 3 .سوووّمین نفوور نیووز بوورای سووخنرانی انتخوواب شوود و گفووت: ای قوووم

هوا، ایون کوار را انجوام دادنود و موفّوق        )آن. 13کنیود.   توان است سپس بور سور راه )فیول( گوودال عمیقوی حفور      

 کردند.(  و تخت از وی استقبال و نزد صاحب تدبیر آمدند و با تاج  دهند(  شدند فیل را شکست 

هووای جهوول بوور پووروین اعتصووامی نیووز پوشوویده نیسووت. وی در     زدن پوورده اهمّیّووت خووردورزی و کنووار 

توورین نتووایج  رشوود و کموال را بووه عنوووان یکوی از مهووم  « جوووالی خوودا»دو بیوت زیوور از منظومووۀ تمثیلوی   

کایووت، عنکبوووت خردمنوودی اسووت کووه بووه کووار و تووالش     در ایوون حکنوود.  خووردورزی مطوورح مووی 

هوایی    ضوعف  چنود کوه در کوار او، ایورادات و نقطوه      دهود؛ هور   موی   بوافتنش اداموه   خود و در واقع بوه توار  

ات اسووت کووه   گویوود: عیووب تووو در خوورد و اندیشووه   نیووز وجووود دارد. ایوون عنکبوووت بووه کاهوول مووی   

خووردی، دارائووی و هسووتی  مغووزی و بووی ؛ اینجاسووت کووه ایوون سووبکاسووت شووده و رشوود نیافتووه   پوسوویده

تووو را بوور بوواد داده اسووت. وی توورک جهوول و تووالش و تکوواپوی عاقالنووه را تووا آن حوودّ سووودمند          

 توان به مقام واالی عرفان و معنویّت رسید: داند که از طریق آن، می می

 شوود پوشوویده هووا پوورده زیوون مووا عیووب

 خانووووۀ موووون ریخووووت از بوووواد هوووووا  

 بنوا گر که محکم بود وگور سسوت ایون    

 برتافتنوووووود رخ جهوووووول از عارفووووووان

 

 

 

شووود پوسووویده توووو پنووودار پوووردة  

 خووورمن توسووووخت از بووورق هووووی 

 از بووورای ماسوووت   نوووز بهووور شوووما  

بافتنوود هووم در چنوود پووودی و تووار  

(123-113: 1377)اعتصامی،      

هووور دو شووواعر، دسوووتیابی بوووه رشووود و کموووال را از نتوووایج خوووردورزی  ؛بووور اسووواس آنچوووه گذشوووت

داننوود؛ از نظوور شوووقی، فووردی شایسووتۀ ریاسووت و بزرگووی اسووت کووه خردمنوود باشوود و بووا وسووعت     مووی

کنوود. پووروین، رسوویدن بووه مقووام واالی عرفووان  نظوور خووویش، منفعووت و اهووداف عموووم مووردم را دنبووال  
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دانود.   بهوای عقول موی    هتموام جودّی بوه گووهر گوران     هوای جهول و حماقوت و ا    را درگرو برداشتن پورده 

پرواضووح اسووت کووه شوووقی در منظومووۀ تمثیلووی خووود، رشوود مووادّی و دنیوووی را بووه عنوووان یکووی از      

حووال آنکووه پووروین، آشووکارا رشوود و کمووال معنوووی و روحووانی    ،کنوود نتووایج خووردورزی مطوورح مووی 

 دهد.  نیز مدّ نظر قرار می

.نتيجه0
موانوع   تووان  کوارگیری آن، موی   کننود کوه بوا بوه     موی  راهنموای زنودگی فورد معرّفوی     هر دو شاعر، خرد را چوراغ  

زد.  و بووا فهووم معنووای واقعووی زنوودگی، آینوودة روشوونی را بوورای خووود رقووم   شووترو بردا و مشووکالت را از پوویش

شووود، کسووب تجربووه اسووت. شوووقی و     دارنوود آنچووه موجووب غنووای عقوول و تکاموول آن مووی     آن دو، عقیووده 

آورنوود کووه   داننوود و کسووی را خردمنوود بووه حسوواب مووی    اط را نشووانۀ خووردورزی مووی پووروین، رعایووت احتیوو 

از حوووادث گذشوته، حوووادث احتمووالی    توانوود بوا عبوورت  گوواه جانوب احتیوواط را فرونگووذارد. خردمنود مووی   هویس 

باشوود. از نظوور دو شوواعر، هشوویاری در  الزم را داشووته   ، پیشووگیری کنوود و قبوول از وقوووع آن بینووی آینووده را پوویش

نگوری و دوراندیشوی و رسویدن بوه رشود و کموال، نتوایج حاصول از          دشومن، دسوتیابی بوه اهوداف، آینوده      برابر

خووردی اسووت. آن دو، بوورای تبیووین ایوون نکتووۀ مهوومّ کووه عقوول   خووردورزی، و درمانوودگی و نووابودی، نتیجووۀ بووی

بووا ایوون تفوواوت کنوود؛  موویای طنزآمیووز و بووه عبووارت دیگوور، تحقیرآمیووز اسووتفاده  بووه تجربووه نیوواز دارد، از شوویوه

کنود کوه سور ایون افوراد، فودای سور         موی   شومارد و دعوا   موی   خورد را کوچوک   امّوا بوی   مودّعی، که شووقی افوراد   

شووود. از طوورف دیگوور، پووروین اقوودامات افووراد خووام و نووابخرد را نوووعی خودپسووندی       ادّعووابوویخردمنوودان 

عهوودة انجووام کارهووای آورد کووه بووه درسووتی از  عقوول بووه حسوواب مووی دانوود و چنووین افوورادی را مسووت بووی  مووی

شوواعر از یووک سووو، مسووئولیّت مووادر را در خووردورزی و تربیووت فرزنوود، خطیوور و   آینوود. هوور دو خووود بوور نمووی

داننوود و از سوووی دیگوور، بوور ایوون باورنوود کووه اراده و خواسووت خووود فرزنوود نیووز در ایوون     انکووار مووی قابوول غیوور

هوای موادر و سوایر افوراد      از پوذیرش مشواوره  کننوده اسوت و معتقدنود کوه فرزنود نیوز نبایود         فرایند، مهمّ و تعوین 

هووای فووردی خووود اعتموواد نمایوود. از سوووی دیگوور،  بوور توانووایی کنوود و نبایوود تنهوواخووودداری  و باتجربووه،  بووزرگ

خوردی،   کنود و بور ایون بواور اسوت کوه ایون بوی         موی   غفلت و بی خوردی برخوی از موادران را نکووهش     ،شوقی

هووای پووروین، مووادر بوور اسوواس خوورد و توودبیر،  امّووا در قصّووه ،شووود مووانع از انجووام درسووت مسووئولیّت مووادری مووی

کنوود؛ از ایوون رو، وی بووه تحقیوور مووادر غافوول و     مووی  شوویوة درسووت زنوودگی را بوورای فرزنوود خووود تشووریح    

پوردازد. سور انجوام اینکوه، شووقی، رشود مواّدی و دنیووی را بوه عنووان یکوی از نتوایج خوردورزی               خرد نموی  بی

 کند. وین، به روشنی بر رشد و کمال معنوی و روحانی نیز تأکید میکند و حال آنکه پر مطرح می



 

 1337 تابستان، 33م، شمارة هشتنامۀ ادبیّات تطبیقی، سال  کاوش/ 42

 

 هانوشت.پی3
های آغاز دورة تحصیل مورد توجّه  چشم به جهان گشود. وی از همان سال قاهرهدر  1111( احمد شوقی در سال 1) 

شد و در مدت چهار سال اقامت خود در  گرفت و برای ادامۀ تحصیل به فرانسه فرستاده   خدیو توفیق، حاکم مصر قرار

جانشین خدیو توفیق  کرد. شوقی پس از بازگشت از اروپا توجّه خدیو عبّاس،  آنجا به شهرهای مختلف اروپا نیز مسافرت

گردید.  کرد و شاعر مخصو  وی و رئیس بخش اروپایی دربار شد و از نفوذ زیادی نیز برخوردار   را به خود جلب

المللی  عنوان نمایندة خود به اجالس بین به 1134در سال خدیو عبّاس، او را  (22 :3ج ،2333 همکاران، و رک: ابوحاقه)

ی شوق احمدبرای بزرگداشت جشنوارة شعری  1327 در سال( 437 :1311، الفاخوریک: ر) شناسان در ژنو فرستاد. شرق

کردند و او را به   شرکت در آنی عربی کشورهاشد و بیشتر ادیبان مصری و برخی از ادیبان سایر   در مصر برگزار

و شاعران عرب در  درگذشت 1332، وی در سال سرانجام( 17: 1، ج1332خفاجی، رک: ) .دندیبرگزالشّعرایی  امیر

های تمثیلی خود، عالوه  ( شوقی در سرودن  منظومه1-7: 1، ج1313الحاوی، رک: ). های متعدّدی سرودند وفات او مرثیه

بر تأثیرپذیری از الفونتن، شاعر فرانسوی، از فرهنگ اسالمی و میراث عربی و نیز اوضاع و احوال جامعۀ معاصر خود تأثیر 

یابیم  های تمثیلی وی در می است. با بررسی منظومه  جزء چهارم دیوان خود؛ یعنی الشّوقیات آورده را در ها آنپذیرفته و  

: 2331الدّین  های تربیّتی، اجتماعی و سیاسی، دارای بُعد فکاهی نیز است. )رک: شمس  ها، عالوه بر جنبه که این منظومه

که در اوایل   شده ر سایر ادیبان نقل ب آنی شوقی و تأثیر ها تیحکا( در اهمّیّت 21و  23: 1332شاد و زمانی،  ؛ روان123

  اطفال در کشورهای عربی است، ظهوراحمد شوقی که پیشگام حقیقی ادب  قرن بیستم، شعر کودکان در عراق به تأثیر از

  (21: 2313ب، شهارک: ) کرد.
ای  شاعر و ادیب فرانسوی و یکی از بزرگترین نویسندگان کالسیک فرانسه، در خانواده 1137-1121 1دو الفونتن ( ژان2)

ها، دومین مجموعه از  ّترین آن است که مهم متوسّط به دنیا آمد. وی آثار منظوم و منثوری را از خود برجای گذاشته

های  ت. الفونتن، بخش زیادی از مضامین حکایتاس نوشته  1173 -1171های  های وی است که در فاصلۀ بین سال افسانه

است. گویا او این  کرده  زیسته، اقتباس پای که در قرن چهارم قبل از میالد می های حکیم هندی؛ پیل خود را از حکایت

رانسوی به ف 1144است و در سال  و دمنه  ؛ کتابی که ترجمۀ آزادی از کلیله  بوده مضامین را در کتاب انوار سهیلی خوانده 

: 1371دانست. )ر.ک: برونل و همکاران،  پرداز یونان باستان می حکایت  2بود. الفونتن، خود را شاگرد ازوپ  شده ترجمه 

 (.142: 1311؛ پورنامداریان، 237 -232

، 1373دهخدا، رک: ) در تبریز به دنیا آمد. 1217رخشنده ملقّب به پروین اعتصامی، دخت یوسف اعتصامی در سال ( 3) 

پروین، ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر آموخت و پس از پایان دوران ابتدائی به مدرسۀ دخترانه، معروف  (4171: 4ج

 رساند و مدّتی نیز در آنجا به تدریس پرداخت. تحصیالت این دوره را به پایان  1333رفت و در سال « ایران بیت آل»به 

                                                           
1. Jean de La Fontaine 

2. Esope  
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داد تا وی را در دستگاه حکومت  همین زمان، رضاشاه تمایل زیادی نشان ( در 132-131 :1، ج1371انصاری،  رک: میر)

کند و برای  عنوان شاعرة دربار و معلّم ویژة ملکه در قصر فعّالیّت  داد به  ای که سه بار به پروین پیشنهاد گونه کند؛ به  جذب

من هرگز به آن کاخ »ی نبود جز اینکه بود؛ ولی جواب او چیز های متعدّدی نیز در نظر گرفته  او پیشنهادات و پاداش

وی  سال طول نکشید و سرانجام، 37( زندگی کوتاه این شاعر بیش از 74: 2، ج1377حسین،  رک: ذاکر)« شوم. نمی داخل 

های خلّاقیّت پروین  سال (11مقدّمۀ دیوان پروین اعتصامی:  1317رک: مظفّریان، ) چشم از جهان فروبست. 1323در سال 

سال پادشاهی رضاشاه و محیط بسته و خفقانی که طیّ آن مدّت، آزادی بیان وجود نداشت؛ در این  23با  مصادف است

نداشتند نسبت به وضعیّت موجود آن زمان با صراحت انتقاد کنند؛ به همین خاطر،   دوران، شاعران و نویسندگان اجازه

تمثیلی، رمز و   ت در قالب انواع ادبی از جمله حکایترا به تصمیمات حکوم کرد انتقادات و اعتراضات خود پروین سعی 

های خود از الفونتن و به  ( پروین در فابل73-72: 2، ج1377حسین،  رک: ذاکر)کند.  های ادبیات فارسی بیان  افسانه

ها  گونه حکایت ینترین عوامل اطّالع او از ا توان یکی از مهمّ است. می  پذیرفته  احتمال قوی از سایر ادیبان فرانسوی تأثیر

ها را به دختر  را، آشنایی پدر وی؛ یعنی اعتصام الملک از ادبیات فرانسه به حساب آورد که مضامین واالی این حکایت

ّترین عوامل  ( از مهم7-4: 1371است. )رک: ایراندوست تبریزی،  تر کرده  خویش انتقال داده و افق اندیشۀ وی را گسترده

هایی آشنا از  حضور شخصیّت ،ها است و دیگری های پروین، یکی سادگی و روانی آن ایتاثرگذاری و جذّابیّت حک

: 1334اند. )رک: یوسفی و راستگو،  ها مأنوس بوده جمله حیواناتی مثل گربه، سگ، کبوتر و ... است که از دیرباز با انسان

41) 

بسیاری از  بنا به نظراست.   2و هنری رماک  1مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی دارای پیشگامانی همچون رنه ولک( 4)

زبان نیز، حُسام الخطیب به عنوان نمایندة  آید. در کشورهای عرب گذار این مکتب به شمار می گران، رنه ولک بنیان تطبیق

ان های پیشگامان این مکتب، جه نظریۀ آمریکایی ادبیات تطبیقی است که در آثار خود با معرّفی و تشریح آرا و اندیشه

 (131: 1334وند و نادری،  زینیرک: عرب را تا حدودی با اصول و مبانی آن آشنا کرد. )

نامهکتاب

هاالف:کتاب

 البالغهمحمّد دشتی، چاپ سوّم، تهران: مؤسّسۀ انتشاراتی موعود اسالم. (؛ ترجمه:1311) نهج 

األولی، بريوت:  ة، الطّبعنسقه وعّلق عليه: علي شريي، اجملّلد الّتاسع، لَان العرب(؛ 8811) حمّمد بن مكّرمابن منظور،  .1
 .دار إحياء الّّتاث العريب

األولی، بريوت:  ةاجلزء الثّالث، الطّبع المفید في األدب العربي، (؛0222وجوزیف الياس ) يابوحاقه، امحد؛ ایليا احلاو  . 2
 دار العلم للمالیني.

                                                           
1. Rene Wellek 

2. Henry Remak 
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 به کوشش و مقدّمۀ منوچهر مظفّریان، چاپ سوّم، تهران: ایران.، دیوان(؛ 1317اعتصامی، پروین ). 3

چاپ هفتم، تهران: ،دیوانقصائدومثنویّاتوتمثيالتومقطّعاتپرویناعتصامی(؛ 1377) -----------. 4

 ناشر ابوالفتح اعتصامی.

 هشتم، تهران: سخن.، جلد سوّم، چهارم و پنجم، چاپ فرهنگبزرگسخن(؛ 1333. انوری، حسن )7

 .، چاپ سوّم، تهران: نشر نویسینوهقصّ(؛ 1312براهنی، رضا ). 1

جلد دوّم: قرن  ،تاریخادبياتفرانسه(؛ 1371برونل، پیِر؛ ایوان بالنژه؛ دانیل کوتی؛ فلیپ سِلیه و میشل تروفه ). 7

 چاپ اوّل، تهران: سمت. افضل وثوقی، ۀهفدهم، ترجم

فرهنگ(؛ 1371دی، پرویز؛ قاسم کبیری؛ اکبر میرحسینی؛ مهدی نوروزی و محمود نورمحمّدی ). بیرجن1

 فارسی، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران: رهنما. -انگلیسی،دانشگاهیرهنما

 ، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.ادب فارسي هاي رمزي در رمز و داستان(؛ 1311. پورنامداریان، تقی )3

 .ين، بريوت: دار الکتب الّلبناةالثّالث ة، اجلزء األّول، الطّبعيأحمد شوق(؛ 3891احلاوي، ایليا ). 13
 ، اجلزء األّول، بريوت: دار اجليل.دراسا  في األدب العربی الحدی  ومدارس (؛ 8881، حمّمد عبداملنعم )يخفاج. 11
 .ةللّنشر والّتوزیع والطّباع ةعمان: دار املسري  ،الحدی  يمدخ  لدراس  الّ عر العرب(؛ 1002خليل، ابراهيم ). 12
 ، جلد چهارم، چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(؛ 1373اکبر ) دهخدا، علی .13

 ، جلد دوّم، چاپ اوّل، تهران: علم.ادبياتسياسیایراندرعصرمشروطيّت(؛ 1377)حسین، عبدالرّحیم  . ذاکر14

 تهران: انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران.،فرهنگعلومعقلی(؛ 1311سجّادی، سیّد جعفر ). 17

 للکتاب. ةالعامّ  ةاملصریّ  ة: اهليئة، القاهر القّص بین الحقیق  والخیال (؛1002حمّمد ) يالّدین، جمد  . مشس11
 ، تهران: فردوس.انواعادبی(؛ 1371شمیسا، سیروس ). 17

 .الکتاب العريب ، بريوت: دارثّانية عشرةالالرّابع، الطّبعة ، اجلزء الّ وقیا (؛ 8881شوقي، امحد ). 11
 بیدی، چاپ دوّم، تهران: حکمت. منوچهر صانعی درّه ۀ، ترجمفرهنگفلسفی(؛ 1311صلیبا، جمیل ). 13
 اجليل.  ، بريوت: دار: األدب الحدی يتاریخ األدب العرب يالجام  ف(؛ 3891، حّنا )يالفاخور . 23
 ، جلد اوّل، چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.فرهنگفارسی(؛ 1377. معین، محمّد )21

سازمان اسناد  ، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران:اسنادیازمشاهيرادبمعاصرایران(؛ 1371انصاری، علی ) . میر22

 ملّی ایران.

 

 



 17/های تمثیلی احمد شوقی و پروین اعتصامی  خردورزی در منظومه
 

 
 

:تجالّمب
های پروین اعتصامی و ژان دو الفونتن  شخصیّت و اخالق در فابل» (؛1371تبریزی، رضا ) دوست رانیا. 23

تبریز« )بحثی در ادبیات تطبیقی( انسانیدانشگاه علوم ادبياتو دانشکده ، 143-142، شمارة 37، دورة نشریة

.73-1صص 

های  داستان پرندگان در شعر احمد شوقی با تأکید بر جنبه»(؛ 1332شاد، علی اصغر و محسن زمانی ) . روان24

 .24-1پژوهشی، صص  -علمی 4، سال سوّم، مجلّةنقدادبمعاصرعربی، «نمادین، تربیتی، اجتماعی و سیاسی 

مجلّة ،«عرب تطبیقی جهان ادبیات رد الخطیب حسام جایگاه»(؛ 1334وند، تورج و روژین نادری ) . زینی27

 .223-113، صص 11، پیاپی  فارسی(ادبياتتطبيقی)فرهنگستانزبانوادبی

 مجّل ، ه«طّورتو عه وان، أنشأته، مهوبي مفهرلعم العالافي ل فاطألأدب ا»(؛ 1082) نحارس سامل رافدب، شها .21
 .22-10دد الّسادس، صص لع، ا12ّلد جملا التّاّقني،
27.ادبيات، «فابل( مشغلۀ نظر ویگوتسکی)حکایت تمثیلی »(؛ 1333فتری، بهروز ) عزبدماهسال پنجم، کتاب ،

 .13-4صص (، 113پیاپی )، 43ة شمار

، شمارة 23، دورة رشدآموزشزبانوادبفارسی، «فابل در مرزبان نامه»(؛ 1311محمّدی، ناهید ) ملک .21

 .11-3دوّم، صص 

23. فابل در دیوان پروین اعتصامی»(؛ 1334و زهرا راستگو )یوسفی، ابراهیم»، ادب و آموزشزبان رشد

 .43-41صص  ، شمارة اوّل،23، دورة فارسی

 



 
 محّكمة( -بحو  في األدب المقارن )فصلّیة علمّیة 
ُي   رمان اش  ، لّّیة اآلداب والعلوَّ اَنَانّیة، جامعة را

َّنة ال  68-41َّ، صص  2118 ا.  /  1439 ا. َّ/  1397 صی ، 31العدد  ثامنة،ال

 )1مقارنة دراسة.)اعتصامي بروین و شوقي الحمد التمثیلي ال عر في العقالنیة

 2شادعلی اصغر روان
  ، إیرانة یزدامعجبآداهبا،  و عربيةستاذ مساعد يف قسم الّلغة الأ

 3نیااحمد ابرا یمی
 إیران ،یزدامعة جبالّلغة العربّية وآداهبا،  فرعيف  ةماجستري طالب 

 صلملخّ ا
فا شعرمها لغرض التعليم و الّتبية عد الشاعر الشهري العريب امحدشوقي و الشاعرة الشهرية االیرانية بروین اعتصامي من الشعراء اللذین وظّ ی  

وعلى وجه خاص تربية األطفال و األحداث و قد نظم الشاعران شعرمها يف نطاق الشعر التمثيلي. أمهية القصص التمثيلية يف اشعار 
. ويف السياق ذاته، قمنا الشاعرین تكمن يف نقلها للمفاهيم األخالقية و الّتبویة و االجتماعية إىل املخاطب املتلقي يف أساليب سهلة یسرية

يف هذا البحث و اعتمادا على املنهج الوصفي التحليلي و على ضوء األدب املقارن االمریكي بدراسة مقارنة ملا وجدنا بني شعر شوقي و 
ن أا هذه الدراسة هو اعتصامي من مفهوم العقالنية ومن مث اماطة اللثام عن وجوه التشابه و التباین بينهما.. و من ابرز النتائج اليت تفيده

الشاعرین شوقي و اعتصامي ینظران إىل العقالنية كمصباح منري یستضيئ به االنسان و یزیل به املشاكل اليت تعّتض حياته ما ميكنه من 
ن تغذي العقل و اخلربة أهنا أن التجارب اجلدیدة من شأاستيعاب مغزى احلياة الواقعية و بناء حياة مستقبلية واعدة لنفسه. مث یرى الشاعران 

ضف اىل ذلك أن الشاعرین یعتربان التوخي باحلذر و احليطة دليال على العقالنية و عنوانا یليق مبن یتصرف يف تعامله مع ألدى االنسان. 
دیة و املالية كمكسب ن شوقي یعترب الّتقية املاأاآلخرین بالتوجس و اخليفة. واما فيما یتعلق باوجه اخلالف يف رؤى الشاعرین ميكن القول ب

 د بروین على التنمية املعنویة و الروحية كمعطى من معطياهتا.كّ ؤ من مكاسب العقالنية بينما ت

 ، الشعر التمثيلي، العقالنية.اعتصامي بروینامحد شوقي،  ،األدب املقارن الکلما  الّدلیلّیة:
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