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 1- Introduction 

The tendency to call them myths and invoke them in modern art has 

many reasons: the return to spirituality, the liberation of material time 

and the attempt to overthrow it, the creation of pluralism by 

modernity, the ambiguity and multiplicity of work are among the 

reasons for this tendency. Contemporary artist expresses his thoughts 

and emotions in the veil of myths in order to relieve the suffering he 

suffers, “because myths are inherently better off than the sacred and 

the eternal, because of their two distinctive and intrinsic elements of 

aesthetics and emphasis on the sacred. Fill these gaps for 

contemporary man. (Qasimzadeh, Ghobadi, 1391: 40) And since 

"mythical mind is the mind of the creator" (Biden, 1386: 167) 

Mythical poets, with creative expression, create a new world and 

dynamism for literature, they provide with Symbolic, ambiguous, 

fluid and polyphonic expressions that are specific to the myth attempt 

to establish the "ideal order of the myth" (Kupp, 1384: 41) in the 

turbulent world of their age. Contemporary poets have come to the 

realization that the decline of sacred affairs is one of the most 

destructive of modern times, and have invoked national and human 
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myths, calling for the disguise of dissident figures such as, 

inadvertently, and in fact, embodied in reality. It is the age of 

modernity. "The concepts that the poet seeks to instill and understand 

through the use of myth are human cultural and intellectual meanings 

or political concepts that the poet does not want or cannot express 

directly and explicitly. 

 

2- Methodology 

In this article, we have tried to first define and analyze the method of 

invoking the masquerade style in contemporary poetry, and then, in a 

comparative way, to investigate the application of the masquerade 

style in the poetry of two contemporary Iranian and Egyptian poets, 

namely Shafi'i Kadkani and Salah Abdul Nassib The key point is to 

find out what the artistic and cultural implications of the call for 

traditional masks in contemporary poetry are and how there is a 

difference in the style of reading these masks between contemporary 

Persian and Arabic literature. 

 

3-Discussion 
The link between Arabic and Persian culture and language is so strong 

and long-lasting that it is impossible to separate the two. "The 

necessity of examining the links between these two languages in 

literary, historical discourses on the one hand, and crossing cultural 

boundaries on the other, has doubled the need to address the common 

issues between the two languages. (Dadkhah, 125: 1386) Invoking the 

mythical, historical, literary, Sufi, folk, masquerading characters is 

one of the common boundaries of contemporary Arabic and Persian 

poetry. Invoking traditional personalities in the guise of sophisticated 

techniques in Arabic and Persian literature is therefore one of the 

necessities of comparative research. The issue raised in the present 

study is a comparative study of the appeal of the personality of Halaj 

in the poetry of two contemporary Arab and Iranian poets, Salah 

Abdul Sabour and Shafi'i Kadkani. After discussing the general issues 

of research, the main purpose of the study, namely, to explain and 

apply the method of summoning personality in modern poetry of these 

two contemporary poets. Recognizing the multidimensional 

characteristics of the solution personality, as well as the social, 

political and cultural needs of their community, these two poets have 

invoked this personality in a masquerading way to satisfy their own 
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mental needs and, on the other, to Respond to the cultural needs of 

their community. 

 

4-Conclusion 
In contrast to the invocation of masquerade in Persian poetry and 

Arabic poetic dramas, what makes the difference is the first; that 

poetic plays have a more personalized character than contemporary 

Persian poetry and can incorporate several masks into Persian poetry. 

Because of the short structure of the poems, the opportunity for 

personalization is less important. Second, in disguising theatrical 

plays, language is a tool for another end and is changing with the 

characters of the play, but in contemporary Persian poetry, language 

literature is more valid. Thirdly, it is intended in the playful spirits of 

the playwright's spirits and avoids poetic artifacts, but in the non-

visual poetry in which the mask is used, ambiguity and cryptography 

is a literary value. The ambiguity, "is the essence of pure and enduring 

literature, and for the literary context, value and virtue." (Fotouhi, 

2008: 30: 30) 
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اتّتطبیّۀنشریّ  ّقیادبی 

اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد  ادبی 

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان

 1398زمستانّوّپاییزّ،21ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ
ج» فراخوانی شخصّیت   شگرد  نگاهی تطبیقی به  

ّ
 «حّل

 و صّلح عبدالصبور یكدكنیعیشف عر  شدر 
  (پژوهشیّ-علمی)

1احمد یزدی 2، ابوالقاسم امیراحمدی 3، علی عشقی سردهی  

ّ چکیده
ّ ت 
فردیّشاعرانّمعاصرّوّنقشیّکهّفضایّاجتماعیّوّفرهنگیّوّتاریخیّبرّذوقّوّذهنّّخالقی 

ّاندیشهّهاّ،اندیشّمعاصرتاّشاعرانّنوشدهّاشته،ّباعثّآنهاّگذ ّمستقیمدرّبیانیّغیریّخودّرا

تباّّشاعرّمعاصر،ذکرّکنند.ّ(ّحدیثّدیگران) ،ّدینی،ّعرفانیّوّایهایّاسطورهفراخوانیّشخصی 

تپنهان ّۀایّمعترضانهاستّاندیشهتوانستهّعالوهّبرّاینکهّ،هاشدنّدرّپشتّنقابّاینّشخصی 

ارّپلیّاستوّباّاینّشگرد،استّکهّکردهخودّراّدرّفضایّرعبّوّوحشتّّجامعهّبیانّکند،ّسعیّ

تّوّمدرنیتهّبرّپاّکند درّاینّّشود.نعّگسستّفرهنگیّجوامعّفرهیختهّمیپلیّکهّماّ؛بینّسن 

ازیمّاصرّبپردابّدرّشعرّمعقنشگردّفراخوانیّ ّۀایمّابتداّبهّتعریفّوّتحلیلّشیوسعیّکردهّ،مقاله

جّّۀباّشیوّ،وّدرّادامه
 
انّوّدرّشعرّدوّشاعرّمعاصرّایّرتطبیقیّبهّبررسیّکاربردّشگردّنقابّحال

بهّاینّنکتهّکلیدیّپیّّ،درّنهایتّوایمّکدکنیّوّصالحّعبدالصبورّپرداختهیعنیّشفیعیّ،مصر

تیّدرّشعرّمعاصرهکهّفراخوانیّنقابّایمّهبرد وّّهایّهنریّوّفرهنگیّداردچهّکاربستّ،ایّسن 

اتّمعاصّبینّ،هافراخوانیّاینّنقابّۀچهّتفاوتیّدرّشیو     رّفارسیّوّعربّوجودّداردّ.ادبی 
ج، نقاب،شگرد فراخوانی، :   های كلیدیهواژ

ّ
ّ.عبدالصبور كدكنی،شفیعی حّل

ّ
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 مه مقّد  -1

ّاساطیگرا ّبه ّدّلیش ّمدرن، ّهنر ّدر ّآنها ّفراخوانی ّو ّ ّبهّیر ّبازگشت ّدارد: ّگوناگون ل

ته،ّیاثرّمدرندرّّییجادّتکثرگرایآن،ّاّیوّتالشّدرّبراندازّیازّزمانّمادّییت،ّرهایمعنو

ّابهامّوّچندّلیا ّاثرّیگیجاد ّبراّ.استّدلیلّاینّگرایشّّازّجملهّ،در ّیهنرمندّمعاصر

ّاسطورهشهیبرد،ّاندیکهّمّییهاازّرنجّییرها ّ،کندیانّمیبّهاهاّوّعواطفّخودّراّدرّنقاب 

ّاسطوره» ّکه ّماهچرا ّدلیها ّبه
ً
ّبرخورداریتا ّبرجستّیل ّعنصر ّدو ّاز ّو ّه ّوجّیذاته

ّتّیشناسبایز ّازلّیدّبرّامرّقدسیکّأو ّبهترّازّهرّنوعّدیو ّنّیتواندّایمّیگری، اّّرخألها

ّکندّیبرا ُّپر ّمعاصر ّقباد)قاسمّ«انسان ّیزاده، ،1391ّ ّکه  (40: ّآنجا ّاز ّّّذهنّ»ّو

ّاستاسطوره ق
 
ّخال ّذهنی ّ)ّای، 1386ّبیدنی، ّاسطورهّ،(167: ّبیانیّشاعران ّبا گرا،

ّ ّپویاییّخالقانه، ّو ّنو اتدنیایی ّادبی  ّبرای ّمیّرا ا ّبیاآنّ.سازند،مهی  ّبا ّنمادین،ّنها های

الّوّچندابهام اندّکهّدرّدرّتالشّکهّخاصّاسطورهّاست،ّ(Polyphonie)صداّآفرین،ّسی 

ّ«ّ)ّنظمّآرمانیّاسطوره»ّ،عصرّخویشّۀدنیایّآشفت 1384ّّکوپ، ّدارند.41ّ: ّبرّپا ّرا )

ّپی ّبا ّاشاعرانّمعاصر ّبه ّبردن ّزوال ّکه ّقدسیینّدرد ّآسیبّ،امور ّدورانّزاتریناز ّامور

یّوّانسانیّزدهآفرینیّوّفراخوانیّاسطورهدستّبهّباّزّ،مدرنّاست
 
یّفراخوانّاند،هایّمل

ّچهره جّوّعیننقاب 
 
مّزندهّوّپویاّ،القضاتهایّدگراندیشّهمچونّ،حال یّدرّواقعّتجس 

تّدرّعصرّمدرنیتهّاست صددّالقاّوّورهّدّرردّاسطمفاهیمیّکهّشاعرّازّطریقّکارب»ّ.سن 

ّاست، ّآن ّسیّتفهیم ّمفاهیم ّیا ّانسانی ّفکری ّو ّفرهنگی ّمعانی ّشاعرّاسی ّکه ّّّّّّاست

 ّّّّ(190:1378)رجایی،ّ«.طورّمستقیمّوّآشکارّبیانّکندتواندّبهخواهدّیاّنمینمی

ّّّّّ(ّ ّالیوت ّاسترنز ّ)توماس ّالیوت( T.S.Eliotّتی.اس. شاعرّّ،(م.1888-1965)(

ّ،ازّاوّیرویپّبهّوّنمودّیكّنقابّراّواردّقلمروّشعرّوّنقدّادبیتکنّ،یسینگلاّتبارّ ییکایآمر

اتّیادبّۀآنّراّواردّعرصّ،ستمیدومّقرنّبّۀمیدرّنّم.(1999-1926)ّیاتیعبدالوهابّالب

ّادب ّدر ّکرد. ّعرب ّفارسیمعاصر ّشفیات ّّیکدکنیعی، ّکه ّاست ّشاعرانی ّجمله ّّۀبهّراز

ّافراوانیّ ّاستبردهّینّشگردّبالغیاز ّمنابعّیکی. ّّیاز تکهّشاعران، نقابّّیهاشخصی 

ّ»تّیشخصّه،ینّصوفیودرّبّفّاستراثّتصوّ ینند،ّمیگزّیانّآنّبرمیخودّراّازّم
 
،ّ«جحال

 اند.ّشّفراّخواندهیبهّساحتّشعرّخوّآنّراّ،استّکهّشاعرانّیتینّشخصیپرکاربردتر

داسازیّاینّپیوندّفرهنگّوّزبانّعربیّوّفارسیّچنانّمستحکمّوّدیرینهّاستّکهّج

ّ-درّمباحثّادبیّ،نضرورتّبررسیّپیوندهایّمیانّاینّدوّزبا»ناممکنّاست.ّّ،دوّازّهم
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وّفرارفتنّمرزهایّفرهنگیّازّمرزهایّجغرافیاییّازّسویّدیگر،ّضرورتّتاریخیّازّسوییّ

ّمسا ّبه ّدوپرداختن ّرا ّزبان ّدو ّاین ّمیان ّمشترک ّساختهچنئل ّ«.استدان

ّفراخوانی125:1386)دادخواه، تّ( ّاسطورهشخصی  ّااهای ّتاریخی، ّصوفیانه،ّی، دبی،

شگردّادبیّنقاب،ّیکیّازّمرزهایّمشترکّشعرّمعاصرّعربیّوّفارسیّّۀعامیانه،ّبهّشیو

ت تیّبهّشیوۀّنقاباست.ّفراخوانیّشخصی  هایّپیچیدهّوّنوظهورّدرّازّتکنیکّ،هایّسن 
هایّمسئلهّیکیّازّضرورتبهّهمینّدلیل،ّپرداختنّبهّاینّّوّاتّعربیّوّفارسیّاستادبیّ 

ّهایّتطبیقیّاست.ّپژوهش

یتّبررسیّتّ،استایّکهّدرّپژوهشّحاضرّمطرحّشدهلهمسئ طبیقیّفراخوانیّشخص 

ّایران ّعربّو ّمعاصر ّشاعر ّدو ّشعر جّدر
 
ّشفیعیّیعنیّ،حال ّو کدکنیّصالحّعبدالصبور

ّبهّهدفّاصلیّ ّبعدّازّطرحّمسائلّکلیّپژوهش، ّتطاست. ّیعنیّتبیینّو بیقّپژوهش،

جّدرّشعرّمدرنّاینّدوّشاعرّمعاصرّپرداختهّۀشیو
 
تّحال ایمّ.ّاینّدوّفراخوانیّشخصی 

جویژگیّشاعرّباّآگاهیّاز
 
تّحال آگاهیّازّنیازهایّّ،ینوّهمچنّهایّچندبعدیّشخصی 

ّادبیّنقابّبهّفراخوانیّاینّ ّبهّشیوۀّشگرد ّفرهنگیّجامعۀّخود، ّسیاسیّو اجتماعی،

تّپرداخته زّسویّدیگرّّبهّیکّسو،ّنیازهایّذوقیّخودّراّاقناعّسازندّوّااندّتاّازّشخصی 

ّایّفرهنگیّجامعۀّخودّپاسخّدهند.ّهضرورت

ّ :بیابندهاّنّپرسشیاّیبراّیتاّپاسخّاندژوهشگرانّاینّمقالهّکوشیدهپ

تلّیدل - ّّدرّشعرّمعاصرّچیست؟ّ،نقابّّۀبهّشیوّ،هایّگذشتهفراخوانیّشخصی 

 اند؟هانیصوفّیهانقابّازّّهاتیخصشفراخوانیّنّیشتریچراّبّ-

ّمقاّ- ّّۀسیدر ّکاربست  ّّنقاب 
 
ّتراژدّکدکنییعیشفّ،جحال ّّیو

 
ّاّصالحّجحال زّعبدالصبور

 ّوجودّدارد؟ّییهاچهّتفاوتّ،یفکرّۀجنبازّوّ نظرّساختار

ّفکرّ- ّعقّیاشتراکات ّانگّیدتیو ّّیهازهیو ّشاعر ّدو ّاین ّبهرهدر ّگیری
 
ّحال جّنقاب

ّست؟یچ

ّقیتحق ۀنیشیپّ-1-1

ّپژوهش ّوجود ّگستردهبا ّهای ّشفیعیکای ّشعر ّپیرامون ّعبدالصبورّه ّصالح ّو کدکنی

تّّاوّدرّشعرّاینّّ،صورتّگرفته جّوّنقابّشخصی 
 
تّحال پیرامونّشگردّفراخوانیّشخصی 

ّتحقیقّ ّآن، ّتطبیقیّبه ّنگاه ّو ّشاعر ّنپذیرفتهدو یّانجام ّدرّجد  ّتحقیقیّکه ّتنها است.

ّنقاب ّشفیعمورد ّگرفتهّکدکنیّیهایّشعر ّعنوانّاستّیّامقالهّ،استانجام کارکردّ»با
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ّم.سرشک( ّشعر ّدر ّنقاب ّدو ّتحلیل ّبا ّ)همراه ّشعر ّدر ّحبیبّۀنوشتّ«نقاب ّدکتر
 
هّالل

بهّّ،1385بهارّ،152ّّۀاتّوّعلومّانسانیّمشهد،ّشماّرادبیّ ّۀدانشکدّۀعباسیّکهّدرّمجل

ّنویسندچاپّرسیده ّکارکردهایّنقاب،بهّبررسیّانواّ،اینّمقالهۀّاست. نقابّوّّعّنقاب،

نقابّ»است:ّپرداختهکدکنیّشفیعیبهّمعرفیّدوّنقابّازّشعرّّّ،درّنهایتوّ...ّاستعارهّ

ّاللهّحروفیفضل »ّ ّ«امخیّ نقابّ»و ّ .ّ ا ّدرّمقالهّّۀخطایّنویسندّ،قابلّنقدّاستآنچهّام 

سروّّهایّثیهسرشکّدرّشعرّزندیقّزندهّازّدفترّمّر»گوید:ّمیاینّمطلبّاستّکهّّبیانّ

اّّ«کندامّراّاختیارّمینقابّخیّ ّوهی،کدومّآهویّّۀّمجموعهّهزاّر،ّکاشمر زندیقّزندهّباّام 

هّبهّاشاره درّ،ّکدکنیشفیعیّ،ّخودّشاعرّۀوّهمچنینّاشاّرّ(1)یّدرونّمتنیّشعرهاتوج 

 ه.ّق245ّمتوفیّبهّسالّ،ّ(3)کسیّنیستّجزّابنّراوندی(2ّ)،«استادّماّادیبّۀسیّر»ّۀمقال

توانّبهّمواردّزیرّانجامّگرفتهّاستّکهّمیّهاییپژوهشرامونّشعرّعبدالصبورّنیزّپی

ّ:اشارهّنمود

ّّنقدّفصولّۀمجلّ- ّویّژ، ّسالّۀ ّدر ّکه ّشد1981ّصالحّعبدالصبور ّمنتشر ّمصر وّّهدر

ّهایّعبدالصبورّاست.ّقالتیّپیرامونّزندگیّوّاندیشهمشاملّ

ّعبدالصبور»ّۀمقالّ- ّصالح ّشعر ّدر ّسیّ ّۀنوشتّ،«نمادپردازی ّسیّ ّددکتر ّوّحسین دی

دانشگاهّفردوسیّّّۀشکداتّدانتخصصیّزبانّوّادبیّ ّۀاکبرّشجاعیّاستّکهّدرّمجلعلی

 .استبهّچاپّرسیده1383ّ،ّزمستان147ّپیّدرّپیّّۀمشهد،ّشماّر

ّآثارش»ّۀمقالّ- ّاز ّاستفاده ّبا ّاشعارّصالحّعبدالصبور ّنگاهیّبهّزندگیّو »ّ ّلۀّمجکهّدر
ّعلادبیّ  ّو ّتهرانات ّدانشگاه ّانسانی ّّۀشماّرّ،وم ّزمستان ّو ّچاپّّ،1381پاییز ّّّّّّّّبه

 دیانّاست.احماینّمقالهّدکترّحمیدّّۀاست.ّنویسندرسیده

هّنوشتهّدکترّحسینّگودرزیّلمراسکیّک،ّ«بینامتنیتّدرّشعرّصالحّعبدالصبور»ّۀمقالّ-

ّ ّفصلدر ّنامدو ّ)س(،زبانۀ ّالزهرا ّّ،6ّۀشماّرّپژوهیّدانشگاه ّتابستانّبهار بهّّ،1391و

ّچاپّرسیدهّاستّ.

 نقابمفهوم  -2

غربیّوallusionّّوmasqueّّبهّمعنایّحجابّوّپردهّوّمعادلّباّّ،نقابّیاّصورتکّدرّلغت

ّّ.عربیّاستّ«القناع» ّاصل ّنمایش»نقابّدر ّو ّاصطالحاتّتئاتر ّاستّکهّیکیّاز نامه

ّزمان ّبه ّآن ّبازکاربرد ّگذشته ّواژهّ.گرددمیهایّبسیار ّگذشتّزمانّاین ّشخصّّ،با بر

«persona» تّاطالقّگردید کارگیریّنقاب،ّریشهّبهّ(279:1978ّّفتحیّ،.)«یاّشخصی 
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ّاعتقاداتّقومیّا ّو ّباورها ّتنگاتنگیّبا ّرابطه ّو ّتاریخّدارد ّاعماق ّدارد.ّدر ّگذشته قوام

ّبهسرچشمه ّمیهای ّرا ّنقاب ّمتّ کارگیری ّقدیم ّیونانیان ّنمایشی ّهنرهای ّبه صلّتوان

ّّانید.گرد ّتقد  ّّنقابّراّبهّمثابه»یّبودهّاستّکهّسّنقابّدرّبینّاقوامّبدویّتاّحد 
 
یّتجل

ّ
 
رطبیعی:ّخدا،ّقهرمانّاساطیریّوّنیاموجودیّا اند.ّپنداشتهمیّ(75:1382،)بدوئن«ّب 

ّقدیم ّپرستشّمیّ،مصریان ّرا ّخدایانی ّکردهبیشتر ّکه ّچهّراند ّدوّۀ ّسر ّاز ّترکیبی آنها

(horasّهوراسّ)»ازّقبیلّّ؛استشدهبهّشکلّنقابّاستفادهّمیّااستّوّبعدهبودهحیوانّ

 (66:ّهمان«).(ّاسبّآبیapet)سر،ّاپتّ(ّشغالAnubis)ّسر،ّانوبیسعقاب

 بنقا ۀشناسانروان كاركرد -1-2

ّ»ّنقاب، ّّاختراعیّمن  ّکه ّاست ّجعلی ّمیو ّنقل ّاو ّدیدگاه ّاز ّشعر ّو ّ«شود.داستان

ّم.1961-1875ونگّ)ارلّگوستاوّیکّ(473:1383)داد،
 
رّسوئیسیّکهّمطالعاتشّ(ّمتفک

ّکهن ّنقابپیرامون ّاست، ّشهره ّکهنّالگوها ّالگوییّمیرا ّداند ّنوعیّتمایلّ»که بیانگر

ّیعنیّگرایشّفردّبهّپنهانّ؛روانیّاست
ً
زّاوّاخاطرّآنچهّجامعهّبهّ،هستّساختنّآنچهّواقعا

ّدارد. ّانتظار »ّ 1388ّ)پالمر، ّکه172: ّیونگ، ّنظرگاه ّاز ّوّن( ّقومی ّناخودآگاه الگوها،

خودّراّبهّّ،هایّگوناگونجمعیّهستندّکهّدرّروانّهرّفردیّجایّدارندّوّبهّسببّانگیزه

ّمی ّفرد ّبهرسانندخودآگاه ّکلی. ّاو،ّ،طور ّنظر ّازکهناز ّعبارتند ّوّّۀهمّ»الگوها مظاهر
ّ«.هستندّنقابوّّ،ّآنیموس،ّسایهها،ّآنیماترینّآنوارّعامّروانّآدمیّکهّمهماتّنمونهتجلیّ 

ایّاستّبرایّوسیلهّ،نقاب»ّ،ازّدیدگاهّنقدّجدید(66:1366ّگرانّ،یارنستّوّدّ)ّجونز،

ّتعریفّخود،ّراهیّاستّبرایّجلوگیریّازّاینکهّصاحبّنقابّیاّهنرمند ازّّ،اکتشافّیا

ّ ّببیند ّآسیب ّخویش ّبهنمایش ّمحدودیتیا ّخویشخاطر ّدید ّبیراههّّ،های ّّّّّّّّّبه

 (Alex  preminger & t.v.f. Brogan)ّ1993:67 -«ّ.شودکشانده

 فراخوانی  از نظر منبعانواع نقاب  -2-2

ّ ّشگرد  ّّفراخوانی ّعربیّنقاب ّو ّفارسی ّمعاصر ّشعر ّشیوهّ،در ّبروزّبه ّگوناگون ّّّّّّهای

ّنظرّمنبعکرده ّاز ّنقابفراخوانیّشگرد است. توانّطورّخالصهّمیانواعیّداردّکهّبهّ،،

 :چنینّبرشمرد

ّشوند.میکارّگرفتهّبهعنوانّنقابّبهّ،وّ...سیزیفّهاییّمانندّّ:ّاسطورهایاسطوره ابنق

ّگیّوّاثّرهایّدرخشانّوّچندبعد:ّچهرههای تاریخینقاب
 
عنوانّبهّ،تذارّتاریخّیکّمل

ّفضلّمانندّّ؛اندشدهنقابّگزینشّمی
 
 .هّحروفیالل
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ّنویسندگانهای ادبینقاب ّو ّشاعران ّدگراندیشیّ: ّو ّّبزرگ ّحافظ،ّخیّ همچون ام،

 اند.رفتهگرارّمیقنقابّّ...وّیّناصرخسرو،ّمتنبی،ّابوالعالّمعر ّ

ّصافیهای صوفیانهنقاب ّصوفیان ّوردّ: ّهنوز ّسرخشان، ّسرودهای ّکه نهادی

ّّ؛ّمثلهاستزبان
 
 .القضات،ّبشرّحافیج،ّعینحال

تقسیمّگریّزیّدینهامدارّوّنقابهایّدیننقابّۀهاّبهّدوّدستاینّنقاب:ّهای دینینقاب

ّدستشوندمی ّاز :ّ لۀ ّمسیح)ع(نوحّ،او  ّّ)ع(ّ، ّ،ایوبّ، ّسلمانّحسینّ)ع( بنّعلی)ع(،

ّّافرادیّّ،دومۀّازّدستفارسیّوّ...ّ  الّوّ...چون،ّابلیس،ّدج 

ّکوچه ّّ)عامیانه(: یکهای فولکلورنقاب ّدر ّکه ّذوقّکوچهپسّافرادی ّو ّذهن های

انّژاژخایّ،سندباد،ّحسینّکردّشبستریاند:ّاندّوّدرخشیدهمردمانّعامهّزیسته   ...ّطی 

 دالیل گرایش شاعران معاصر به تکنیک نقاب:  -3

ّکاّر ّو ّمعاصر ّشعر ّدر ّنقاب ّتکنیک ّآنکوجود ّگوناگون ّمیّ،ردهای ّکهّشوباعث د

درّپیّکشفّدلیلّگرایشّشاعرانّمعاصرّبهّاینّتکنیکّدرّشعرّاینّمقالهّّانپژوهشگّر

 کنیم:یدلیلّزیرّبسندهّّمّگوناگونّبهّتحلیلّد.ّازّمیانّدلیلنمعاصرّباش

  تأثیرپذیری از شعر غرب -1-3

ّ،تی.ّاس.ّالیوت«ّاشتراکّعینی»ۀّنظریّ ّویژهبهوّفارسیّتحتّتأثیرّغربّّشاعرانّمعاصر

نریّهایّخودّراّدرّفضاییّهندّکهّبایدّعواطف،ّاحساساتّوّاندیشهاهبهّاینّنتیجهّرسید

عمومیّوّچندصداّّودّوفردیّخارجّشّۀصدایّشعرشانّازّدایّریانّکنندّتاّوّغیرمستقیمّب

وّّاشتراکّعینیّۀگیریّازّنظریّ هاّباّبهرهآنّ(1391ّ:43سنایی،ّوّّاکبریّبیرق)ّ«گردد.

ّسنّ هم ّگرایشّبه ّاسطورهتچنین ّتاریخی، ّاسطورههای ّگاه ّو ّچهرهای ّاز هایّآفرینی

ّشعتوانستهّ،معاصر ّهنرمندیّدر ّبا ّرا ّتکنیکّنقاب ّاند ّجایّدهند. ّمعاصر ّر منظورّ»

کافیّّ،زیراّدانستنّخواهدّنشانّبدهدّوّتصویرّکندمیّاساسیّهنر،ّیکّچیزّاست:ّهنر

 تّوّمدرنیتهّاست.ّمیدانّآشتیّسنّ ّ،تکنیکّنقابّ(1385ّ:35)نیمایوشیج،ّّ«نیست.

ّّهای زیباشناسانهانگیزه -2-3
ّدستّسنّ  ّدر ّدستی ّچون ّتکنیکّنقاب، ّدست ّدر ّدستی ّو ّدارد ّمیت تواندّمدرنیته،

ّهنروزی ّانواع ّمیدان ّهای ّمدرن ّو ّباشدکالسیک پردازی،ّاسطورهّ.شاعرانه

ّابهاماسطوره ّگفتآفرینی، ّشخصیّ وگآفرینی، ّچندصداییتومندیّمتن، تن،ّمّپردازی،

ّبینامین ّتناقضنمایش، ّنمادآفرینی، ّنمادپردازی، ّهنروزیت، ّجمله ّاز ....ّ هایّآمیزیّو
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گرّنقشّهملتّراّنقابّبازیّ،«هملت»ّشاملوّدرّشعرّاحمدّهستند.ّّشاعرّدرّتکنیکّنقاب

ای،ّابّنمادینّوّاسطورهپردازد.ّاوّباّانتخابّاینّنقآفرینیّمیزندّوّبهّنقشبرّچهرهّمی

ّچنّد ّمیاثری ّخلق ّهنری ّو ّمبهم ّآنّ.کندلیه، ّاثر ّچندلیگی ّو ّابهام ّباعث ،ّشدهچه

دّصداهایّنقابچندگانگیّنقاب ّ:ستهاهاّوّتعد 
ّنبودن...ّ/بودن» ّنیستّ/یا ّاین ّدر ّاست...ّ/بحث ّاین ّباغّّ/وسوسه ّبه ّمگر پدرم

گاهّکامّ/وّبسترّفریبّاوّ/کارّاوستکهّنقشّمنّمیراثّاعتمادّفریبّ/بودجتسمانیّخفته

ّنیمّنگاهیّ/بهّناگهانّدریافتمّ/]منّاینّهمهّراّ/امعمومی ّ/ازّسرّاتفاقّ/با ارهّبهّنظّ

 ّّّّّّّ(1392ّ:661)شاملو،ّّ«انّتماشاگ

ّّفشارهای سیاسی ـ اجتماعی -3-3

ّبیانّۀشاعرّمعاصرّبرایّاصالحّجامع ّبا بهّانتقادّازّمشکالتّّ،هایّغیرمستقیمخویش،

ّشیوهّ.پردازدمی ّاین ّاز ّاستیکی ّنقاب ّتکنیک ّبیانی، ّفراخوانیّّ.های ّبا ّّّشاعر
ّاسطورهتشخصیّ  ّگفتهای ّوارد ّآنها ّبا ّگذشته، ّتاریخی ّو ّگّوّای ّاینّمیو ّطی ّو شود

ّگفت ّسر ّ»وگو، »ّ ّدر ّخویشّرا ّحدیثّدیگران» ّآسیببیانّمی« ّاز ّو ّفشارهایّکند ّو ها

ّمی ّامان ّدر ّقدرت ّ»ّ.ماندصاحبان ّنقش ّسانسوراسطوره، ّسد  ّاز ّو ّدارد ّّّّّّّّّّّّّّّ،استتاری

 (1386ّ:47)کهنموییّپور،ّرهبر،ّ«ّکند.راحتیّعبورّمیبه
بهّآبّّ/خواهیتوّمیّ/ـّکجایّاطلسّتاریخّرا»ّّ/ازّشکوهّنکردوّبّ/کهّتازیانهّفرودّآمد»

هّبّ/ّمنّاینّعفونتّرنگینّرا...ّّ/«وّتاجّخاقانّرا....؟ّ/ّقیصرّراّوّقصرّ ّ/حرفّبشویی

ّّّّّّّ«پویند.وّهمّبهّدریاّمیّ/آیندمی/ّهایّمنّازّدریاکهّواژهّ/ّآبّهمهمهّخواهمّشست

 (491-1388ّ:490کدکنی،ّ)شفیعی

4-3-  
ّ

 تگرایش به سن

ّشیوه ّبه ّمعاصر ّسنّ ّ،هایّگوناگونشاعران ّتعاملّهستند.ّبا ّادبیّدر ّمیراثّکهن تّو

ّ ّشیوههعد  ّبه ّشاعران ّ...ایّاز ّو ّدرج ّو ّنقل ّسنّ ّ،هایّتلمیح، ّتعبیر ّخودّبه ّشعر ّّّّتّدر

ّمی ّعد  ّو ّهپردازند ّهنرمندی، ّسنّ ّآگاهانهایّبا ّمیّتاز ّسنّ الهام ّتعبیر ّبا ّو ّ،هاتگیرند

تّوّاحیایّآن،ّعالوهّبرّحفظّاینّوابستگیّبهّسنّ »ّد.ّنگشایراهیّنوّدرّسرایشّشعرّمی

ی،ّبرّدیگرّعناصرّسازند
 
تّمل شودّکهّهمّردّوّباعثّمیگذانیزّتأثیرّمیشعرّّۀکیانّوّهوی 
هایّناگهانیّوّعمیقّوّبیرونّازّاعتدالّبکاهدّوّهمّتأثیرّعواملّدیگرّراّلازّتغییرّوّتحوّ 

ّگامدهّتقلیل ّو ّنود ّو د ّتجد  ّشتابان ّهای ّتا ّرا ّدّرّایاندازهآوری ّاز ّتا ّسازد افتادنُّکند

ّچال ّدر ّجلّوّۀشاعران ّکند.گابتذال ّیری (ّ »ّ 1380ّپورنامداریان، ّنقابّ(35: ّ،تکنیک
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ّالهامشیوه ّبا ّسنّ ایّاستّکهّشاعر ّبیانّاندیشهّ،هایّگذشتهتگیریّاز هایّخویشّبه

  پردازد.می

ّ  گری افراطیبه فضای غناییاعتنایی بی -5-3

ّ«.اسلوبّدرامیّوّاسلوبّغناییبرد:همزمانّازّدوّابزارّمتناقض،ّسودّّمی»تکنیکّنقابّ

ازّّ،وّتوأمانصورتّمتعادلّباّکاربردّتکنیکّنقابّبهّاعرّمعاصرشّ(159:1385)عباسی،

ّمی ّبهره ّاثر ّدراماتیکّدر ّساختار ّشیوهّ؛برداحساساتّرمانتیکّو ّاین ،ّ ّرا ایّبّرزمینه

رّشدنّدکندّزیراّشاعرّباّپنهاندرّشعرّفراهمّمیهایّاجتماعیّوّغیرفردیّحضورّاندیشه

تّشخصیّ ّۀعواطفّوّاندیشّسپاردّوّازّزباننقابّدیگری،ّذاتّخویشّراّبهّفراموشیّمی

ّاسطوره ّو ّمیتاریخی ّسخن ّگای ّّاه،گوید. ّمعاصر، ّشاعران ّخود ّشیواز ّۀمنتقدان

ّّ.استّشخویّدرّشعرخودّگریّیغنای

شده،ّاحساسّهایّفراموشآهنگّۀگریّخودّدرّمجموعغناییّۀاحمدّشاملوّازّشیو

ّمی ّمیشرمساری ّبارگرانی ّرا ّآن ّو ّمیکند ّسنگینی ّدوشش ّبر ّآخر ّتا ّکه ّ:کندداند

ّاینّکتابّجمعقطع» ّدر ّحقیقتّمیّهاییّاستّکهنوشتهّ،استآوریّشدهاتیّکه -در

هّشاملوّب«ّ)ّ.باشدیّاستّکهّبایدّدورّریختهّشدههایباشد،ّنوشتهبایستیّسوزاندهّشده

ّ(1390ّ:95ّنقلّازّپورنامداریان،ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّایران عرب و ادبّیات غرب،ۀ نقاب در عرص كرد كار  -4

ّبستریّبرایّآفرینشّدوباّرّ،نقاب ّشاعرانّکاردانّبرایّخلقّکارستانّهااسطورهۀ ست.

ّ ّاسطوّرّۀعرصخویشّدر ّتندیسّسترگ ّبرّۀهنر، ّخویشّرا ّبرپاّّپدران ّخود ّاثر درگاه

ّکیمی ّگفته(م.1855-1813) گاردکهّریکنند. ّمینآ»است: ّکه ّکاریّکس خواهد

ّ(463-1389ّ:462)احمدی،ّ«.نخستّبایدّپدریّبرایّخودّبیافریندّ،کارستانّکند

ّدایّرنقاب ّاز ّاسطورهّۀها ّو ّهّ،هامیراثّکهن ّو ّشعر ّادبیّ وارد ّو ّجهانّاتنر ّّّّّّّّّمعاصر

اگرّبخواهیمّبرایّنقابّدرّسهّفرهنگّغربی،ّعربیّوّایرانی،ّشکلّهندسیّ»است.ّشده

ضلعّفرهنگّغربیّّۀبود.ّنمایندمثلثّخواهدّ،اینّشکلّهندسیّشکبیّ،ترسیمّکنیم

ّۀرودّوّنمایندهایّشعریّبهّشمارّمیپیشاهنگّوّپدرّنقابّاستّکهّتی.اس.الیوتّّ،آن

ّالبیاتیض ّعبدالوهاب ّآن، ّعربی ّفرهنگ ّعراق.م(1999-1926)ّلع ّمعاصر ّشاعر ،،ّّّّّ

ّنمایند ّو ّاست ّآنۀ ّایرانی ّفرهنگ ّاست.محم ّّ،ضلع ّکدکنی ّشفیعی ّ«درضا

ّّ(162:1385،)عباسی
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ترینّشاعرانّوّمنتقدانّادبیّقرنّازّبرجستهّ،وماسّاسترنزّالیوتّ)تی.اس.الیوت(ت

ّا ّو ّنمایشبیستم ّجمله ّدلبستّیبزرگّیساننونامهز ّکه ّآّۀاست ّمرامّینیمراسم، ّو ها

ّبود ّجهتّوّپیشینیان ّهمین ّداشتّکهّ،به ّنمی»اعتقاد ّبنا ّگذشتآینده ّبر ّمگر ّۀشود

هایّنمایشیّاوّراّبیشترّبهّت(ّمنتقدانّآثارّاو،ّشخصیّ 1389ّّ:49)عسکرزاده؛ّّ«.واقعی

ّنوعیّماسکّ ّمی)نقاب( ّفرهنگّعرب،شبیه ّدر ّ)نّدانند. ّبار،قابالقناع ّنخستین ّرا )ّ
ّنّشعرّوجهانیّوّپیوندهایّاوّباّبزرگا،ّشعرّاو»ّاتّعربّکرد.عبدالوهابّالبیاتیّواردّادبیّ 

ّ.«معروفّاستّ،پاز،ّرافائلّالبرتیّوّ...ّادبّجهان،ّهمچونّناظمّحکمت،ّنرودا،ّاوکتاویو

1381ّ)اسوار، ّّیاتیالبّ(181: ّآثارشّمیّۀدرباّر، ّنقابّدر ّاز ّاستفاده گوید:ّچگونگی

ّنگرشّنهایی(ّروزگارانّراّ)درّۀلی(ّروزگارّخودّوّهمآلّ)تخیّ تالشّکردمّکهّقهرمانّایده»

ّکنم 1384ّ)عباس،ّ«.تقدیم ّنقابّ(239-241:
 
ّحال ّمانند ّاشخاصی ّالبیاتی، ج،ّهای

 ّام،ّابونواسّوّهملتّوّ...ّهستند.خیّ 

ّ
هاّوّتردیدها،ّآرمانها،ّامیدها،ّ،ّتکنیکیّبرایّبیانّاضطرابکدکنیهایّشفیعینقاب

رمندّآگاهّتّوّمدرنیته،ّبرخوردّیکّهنباّسنّ ّکدکنیبرخوردّشفیعیّ.ندااویّیهاآلایده
هایّنوآوری،ّنگردّوّباّچشمّدیگرندّگذشتهّمیهایّارزشمتاست.ّاوّباّیکّچشمّبهّسنّ 

ّمی ّتماشا ّرا ّمعاصر ّشفیعیّّ.کندجهان ّمقوله، ّدو ّجداییّاین ّوجود ّآثارکدکنیّبا ّدر

ّبهّاتّ خ ّفرمالیستی»است.ّحادّرسانیدهویشّاینّدوّمقولهّرا دهدّکهّنشانّمیّ،پژوهشّ

ّهم ّهماین ّو ّسنّ راهی ّزمانی ّو ّمدرنیتهت ّاستّۀسازند، ّهنری ّاثر ّهر ّ«.گوهر

ّ(1389ّ:80)احمدی،

ّّّكدكنیزندگی، اندیشه و شعر شفیعی -5
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درّتقدّبزرگّمعاصرّپژوهشگر،ّشاعر،ّمترجمّوّمنّ،درضاّشفیعیّکدکنیّ)م.سرشک(محم ّ

ّنه.ش1318ّسال ّکدکن ّدر ّدنی، ّبه ّیشابور ّآمد. ّشفیعیّا ّذوق ّو ّذهن ّرشد ّو حرکت

ّحرکتّ ّشعر، ّّکدکنیّدر ّمجموعهاستّاسطورهّسمتّتاریخّبهاز ّدر ّاو هایّنخستینّ.

ازّجمله،ّسبکّوّشعرّفارسیّّۀیخّگذشتبیانّتارّۀشعریّخویش،ّچشمّبهّساختارّوّشیو

بهّشکلّنقابّّ،هایّپرّرمزّوّرازاسطورهّاو،ّگونهّشعرهایدلّاینّآرامّآرامّازّ.هندیّدارد

ّ،آنّیتیّاستّکهّاجزاتی،ّکلیّ شناسیکّشفیعی،ّهسدرّنگرشّهستی»ّ:افرازندقدّبرمی

ال،ّستوّوّتودّرّایّاستمنظومه،ّدیگریّوّدرّدرونّدیگریّاست.ّجهانکیّبهّکدامّمتّ هّر ی 

ّهست ّو ّپیوسته ّهم ّاجزایّبه ّّۀبا ّایدّ،منظومهمعنابخشّاین ّاین ّاست. ّانسان ّۀهمانا

ّدرهم ّتودّرجهان ّو ّدرهمّ،توتنیده ّساختاری ّوی ّشعر ّبخشیدهبه ّ«.استتنیده

الّ(1387ّ:222)عباسی، ّهایّیکّنقابّهنریّاست.بودنّازّویژگیتودرتوّوّسی 

هایّمایهبن گراییّونگاهّعامّوّخاصّبهّطبیعت،ّانسان ،اوّشعرّۀطورّکلیّدرّآیینبه

ّتوانّمشاهدهّکرد:ّوّفرهنگیّراّمیّتاریخی

ّ
 

 شه و شعر صّلح عبدالصبوریاند ،زندگی -6

ّ آثار و زندگی -1-6

ّعبدالصبور ّنمایش(.م1981ّ-1931ّ)صالح ّشاعر، ّنویسندنامه، ّو ّناقد ّنویس، بزرگّۀ

ّمعاصرّعرب ّمنطقّ،میالدی1931درّسومّماهّمهّسالّ»، «ّ.زقازیقّمصرّمتولدّشدّۀدر

نگرشّاوّراّنسبتّ،ّآشناییّاوّدرّجوانیّباّآثارّالیوتّوّکافکاّ(1993ّ:13)توفیقّبیضون،ّ

ّاساسیّدادّبهّشعر ّتغییر ّتی.اس.الیوتّ»ّ:وّشاعری، ّعنفوانّجوانیّبا هنگامیّکهّدر

ّشدم ّّ،آشنا ّزبانی ّجسارت ّاندازۀ ّبه ّچیز ّنکرد.هیچ ّجلب ّخود ّبه ّمرا ه ّتوج  ّ«او،

133ّّ:2006)عبدالصبور، ّکوتاه( ّعمر ّوجود ّآثارع،ّبا ّوّّبدالصبور ّمنثور منظوم،
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ّاوّزیادیّّیهاترجمه ّاوّازّ؛استباقیّماندهّاز ّمنظوم ّآثار ّ،«لناسّفیّبالدیا»ّ،جمله

ازّجملهّوّّ«شجرالیلّوّّتأمالتّفیّالزمنّالحریح»ّ،«احالمّالفارسّالقدیم»ّ،«أقولّلکم»

علیّمحمودّ»ّ،«هافکارّقومی»ّ،«الحکمهّمدینةّالعشقّو»،ّ«شعرالحیاتیّفیّ»ّ،آثارّنثرّاو

ازّّ؛آزماییّکردهّاستنیزّطبعّاوّدرّشعرّآزادّ.توانّنامّبردراّمیّ«یّتقهرالموتحتّ »وّّ«طه

لیلیّ»ّ،«مسافرالیل»،ّ«مأساةّالحالج»ّ،«المیرةّتنتظره»است:ّجملهّآثارّاوّدرّاینّشیوه

لیفّأت،ّ«حفلّکوکتیل»:ّعبارتندّازّاوّهایترجمهّ.«بعدّانّیموتّالملک»ّو«ّوالمجنون

ّالیوتّ) ّمنّشعر»؛(the coctell partyت،اس، ّقصائد ّو ّّ«یرما ّلورکاّفاثر ّجریسا دریکو

(murder in the cathedral)ّّالیوت.ّ.اسّی.لیف:ّتأتّ،«جریمهّالقتلّفیّالکاتدرائیه»و 

ّّرعبدالصبوصّلح  ۀاندیش -2-6

ّ:ارّدادموردّکاوشّقّرتوانّ،ّمیراّازّسهّزاویهّۀّعبدالصبورّاندیشطورکلی،ّهب

ّحزن و رنجوری  -1-2-6

ّۀیّ روحآگاهی،ّتوانّبهّاینّمواردّاشارهّکرد:ّمیّ،ازّجملهّعواملّحزنّوّاندوهّعبدالصبور

ّ ّمشکالتّجهانّعربحس  ّشاعرانّّوّاس، ّافکار ّو ّآثار ّآشناییّبا ّفالکت، ّو ّفقر ّجمله از

ّشاعریّاندوهگینّهستمّمنّنه»ّ:الیوتمانندّّ،پرستّاروپاییاندوه هّدردآلودّوّلکبتنها

ازّّ(1998ّ:135بدالصبور،)صالحّع«ّ.دیدگاهّمنّناخوشایندّاستّرنجورمّزیراّجهانّاز

ّعبدالصبور ّاندوه ّو ّعواملّاینّرنج ّمیّ،دیگر
 
ّتفک ّبه ّتناقضتوان ّمقولر ّدرمورد ّاو ّۀآمیز

کند،ّمرگّراّدشمنیّبرایّاوّوقتیّکهّبهّعظمتّوّارزشّانسانّفکرّمیّ؛مرگّاشارهّکرد

ّّم ّکّ /....هُّلهاالایّ یاّ»ّ:پردازدمرگّمیۀّبیندّوّبدبینانهّبهّمقولانسانّمی
 
ّنّ ا ّّت  ّمُّّقاس  ّوح  ّش 

ّ(ّ!وردگارایّپّرّ،یرحمّوّترسناکپروردگاراّ،چقدرّبیترجمه:ّّ)ّّ(167همان:)ّ«هاّاللهُّیاّایّ 

ّّطلبیاصّلح -2-2-6

بها،ّدرّگرانّۀاینّاندیش«.ّمنّخواهانّاصالحّجامعهّهستم»گوید:ّعبدالصبورّمیصالحّ

هایّگوناگونّبیشترّاشعارّاوّدرّبیانّ،درخشدروشنیّمیبهّ،اشعارّاجتماعیّوّانتقادیّاو

ّگّ  ّمیبر ّاندیشه ّاین ّفعالیّ رد ّاولین ّاوگردد. ّاجتماعی ّو ّسیاسی ّگروهّّ،ت ّبه پیوستن

ّالمسلمیناخوان» ّاندیشه« ّکه ّبود ّامّ هایشانّاصالحمصر ّبود ّطلبانه ّبا ها ّروحیّ ّتوج  ّۀبه

ّ ایّرهاّکردّوّدرّبندّهیچّحزبّوّدستهاینّگروهّراّّ،ایّکهّداشتخواهانهاسّوّآزادیحس 

ّۀبزرگترینّمشکلیّکهّجامع»،ّسنجید.ّازّنظرّاوخویشّّۀگرفتارّنشدّوّحقیقتّراّباّاندیش

دستیّبودّوّاینّمشکلیّبودّکهّبیشّازّگیرّآنّبود،ّمشکلّفقرّوّتهیعربیّآنّروزّدامن
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نخستینّّ؛فقرّاستّ،ترینّرنجّانساندردناکّ،آزردّزیراّبهّاعتقادّویمیّرا«ّصالح»ّ،همه

ّّ(1381ّ:170)احمدیان،ّ«.بردوّمفهومّزندگیّراّازّبینّمیّاینّاستّکهّمعناّ،گناهّفقر

ّ ّالح 
 
ّبّ جانّ نا،ّج:ّهبّ ال ّالد  ّنیا/ّمانّ نا ُّّعّنّ ص  ع 

ّنّ  ّبّ د  ّئز 
 
ّّ/؟رالش ّبّ الش  ّالی:

 
ّتّ /رلش ّنیّبّ عّ ماذا

 
ّر؟/الش

ّا ّلح 
 
ّال

 
ّف ّج:

 
ُّجّق ُّفّقرال ّرا/ ّالج  ّع ّوّ وع

 
ّا ه ّنّ یُّع ّی،فی

ّتّ  ّتّ م ُّّجّوه 
 
ّال

ُ
ّّ/فاظ ّل

ُ
قّ وّ أ

ّمّ  اها/ّعنُن

ّّّ(171:)همان

ج:ّببخشایّبرّما،ّدورّکنّماّراّترجمه:ّ
 
هاّچهّسازیم؟/ّشبلی:ّاکنونّباّبدیّ/ّزّدنیااحال

ج:ّتهی
 
الفاظیّّگرسنگیّگرسنگان،/دستانّدستیّتهیمنظورتّازّبدیّچیست؟/ّحال

 .کهّدرّفهمّمعنایّآنّاستوارّنیستمّ/ّزنددرّچشمانشانّسوسوّمی

 انسان مداری -3-2-6

ّاصلیّدرّشناختّجهانّمیّصالحّعبدالصبور،  ّمحور انسانّهمّّیعنی»ّ؛داندانسانّرا

ّشدهّوّتالشّمییابندهّاستّوّهمّیافته وّوقتیّکهّخودّراّّخویشّراّبیابدّکندّتاّخویشتن 

ّّتواندمیّ،شناخت
 
ّتفک ّکُّبا ّو ّراز ّبه ّخود ّذات ّدر ّبر ّ ّپی ّهستی ّوّ)میرزایّ«.ردبنه ی

 (37:1389ّهمکاران،

 
کهّتّدارد:ّیکیّایازّدوّجهتّاهمیّ »تّعبدالصبورّازّنظرّشعری،ّشخصیّ ّیطورّکلبه

ّشعرّدراماتیک،ّمّۀوّزکهّدرّحدیگرّاینّرودّوشعرّآزادّمصرّبهّشمارّمیّۀنمایند
 
ترینّقوف

 (229:1380ّکدکنی،)شفیعیّ«آید.میگرّبهّحسابّتجربه

 رنقاب در شعر عبدالصبو -7

ّّ،صالحّعبدالصبور
 
اتّّۀّزتّدرّحوقیّ عالوهّبرّموف نیّتیکّعرب،ّازّجملهّشاعرادراماادبی 

ّّاست ّکه
 
ّتأمّ دارایّتفک ّو ّکمر ّلّعمقّو ّویژگیّاستنظیر ّاین ّّ،و ّدیگر ّاز ّرا ّشاو ّاعران 

ّمیهم ّّ.زدساروزگارشّمتمایز
 
ماّ»ّدریافت:ّهایّاوتوانّدرپرسشمیّراّقّاوتعم ّّوّرتفک

ّ ّج  ّد  ّیاویّالح  ّة  ّ؟/ّماّج  ّویّالُحّد  ّب  ّ؟/ّماّج  ّویّالف  ّد  ّّّ(1977ّ:97)عبدالصبور،ّ؟ن 
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ّهّسودیّدارد؟چایّدارد؟/هنرّایدهزندگیّچیست؟/عشقّچهّفّۀفایدّترجمه:

ّ
 
ّتریننّشدّکهّبهراّبهّاینّراهّرهنموّ،ّاووّکارکردهایّاجتماعیّآنّتّهنررّدرّماهیّ تفک

ّجامعّ-هایّاجتماعیبیانّاندیشهّۀشیو ّاوّۀانتقادیّدر درّّوّستتکنیکّنقابّاّ،عصر

ّنمایش ّمیهایّانامهبیشتر ّاینّتکنیکّهنریّمشاهده ّّ.شودو، ّقابلّتوج  ّآنچه ّ،ستاه

ّنقاب ّبیشتر ّنقاباینکه ّاو، ّتصوّ های ّمیراث ّاز ّکه ّهستند ّشدههایی ّانتخاب ّ:دانف

ّتصوّ » ّفمیراث ّانسانّایگاه ّج، ّنوعی ّبا ّهمیشه ّکه ّدارد ّوی ّشعر ّدر دوستیّدرخوری

اتیّاشتراکّ،لهئ(ّّدلیلّاینّمس38:1389)میرزاییّوّهمکاران،«ّ.هّهمراهّاستگونتراژدی

ّّ؛یایّشاعرّوّدنیایّصوفیّوجودّداردکهّبینّدناستّ ّاینّپیوندّوّاشتراکات،ّاشتراکات 

 سوررئالیستیّاست.ّ

ّنمایش ّو ّنامهقصاید ّنقابّۀعرصّ،عبدالصبورهای ّاویهنرنمایی ّجملهّّند،اهای از

ّآن ّتکنیکّنقابّدر ّاز ّعبدالصبور ّبردهّهاقصایدیّکه ّمیاستبهره ،ّ قصایدّاینّتوانّبه

ّکرد: ّقصید»،«ابوتمامّۀقصید»ّاشاره ّبنّ»ّ،«الیلفیّۀرحلۀ ّعجیب ّالملک مذکرات

اینّّتوانّبههایّاوّمیهنامازّجملهّنمایشّوّ«مذکراتّالصوفیّبشرّالحافی»وّّ«الخصیب

ّّوّ«نلیلیّوّمجنو»ّ،ّ«الیلّمسافر»ّ،ّ«المیرةّتنتظر»ّ،ّ«مأساةّالحالج» :آثارّاشارهّکرد

 .«انّیموتّالملکّبعد»

ج و  -8
ّ

 فراخوانی این شخصّیتدالیل گرایش شاعران معاصر به حّل

ّ
 
ّتوابعّشهریّبهّ،ه.ق(309ّ-244) جحسینّبنّمنصورّحال ّبیضاءّ نامّّدرّدهکدهّایّاز

ّپاکبازّۀونگسخنانّدیگّرّفارسّمتولدّشد. ّالفاّاینّعاشقّصادقّو ّبا یّمشکلّدرّظکه

موجبّگشتّ،ّحقایقّوّاسرارّوّمعارفّوّمعانیّباّفصاحتّوّبالغتیّخاصّبیانّمیّشد

ّس ّسیاستمداران.که عین، ّمتشر  فه، ّبرخیزند:متصو  ّمخالفت ّبه ّاو ّبا ّگروه ّاوّعاقبت،ّه

تاّّحاکمهّبرگزارّگردیدّوّمخالفانّهمچنانّدرّتالشّبودندهّمدادگاّ؛دستگیرّوّزندانیّشد

ّزندیق
 
اّحال امبرشّنّپیمابودّوّفرجّبهّیکتاییّخداّاقرارّکردهبودنّاوّراّبهّاثباتّبرسانندّام 

ّگردنّنهاده ّمخالفانّاوّ.بودرا ّهم»، ّو ّبتّماندندّ«سکوتهمسان ّبلند ّقامتّآنّسرو رّا

ّاوّ»ّ.خاکّافتاد ّتازیانهّبر ّقطعّکردندّ.شدزدههزار یکّپایشّراّّ،سپسّ؛یکّدستشّرا

ّسپس،بعد ّرا ّدیگرش ّدیگرشّ،دست ّکردنآنّ،پای ّجدا ّرا ّسرش ّوگاه ّراّّد پیکرش

ّّ(63:1378ماسینیون،)ّ«.سوزانیدند
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اینّّوّزبانّشعرّشاعرانّمعاصر،ّمانندّزبانّگفتارهایّصوفیانه،ّنمادینّوّرمزگراست

ّشاعرانّمعهشدرمزگراییّباعثّ تاستّکه ّبرایّانتخابّشخصی  هایّتکنیکّنقابّاصر

ّسّخود، ّبه ّزیادی تگرایش ّشخصی  ّداشتهوی ّعارف ّو ّصوفی هایّتجربهّباشند.های

ّ؛هایّصوفیانهّداردتجربهّارتباطّتنگاتنگیّباّه،شاعران ّّ ّدو ّیکّسرچشمهّ،تجربههر ّاز

ّ،نّهدفایّوکنندّدرّنقطهّوّهدفیّمشترکّبهّهمّبرخوردّمی،ّگیرندّوّهرّدوتّمیئنش

ّتجربه ّاز ّبعد ّاستّکه ّآن ّذاتی ّهماهنگی ّو ّصفا ّبه ّهستی ّبازگرداندن ّّّّتحققّّ،همان

ّمی ّامروز»یابد. ّزبان ت ّصوفیانه،ّمانندّ،شعری  ّدقیقّزبان ّدر
ً
ّهمها نّآّۀجانبرمزگرایی

ّ(23:1992ّادونیسّ،«)ّباشد.می
ّرمزآلودّ،هایّصوفیانهتشخصیّ  ّبر ّمتهعالوه ّافرادیّدگراندیشّو اّبّآنهاّ.ندّروّ بودن،

ّّ؛اندجانّخودّراّفداّکردهّ،اندّوّدرّاینّراهخودّبهّمبارزهّپرداختهّۀهایّزمانقدرت
 
،ّجحال

ّفضلّوّعینّالقضات
 
ّاینالل ّاز ّحروفی، ّاندجملهّه ج.

 
ّشعرّشخصیّ ّ،حال ّدر تیّاستّکه

ّبهّ،معاصرّفارسیّوّعربی ّادبیّ ّ.استانتخابّشدهّعنوانّنقاببارها ّاتّمعاصرّعرب،در

ّ
 
وّبهّبرقراریّدادّوّدهشّخواهّوّمصلحّکهّتشنگیّوّعطشّاج،ّقهرمانیّاستّآزادیحال

ّجامعه ّدر ّسایه، ّبه ّرا ّکشانداو ّدار ّهسار ّمثالاست؛ ّطور ّشعرّ،به ّادونیسّدر
 
ّحال ّ،ج،

ّچشمّیققنوس ّدر ّاستّکه ّمیدیگر ّروشنّهایشّآتشّشعله ّراهشّرا ّو کند.ّیمکشد

ّتازههویّ ّ،ادونیس» ّت
 
ّحال ّدر ّبّرمیّجای ّکه ّهویّ گبیند ّاز ّرفته ّحضرتّشخصیّ ّوت ت

ّ«انّاست.شدنّبرایّبقایّدیگّرتحملّرنجّوّفداکاریّوّقربانیّ،باشدّوّآنمسیح)ع(ّمی

ّ«ّمأساةّالحالج»ّۀنامصالحّعبدالصبور،ّدرّنمایشّ(1383ّ:63)عرب،
 
ج(ّوّ)تراژدیّحال

ّ»کدکنیّدرّشعرّشفیعی
 
تّبهّ،«جحال ّّفراخوانیّشخصی 

 
 .ازندپردمیجّحال

 م -9
ّ

  جأساة الحّل
ّ

 ج()تراژدی حّل

ّعبدالصبورمعروف ّصالح ّنمایشی ّاثر ّ»ّ،ترین
 
ّالحال ّجمأساة ّنمایش« ّاین ّ،نامهاست.

ّادبیّ بزرگ» ّدر ّنمایشیّمنظوم ّاثر ّ.اتّعربیّاستترین ّ(193:1380کدکنی،)شفیعی«

ّنقابّ ّدر ّ»عبدالصبور
 
ّمعرفیّروشنّ،«جحال ّاواندیشیّمیبه ّدرد ّکه ّخرقّ،پردازد ّۀدرد

ّ
 
یّهایّشخصیتّ ویژگی،ّجصوفیانهّنیستّبلکهّدردّزندگیّآگاهانهّاست.ّدرّاینّاثر،ّحال

مردیّنیستّکهّّ؛ستاکردهخودّراّحفظّکردهّوّاحساسّدینیّوّسیاسیّراّباّهمّجمعّ
ّاتّ  ّبه ّباشدفقط ّقائل ّخداوند ّبا ّصوفیانه ّچهّرّحاد ّآنچه ّضد ّبر ّزشتّّۀبلکه ّرا انسان

ّمیّ،کندمی ّانسانّزندفریاد ّصورت ّکه ّاست ّمعتقد ّاستّۀآینّّزیرا ّخداوند ّ:صورت
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«...ّ
 
ّف ّّکان  ّال ّّة ّنیعص  ّّ/نسان 

 
ّّحُنّنّ ف

 
ّرآم ّکّ ّهُّل ّة  ّیُّ،

 
ُّّعّطال

 
ّف ّّوق  ّف ّص  ّتّ ح  ّج  ّها

 
ّّمال

 
ّال ّمّ ّذات  ّج 

ُ
ّوّ وّ ل ،
ً
ّا

ُدّ ه 
 
ش ُّحّّی  ّّ«ینافّ ّهُّنّ س 

ّ ّاش...آفریدهترجمه: ّاو، ّبرای ّپسّما ّاست/ ّبآیینهّسانبهّ،انسان ّکه ّصفحهایم اشّر

ّ.شودرّماّمشاهدهّمیدّ،شودّزیباییّآنّذاتّآشکارّوّکمالّاومیخوانده

ّاینّنمایش ّبخشّتشکیلّشدهّاست: ّدو ّاز ّالکلمه»ّ،شّاولبخنامه »ّ ّ،بخشّدومو

ّ:ّشاملّسهّصحنهّاستّ،«الکلمه»بخشّ .استّ«الموت»

ل: ّبهّدارّآویختهّصحنۀّاو 
 
ان،ّبازرگّ،سهّمرددرّمیدانّبغدادّکهّ درختیّۀجّبرتنشدنّحال

ّاوّجمعّمیّگرد ّّ،کشاورزّوّواعظ
 
ّّرشوندّوّعل ّازّیکدیگرّوّاطرافتّماجرا ؛ّپرسندیانّمیا

ّّۀخانصحنۀّدوم:ّ
 
ّآنحال ّّجاجّکهّدر

 
ّگفتحال ّدوستش،ّشبلی، ؛ بخش کندگوّمیّوّجّبا

گردّّ،کشدّکهّجمعیّازّمردمانظهرّیکّروزّدرّمیدانّعمومیّبغدادّراّبهّتصویرّمیّسوم:

ّگروهیجمعهمّ ّو ّگروهیّ،اند ّافزایشّمالیاتّو ّّ،از
 
ّحال ّتأثیر ّمیااز ّبرکتّجّدر ّو نشان

جّ،ویندّوّسهّنظامیّنیزّدرّمجلسّوعظّگوجودیّاوّسخنّمی
 
کنندّوّپسّتوطئهّمیّحال

ّاندازند.دینیّبهّزندانّمیوّبیّازّشنیدنّوّفهمّنادرستّسخنانّاو،ّویّراّبهّجرمّالحاد

ّ»ّۀنامدردّعبدالصبورّدرّنمایش
 
دردّوّرنجّ».ّدردّانسانّمعاصرّاستّ،«جمأساةّالحال

ّ
 
ّهمّ،جحال ّرنج ّو ّدرد ّاز ّتصویری ّمیانّۀ ّآنان ّسرگشتگی ّو ّجدید ّدنیای روشنفکران

ّاست ّکلمه ّو ّسنگینّانسانیّ ّ؛شمشیر ّبار ّاینکه ّاز ّدوششانّحملّکردبعد ّبر ّاند:هتّرا

ّ«م.داشت«ّکلمه»هّبهّکژرفیّبودّّایمانّبزرگّوۀّکنندبیانّ،«مأساةّالحالج»ّۀنامنمایش

عوامّجاهلّّۀنقابّطبقّ،«شرطی»نامهّدرّاینّنمایشّ(220-219ّ:1998)عبدالصبور،

ّ
 
ّد:پرسجّمیجامعهّاستّکهّازّحال

«ّ
ُ
ّلک ّّی:ّوّ ط ّرّ ش ّّن 

 
ّش ّیخ  ّناّالط  ّ!ّه ّیب 

 
ّبر ّّل

 
ّع ّّهُّیّل ّّ/ینان 

 
ک ّل  ّنّ یّ ّی 

ُ
ّفیُّرّظ

 
ّال لیّایّشیخّ)و رآةّ؟م 

ّپرو ّآیا ّ؟(پاکّطینتّما! ّبنگرد ّآینه ّدر ّتا ّدارد/ ّچشم ّدو ّ ردگارم
 
ّال ّح 

 
ّوّ ُجّال :ّ ّوّ ّنلک 

 
دیّل

ّ ّالط  ّ،ّه ّیب 
 
ّّل
ُ
ّف ّق

 
ّع ّّل

 
ّلیّق
 
ّبُّل ّّ/ک  ّتّ نّ یّیّ تّ ح  ُّّقّط 

 
ّ»ّ/آُنّرّ ُقّال

 
ّأ یم 

 
ل ّّّع 

ُ
ّق
ُ
ّل ف ّّوب 

 
ق
 
اأ ه 

ُ
ندّفرّزّ)ای ؟«ال

ّ«اند؟شانّقفلّنهادههایبرّدلّیا»فرماید:/ّاند/کهّقرآنّمیخوبم!ّآیاّبرّقلبتّقفلّنهاده

ّنمایش ّدوم ّالموت»ّ،نامهبخش »ّ ّدو ّکه ّدارد ل:دارد:ّقسمتنام ّاو  زندانّقسمت

ّمی ّآن ّوارد ّزندانیان ّدیگر ّبا ّحالج ّّشودتاریکیّکه ّقسمتّدوم: ّسو ّبا هّدادگاهیّکه

گیّکهّمسئولّرسیّدّ«ابنّشریح»وّّ«ابنّسلیمان»،ّ«ابوعمرّالحمادی»هایّقاضیّبهّنام

ّ
 
ّ.ّهستندّجبهّجرمّحال
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ّ
 
کهّ،اندیشهتّیکّمصلحّسیاسیّاست.ّباّاینّجّدرّاینّبخش،ّشخصیّ شخصیتّحال
وّمردمانّراّدرّگرددّمگرّباّاصالحّحاکمان.ّااصالحّنمی،ّاندّوّجامعهتحاکمان،ّقلبّامّ 

«ّشرابّقدرتّراّدرّجامّعدل»خواندّکهّمیبهّاینّاندیشهّفراّ،دیگرّآنّعصرّوّهرّعصر

ّّ:بریزید

ّّوّ »
 
ّا
ُ
ّق
ُ
ّّول ُهم
 
ّل ّالوا: ّلّ أن  ّّی 

 
م ّ ّلُبّق

ُ
ّّ/.ه ّال

ّه 
 
ّتُّّل ّاّ ُّحّلّ ص 

 
ّل ّّبص  ّالح  ّ؟/ ّوّ إفه ّذا

 
ّیتُّل

 
ّل ّنّ تّ م ّأنّوس  ا

ّتّ  ّعُّض  ّالُسّرّ م ّواّخ 
 
ّل ّّ/ه ّط 

 
ّکّ فیّا ّالعّ ّواب  ّّّ«.دل 

تّاستّّگویم:هاّمیبهّآنترجمه:ّ اکمّ،ّحآیاّجزّباّاصالحّّ/درّحقیقتّ،ّحاکم،ّقلبّام 

ّّپسّهرگاهّبرّکسیّحاکمّگیرد؟/اصالحیّصورتّمی
ُ
درتّقازّیادّنبریدّکهّشرابّ،ّدیدش

ّهایّعدلّقرارّدهید.راّدرّجام

ّ
 
وّدارد.ّگوباّچندّدزدّگفتزندانیّاست،ّهنگامیّکهّّ،نامهجّدرّبخشّدومّنمایشحال

ّّ:سازدخویشّراّمطرحّمیّۀگرانهایّاصالحاندیشهّ،گوّباّدزدّدومودرّگفت

ّقالوُّ»
 
ّالعاد ّّوالُیّا:ّال

ُ
ّّ/ل

 
ّبّ ق ّمّ ّس 

ّبّ وّ نّ یُّّلله ّاورّ نُّّن  /ّمّ عّ ُر
ً
ّضا ّّن 

 
ّرّ أ ّّ/ه ّض 

 
ّّامّ أ

 
ّّ /ُمّیّالظالّ والّ ال

 
ّف ّار ّتس 

ّیّ  ّّالله ّورّ نُُّّبُّجّح  ّع  ّّ ن 
 
ّال ّکّ ّ/ناس  ُخّّی  ر  ّتّ ُّیف  ّح  ّباءّ ع ّّت 

 
ّالش ّّ«...رّ ه 

ّّترجمه: ّعادلگفتند: ّروشنّّ،حاکم ّزمینّرا ّقسمتیّاز ّاستّکه ّخداوند ّنور پرتویّاز

اّحاکمّستمگرمی ّازّمردمّپردهّ،کندّام  ّرا درّّ،کندّتاّبدینهانّمیپایّاستّکهّنورّخدا

ّزیرّعبایّاوّجوجهّکند.

ّ»ّۀنامهایّادبیّنمایشازّجملهّویژگی
 
 :توانّبهّمواردّزیرّاشارهّکردمی«ّجمأساةّالحال

ّغالبّشخصیّ ّگفتمانّّتّهایّّمنسجمّمتنّباّمحوریّ دیالوگّ-
 
 ج.تّحال

ّبرجستهویژگیّ- ّچنان ّاثر ّدراماتیک ّمیّهای ّکه ّاست ّرا ّآن ّتوان
 
ّموف ّاز ترینّقیکی

 .محسوبّکرداتّمعاصرّعربّهایّادبیّ درام

ّبهّ- ّتوانستهزعبدالصبور ّهنرمندی ّو ّدرّخّگرانۀهایّاصالحاستّاندیشهیبایی ویشّرا

 ند،ّبیانّکند.اهایّاویهایّنمایشّکهّدرّواقعّنقابتگویّشخصیّ ّوگفت

یه،ّاستعاره،ّتلمیح،ّتشبّچونّ،هایّادبینواعّآرایههایّبالغیّوّاستفادهّازّاهنرورزیّ-

 ست.ا،ّنزدیکّساختهممتازنامهّراّبهّیکّاثرّادبیّاقتباس،ّکنایه،ّتضادّوّ...ّاینّنمایش

  فراخوانی شخصّیت   -10
ّ

 شفیعی كدكنی در شعرج حّل

ّ»شعرّ
 
دّدرّاوجّایجازّوّفشردگیّوّاقتصاّ،«رهایّنیشابوباغّدرّکوچه»ۀّازّمجموعّ«جحال

ّ»ّ،(economies of literatureادبیّ)
 
ّدهدّکهّدرّعینّتراژیکمیّارائهّجتصویریّازّحال
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ّّ(1387ّ:284ّ)عباسی،ّ«بودن،ّحماسیّوّبرانگیزانندهّاست.
 
تاریخیّّیتشخصیّ ،ّجّحال

ّّاست ّسال ّدر ّه.ق309که ّگشتّ«دارّسرّ »، ّبلند ّاو ّبعد»ّوّاز ّقرن ّسه عطارّّ،حدود

تحریرّکشید.ّّۀبهّرشتّ،دشّراّبهّسبکّعاطفیّوّحماسیداستانّبرّدارّشدنّ،نیشابوری

ّّ،ازّآنّپس
 
درّّزمانّوّمکانّاسطورهّشدّوواردّفضایّبیّ،تّتاریخیجّازّقلمروّواقعیّ حال

ّعارف ّشاعران ّاسطوّرّ،دیوان ّشدّۀبه ّبدل ّآگاهی ّو ّعشق ّقربانی ّو ّ«.رازدانی

ّ(1378ّ:286ّ)فتوحی،

ّ»کدکنیّدرّشعرّشفیعی
 
زندّوّاوّراّاوّکنارّمیّۀساطیرّراّازّچهّرغبارّاّوّردّگ،«جحال

ّ،کندّوّباّمطابقتیّهنریّبینّاسطورهّوّتاریخّمعاصرّخویشمی«ّدوبارهّنمایان،ّدرّآینه»

شخصّبهّدیدّسومّۀاّزاویبشاعرّّ،درّآغازنمایاند.ّهایّانسانّمعاصرّراّمیهاّوّرنجآرمان

ّّۀروایتّاسطوّر
 
ّامّ جّمیحال ّهدفّاوپردازد ّبیانّشرحّّ،ا

 
یستّبلکهّجّنحالّتاریخیّحال

ّ:بیانیّهنریّوّسورئالّاست

وردّّ /«اناالحق»بازّآنّسرودّسرخّّ/باّابرّگیسوانشّدرّباد،ّ /درّآینه،ّدوبارهّنمایانّشد»

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(275:1388ّ)شفیعیّکدکنی،ّّ  «زبانّاوست

ّدرکهنّآینه: ّداردریشه ّجمعیّ.الگوها ّانسانیّوّتجربیاتّبسیاّمعدنّ،خودآگاه ّکهن ر

ّپیش ّاست. ّتجربه»انسانی ّجمعیاین ّناهوشیار ّدر ّموجود ّباستانی ّوسیلّ،های ّۀبه

ّالگوهایّتکراریّآشکارّمی ّآرکیّتایپّیاّکهنشودّکهّیونگّآنموضوعاتّیا ّرا ّالگوهاّها

ّ(115:1390شولتز،ّ«ّ)ّاست.نامیده

ّرمزگونگیّهنریّاستّ،(synaesthesiaآمیزیّ)حسّسرود سرخ: ّبا ّسورئالیستیّکه ّو

ّدرّارتباطّاستّ.،هایّّصوفیانهّبودنّزبانّنقاب

ّمقولّسرود سرخ أناالحق: ّاز ّشطحیات ّاست، ّسورئال ّبیان ّیک ّسبیانۀ ّورئالهای

ّاداممحسوبّمی ّدر ّشفیعیّۀشوند. ّکدکنیّشعر،
 
ّنقابّحال ّمکالمبا ّوارد ّمیج ّ؛شوده

ّّ:جرّمیّشودتاریخیّمنّ-ایبهّروایتیّاسطورهّ،سویهّکهّدرّانتهاایّیکمکالمه

ّ /هایّپیربالیّدارّرفتیّوّاینّشحنهّ /هاستکهّسال /توّدرّنمازّعشقّچهّخواندی؟ّ»

ّّ             ّّّّّّّّّ  (275:1388)شفیعیّکدکنی، «.کنندپرهیزّمیّ /اتّهنوززّمردها

خواهد،ّبلکهّجوابّنمیّ،پرسشّهنریّ.شّآغازینّاینّبند،ّپرسشّهنریّاسترسپ

ّ
 
ّخواندی؟»است:ّنگیزانندهراتفک ّچه ّعشق ّنماز ّدر ّ«تو ّعبارت، کهّ»ّدر

ّّ،«هـــــــــــــــــاستسال ّۀانگیّزکند.ّصلّمی،ّاسطورهّراّبهّتاریخّمتّ «ّها»ّکششّهجایی 
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ّ ّپیرشحنه»شناختگی ّاّ،«های ّخوارّ ّ،«این»ّۀشاّربا ّبرای ّگاه»داشتّاست. ّباّ، ّرا نهاد

آنچهّدرّکنارّوّدسترسّآدمیّاستّوّچشمّوّدلّّشمارندّزیراخوارّمیّ،«این»آوردّنزدیک

ّ ّرا داو ن  ک  ّآ ّچندانمی ّنمیّ، ّارجمند ّو ّدلبند ّرا ّبود.توانداو 1374ّی،ز)کزا« :107ّّّ)

ّاشاّرگویی ّشاعرّبا ّ ّاینّصحن«هایّپیرشحنه»بهّّ«این»ّۀ، ّّۀاسطوّرۀّ،
 
ّبهّتاریخّحال جّرا

ّ ّ:استادهعصرانّخودّقرارّددرّدسترسّهماستّوّلّساختهعصرّخویشّمبد 

ّ/ّ-مستیّوّراستیّ- /هایّمستیدرّلحظهّ /چاکّنشابوررندانّسینهّ /نامّتوّرا،ّبهّرمز»

ّ(276:1388)شفیعیّکدکنی،ّّ«تکرارّمیّکنندّ/ستهّزیرّلبآه

ّسّ:«به رمز» ّبرّجامعهّحاکمّاستبیانگرّخفقانّو ّمؤلفهّ.انسوریّاستّکه هایّیکیّاز

ّسانسورکاربردّنقابّدرّشعرّمعاصر،ّرهاییّّوّگر ّخودکامهّیزّازّسد  ّاستّ.ّحاکمان 

ارایّکسیّراّیّ،«هایّمستیلحظه»استّکهّجزّدرّ«ّراستی»ّ،نامّتوّ«:مستی و راستی»

ّگفتنّآنّنیست.

ماّّ/ّانبوهّکرکسانّتماشاما:/ّّ/بودیّ/ّماتّدارت،ّخموشّوّۀرویّچوبّ/ّوقتیّتو،»

ّ(277انّ:)همّّ«ماندیمّسکوتهمسانّوّهمّ/ّ-مأمورهایّمعذورّ-ّّ/هایّمأمورشحنه

ّبرداّرّۀعطارّباّبیانیّهنریّوّحماسی،ّصحن
 
ّ:کشدگونهّبهّتصویرّمیینجّراّاکردنّحال

ّچشمّگردّهمه،هزارّآدمیّگردّآمدندّوّاوّصدّ.حسینّراّببردندّتاّبکشندّ،پسّدیگرّبار»

ّ(1370ّّ:205ّّ،یشابوری)عطارّنّ«حق،ّحق،ّحق،ّاناالحق»گفت:ّگردانیدّوّمیمیبر

.ّزندمی«ّهزارّآدمیصد»آنّّۀراّبرّچهّرّ«انبوهّکرکسانّتماشا»نقابّّّّ،کدکنییشفیع

باّ«ّهمسانّوّهمسکوت»ّ،آنّمردمانیّکهّازّترسّیاّجهالتّوّجمودّفکریّ،درّبیانّاو

ّ
 
ّجال

 
ّحال ّمیجدان، ّدار ّبر ّرا ّتاریخ ّنکّ های ّانسان ّشند، ّبلکه ّکرکسان»یستند «ّانبوه

نمادّوّّ.استشدهّاستّکهّبهّنقابّبدلّنمادینوّّرمزیّتصویریّاینّعبارت،ّهستند.ّ

ّثمّرهانشانه ،ّ ّنشانهۀ ّو ّنمادها ّهمین ّراه ّاز ّو ّهستند هاستّکهّآفرینشگریّناخودآگاه

ّعرّیاّنویسندهّپیّبرد.ّتوانّبهّشناختّناخودآگاهّشامی

ّبالغت ّعلم ّنظر ّمحق ّ»ّ،از ّنمبرخی ّرا ّنقاب ّمیقان، ّشاعرادی ّکه ّراّّ،دانند آن

ّبهّصدایّخویّزیندگمیبر ّمیّشتا ّنقابّرا تّببخشد. ّدانستّامّ عینی  ّراّتوانّرمز ّرمز ا

گراییّوّدرامیّهایّرمزّوّدارایّابعادّعینییکیّازّجلوهّ،توانّنقابّخواندّزیراّنقابنمی

ّازّنمادّهنریّکهّنشّ،همینّامرّوّاست متمایزّّ،گرفتهّازّناخودآگاهّفردیّاستتئآنّرا
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فقطّباّنمادهایّجمعیّّ،بّمحصولّناخودآگاهّجمعیّاستچونّنقاّ،میّکند.ّازّسویی

ّ(1385ّ:162)عباسی،ّ«ّمیّتواندّمشترکّباشد.

ّ«.خاکّروییدّمردیّزّ/هرّجاّکهّبردّ/بادّسحرگهانّ/خاکسترّتوّرا»

ّ(277:1388شفیعیّکدکنی،)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

اینّّند،ّدرّکنارّتندرّعشقّوّشوقااندیش،ّفراترّازّزمانّوّمکاندلّروشندانّروشنمّر

نّگونهّیاّکدکنییعیگرّشفیدّییجا.ّ«نیستّسواریّبیشطفلّنی»زمانّوّمکانّّ،مردان

ّد:یسرایم

ّگهّملحدّوّگـهّدهـریّوّکـافرّباشـدّ

ـــاییّرا ـــذابّتنه ــــشدّع ـــدّبچـ ّبای

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّگهّدشـمنّخلـقّوّفتنـهّپـرورّباشـدّ

ّمردیّکـهّزّعصـرّخـودّفراتـرّباشـد

ّ(490:1376)شفیعیّکدکنی،

ّّّّ«ّّ
 
رارّدارم،ّاکنونّدرّمعرضّمرگّق»بودّکهّراّخوشّدریافته«ّاینّنکتهّّ،دارّجّبرّسرّ حال

ینّهاّبسپارند،ّکمترکشتهّشوم،ّبرّدارمّکنند،ّبسوزانندم،ّخاکسترمّراّبهّبادهاّوّامواجّآب
ّ:1379)میرآخوری،«ّدهدهایّعظیمّراّنویدّمیترّازّکوهقخاکسترم،ّحقیقتیّمحق ّّۀذرّ 

ّۀدرّشعرّخویش،ّبهّاسطوّر«ّهرجا»ردّباّکاربکدکنیّشفیعیّّ(25
 
ج،ّصورتیّجهانیّحال

ّّۀرینندایّکهّدرّهرّزمانّوّمکان،ّآفاسطورهّ؛دهدمی
 
یّجّدرّرؤیاهاّوّحتّ مردیّچونّحال

ّت.آنّجوامعّاسّتواقعیّ درّ

ّباغ» ّکوچه ّنشابوردر ّترنمّ/های ّبه ّشب، ّنیمه ّّرّ/مستان ّتو ّسرخ ّ/بازّ/اآوازهای

ّ(277:1388کنی،)شفیعیّکّدّ«ّ.هاستنامتّهنوزّوردّزبانّ/وارّزمزمهّکردندترجیح

ّاندیش ّنیشابور»ّ،کدکنیّشفیعیّۀدر ّاستیکّآرمان« ّترنمّآرمانّ؛شهر ّکه شهری

ّستّوّشایدّنمادیّازّایرانّیاّجهانّیاّهرجاآوازهایّسرخّعاشقانّاسطورهّاّ،مستانّآن

ّ ّآزادمردانّحقیقیّهستند. ّآن ّساکنان ّقولّکلود»که ّبه ّقومّبنا شناسّلویّاستروس،

ّهّر ّعالم،معاصر، ّسراسر ّدر ّمیّکس ّقلمداد ّاسطوره ّهمان ّرا ّاسطوره ّ«کند.یک

ّکّ(1389ّ:27،)ستاری ّهنری ّهنوز»اربرد ّاسطوّر« ّتداوم ّشعر، ّپایانی ّمصراع ّۀدر

ّحقحق ّو ّاندیشی
 
ّحال ّآیندهگویی ّتا ّو ّاکنون ّتا ّتاریخ ّبستر ّدر ّرا ّّ،ج شود.ّیمیادآور

ّّکشدّکه:فریادّمی«ّحصارّجادوییّروزگار»گاهّدرّشعرشّبرّخفتگانّشفیعیّکدکنی،ّ

ّعرهن
 
ّ(508:1388)ّشفیعیّکدکنی،ّّ کجا؟ دار/ّبهّکجاّرفتّۀج/ّبهّسرّچوبهایّحال

ّ
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 گیری و تطبیق پایانینتیجه -11

ّتطب: هاتفاوت - ّیدر ّ ق  ّفارسّدرّنقابّفراخوانیّشگرد ّنماّیشعر منظومّّیهانامهشیو

ّ،منظومّیهانامهشینّاستّکهّّنمایاّ،نخستّ:گرددینّدوّمیآنچهّموجبّتفاوتّاّ،عرب

ّیهانقابتوانندّنسبتّبهّشعرّمعاصرّفارسیّدارندّوّمیّیشتریبّیپردازتیتوانّشخص

ّ ّخودّجایّدهندّمتعد  ّدر ّفارسامّ دیّرا ّشعر ّدر ّدلّ،یا ّفرصتّّبودنلّکوتاهیبه شعرها،

ت استشخصی  ّّدراینکهّّ،دوم.ّپردازیّکمترّمهی  ّیزبانّابزارّمنظوم،ّیهانامهشینمانقاب 

اّدرّامّ ّدرّحالّدگرگونیّاستّشینماّیهاتیگرّوّمتناسبّباّشخصیدّیتیغاّیاستّبرا

ّفارسیّشعر ّمعاصر ّدارد، ّبیشتری ّاعتبار ّزبان ت ّدرنیاّ،سومّ.ادبی  ّیهانامهشینماّکه

ّیعّوّهنرورزوّدرّآنّازّتصنّ ّشودیمنامهّدرّنظرّگرفتهّنمایشاتّتماشاگرّ یروحّ،منظوم

اّّشودّیزّمیشاعرانهّپره ابهامّّاست،کارّرفتههّهاّبکهّنقابّدرّآنّشعرهایّغیرنمایشیدرّام 

اتّنابّوّماّۀجوهّر»ارزشّادبیّاستّ.ّابهام،ّّ،ّیکیگوّرمزواّر متنّّندگارّاستّوّبرایادبی 

ّ(1387ّ:30)فتوحی،ّ«ّ.شودادبی،ّارزشّوّفضیلتّمحسوبّمی

ّّۀسیدرّمقاّ،کهّذکرّشدّیعالوهّبرّموارد
 
،ّوّعبدالصبورکدکنیّیعیشف،ّجنقابّحال

ّدرّیوّاخالقّیاجتماعّینکهّپندّوّاندرزهایازّجملهّاّ؛زّوجودّداردینّیگریدّیهاتفاوت

ّّیتراژد
 
ّاستّامّ حّیصرّ،جّعبدالصبورحال

 
ّدرّنقابّحال مّوّیرمستقیغّ،کدکنییعیجّشفا

ّّیتراژد»ّعبدالصبورّدرّیهایرسازیتصوّزیاستّوّنّیهنر
 
ّ،یوّهنرّیازّنظرّادبّ،«جحال

شهّازّیانّاندیبّیاوّبراّاست؛کدکنیّّیعیشفّیهایرگّرینسبتّبهّتصوّیترنییسطحّپاّدر

ّمیتشب ّو...بهره ّاستعاره ّو ّامّ یگیه ّزبانّشفرد ّّنیکدکیعیا ّاوج ّهنیكّبیدر بهّّ،یران

ّرود.ّیشّمیپّییگراوّنماّدّیرمزوارگّیسمتّوّسو

ّفکرّ:هاشباهت - ّاشتراکات ّباب ّعقّیدر ّشاعریاّیدتیو ّدو ّنقابّّ،ن ّاز ّاستفاده در

ّیشخص
 
ّشعرشانتّحال ّایمّ،جّدر ّکردیتوانّبه ّاشاره ّنکت:نّموارد ّکاربردّۀ ّدر برجسته

ّشخص ّینقاب
 
ّحال ّات ّنزد ّدر ّشاعریج ّدو ّّیگراصالحّ،ن

 
ّاستحال ّصالحّّ.ج ّشعر در

ّّ،عبدالصبور
 
اصالحّ،ّنّاستّکهّجامعهیاّ،اششهیاستّوّاندّیاسیكّمصلحّسی،ّجّحال

ّآنینم ّحاکمان ّاصالح ّبا ّمگر ّشفّگردد ّشعر ّدر ّشخصینّکدکنیّیعیو ّیز
 
ّحال ّ،جت

دهّیعقّاستّکهّدرّراهّدفاعّازّیشانیمبارزانّوّآزاداند زانندهّاستّوّنماد ّیوّبرانگّیحماس

ّیبازندّتاّبهّّیجانّمّ،شیخوّیهاوّآرمان
 
ّتّجانّببخشندّ.كّمل
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دردّعبدالصبورّدرّ ت.اس شاعردوّّۀیشدشعرّوّان گریمشتركّدّیژگیو ،مداریانسان

ّ
 
قابّنمعاصرّراّازّپسّّیایاوّدردّوّرنجّروشنفکرانّدنّ.دردّانسانّمعاصرّاست،ّجنقابّحال

ّّهایدردّوّرنجّهنریّ
 
نّیشاعرّبّزینّکدکنیّیعیدرّاشعارّشفّکشد.یمریتصوّبهّّ،جحال

اصرّانسانّمعّیهاهاّوّرنجسازدّوّآرمانیبرقرارّمّیوندیپّ،شیخّمعاصرّخویاسطورهّوّتار

ّوعبدالصبورّصالحّکهّّنّاستیاّ،گریقابلّتأملّدّۀنکتّّّ.اندینماّیمّباّشگردیّهنریّرا

ّیهاتینّشخصیفّوّازّبشّراّازّمنبعّتصوّ یخوّیشعرّیهاشترّنقابیبکدکنی،ّیعیشف

ّکردهیگزّ،یصوف ّیدلّ.اندنش ّگزینشل ّصالحّّکدکنییعیشفّییآشناّها،این و

 ّ.فّاستنّتصوّ ییباّآعبدالصبورّ

 

 ها یادداشت
ّراوندّزندیقّزنده،.1ّ ّّّّّ.روشن 

هّشدمّکهّّبعدهاّ...ّ.2ّ -یناّ،استّوّدرّعربیزبانّفارسیّبودهتأثیرّتحتّّ،«ابنّراوندی»متوج 

ّجاهلکرارّگونهّت ّعاقلّوّجاهل  ّ»شعرّّ،دانممیّمنّتاّآنجاّکهّوجودّنداردّ...ّعاقل  «ّندهّززندیق 

ّکتابّ ّ«دومّآهویّکوهیّۀهزاّر»در ّسرّدرسّادیبّوّطرزّخواندنّاوهایّآغازیجرقه، ،ّاشّاز

ّّشد.هاّبعدّسرودههاّوّسالبودّتاّسالشکلّگرفتهّدرّذهنّمن،ّیّابنّراوندیخواندنّشعرّعرب

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(43:1388،عیّکدکنی)شفی

245ّّابنّراوندی،ّوفات:ّّابوالحسینّاحمدّبنّیحییّبنّاسحاق،.3ّ
 
ّ .مّوّفیلسوفقمری،ّمتکل

ّنیّسواریّ.4ّ ّبیدلّدهلوی:ّبرق،ّباّشوقمّشراریّبیشّنیست./ّشعله،ّطفل  اشارهّبهّاینّبیت 

ّ.بیشّنیست

ّ

 فهرست منابع
ّمرکز.نشرّّتهرانّ:ّ.ل متنیساختار و تأوّ(.1389)ّبابك.ّ،یاحمدّ-

ّ.«ثارشآوّاشعارّصالحّعبدالصبورّباّاستفادهّازّّیبهّزندگّینگاه»ّ(.1381)ّ.دیحمّ،انیاحمد-

ّ.178-157ّ،ّصص53شمارۀّّ.دانشگاه تهران یات و علوم انسانیادب ۀدانشکد ۀمجل

ّروت:ّدارّالساقی..ّبیالصوفیه و السریالیةّ(.1992)ّس،ّعلیّاحمدّسعید.یادونّ-

ّسخن.ّتهرانّ:ّ.گل سرخّریاز سرود باران تا مزامّ(.1381)ّ.یسوار،ّموساّ-

الیوتّّاس.ّبررسیّتطبیقیّشعرّوّاندیشۀّتی.(.ّ»1391)ّ.نرگسّسنایی،ّحسنّوّاکبریّبیرق،ّ-

ۀّ،ّشماّر3دورۀّّ.های زبان و ادبّیات تطبیقیپژوهش«.ّاساسّمؤلفۀّمدرنیتهوّاحمدّشاملوّبّر

ّ.66ّ-43،ّصص4
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-66صص،72ّۀشماّرّ.شینما ۀمجلّ.یترجمهّجاللّستارّ(.ّنقاب.1382).ییبدوئن،ّژانّلوّ-

69ّ.ّ

 .ّتهران:ّثالث.شابورین یستجوجدر (.1379ّ)ّ.یمرتضّدوست،بشّرّ-

ّنمادگرایی»ّ(.1386)ّدیوید.ّبیدنی،ّ- ّحقیقتّّاسطوره، ّو ّمختاریان«. ّبهار ّ.ارغنونّ.ترجمۀ

ّ.181-161،ّصص4شمارۀّ

ّ ّنیونگ و دید ، یفروّ(.1388)ّکل.یماپالمر، .ّ ّمحمودمحم ّترجمۀ ّغالمرضا ّو .ّیدّدهگانپور

ّتهران:ّرشد.

ّسخن.ّ.ّتهران:آفتاب ۀدر سای .(1380)ّتقی.ّپورنامداریان،ّ-

هّ(.1390)ّتقی.ّپورنامداریان،ّ- ّسخن.ّتهران: .سفر در م 

ّهیمروت:ّدارالکتبّالعلیبّ.یالطبعهّالولّ.صّلح عبد الصبور(.1993ّدرّ.)یضون،ّحیقّبیتوفّ-

ّّ.یرمز و مثل در روانکاوّ(.1366)ّگران.یدّارنستّوّجونز،ّ- ّتهران:ّیجاللّستارترجمۀ .

ّتوس.

ّجمشیدی،ّدادخواه،ّ- ّو ّلیالّحسن ّگفت(.»1386). ّعنصر ّتطبیقی ّمقاماتّّوبررسی ّدر گو

ّّ.مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازّ«حریریّوّحمیدی ّشمارۀ26ّدورۀ ،2،ّ

ّ.143-125صص

ّّ.مرواریدّتهران: .فرهنگ اصطّلحات ادبیّ(.1383)ّسیما.ّداد،ّ-

ّاسالم)یشناسجهان اسطورهّ(.1389)ّجالل.ّ،یستارّ- ّتهران: .(اسطورهّدرّجهانّعربّو

ّمرکز.نشرّ

ّ.تهران:ّنگاهّ.شعرها مجموعه آثار دفتر یکم :ّ(.1392)ّاحمد.ّشاملو،ّ-

ّ.سخنّتهران:ّ.معاصر عرب شعر  (.1380)ّدرضا.محم ّّ،یکدکنیعیشفّ-

ّسخن.ّّتهرانّ:ّ.یكوه یدوم آهوۀ هزار ّ(.1376)ّ.درضامحم ّّ،یکدکنیعیشفّ-

 سخن.ّ.ّتهران:صداها یبرا یانهییآ(.1388)درضا.ّمحم ّّ،یکدکنیعیشفّ-

ّمحم ّکدکنیشفیعیّ- ،ّ ّسیّر»ّ(.1388)درضا. ّادیبۀ ّما -31صصّ،71ّۀشماّرّ.بخاراّ.«استاد

62.ّ

ّشولتزدّوّ،شولتزّ- ّو ّآلن.ّ،ان ّیحییّنظرّیۀهای شخصّیتّ(.1391)ّسیدنی ّترجمۀ ،
ّ.ویرایشّتهران:ّدی.محم ّدسیّ 

ّبیحبترجمۀّ.ّشعر معاصر عرب یکردهایرو(.1384ّ)ّاحسان.ّعباس،ّ-
 
ّ.ّتهران:یهّعباسالل

ّسخن.

ّبیحبّ،یعباسّ-
 
ّتهران:ّسخن.ّ.بارانۀ نامسفر ّ(.1387)ّه.الل
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ّبیحبّ،یعباسّ-
 
ّتحلککاّر»ّ(.1385)ّ.هالل ّبا ّ)همراه ّشعر ّنقابّدر ّیرد ّشعر ّنقابّدر ّدو .ّمل

ّ.173-155صص،152ّّۀشماّرّ.مشهد یو علوم انسان اتادبّی  ۀدانشکد ۀمجلّ«سرشك(

ّدارالعوده.ّروت:یبّ)المجلدّالثالث( .وانیالدّ(.1998)ّ،ّصالح.عبدالصبورّ-ّ

ّارالعوده.دّروت:یب .ةـکاملاالعمال الشعریه الّ(.2006)ّعبدالصبور،ّصالح.ّ-

ّنقد معاصر عرب  شعر وۀ س در عرصیادونّ(ّ.1383عرب،ّعباس.ّ)ّ- نّیدّحسیّ سترجمۀّ.

ّ.ّیمشهد:ّدانشگاهّفردوسّ.یدیّ س

ّرجبعلّ- ّتحلّیبررس»ّ(.1389)ّ.یعسکرزادهّطرقبه، منظومّّیهانامهشیتّدرّنمایلّشخصیو

ّ.87ّ-69صص،ّلاوّ ّۀ.ّشماّرمطالعات زبان و ترجمه.ّ«وتیاس.ّالّ.یت

 توس.ّکلسون.ّتهران:یحّنی.تصحّایاالول ةرتذك(.1370ّ)ّ.ّ،ّفریدالدینیشابوریعطارّنّ-

ّوسسهّالعربیهّللدراساتّؤ:ّالمبیروتّ،معجم المصطلحات االدبیهّ(.1986)ّابراهیم.ّفتحی،ّ-

ّ.النشر

مجلۀ  «.معناّیگیتاّچندّّلّییارزشّابهامّازّدومعنا(.ّ»1387،ّمحمود.ّ)یرودمعجنّیفتوحّ-

ّ.36-17صصّ،62ّّۀّشمارّ.ت معلمیدانشگاه ترب یات و علوم انسانیادب ۀدانشکد

 .ّتهرانّ:ّسخنّ.ریبّلغت تصو(.1378ّ)ّ،ّمحمود.یرودمعجنّیفتوحّ-

تهّبهّیسانّپسامدرنیون نشّرمایلّگرایدّل»ّ.(1391)ّ.ینعلیحسّ،یوّقبادّیدعلیّ زاده،ّسقاسمّ-

 .61-33صص،21ّّۀشماّرّ.یپژوهادبّ.«ریاساطّیایاح

ّمرکزّ.نشرّ.ّتهران:ّیمعانّ(.1374ن.ّ)یالدرجاللی،ّمیکزازّ-

ّّ.علمیّوّفرهنگیّتهران:ّ.دّدهقانی.ّترجمۀّمحم ّاسطوره(.1384ّ)ّکلوپ،ّلرنس.-

درّتئاترّقرنّبیستمّّبررسیّعللّبازخوانیّاسطوره»ّ(.1386)ّچیترا.ّرهبر،وّّژالهّکهنموییّپور،ّ-

ّ.43-54صصّ،37ۀّشماّرّ.ات معاصر جهانپژوهش ادبّی ّ«.فرانسه

ّلوینیماسّ-   یاز زندگّچهار متن منتشرنشدهّ(.1378)ّ.ییون،
ّ

ّّ.جحّل قاسمّترجمۀ

ّ.ادآورانیتهران:ّّ.یآخورّریم

  یتراژدّ(.1379قاسم.ّ)ّّ،یرآخوریمّ-
ّ

ّ.یعیتهران:ّشفّ.كهنّج در متونحّل

ّ:ّیوّعربّیفارسّدرّآثارّدوّشاعرّیامیخّیشیمرگّاند»ّ(.1389)ّوّهمکاران.ّفرزادّ،ییرزایمّ-

ّنادرپور ّنادر ّو ّعبدالصبور ّیقیات تطبیزبان و ادب یهاپژوهشّّ.«صالح ،1ّّۀشماّرّ.

ّ.177-159صص

- Alex  preminger & t.v.f. Brogan . (1993) The new princeton Encyclopedia of 
poetry and poetics .  prinecton university press.ّ 
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