
 

  
  
  

  171 -153 صص، م2011 /ش. هـ1390 بهار ،18بيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شماري انجمن ايراني زبان و ادمجله

  

  گرايي اجتماعي در شعر صالح عبدالصبورواقع

  1لمراسكي حسن گودرزي دكتر 

  چكيده

 در  كـه ، گرايشي باشدمي ، اجتماعي   گرايش رئاليسم تأثيرگذارِ  عبدالصبور يكي از شاعران       صالح
هاي ناگوار تحوالت سياسي و اجتمـاعي در ادبيـات    ور بازتاب پيامدمنظ به،  دوم قرن بيستم  ةنيم

ـ    نقد اصالح   را واقعيات موجود جامعه  ،  ي و .دآممعاصر عرب پديد   چـون آن را    و   كـرد     هگرايان
تا با سالح كسب كند  معرفت ، كه قرار است در آن نشيني پناه برد؛ عزلتي به گوشهتأثير يافت بي

اين مقاله با روش تحليل محتوا ضمن       .  خويش بپردازد  يه جامع  ات تلخ دانايي به مقابله با واقعي    
نمودهاي چشمگيرتر    به عنوان مصلح اجتماعي،    ،عرفي عبدالصبور  م تعريف رئاليسم اجتماعي و   

  .رنج و خستگي فقر، شر،:كه عبارتند ازنمايد  را بررسي ميهاي رئاليسم اجتماعي ويگرايش
  

  .عي، شرّ، فقر، رنج، خستگي اجتما رئاليسم: ها كليد واژه
  

  مقدمه
نـويس    موپاسـان،رمان . پردازد   مي  هاي موجود در جامعه     گرايي به واقعيت       يا واقع   رئاليسم
    و ارائـه     كشف«:  تعريف كرد   گونه  ، رئاليسم را اين   1887در سال ) 1850-1893(فرانسوي
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 گونـاگوني  هـاي   شـاخه  بـه    رئاليـسم ). 147سيدحـسيني، (»چه انسان معاصر واقعاً هـست   آن
 مقالـه   ايندر ... ، جادويي و رئاليسم اجتماعي، انتقادي، خام: شود كه عبارتند از    مي  تقسيم
  .شود ميوتحليل  عبدالصبور، بررسي و تجزيه  اجتماعي در شعر صالح رئاليسم

را در اوايــل  كـه اســتالين آن   زيباشــناختي و ادبـي اســت  سـبكي « اجتمــاعي  رئاليـسم 
 مناسـب جوامـع كمونيـست معرفـي، و بـر اتحادجمـاهير               عنوان تنها سبك    ه ب 1930ةده

  ).2/10/88، دنسي(»شوروي تحميل كرد
  توجه به انسان و مشكالت او در جامعه        اجتماعي،   هاي رئاليسم   ترين مشخصه   از مهم 
ات جهـان، ايـن اسـت          «زيرا  است؛   كـه در آن انـسان   اهميت رئاليـسم اجتمـاعي در ادبيـ  
اي منطقـي     بـر شـالوده   اي عادالنـه   موانع ترقي اجتماعي چيره شود و جامعـه    تواند بر   مي

 بنابراين اهميت دادن بـه انـسان و برطـرف كـردن مـشكالت             ).294ساچكوف،(»پديد آورد 
 ؛ ايـن نـوع مكتـب ادبـي اسـت           تـرين رسـالت     ، مهـم  ...از قبيل ظلم،فقر،رنج و   اجتماعي  

 اجتماعي به ادبيات جهان عبارت بـوده       يسم رئال ة نوآوران  ترين كمك   مهم«عبارت ديگر     به
،   ، انـسانيت     تالش خالقانه  - بشر  هاي طبيعت    تقويت و رشد بهترين جنبه      است از تجسم  
، وحشيانه، حيواني و خودخواهانه       چه پست      در وجود مردم، و طرد هرآن      -ها  و مانند اين  

ده است كه عبارتند از      پست بررسي ش    ، مظاهر اين صفات      در اين مقاله   )248،  همان(»است
  . و نارضايتي از شرايط موجود ،  ظلم، فقر، رنج، خستگي دروغ، سركشي

. 1: كنـد   ادبي دو هدف بسيار مهـم را پيگيـري مـي          ي  عنوان مكتب    اجتماعي به   رئاليسم

گيرند، نه در تقابل بـا    درآن فرد و جامعه در كنار هم قرار مي زيراتوجه به فرد و جامعه؛      

در ) 1913-1970(گلـدمن   شناسان قرن بيستم، لوسين     رين جامعه ت   از بزرگ   يكي .يكديگر

 اثر بيـانِ   تنهايي مورد نظر نيست، بلكه در آفرينش هنري، يك فرد به    «: گويد  اين مورد مي  

    اجتماعي آن  مهم ديگر رئاليسم هدف. 2 )13آدورنو و ديگـران،  (»نوعي آگاهي جمعي است   

ات رئاليـستي        دهد و اين قضيه     سان قرار   كه ادبيات را در خدمت ان       است نزد بزرگان ادبيـ 

هاي عصرخويش ارتباطي عميق      تولستوي ملقّب به انسان انسانيت كه با نابساماني        «مانند

و  «)85مرزوق،(»داند  چخوف كه انسان را محور و ستون هستي مي        « و   )161الغمري،(»داشت
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 و نمـود خاصـي       ، جلـوه  )93 ن،همـا (»طبيعت است ة  گوركي كه معتقد است انسان سازند     

كُنـت، نـاظر بـر همـين          شناسي جديد،  اگوسـت       بنيانگذار جامعه  ة نيز ايده و انديش    ؛دارد

 همـين   ة و در سـاي    )42 عـادل،   شريح(»چيز است   انسان، همه «: معتقد است وي  .  است  هدف

جود آمـد كـه   و  به(Engaged Litrature)نام ادبيات متعهد يا األدب الملتزم  تفكر، ادبياتي به

شـمارد كـه بـه        را ارزشمند مـي      زماني آن  ، دانسته   و جامعه   ادبيات را در خدمت انسانيت    

  .)35نعيمه،( به زيبايي بيان كند  نيازهاي او را در جامعه،انسان و مشكالت او توجه كرده

 توجه دارد و توجـه بـه فـرد و نيازهـاي               اجتماعي به فرد و جامعه      بنابراين، رئاليسم 

 شعر  ةوظيف«: قول شاعر آلماني هولدرلين     داند و به     مي   ورود به جامعه   ة او را مقدم   واقعي

 تفكـر   و اين) 59، فضل(»كند تبديل جهان به كلمات است؛ چرا كه شعر واقعيت را بيان مي   

عبدالـصبور، عبـدالوهاب بيـاتي،        صالح:  چون  نمايندگان بزرگ اين نوع ادبيات هم     «را در   

 شـعر محمـود       اول ة دوم شـعر نـزار قبـاني و مرحلـ          ة، مرحلـ    زيعبدالمعطي حجا   احمد

  .)35جحا، خليل(» بينيم درويش مي

ه        اين نوشتار بر آن است     يعنـي    بـه هـدف اصـلي آن         تا رئاليسم اجتماعي را با توجـ   

ـ   ، در شعر يكـي از مهـم          او در جامعه     به انسان و مشكالت     توجه رين شـاعران نـوگرا و   ت

وتحليل كند و بـه ايـن سـؤال     عبدالصبور، بررسي و تجزيه  رب، صالحرئاليست ادبيات ع  

عبدالصبور بروز و ظهـور          در شعر صالح    رئاليسم اجتماعي چگونه  : اساسي پاسخ دهد كه   

  است؟يافته 

  

   تحقيقيهفرضي

رئاليـسم اجتمـاعي چگونـه در شـعر         «كـه      به سـؤال ايـن مقالـه مبنـي بـر ايـن              با توجه 

كـه     ما بر ايـن اصـل اسـتوار اسـت          ةفرضي» است؟يافته   و ظهور    عبدالصبور، بروز   صالح

 ةصورت شرّ و نمودهاي آن يعني فقر، رنـج و خـستگي، در انديـش                رئاليسم اجتماعي به  

  .عبدالصبور ظهور پيدامي كند
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  هدف تحقيق

هدف اين تحقيق، ارائة تصويري عيني از نمودهاي رئاليسم اجتماعي در آثار عبدالـصبور        
  عنـوان مـصلح     هاي او در بيدارگري جامعه و نيـز معرفـي عبدالـصبور بـه               هو تأثير انديش  

  اجتماعي، است

   تحقيق روش

ها و قصايد مرتبط بـا   روش تحقيق در اين مقاله تحليل محتوا است و واحد تحليل، بيت         
هــايي از نمايــشنامة  رئاليــسم اجتمــاعي در برخــي از قــصايد عبدالــصبور و نيــز بخــش

  است» سوگنامة حالج«
  

   تحقيقيهپيشين

   :عبدالصبور، مقاالت متعددي به نگارش در آمده است در مورد صالح
عبدالـصبور بـا اسـتفاده از     نگاهي بـه زنـدگي و اشـعار صـالح    «اي با عنوان     مقاله .1

ـات و علــوم انــساني دانــشگاه تهــران     ة دانــشكدة در مجلــ» آثــارش ادبيـ
عبدالـصبور   الح، چاپ شده كه در آن زندگي و اشـعار صـ   )164-163(53ةشمار

 ).157احمديان،  .( شده است با استفاده از آثارش بررسي و تحليل

تخصـصي  ة  در مجلـ  » عبدالـصبور     در شعر صـالح     پردازي  نماد«اي با عنوان      مقاله .2
ات، دانـشكد      ات و علـوم انـساني دانـشگاه مـشهد شـمار         ة  زبان و ادبيـ 37ةادبيـ 

سياسي، اجتمـاعي و دينـي   چاپ شده كه در آن نمادهاي مختلف    )147درپي  پي4(

 .)147سيدي،( استشدهدر شعر عبدالصبور  بررسي 

�  {�� +MB����   _S 7   �3:.«اي با عنوان      مقاله .3:Y����Ye «     ةبه زبان عربـي، در مجلـ 

 مرگ در شـعر     ةچاپ شده است و در آن به پديد        8ة  شمار» العربية وآدابها   اللغة«
   وبـوي صـوفيانه   داراي رنـگ كـه    شـده اسـت    اين شاعر نوگراي مصري پرداخته    

 ).123ميرزايي،(است
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  صـالح : انديشي خيامي در آثار دو شاعر فارسي و عربـي           مرگ«اي با عنوان      مقاله .4
 چاپ شده   2ة   زبان و ادبيات تطبيقي، شمار     ةدر مجل » نادرپور عبدالصبور و نادر  

ـ     كه در آن به تأثير نگـاه مـرگ          است   ايـن دو شـاعر،     ة خيـامي در انديـش     ةگريزان
اي كه رئاليسم اجتماعي را در        ولي تاكنون مقاله  ؛  )129ميرزايي،(پرداخته شده است  

 .عبدالصبور بررسي نمايد، به نگارش درنيامده است شعر صالح

  

       صالح عبدالصبور
ة  بـراي تحـصيل در رشـت       1947در سال به دنيا آمد و      در زقازيق مصر     1931وي در سال  

ــشگاه  ــي وارد دان ــات عرب ــان و ادبي ــال زب ــد و در س ــاهره ش ــارغ1951 ق ــصيل   ف التح
 ؛كرد   و أبوالعالء، پيروي مي     سرود و از متنبي     قدما شعر مي  ة  شيو   نخست به  )165بدوي،(شد

 بـه شـعر نـو       1951 سـال    دنبال آن از    اليوت و كافكا آشنا شد و به      . اس. سپس با آثار تي   
رزه براي پيـروزي حـق   ، عشق و مبا هاي او، نوجويي، انسانيت  انديشه ةعصار. روي آورد 

  .است
  بينانـه  هـاي واقـع   گرايي و نگـاه   واقع،رين خصوصيات شعر امروز عربت يكي از مهم 

كـه     تا حـدي اسـت       اهميت اين قضيه   .است  نسبت به مسايل و حقايق موجود در جامعه       
دانـد و اصـول       گرايـي مـي      يكي از عوامل اصلي ظهور شـعر آزاد را واقـع            المالئكه  نازك

كـه    چناناست؛   واقعيت اجتماعي نيز ناظر بر اهتمام نويسنده و هنرمند به ترسيم      رئاليسم  
 ) 33اســوار،(كوشــد در بازتــاب ســتيز و كــشمكش اجتمــاعي طبقــات بــسيار مــي      

كه در اشعار خـود مـسايل و مـشكالت انـسان               شاعراني است   عبدالصبور، ازجمله   صالح
  .كشد تصوير مي امروز را به

گردد و از مشكالت جهـان عـرب             در شعر نو محسوب مي      مشاعران پيشگا جملة  او  
هـا را از نزديـك لمـس     خـويش آگـاهي دارد و آن  ة و جامع )  فلسطينة  قضي(خصوص  به
عنـوان   كه او را به هاي گوناگون زندگي است شعر او آكنده از صحنه  ؛ به اين سبب     كند  مي

  :تگراي ادبيات معاصر عرب معرفي نموده اس  شاعر رئاليست جامعه
1��  �D��3� 7�/�¢ å  /7 *��ß  �D�
f�� ·�:g   / ¤�l�S� 1�:��5�ß)��:Y����Ye���(  



158 انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي يهمجل

  )  صدا چون مار بي/  چون دزد در درون سكون /  اندوهي در شهر امتداد پيداد كرد  ( 
آرام    و آرام   وستم بر مردم سايه افكنـده       خاطر ظلم    و اندوهي كه به      حزن ازعبدالصبور  

 داده اسـت،   هـا رواج   كرده و اضطراب و نااميـدي را در ميـان آن          ها رسوخ   آندر زندگي   
  . كند اجتماعي ناخوشايند، ياد مية پديديك عنوان  آورد و از آن به ميان مي سخن به

ة زندگي و توجه به انسان در هم      ة  هاي شعر معاصر، بيان واقعي تجرب       يكي از ويژگي  
عبدالـصبور نيـز،    . )50اسـوار، (است... و بزرگي و  حاالت اعم از رنج و شادي و فرودستي         

هـا   آن بـا  گراي اجتماعي، به اين امور پرداخته و با نگاه انتقادي خود،       عنوان شاعر واقع    به
كـه شـاعر باشـد،     كه شـاعر قبـل از ايـن    چرا كه وي معتقد است؛ استبه ستيز برخاسته    

. اسـت   موجـود در جامعـه    هاي    او بيان مشكالت وكاستي   ة  رو، وظيف   انسان است و ازاين   
ـ    بـزرگ  ، صداقت، آزادي و عدالت    ،ها  رين فضيلت ت  كه بزرگ    بر اين باور است    وي   رين ت
هـايي از تفكـر       هرچنـد در او رگـه     . )201 :همـان ( دروغ، سركشي و سـتم اسـت       ،ها  پستي

  :گويد كه مي جا آن؛ يابيم اومانيستي را مي
1�f�� O��9���K ������V$  )،سان اين زمان، سرور زندگي استان (  )206عبدالصبور (   
  اي اسـت    است و آيينه  » گرا  رئاليسم جامعه «كه وي طرفدار      كدكني معتقد است    شفيعي

  ).192كدكني، شفيعي(اي روشن و صاف آيينه: هاي اجتماعي محيط خويش براي تمام تجربه
رد را بـا تأكيـد بـر اشـعار او، مـو            ذيل    اجتماعي   تا مشكالت    اين نوشتار برآن است   

فقر، رنج، خستگي؛ ولي قبل از آن، ذكر ايـن          : شرّ و انواع آن   : دهد  تحليل و بررسي قرار     
 نيـست  مفهوميمنطبق بر گرا،  رسد كه مقصود از رئاليست جامعه نظر مي  ضروري به  نكته

    عبدالـصبور كمونيـست    . شـود    از اين عبارت به ذهن متبادر مي       كه در جوامع كمونيستي   
 بـه   كـه ايمـان و يقـين    استمؤمني او شاعر مسلمان و  كه خواهيم ديد   و در ادامه  يستن

  .داند  مي  جامعه اصالحة خدا را سرچشم
  
  شرّ

هـا و   تصويركـشيدن واقعيـت   گـرا، بـه    جامعـه   يكي از وظايف شـاعر طرفـدار رئاليـست       
، شـرّ و ابعـاد        هـاي تلـخ      و يكـي از ايـن واقعيـت        است   هاي موجود در جامعه       تلخكامي
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بـه آنهـا   ) دو مـرگ ميـان آن    (» بينهما  الموت« يهكه عبدالصبور در قصيد      آن است  مختلف
   بخـش  : از صداها اشـاره نمـوده اسـت          دو دسته    به  وي در اين قصيده   . كرده است   اشاره  

عنوان صدايي بزرگ تعبير كـرده اسـت و           ها به   اول، آياتي از قرآن كريم را آورده و از آن         
هـا بـا    آناست و از  را بيان كرده      و ايجاد بدبختي در جامعه    در بخش دوم، نمودهاي شرّ      

  :   كند عنوان صدايي سست و ضعيف ياد مي

                                            بخش اول

  �	?D�� .:3� /çd�^e ç.:+ :   

 » ��?ß ÐP�5� )̀�� dÄe � / � dj?ẁ�̀è  �
�S3� Me   / 6�2�: / �� Q:«Y�01> P�:$ P�  
d<Dß  �\a��+    / �:��a : / ò��lYK de� � ��D<̀	Äe �B �> �D�  / ò�> I�0  d�
9�������   �    

6�a / :d?���� -dj?«Y�0 j)�� ��... « )31/33،  بقره (  
  : صدايي بزرگ  / دو مرگ ميان آن

ها را در نظـر فرشـتگان    گاه حقايق نام آن / :ها را به آدم تعليم فرمود نامة خداوند هم «
  فرشـتگان  / .گوييـد   خبر دهيد مرا به اسامي اينان اگر راست مـي          / و فرمود  / پديد آورد 

مـا تعلـيم    تـو بـه  نچـه  دانيم جـز آ   و منزهي ما چيزي نمي  خدايا تو پاك  : /  داشتند  عرضه
ها آگـاه     نام   را از اين    اي آدم مالئكه   / خداوند فرمود  /  تويي دانا و حكيم     البته / فرمودي

  » ساز
عنـوان    هـا بـه      از آن  ،در اين قسمت، عبدالصبور به آياتي از قرآن كـريم اشـاره كـرده             

از شرّ و بدي  را ذكر مي كند كه    مصاديقي  كند و در مقابل        ياد مي   صدايي بزرگ و عظيم   
 جامعه رواج پيدا كـرده      مصاديق شرّ در  اين  ...   و چاپلوسي و    زورگويي، ستم : عبارتند از 

  . استقرار امنيت و آرامش شده است باعث عدمو 
                                   بخش دوم

.:+  H$��  
r��YL �z�B  ...¬U�����   / E$ r��YL  10  Z�� /�G̀��:e�0  / E$ 10 r��YL  Z�� �̀?2��:e�0  /  E$  
 10 r��YL    d^�� ·P�5�� :e�0   b�¢ � � /  1���;��� �O:2�� �Ð �#2@��� ���D��ÐP:K �  /   �M̀#�����
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 � 4̀Vß�  ̀X�̀jT � �·�2�      �b;D3�  /    M2��� ��@K��� �O:f2���̀�ÎL � ��̀�V�<��� /    R̀#�� �
��.�	
 P�Y�5� b̀�@L � �· / . ...� ...�. ...  / U����� j��a0 � )،60-59عبدالصبور (  

  )صدايي سست( 

آيا  / نام، صدا بزنم واهي بدي را بهخ آيا مي / خواهي؟ چه از من مي! اي خدا

 / كه ستم، چاپلوسي، سركشي، خواهي آيا مي / نام، صدا بزنم خواهي زورگويي را به مي

كردن   ، توجيه شكنجه / آميز، گويي دل، گفتار نيرنگ دروغ / عاطفگي، بدگماني، بي

... نه / صدا بزنم  نام هاي واژگونه را نيز، به سخنان ريا و گزارش / عقلي، سنگدلي، تنزل

  ).توانم نمي! خدايا / ...نه

اجتمـاعي  ي   موجود  صورت   ادبيات رئاليستي، توصيف انسان به       خصوصيت  ترين  مهم

اين . جويد   مي  رفتار آدمي را در شرايط اجتماعي زمان      ة  ديگر، رئاليسم ريش  ة  گفت   به ؛است

هـا    آن پندارد، بلكـه  ميهاي طبيعي و ذاتي انساني ن     را پديده » بد«و  » نيك«، صفات   مكتب

 را    عبدالصبور در اين اشعار بارزترين مظاهر شـرّ         )46پرهام،(شمارد   مي  را محصول جامعه  

   شده و آن را در گرداب بدبختي و هالكـت           شمارد كه باعث فروپاشي بنياد جامعه       يبر م 

نظـر او    از زيـرا  ؛)76عبدالـصبور، (دروغ، سركشي و ظلم   : ؛ اين مظاهر عبارتند از    برد  فرو مي 

، آزادي فردي و اجتماي را    سركشي)77: همـان ( است دروغ منشأ پستي و تناقض و ترس 

، موجـب گـسترش     ظلـم ؛دهـد  جامعه را به سمت ديكتاتوري سوق مـي برد و   مياز بين   

عنـوان يـك شـاعر      وي بـه ).همـان (گـردد  مي  ومرج نظمي و هرج  بي عدالتي و در پي آن     بي

هاي گريبانگير مردم عصر خويش        گوياي بدبختي   ر بايد زبان  كه شاع   گرا، برآن است    واقع

هـا را انعكـاس دهـد، هرچنـد نتوانـد مـشكالت را حـل كنـد و                     باشد و تمـام واقعيـت     

 و   كه ادبيات را در خدمت محرومان يا فرودستان جامعه          خاطر، اديب متعهدي است     بدين

 اجتماعي كـه از      ايل و مشكالت  در ادامه به انواع مس     .داند  هاي آنان مي    پرداختن به آرمان  

  : كه عبارتند ازپردازيم مينظر شاعر جامعه را دچار چالش ساخته است، 
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  فقر.1
 اسـت   عبدالصبور، توجه به فقر و آثار مخـرّب آن        ة  گرايان  هاي ديدگاه واقع    يكي از مؤلّفه  
) حـالج ة  سـوگنام (» �O�K�B   yS#9« را در     كند و اين قـضيه      عنوان شرّ ياد مي     كه از آن به   

كـه بـا    ، جـزء صـوفياني اسـت         حالج، عارف نامي قرن چهارم هجري      .كشد  تصوير مي   به
عنـوان يـك       بـه ، حـالج    عبارت ديگر    به ،گزيند   عزلت نمي   مردم ارتباط دارد و فقط كنج     

  كرد و درحقيقت علت     اعتراض مي   موجود در جامعه  هاي    كاستي به   ،  گر اجتماعي   اصالح
كـرد و      حاكمـان سـكوت نمـي        ظلم  اين بود كه عليه   عدام او    و درنهايت ا    اصلي محاكمه 

رئاليـسم  ة  ، بيـانگر اوج انديـش        سـوگنامه   ساخت  اين    هايشان آشنا مي    مردم را با بدبختي   
  .استاجتماعي عبدالصبور 

¯k��:  
 ������ �D-Y��g �DY$ //�G��� V��De �D�� �B      

��CH��:  
/�G��    /r�L �z�B �G���         

¯k��:  
�2�P��2@��    / X:g 7 �Me:�� �$�D�B Ha�0 � ý�@�0 ®$:<L d?D�e0)،481عبدالصبور.(  
  كار كنيم در اين صورت با بدي چه / فرض كن كه از دنيا فاصله گرفتيم :حالج( 

  منظورت از بدي چيست؟ / بدي  :شبلي
 درخشد كه   هايي مي   ها واژه   گرسنگي گرسنگان، در چشمان آن     / فقر نيازمندان  :حالج
  ). فهمم ها را نمي  آن دقيق معاني

كند كه داراي دو طرز  عصر را ذكر مي در اين ابيات، عبدالصبور دو عارف نامي هم
 برگزيند و  كه صوفي فقط بايد كنج عزلت يكي شبلي كه معتقد است: دگوناگوننفكر 

 بر رسيدگي به   كه معتقد است عالوه ، حالجديگريكاري به اجتماع نداشته باشد و 
ها را درك كرد و   بود و نيازهاي آن امور عبادي و شخصي، بايد در كنار مردم و جامعه

 سپس يكي از ؛چنين نقش بيدارگري را هم ايفا نمود  و همكرد  هايشان توجه به خواسته
كه فقر و گرسنگي در ميان مردم   كند و معتقد است مظاهر اصلي شرّ يعني فقر را بيان مي
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  سببهمين  را برگزيد و به  عزلت  كنج ود و فقطاعتنا ب بي به آن  يد زند و نبا  مي موج
  :گويد زشت اجتماعي، تاب بياورد و مية تواند در برابر اين پديد نمي
»MY} ��   /�G��  7 È:<K�  .:
B   £�  /  r|�� ...R�ß  He \̀��� {�0    ����#�� / �>
10 d^�   a Ð«)482: همان(  

 از    چشم  چگونه... به من بگو  /  بر ملكوت خداوند چيره گشته است      شرّ  !اي شبلي ( 
  ). كنم  ظلم  خودم كه به مگر اين / دنيا بپوشم
جهان فراگيـر شـده اسـت و مـن          ة  گويد شرّ و بدي در هم       زند و مي     فرياد مي   حالج

 را  رود كه خودش     مي   باشم و تا حدي پيش     اعتنا  بي   و به آن     از آن بپوشم    توانم چشم   نمي
 و مـردم، ابتـدا    كه براي اصالح جامعـه  كند و معتقد است    هم درگير مي    با حاكميت زمانه  

 بيـدارگري    كـه حكومـت در برابـر ايـن           گردد و طبيعي اسـت       و والي اصالح    بايد حاكم 
  :گويد جاكه مي آن. گيرد  مي  موضع شدت كند و در برابر او به سكوت نمي

¯k��  
»dÁ 6:a0 � 1>  È�:�� ZB�� �a    /E$ ¤�L  Z�S���> «)485: همان(    
و جامعه، جز با اصالح او، اصـالح         /  كه حاكم قلب امت است      گويم  ها مي   و به آن  ( 
  )گردد نمي

پرسد كه آيا دوست دارد كه فقر از ميـان            ابوعمر از او مي     كه قاضي      و در پايان هنگامي   
د از پيامدهاي سياسـي، اجتمـاعي و اخالقـي    مور   به سهپردازد و  ميبرود، به حقيقت فقر     

  :كند كه عبارتند از آن اشاره مي
وجـود    عدالتي در جامعه بـه      ر اثر بي  بسياسي،  ة  عنوان يك پديد    فقر به  :پذيري  ظلم .1
 غالـب هميـشه   ؛ اي ديگر مغلوب اي غالب گردند و عده شود كه عده آيد و موجب مي  مي

دهـد و در   رشد و نمـو نمـي  ة كند و به او اجاز ل مي حق او را پايما،به مغلوب زور گفته  
  .ماند  هميشه زير يوغ بردگي و بندگي مي نتيجه
كـه موجـب       و پـستي مـردم اسـت        واري، خـ  يكي ديگر از پيامدهاي فقر     : خواري. 2
دار و شخصيت و هويتشان ناديده گرفتـه شـود و تـأثير        ها لكّه   شود كرامت انساني آن     مي
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ت او ناديـده               زيادي در آن  منفي روحي و رواني      ت و هويـها بگذارد و كسي كه شخـصي
  . گردد هاي فراواني مي انگاشته شود، دچار نابهنجاري

ت و          فقر در جامعه    هرگاه :رفتن دوستي و محبت      از ميان  .3 اي گسترش يابـد، محبـ
عشق و دوستي هم رخت بربسته و جاي خود را به چيزهاي ناپسند ديگري چـون كينـه       

كـه مـردم را از همـديگر دور           ناپسند ديگري اسـت   ة   و نفرت پديد    دهد كينه   ت مي و نفر 
كنـد و      را دچار تهديـد جـدي مـي          قوام و بنياد جامعه    ،بدبيني را گسترش داده   كند و     مي
  :گويد  مورد اين امور ميوي در. گسلد را از هم مي آن

�	e:�0 »E$ 10 M�YL  �@L��  He �2@��  ¬t�D��   /yS9�   � �B ¬�#2@� /     �#2@�� ��#�
:��:$     U:f
�� È> [����� Eß�3� È> X  / �?2��:$ �2@��  /   @�� )��J<K�:$ �2@��   6�zv �#2
_����   /X�� � �9� E<2� �2@�� )��J<K�:$ �2@�� P�s�Y�� «)538،همان(  
  خواهي كه فقر از ميان مردم رخت بربندد؟   آيا مي : أبوعمر(     

  فقـر     / . بـه غـذا و عريـان بـه لبـاس نيـست               نياز گرسنه   فقر  /   فقر چيست؟      :حالج
    /  مـردم اسـت     اي براي خـواركردن روح        فقر وسيله    / زور است ة  اي جهت سلط    وسيله
 بـه   حالج در ادامه   .) مردم است  ميان  بذر كينه اشتنوسيله اي براي نابودي عشق و ك فقر

كه فقر ايمان مـردم را از    ند و برآن است ك   مي  ايماني اشاره   ترين پيامد شرّ، يعني بي      اصلي
ايماني، پيامد اصلي فقر است؛   بي دهد و رواج ها را در مقابل خدا قرار مي       آنبرد و   ميبين  

�2 10 �
:ß 1@��    «):ص(پيامبرگرامي اسالم ة  چراكه طبق فرمود  @�� ��ß:     نزديـك اسـت كـه
  :آورد د ميو در اين مور) 378قمي،(».فقر به كفر و بي ايماني تبديل گردد

  �D� 6:2� £� / :  \�:Y� ~���Y�0 �:�:ß / 6:2� �2@�� � �D� : / \w�/�� ÓP�s�� �:�:ß / jU�ß0 ..
jU�ß0 ...jU�ß0 / �2@�� 6:a �V$)،539عبدالصبور(    
 / گويـد   و فقر به ما مي     / با همديگر دوست و مهربان باشد     : گويد  خداوند به ما مي   ( 

ايـن   /  دارم  نفـرت ...  دارم  نفـرت ...  دارم  نفـرت  / بورزيـد   نسبت به يكديگر شديداً كينه    
  )سخن فقر است

كنـد و   توزي و دشمني دعوت مـي  خداوند، مردم را به دوستي، و فقر مردم را به كينه      
ايماني    بي زيراگردند؛    يابد و مردم از خدا دور مي         مي  ايماني در جامعه رواج       ، بي   در نتيجه 



164 انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي يهمجل

 انـسان و سـقوط او بـه          كـه بـدبختي و شـقاوت         فقر است   طبيعي و قطعي    يكي از نتايج  
  .آورد همراه مي سرازيري و قهقرا را با خود به

كـه در      است   عبدالصبور در اين سوگنامه    ةگريان  نگري و اصالح      هاي واقع   اوج انديشه 
 ،كـرده    يعني فقر، اشاره      ماندگي جامعه    مظاهر عقب   ترين  ترين و مهم    آن به يكي از اصلي    

 تولـستوي  بـا مـردم        ماننـد وي  . كند   بيان مي   را از زبان حالج     تر آن   بايي هرچه تمام  به زي 
كنـد و   ها را لمس مي ها آشنا است و آن  شمار آن   هاي بي   كند و با دردها و رنج       زندگي مي 

هـا     بدبختي مردم، حاكمان آن     ول اصلي ئكه مس    اجتماعي، معتقد است    عنوان يك مصلح    به
هاي   سپس مشكالت و بدبختي؛اكمان و متوليان امور اصالح گردند    هستند و ابتدا بايد ح    

هـاي    رواج فقر، موجب رنـج چونها است، برطرف خواهد شد؛  ديگر كه فقر يكي از آن 
  .كنيم ها اشاره مي  به آن  كه در ادامهشود فراواني مي

  
  رنج. 2

ها و پيامـدهاي   كه با خود بدبختي  يكي از نمودهاي شرّ فقر است     شد،طوركه اشاره     همان
ايمـاني و     را بـي     پيامـد آن    تـرين   آورد و عبدالـصبور اصـلي       همراه مي   ناگوار فراواني را به   

 خوي حيواني   ، شده   در جامعه   كه موجب رواج دردورنج     داند    مينداشتن به خداوند      يقين
روابط انساني حاكم بر افـراد جامعـه را از   دهد و  ميو شيطاني را در ميان مردم گسترش      

  :گويد در اين مورد چنين ميبرد؛ ولي  مين بي
»\2����$:g ���2� \� / =��Y9� �Dg0 -I$/:GL7   1:;Y�� /1:�������² 7 :	D� ��G�� /  

HaV��� Me �:2�B  \Y�� / \���G�� HB E�g / \���G�� HB E�g«)،285عبدالصبور(    
 زشـت    آبـستن در شـكم  هـاي زنـان   جنـين  / هنگامي كه گوهر يقين را از دست داديم    ( 
نـسلي   / خورد  بر پيشاني گره مي   و چانه  / كند  ها رشد مي    مو در گودال چشم    / گردند  مي

  )نسلي از شياطين / از شياطين
 از ،نداشتن به خداوند را ذكر كـرده      ايماني و يقين      عبدالصبور در اين ابيات، دو پيامد بي      

  :كند عنوان رنج بزرگ ياد مي ها به آن
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 شخـصيت   زيراگذارد؛    ايماني، بر فطرت و نهاد انسان اثر مي          بي :سرشت  اكي پ  تيرگي .1
 شـكل   شناسان، قبل از آن برخي از روانة  به گفت  فرد از زمان تشكيل جنين و حتّي بنا       

ـ اي رواج يابـد  ايماني در جامعـه  گيرد و اگر بي     مي هـا هـم اثـر     ر روي فرزنـدان آن ، ب
 دو عبارت ديگر، در     به ؛كند  شدن جنين ياد مي    گذارد كه عبدالصبور از آن به زشت        مي
 را    جامعـه  بـرد   مـي را از بـين      آن    تار و پـود    ، نهادينه شده    و مشكالت در جامعه     رنج
 . كشاند سوي گرداب هالكت و نابودي مي به

 فـضا را بـراي گـسترش         كـه    ايمـاني آن اسـت       پيامـد دوم بـي     :افزايش شـرارت  .2
گردد كه شخصيت     موجب پيدايش نسلي مي   زد و   سا  مي  ها، فراهم   ها و پلشتي    شرارت

. هــاي نــاب الهــي و خــدايي گيــرد نــه از انديــشه  مــي و هويــت خــود را از شــيطان
كنـد كـه     چـون احـساس مـي   شـمارد؛    مينداشتن را رنج بزرگي بر  عبدالصبور، يقين 

هاي او ممكن است اثرگذار نباشد، به اين نتيجه            اجتماعي، حرف   عنوان يك مصلح    به
  :رسد كه مي
»-�	fL�N�0 -C���   /-�^DL�N�0 -C��� / -�	L�N�� -C���   / -dN
<L�N��0 -C���   / -R·a! /     

bN�L � 7 � I	��� ·EY�  · )Î3� «)286: همان(    
و بـه     !بايـست ،  سـخن نگـويي    و     لمـس نكنـي      و  كه نبيني   سعي كن كه نشنوي   ( 

  ).ريسمان محكم سكوت چنگ بزن
زدن   حـرف ة  واسـط   كه معتقد است به     داند، چون   زدن مي    بهتر از حرف   عبدالصبور سكوت را  

  سـبب   همين ها را ندارد و به    هاي مردم برمال شود و او تاب ديدن اين زشتي           ممكن است زشتي  
  :گويد يابد، مي گاه كه در ميان مردم، انسان خوبي را نمي برد و آن به سكوت پناه مي

»1�f���� Îè ±1�f��� é   /e0 HB)�: / �G� Z�����̀ �¥ MsB � / )̀�� � ÐP�Y�9��@�   /    
)���� MN;�̀L �..«)288:همان(    

 /  وي را نـشناخت؛    رو بِـشْ   / سـر گذاشـته     پـشت  / انسان، انـسان سـاليان سـال را       ( 
  ). پوشاند رنج و  درد و به ظ  را حفر كرد و خوابيد سنگريزه

  رنـج  و   كـه درد    اعر باايمـاني اسـت    يابيم كه عبدالصبور شـ      از خالل اين ابيات، درمي    
  ها را گرفتار شياطين     داند كه آن    خداوند مي به  نداشتن      ايماني و يقين    واقعي مردم را در بي    
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هـا تحميـل      هاي فراواني را بـر آن       اي كه دردها و رنج      گونه  به؛  و نيروهاي شرّ كرده است    
نااميـدي، ايـن    سـمت يـأس ونااميـدي سـوق داده اسـت و يـأس و                  نمود و او را نيز به     

رساند كه به اين نتيجـه برسـد كـه      اي مي   گر نوانديش و متفكر مدرن را به مرحله         اصالح
هـا شـده       است و چيزهاي ديگري جايگزين آن        رخت بربسته   انسان و انسانيت از جامعه    

شـاعر از   .  اسـت    جامعه   در جهت پيشرفت    رين سد و مانع   ت   بزرگ، بزرگ    اين رنج  .است
كنـد كـه در    شود و خستگي خود را بيان مي      مي  و شرّ و فقر و رنج، خسته       همه بدي      اين

  . شود مي به آن اشاره » والصيلب  الظل «قصيده
  

  خستگي. 3
هاي مهم شاعر رئاليست جامعـه گـرا، خـستگي و نارضـايتي از شـرايط                    يكي از ويژگي  

لـصبور در   كـه عبدا     است؛ چنـان     جامعه   موجود و تالش درجهت بهبود و اصالح اوضاع       
پردازد   خود از زمانه و روح حاكم برآن مي         به توصيف خستگي  »  و الصليب   الظل«ة  قصيد

  :ومي گويد
»1�B� �V$  -)�f�� é / �¥c� b	e� /d��� -)�D� Ð«)205،همان(   

  .) را هيچ طعمي نيست پشيماني/  پاياني نيست  درد را هيچ/ اين، زمان خستگي است ( 
كند كه با ريـزش خـود سـراپاي           ستگي را به باراني همانند مي     وي در اين قصيده، خ    

  :برد شان فرو مي در رخوتها  آنشويد و  مردم را مي
-)�f�� ±°Y?� �   /È> t0��� HB -dj?f�� � -)�2��« )همان.(  
سـتوه آمـده و      بـه   هاي موجود در جامعه     عدالتي و فقر و رنج      وستم و بي    شاعر از ظلم  

بـودن   پايـان  چيـز خـسته اسـت، از روزگـار، بـي            ي از همـه    و ؛كنـد   احساس خستگي مي  
اي   گونه  جا را فرا گرفته است، به        و يأس همه    كه اين خستگي    و معتقد است  ...  و  دردورنج

ثبـوت و   ة  دهنـد   اسـميه نـشان   ة  كنـد و جملـ       شروع مي   اسميهة  كه حتّي ابيات را با جمل     
ي جـا هنرمنـد     ايـن   وي در  .  و بـدبختي در جامعـه       رنـج  و  پايـداري درد   :پايداري اسـت  

هنرمنـد  ة  و وظيفـ  )20/10/88عـارفي، (كـشد   تـصوير مـي      را بـه    كـه واقعيـت      است  رئاليست
 و ميل به اصالح امور است و عبدالصبور هم بـه ايـن      تصويركشيدن واقعيت   رئاليست، به 
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   نيـستم، بلكـه دردمنـدم، بـدين         غمگيني  شاعر«: گويد  كه مي   مطلب اذعان دارد، هنگامي   
   گفـت، ميـل  - انگلستان  شاعر اوايل قرن نوزدهم-طوركه شلي  ، همان    در درونم   كه سبب

  ).14المناع،(» هستي وجود دارد به اصالح
هـاي اجتمـاعي و فقـر و          حاكم و تبعيض  ة   طبق   و ستم   شاعر خستگي خود را از ظلم     

 يـأس  يابد، دچار  و روشني در زندگي نمي مثبتة  نقط  چون هيچ كند و     مي، ابراز   ...رنج و 
بـاز   ايـن    انجامد؛ با وجود     به يأس مي     او در نهايت     ، خستگي   بنابراين. شود  و نااميدي مي  

؛ اي نداشـته باشـد      آيد؛ اصالحي كه ممكن است در ظاهر نتيجه         اصالح برمي درصدد  هم  
وي در ادامه   . ها  ها است و تمايل به اصالح آن        هنرمند رئاليست بيان واقعيت   ة  چون وظيف 

  :آورد مي
»NB�� :$�Dj��X�a   1�
<K� � \@f�� /1�f�S� ��B�S��
Y��� &�g � /  .�B�Dj��NB

E�Ya \� �.:3� X��  4�l���  / 1�
3� � 1�B��� � 4�Y�5��...«)،207عبدالصبور(  
 ولـي   و خيلـي گريـست   /  قعر كشتي سقوط كرد و در آن جاي گرفـت           دريانورد ما به  ( 
كه با ياران و       هنگامي  / ما قبل از فرارسيدن مرگ، مرد       دريانورد   / اشك و بدون صدا     بي

  ) ، وداع كرد دوستان وزمان و مكان
   و نااميد را به دريـانوردي هماننـد          را به كشتي و انسان خسته       جا شاعر، جامعه    دراين

   هستي كنج   گذرد، رضايت ندارد و جهت اصالح       كند كه از حوادثي كه پيرامون او مي         مي
د تا تمامي وقت خود را صـرف كـسب علـم و حـصول معرفـت نمايـد؛       گزين عزلت مي 

 و معرفت بـا تفكـر عميـق      گردد و شروع به اصالح كند؛ چرا كه علم         سپس وارد جامعه  
 و  اسـت كشيدن از لذّات دنيا جهت اصالح         جا همان دست     دراين  آيد و مرگ    دست مي   به

وجود آورد، بـاز هـم    ات بنيادي به را اصالح كند و در آن تغيير  تواند جامعه وقتي كه نمي 
  :گويد شود و مي نااميد مي

 ���s�� /b9� jHB� �V$ /HB̀ Ë6:<2B Z�� ����� =<B � Z±·L�a � Z<̀³a )  / 208: همان(  
زماني او را كشته  كسي و چه داند كه چه مقتول نمي/ شدن حق است   تباه ، زمان اين( 

  )است
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،  واقعيـت . كنـد  ن كـرده و بـه پيامـد آن اشـاره مـي            در اين ابيات شاعر واقعيت را بيا      
  . عدالتي بي: ترين پيامد آن عبارت است از  است و مهم  و حقيقت شدن حق گم

كـه در پـي آن    نبودن حق و باطل و قاتـل و مقتـول اسـت         همان مشخص  ،عدالتي   بي
ـ  آيـد و طبـق   وجـود مـي   يابد و شـكاف طبقـاتي بـه     رواج مي  در جامعه  ومرج  هرج  ة گفت

  ).210مقلد،(»گردد ماندگي اجتماعي مي  طبقاتي، موجب عقب  شكاف همين«: البستاني
   اسـتكبار بـر جامعـه   ة ماندگي را در پي دارد كه موجب سلط عدالتي عقب ، بي  بنابراين

آن، ة كند و بـارزترين جلـو      محروم مي    طوالني از پيشرفت    ها را براي مدت     شود و آن    مي
ات          از عوامل به   كه يكي    است  فلسطينة  قضي وجودآمدن مكتب رئاليسم اجتماعي در ادبيـ

  .استمعاصر عرب 
  
  گيري نتيجه
كوشـد مـشكالت و       كه مي    اجتماعي، ادبياتي است    طوركه اشاره شد ادبيات رئاليسم      همان

 وجود دارد و مانع ترقي او شده است،           انسان در جامعه     پيشرفت  موانعي را كه بر سر راه     
 نمايد؛ لذا نويسنده و اديبي كـه از ايـن مكتـب ادبـي پيـروي       ها مقابله ا آن و بببردازبين  
خـويش باشـد و   ة هـاي موجـود در جامعـ    كند، بايد زبان گوياي مشكالت و بدبختي   مي

ه بـه فـرد و مـشكالت او در جامعـه                        و   هدف اين مكتب را كـه عبـارت اسـت از توجـ 
عبدالـصبور   درايـن نوشـتار     . كنـد ل   و جامعـه، دنبـا      قراردادن ادبيات در خدمت انسانيت    

 كـه بـا بيـان شـر و          شد معرفي    است    اجتماعي  رئاليسمي كه پيرو مكتب     عنوان شاعر   به
 ،   هريـك   وتحليل آثار مخرب      چون فقر، رنج و خستگي، سپس تجزيه        مظاهر مختلف آن  

  .خويش باشدة فرودست جامعة سعي دارد تا زبان گوياي طبق
 اسـت  كردهها اشاره  عبدالصبور به آن  كالت اجتماعي را كه     ترين مش   ، اصلي   اين مقاله 
دروغ، : ارتنـد از ايـن مـشكالت عب    . دادوتحليـل قـرار       هـا را مـورد تجزيـه        برشمرد و آن  

  :  نتايج اين تجزيه و تحليل به شرح زير است و ستم؛ فقر؛ رنج و خستگي سركشي
نـابودي  ة  ا بـه ورطـ    ر  گـسلد و آن      را ازهم مـي     دروغ، سركشي و ستم، قوام جامعه     .1
پـذير    را آسـيب       آن دهـد و    مـي  گـسترش     ايمـاني را در جامعـه       فقر، بـي  . 2. كشاند  مي
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خستگي، يأس و   . 4. سپارد   مي  دست افكار پليد شيطاني      را به   رنج، جامعه . 3. سازد  مي
  عنـوان شـاعر رئاليـست    دهد؛ لذا عبدالصبور بـه  نااميدي را در ميان مردم گسترش مي 

از هـا را      چند نتواند آن  كند هر داند تا اين مشكالت را بيان         خود مي ة  ظيفگرا، و   جامعه
  . ميان بردارد

  

  : و مĤخذمنابع
  .الكريم القرآن -
دجعفر پوينـده،    ة   و ترجمـ    ، گزيـده  شناسي ادبيات   درآمدي بر جامعه  آدورنو و ديگران؛     - محمـ

 1377جهان، نقش: تهران

ـ »عبدالصبور با استفاده از آثارش حنگاهي به زندگي و اشعار صال    «، حميد؛     احمديان - ة ، مجل
ات      )164-163(، پاييز و زمستان   53:، ش )تهران(ادبيات و علوم انساني     ة  دانشكد زبـان و ادبيـ ،

 1381،)عربي و قرآني

: ، تهـران )پيـشگامان شـعر امـروز عـرب    ( سرخ از سرود باران تا مزامير گل     اسوار، موسـي؛     -
 1381سخن،

 2005دارالمعرفه،:لبنان-ئع الشعر الحديث،بيروتبدوي،انس و حسان الطيبي؛روا -

 1362آگاه،:  در ادبيات، تهران  و ضدرئاليسم پرهام، سيروس؛ رئاليسم -

 -، بيـروت  إلـي محمـود درويـش     الحديث من احمدشوقي الشعرالعربيجحا، ميشال؛     خليل -
 1999 دارالثقافة،-دارالعودة

 .ww.zehnmang.org/articles/129.doc  1992، )12/10/88(اصطالحاتجاناتان؛نسي، د - 

 1362تندر،: محمدتقي فرامرزي، تهران:  ، ترجمهتاريخ رئاليسم، بوريس؛  ساچكوف -

 1366نيل،: ، تهرانهاي ادبي  مكتبسيدحسيني، رضا؛  -

 )20/10/88(،)2010 (هاي رئاليسم  معرفت و گونهعارفي، عباس؛ -

 http://www.hawzah.net/per/per/.magazine/zw014/zh01404.asp. 

ة ، مجلـ  »عبدالـصبور   نمـادپردازي در شـعر صـالح      «اكبر؛    ؛ شجاعي، علي    سيدي، سيدحسين  -
 1383ادبيات و علوم انساني مشهد، زمستان،ة تخصصي زبان و ادبيات دانشكد

 2008آفاق معرفة متجددة،: ، دمشقسلسلة نقدالعقل المعاصرعادل، محمد؛  شريح -

 1359توس،: ، تهرانعربشعر معاصر كدكني، محمدرضا؛  شفيعي -

 1982دارالعودة،: ، بيروت الذاكرة االبحار فيعبدالصبور، صالح؛  -
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 2006دارالعودة،: ، بيروتاألعمال الشعرية الكاملةــــــــــــــــ؛   -

سازمان :  بيدج، تهران   موسي: ، ترجمه تأثير فرهنگ اسالمي بر ادبيات روسيه     الغمري، مكارم؛    -
 1378تبليغات اسالمي،

 1995داراآلداب،: ، بيروتاساليب الشعرية المعاصرة؛  ، صالح فضل -

 انتشارات فراهاني،بي تا:،تهران2،جلدسفينه البحارقمي،عباس؛ -

 1975 للماليين، دارالعلم: ، بيروت)الدروب(المجموعه الكاملهنعيمه،ميخائيل؛  -

 1983،دارالنهضة االدبية: ، بيروت األدب الرومانتيكية و الواقعية فيمرزوق، حلمي؛  -

 2003دارالمنهل اللبناني،: ، بيروتقضايا حضارية عربية معاصرةمقلد، محمدعلي؛  -

ــي؛   - ــاع، علـ ــسق«المنّـ ــاعي النـ ــي القنـ ــصيدة   فـ ــصليب « قـ ــل و الـ ــصلية »الظـ ، فـ
ــشعر ــالح(نقدال ــصبور ص ــروت  )عبدال ــددالثاني، بي ــاني، الع ــد الث ــضة: ؛المجل ــة،  دارالنه العربي

 2007)ابريل(نيسان

العربيـة    اللغةة  ، مجل »عبدالصبور  شعر صالح   الخيامي في   الموت«، علي؛     پروانهميرزايي، فرامرز؛    -
 2009 و صيف  الثامن، ربيع الخامسة، العدد و آدابها، دانشگاه تهران پرديس قم، السنة

انديشي در آثـار دو شـاعر فارسـي و     مرگ«، علي،   ، مهدي؛ پروانه    ميرزايي، فرامرز؛ شريفيان   -

،  مدرس زبان و ادبيات تطبيقي دانشگاه تربيتة  ، مجل »نادرپور و نادر عبدالصبور    صالح: عربي
 1389، بهار 2ي ، شماره14ي دوره
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