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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . ىـ 1396 صيف، 43لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 219-238 م؛ صص 2017

 ترجمة شعر أحمد شاملو في الوطن العربي  
 نسرين ىاني الد ىني

 دعشقاععة العربية وآداهبا جب طالبة الدكتوراه يف اللغة
 04/04/2017: البحث خ قبوليتار    28/10/2015: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
فيعّرؼ هبذا الّشاعر ومبكانتو بني شعراء  ،البحث الذي بني أيدينا تررتة شعر "أزتد شاعلو" يف الوطن العربّ  يدرس

ويبػػنّي شتػػات شػػعره الةنّػيّػػة يف ػتاولػػة ل  اطػػة  ،مثّ يػػذكر أبػػرز اظتوتػػوعات الّػػه طرالػػا ىػػذا الّشػػاعر ،إيػػراف اظتعايػػرين
 ،وحيػػّدد البحػػث تاليػػال أشػػكاؿ نشػػر تلػػ  الّبرتػػات ،للعربيػػة شػػعره باألسػػباب الّػػه  ػػدت بػػاظتبرتني العػػرب إ  ن ػػ 

الّنشػػيد »يٌ ػػد ـ دراسػػة تررتيّػػة ل  ػػيدة  مثّ  ،وينػػااخ ايػػارات اظتبرتػػني وتةلػػيللص لبرتػػة ن ػػوص بعينلػػا دوف سػػواىا
كػاف  كػّ  تررتػة فيوّتح عػد  ت ،تعبريال عن اّّتاىو اإلنسايّن يف الّشعر وىي وا دة عن أكثر ا ائد شاعلو ،«كبريال

مثّ يُ ػد ـ تررتػػة بديلػة يُرنػػ  عنلػا أف تكػػوف  ،ويُػػِزز عػواطن ال ػػّوة وعػواطن الّلػػعت يف كػّ  تررتػػة ،عػ  الػػّنّا األيػليّ 
 اولػػػة ملت ػػػاس آفػػػاؽ البحػػػث يف شػػػعر أزتػػػد شػػػاعلووخيػػػتص مبح ،واألكثػػػر تكػػػاف ال ععػػػو ،األاػػػرب إؿ الػػػّنّا األيػػػليّ 

 .اإلسالعّية ػ عربّيةودراستو يف إطار  وار اضتلارات ال
 

 .عرب ،تررتة ،شاعلو: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
كأدب الياباف ) عّززت الّدراسات العربّية اظت ارنة يف الع ود اظتاتية اىت اعلا بآداب الّشرؽ األا  

بعد  ،واألدب الةارسيّ  ،كاألدب الّبكيّ  ،وآداب العامل اإلسالعيّ  ،وآداب أعريكا الالتينّية ،واعتند(
 .عل  اآلداب األوروبّية ،أف كاد اىت اـ تل  الّدراسات ي ت ر اب  ذل 

أثّر يف ظلور دراسات نديدة تست ّ  بدراسة أدب ػتّدد عن تل   ،وتنّوعو ،إّف تناعي امىت اـ اظتذكور
العربيّػػة إ  ؽتّػػا عػػّز عػػن وعػػي ن ػػدّي و لػػارّي بأاّيّػػة تونيػػو الّدراسػػات األدبيّػػة  ،أو أ ػػد أعالعلػػا ،اآلداب

 .أع اؿ األدباء الذين زت  أدهبص عكّونات عن عشبكات ويالت ث افيّة ع  األدب العربّ 
"أزتد شػاعلو" رائػد  يتوّنو ىذا البحث إ  الّتجربة الّشعريّة للّشاعر اإليراينّ  ،ت ن ىذه الّرؤية

 .ض"ا يدة الّنثر الةارسّية أو عا شتّاه دارسو تل  ال  يدة بػ "الّشعر األبي
واػد تنبّػو عتػا  ،تُعّد ّتربة "أزتد شػاعلو" الّشػعريّة عػن الّتجػارب الّشػعريّة الثريّػة اصتػديرة بامىت ػاـ

ت ػػػػدديال نػػػػديرال  ،ف ػػػػّدعوا  ػػػػاذج عنلػػػػا إ  ال ػػػػارئ العػػػػربّ  ،اظتشػػػػتغلوف يف   ػػػػوؿ الّبرتػػػػة إ  العربيّػػػػة
 .ست باعتا يف الثّ افة العربّيةوّتّليات ا ،للواوؼ عل  عكّوناهتا الةنّػّية ،بالّدراسة والبحث

عػػػن ىػػػو "أزتػػػد شػػػاعلو"  : واألسػػػ لة الػػػه ؿتػػػاوؿ أف ؾتيػػػ  عنلػػػا يف ىػػػذا البحػػػث ىػػػي  التػػػاي
وكيػػت اُػػّدـ شػػعره إ  ال ػػارئ العػػرّب  وإ  أّي عػػد  ؾتػػح اظتبرتػػوف العػػرب يف ت ػػدًن أع ػػاؿ ىػػذا 

 الّشاعر عل  اظتتلّ ي 

 شاملو اإلنسان .1
 ،وتنّ   ع  والده يف أكثػر عنػاطق إيػراف عنػذ طةولتػو ،ٔـٕٜ٘ٔ"أزتد شاعلو" يف طلراف عاـ  ُوِلد

 .ؽتّا نع  دراسة "أزتد شاعلو" امبتدائّية والثّانويّة غري عنتظ ة
 الّذين كاف حيارهبص إبّاف ا تالعتص إليراف أثناء اضترب العاظتيّة ،تعلّص شاعلو اللغة الّروسيّة يف سجوف الّسوفييت

ىػػذه الّتجربػػة يف سػػجن الّسػػوفييت  .ـٜ٘ٗٔ -ٜٔٗٔ يػػث ُسػػجن لػػديلص ثػػالث عػػرّات بػػني عػػاعي  ،الثّانيػػة
 .وانتس  م  ال إ   زب "توده" الّشيوعّي اإليراينّ  ،ف ار شيوعيّال يساريّال  ،غرّيت كثريال عن أفكار شاعلو

                                                                                                                                                       

 ىػ.ش.ٖٗٓٔي ابلو بالّتاريخ اعتجري الّش سّي:  .ٔ
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وأّسػػع عػػددال عػػن  ،انويّػػةع ػػ  شػػاعلو يف غتػػاؿ الّ ػػحافة علػػ  الػػّرغص عػػن أنّػػو مل ينػػو دراسػػتو الثّ 
واشتغ  يف  ،واشتغ  كذل  بالكتابة وإنشاد الّشعر ،وترّأس حترير بعض اجملاّلت ،الّ حت الثّ افّية

وسػّج  أشػرطة كاسػيت ب ػوتو ألشػعار شػعراء كالسػيكّيني  ،اإلذاعة عذيعال ي رأ ال  ا لألطةػاؿ
ويُػَعدُّ أّوؿ  ،وعسر ّيات وغت وعات شعريّةوترنص عشرات األع اؿ الغربّية عن روايات  ،ولشعره ىو

نػػػاظص  ،إيلػػػوار ،نػػػاؾ بػػػريةيري ،فريػػػدريكو غارسػػػيا لوركػػػا: عػػػن عػػػّرؼ ال ػػػارئ اإليػػػرايّن علػػػ  كػػػّ  عػػػن
 .لينغيستوف ىيوز وآارين عن االؿ تررتتو ألع اعتص ،باسبناؾ ، ك ت

عستشػػػارال ث افيّػػػال ظتػػػّدة وع ػػػ   .ـٜٓ٘ٔوبػػػدأ بكتابػػػة ال ّ ػػػة ال  ػػػرية عػػػاـ  ،تعلّػػػص اللغػػػة الّبكيّػػػة
 .سنتني يف سةارة إيراف يف ىنغاريا

ـ يف ٕٓٓٓوتػػػويّف عػػػػاـ ،ت سػػػااو الّي ػػػع بعػػػد ع ليّػػػات نرا يّػػػػة عتعػػػّددة لتوسػػػي  شػػػرايينوبُػػػب 
 .ٔبعدعا عاىن عن عرض الّسّكريّ  ،طلراف

 شاملو شاعراً  .2

 أ( أعمالو
وتوالػػت بعػػدىا  ،"ٕعنػػواف "أضتػػاف عنسػػّيةـ وكانػػت حت ػػ  ٜٚٗٔنشػر غت وعتػػو الّشػػعريّة األو  عػػاـ 

                                                                                                                                                       

"، شاملو )نام ىمو شعرىای تو(شعر احمد  "زندگی وش(،ٖٛٚٔظتزيد عن اظتعلوعات  وؿ "أزتد شاعلو" يُنظر: پاشايی؛ )هبار  .ٔ
؛وناعدارياف؛ ٕٕ-ٜٔ، صىا" ىا وعاشقانو مد شاملو شاعر شبانو"احش(،ٖٔٛٔ؛ يا   ااتياری، وباار زاده؛ )ٙٔٙ-ٓٚ٘ص

"مختارات من الش عر اإليراني  ـ(،ٕٛٓٓ؛بيدج؛ )ٕ٘-ٕٓ"، ص"سفر در مو، تأملی در شعر احمد شاملوش(،ٖٖٚٔ)نوروز 
"مختارات من ـ(،ٖٕٓٓ؛ وعبد اظتنعص؛ )٘ٗ-ٗٗ(، صٖٗٚ) )إبداعات عالمي ة(ادر ع ي ، سلسلة "، عرانعة عبد ال الحديث

؛ ٕٖ-ٖٔ"، ص"ما وراء الكلمة )أنتولوجيا الش عر الفارسي  المعاصر(ـ(،ٕٕٓٓ؛ واللوزي؛ )ٕٚٔ"، صالش عر الفارسي  الحديث
؛ وزتداف؛ ٜ-٘، ص(4سلسة "أبعاد شرقي ة")اف، ، تررتة: غّساف زتد"ما أزال مشغواًل بذلك الُغراب"ـ(،ٕٛٓٓوشاعلو؛ )

"مختارات من الش عر ش(،ٕٖٛٔ؛ وأسدي؛ )ٖٚ -ٕٚ، صمجل ة المدى، "من الض ف ة األخرى، الش عر األبيض"ـ(،ٕٗٓٓ)
؛ ٘ٛ-ٗٛ، صسلسلة حوار"، "في ىذا الز قاق المغلقـ(،ٕٗٓٓ؛ وشاعلو؛ )اريت ٘ٗ"، عرانعة: عوس  بيدج،صالفارسي  

"أحمد شاملو أعظم ؛وعزيزي؛ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ"، تررتة: عّباس رتوي، ص"مختارات من األدب اإليراني  المعاصر(،ـٕ٘ٓٓو اك ي؛ )
 ":شعراء الر عيل األو ل في إيران

http://www.jehat.com/jehaat/ar/Sha3er/ahmed_shmloo.htm 

 .شده ىای فراموش آىنگالعنواف بالةارسّية: ٕ
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 :ىي ،أع الو الّشعريّة لي   غت وعلا إ  ذتاين عشرة غت وعة
"ىػػػػػواء نديػػػػػد"  ،ٜٔ٘ٔ"ع طّعػػػػػات"  ،ٜٛٗٔ"ثػػػػػالث وعشػػػػػروف" ، ٜٚٗٔ"اضتديػػػػػد واإل سػػػػػاس" 

 ،ـٜ٘ٙٔ"آيدا والّشجرة واطتنجر والذّكر "  ،ـٜٗٙٔ"آيدا يف اظترآة"  ،ـٜٜ٘ٔ" دي ة اظترآة"  ،ٜٚ٘ٔ
"ؼتتػػػارات شػػػعريّة"  ،ـٜٛٙٔ"ضتظػػػات وأبػػد"  ،ـٜٚٙٔ"عػػػن اعتػػواء واظترايػػػا"  ،ـٜٜٙٔ"العن ػػاء يف اظتطػػػر" 

"إبػراىيص  ،ـٜٓٚٔ"تػزعص يف الّلػباب"  ،ـٜٓٚٔ"ؼتتارات شػعريّة"  ،ـٜٜٙٔ"عراثي الّباب"  ،ـٜٛٙٔ
 .ٔـٜٓٛٔ"أغاين الغربة الّ غرية"  ،ـٜٚٚٔ"انجر يف الّ حن"  ،ـٖٜٚٔيف النّار" 
 .وناؿ نائزة "فروغ فّرازاد" الثّ افّية ،ـٖٜٚٔسنة  "شاعر العاـ"ااتري 

وع ػػ  يف إعػػداد أفػػالـ  ،بػػراعإ إذاعيّػػة وا  ػػال وسػػيناريوىات أفػػالـ ،كتػػ  إ  نانػػ  الّشػػعر
وكت  دراسات  .وثائ ّية عن سيناريوىاتو يف عوتوعات تتعّلق بالةلكلور اإليراينّ وأارج بعلال عنلا

وععج ػػػال لل  ػػػطلحات  ،وكتابػػػال يف تعلػػػيص اواعػػػد اللغػػػة الةارسػػػّية ،الكالسػػػيكّينيعػػػن شػػػعراء إيػػػراف 
 .وب ي نزء كبري عنو دوف نشر ،يدر عنو عشرة أنزاء" ياشِ کًچٍالعاّعّية بعنواف "

وسػػػػافر إ  أوروبػػػػا وأعريكػػػػا ب ػػػػةة أسػػػػتاذ زائػػػػر يل ػػػػي  ،يػػػػار علػػػػوال يف غت ػػػػ  اللغػػػػة الةارسػػػػّية
وأاػػػاـ ىػػػو أعسػػػيات لشػػػعراء آاػػػرين   ، ػػػت لػػػو عػػػّدة أعسػػػيات شػػػعريّةوأاي ،احملاتػػػرات يف اصتاععػػػات

 .كانت عثار اىت اـ واس  عل  نطاؽ عاظتيّ 
 .تُررتت أع الو إ  لغات عّدة كاألظتانيّة والةرنسيّة وامنكليزيّة واإلسبانيّة والّسويديّة واليابانيّة وغريىا

 ب( مواقف النـ ق اد واألدباء اإليراني ين من أدبو
وىػػو أ ػػد الػػّرّواد  ،"أزتػػد شػػاعلو" أ ػػد أعظػػص شػػعراء اضتداثػػة يف إيػػراف تػػأثريال وأوسػػعلص شػػلرةيُعػػّد 

                                                                                                                                                       

 قطعناموش(، ٕٖٚٔاحساس ) ىا و آىنش(، ٕٖٙٔ) شده ىای فراموش آىنگاجمل وعات الّشعريّة الواردة أعاله بالةارسّية:  .ٔ
 خاطره خنجر و آيدا درخت وش(، ٖٖٗٔ) آيدا در آيينوش(، ٖٖٛٔ)باغ آيينو ش(، ٖٖٙٔ)ىوای تازه ش(، ٖٖٓٔ)
 اشعار دهبرگزيش(، ٖٚٗٔ)ىميشو  ىا و لحظوش(، ٖٙٗٔ)ىا  آيينو از ىوا وش(، ٖ٘ٗٔ)ققنوس در باران ش(، ٖٗٗٔ)
ابراىيم در آتش ش(، ٜٖٗٔ) شکفتن در موش(، ٜٖٗٔ) شعرىا دهبرگزيش(، ٖٛٗٔ) ىای خاک مرثيوش(، ٖٚٗٔ)
 ش(.ٜٖ٘ٔ)ىای کوچک غربت  ترانوش(، ٖٙ٘ٔ)دشنو در ديس ش(، ٕٖ٘ٔ)
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 ،"ٔإذ ي ػّنةو النّػّ ػاد إ  نانػ  كػّ  عػن "علػدي أاػواف ثالػث ،األربعة يف الّشػعر اإليػرايّن اضتػديث
لّشػعر " ع ّسع اٗوى مء يأتوف عباشرة بعد "ني ا يوشيإ ،"ٖو"فروغ فرُّازاد ،"ٕو"سلراب سبلري

ويُعّد أبرز ؽتّث  لشعراء الّشعر غري اظتوزوف أو "ا يدة الّنثػر"  ،(ٕٔ٘: شٖٗٛٔ زراػانی) اضتّر يف إيراف
ويُػَعػػدُّ   ،بػػ  ىػػو ع ّسػػع ىػػذه اظتدرسػػة يف إيػػراف ،الّػػه يُطلػػق عليلػػا يف إيػػراف اسػػص "الّشػػعر األبػػيض"
 .كذل  رائدال عن رّواد الّشعر امنت اعّي واإلنساينّ 

                                                                                                                                                       

ـ، وُتويّف يف طلراف ٕٜٚٔىػ.ش / ٖٚٓٔعدينة "عشلد" اظت ّدسة عاـ علدي أاواف ثالث: ُولد أاواف ثالث اظتّ   بػ"ـ. اعيد" يف  .ٔ
ـ، واشتغ  فبة يف ختّ  و "اضتدادة" لةبة. ُسجن عّدة عرّات، ٜٚٗٔـ. خترّج يف عدرسة ثانويّة ِ رفّية عاـ ٜٜٓٔىػ.ش / ٜٖٙٔعاـ 

س الّشعر ال دًن واظتعاير يف ناععات طلراف وب ي ونُةي إ  توا ي "كاشاف"، وع   بعد ذل  يف اإلذاعة والتلةزيوف يف اوزستاف. درّ 
ـ. تدور ععظص أشعاره  وؿ وااعّيات الع ر، واظتسائ  امنت اعّية، ونشر األفكار اصتديدة، ولو ع امت ٜٔٛٔفيلا إ  أف ت اعد عاـ 

آخر ـ، ٜٙ٘ٔ الش تاء ىػ.ش =ٖٖ٘ٔ زمستانـ، ٜٔ٘ٔ األرغنونىػ.ش = ٖٖٓٔ ارغنونن ديّة اّي ة يف ن د الّشعر. عن أىّص آثاره: 
 پاييز در زندانـ، ٜ٘ٙٔ من ىذا األوستاىػ.ش = ٖٗٗٔ از اين اوستاـ، ٜٜ٘ٔ آخر الش اىناموىػ.ش = ٖٖٛٔ شاىنامو
 ـ.ٜٜٙٔ أفضل أمل ىػ.ش = ٖٛٗٔ بهترين اميدـ، ٜٜٙٔ الخريف في الس جنىػ.ش = ٖٛٗٔ

ـ، خترّج يف كّلّية الةنوف اصت يلة يف ناععة طلراف شعبة الّرسص ٕٜٛٔش / ىػ.ٖٚٓٔسلراب سبلري ُولد يف عدينة "كاشاف" عاـ  .ٕ
ـ، سافر إ  دوؿ عديدة  وعرض فيلا لو اتو، كاعتند والياباف وبعض الّدوؿ األوروبّية كةرنسا وانكلبا. كاف ٖٜ٘ٔىػ.ش / ٕٖٖٔعاـ 

 الةارسّية. عن ا ائا شعره اطتياؿ اضتّر، ع  البحث عن الّرواب  شاعرال إ  نان  كونو رّساعال، وااـ ببرتة بعض ال  ائد اليابانّية إ 
 اظتعروفة لألشياء واظتةاىيص عل  ؿتو شاعرّي ؽتزوج بالّتخّي ، فشعره عليء بالّ ور اصت يلة واصتديدة، ويت ّيز بأسلوب ولغة ااّية بو،

ةادة عن وا  عوسي ا الكل ات عتأثرال بني ا وشاعلو. عن وين   ال ارئ يف شعره إ  عامل نّذاب، وخيلق عوسي ا شعره عن االؿ امست
شرق ىػ.ش= ٖٓٗٔ شرق اندوهـ، ٖٜ٘ٔحياة األحالم ىػ.ش= ٕٖٖٔ ىا زندگي خواب= اضتجص األالر، حجم سبزآثاره: 
نحن ال شيء، نحن  ىػ.ش= ٖٙ٘ٔ ما ىيچ، ما نگاهـ، ٜ٘ٙٔ وقع أقدام الماءىػ.ش= ٖٗٗٔ صداى پاى آبـ،ٜٔٙٔ الحزن

 ."ثمانية كتب"="ىشت كتاب" ـ، يدرت أع الو كاعلة بعنوافٜٚٚٔ نظرة
ـ. عن أشلر ٜٙٙٔىػ.ش / ٖ٘ٗٔـ يف طلراف، وُتوفّيت فيلا إثر  ادث سّيارة عاـ ٕٖٜٔىػ.ش /ٕٖٔٔفروغ فرّخ زاد ُولدت عاـ  .ٖ

زيغ شاعرات إيراف يف الع ر اضتديث، تعّل ت فّن الّت وير وع لت ؽتثّلة يف الّسين ا واظتسرح، ونالت نائزتني يف الّت ثي  عن علرناين ميب
ـ. أثار شعرىا تّجة كبرية بسب  نرأهتا وّتاوزىا الت اليد ٖٜٙٔانيني، وشّت  اظتلرناف األاري نائزتو الكبرية باشتلا عاـ وأوبرىاوزف األظت

 ديوارـ، ٜ٘٘ٔ األسيرىػ.ش= ٖٖٗٔ اسيرواطتطوط اضت راء يف تعبريىا عن أ اسيسلا وعشاعرىا وأفكارىا. أشلر غت وعاهتا الّشعريّة: 
ـ، ٖٜٙٔ والدة أخرىىػ.ش= ٕٖٗٔ تولدى ديگرـ، ٜٛ٘ٔ العصيانىػ.ش= ٖٖٚٔ عصيان ـ،ٜٚ٘ٔ الجدارىػ.ش= ٖٖٙٔ

 ـ.ٜٗٙٔ لنؤمن ببداية الفصل الباردىػ.ش= ٖٖٗٔ ايمان بياوريم بو آغاز فصل سرد
ف. ـ( اظتلّ   بني ا يوشيإ نسبة إ  عس   رأسو "يوش" عن إاليص عازندراٜٜ٘ٔىػ.ش/ٖٖٛٔ-ـٜٙٛٔىػ.ش/ٖٙٚٔعلي اسةندياري" )" .ٗ

وعن أشلر أع الو:  "قيمة األحاسيس"=  "ارزش احساسات"رائد الّشعر اإليرايّن اظتعاير، وعبتكر الّشعر اضتديث، لو غت وعة عن اظت امت عنلا: 
. طُبعت أع الو كاعلة يف طلراف عاـ "مدينة الليل ومدينة الص باح"="شهر شب وشهر صبح"، "الن اقوس""= "ناقوس، "العنقاء"=  "ققنوس"
 ـ، وااـ جب علا سريوس طاىباز وأشرؼ عل  نشرىا ابنو شراكيص يوشيإ.ٜ٘ٚٔىػ.ش / ٖٗٙٔ
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أغػػع  ،اإليرانيػػة "شػػاعلو" طػػواؿ ستسػػة ع ػػود عػػن األشتػػاء البػػارزة يف الّسػػا ة الّشػػعريّةظػػّ  اسػػص 
اظتكتبػػػة الةارسػػػّية بدواوينػػػو وتررتاتػػػو وألاثػػػو يف الةلكلػػػور والػػػّباث اإليػػػرايّن؛ إذ كػػػاف با ثػػػاّ دؤوبػػػال يف 

 .ؼتتلت اجملامت الثّ افّية واألدبّية
 ،شعراء الُةػرس الكبػار عػن انت اداتػو فلص يسلص ة يف إيراف؛ويُػَعدُّ "شاعلو" ػُتّطص األيناـ الّشعريّ 

و"الةردوسّي" ظتغالطتو الّتارخيّية يف اّ ػة "كػاوه  ،إذ انت د "سعدي الّشريازّي" ظتوااةو احملّ رة لل رأة»
 (122: ـ1002 ،عزيزي) « ؽتّا  ّرض عليو اظتتعّ بني للثّ افة ال وعّية اإليرانّية ،اضتّداد والّلّحاؾ"

 ،زراػاين) ظتا ُعرؼ الّشعر الةارسّي الػُ عاير عاظتيّػال  ،وير  بعض البا ثني أنّو لوم "أزتد شاعلو"
 (ٖ٘: شٖٖٚٔ ،وناعدرياف ؛ٕٖٙ: شٖٗٛٔ

. .يف شعر شاعلو ف   جيد ال ارئ اصترأة والّداّة يف استع اؿ الكل ات»: االت عنو الّشاعرة "فروغ فَػرُّْازَاد"
ويُسػحر ليػث ينسػ  أف  ،لكنّو ع  ىذا يتةػرّج علػ  األشػياء ،وعأل  بالتعابري اليوعيّةلغتو بسيطة  يّة ويرحية 

 .(ٚٔٙ: شٖٔٛٔ، وباار زاده ،يا   ااتياری) «كي يلدأ ،ويل ي نةسو يف اعر اظتةاىيص ،خيطو إ  األعـا
وأاػواىص اليػـو يُػَعدُّ شاعلو أفل  الّشػعراء اإليػرانّيني »: وااؿ عنو الّشاعر "علدي أاواف ثالث"

 .(ال ّةحة نةسلا، اظت در السّابق) «بعد ني ا
م أعػرؼ شػاعرال كػاف لػو »: النّػّ اد البارزين يف إيػراف أ د وىو ،وااؿ عنو "سّيد علدي زرااين"

 .(ٕٖٙ: شٖٗٛٔ ،زراانی) «. الّدور اّلذي كاف لشاعلو يف إعطاء الّشعر الةارسّي اظتعاير ىويّتو
إّف "شػاعلو" كػاف وا ػدال عػن الّشػعراء الّػذين كػاف عتػص دور كبػري يف ت ويػة باإلرتاؿ ديكن ال ػوؿ 

إتػػافة إ   ،وكانػػت "ا ػيدة الّنثػر" أىػػّص عسػاااتو يف الّشػعر ،الّشػعر اإليػرايّن اظتعايػػر وزيػادة نةػوذه
 .نلوده الكبرية يف غتاؿ األدب الّشعيّب أيلال 

 ( موضوعات شعرهج
م ّتػػد يف  ،(ٜٕٖ: قباظت ػػدر السّػػا: يُنظػػر) وشػػاعر  ػػّ  وغػػزؿ ثانيػػال  ،أّومل "شػػاعلو" شػػاعر سياسػػّي انت ػػاعّي 

فاضتػػّ  واجملت ػػ   ،إذ يسػػع  إ  اظتػػزج بػػني ىػػذين اظتوتػػوعني ،بعػػض ا ػػائده فراػػال بػػني امنت ػػاعّي والغػػزيّ 
أ ػػداا  وتتوّتػػح ىويّػػة ،(ٖٖٓ: اظت ػػدر السّػػابق: يُنظػػر) يتشػػابكاف ععػػال يف ا ػػائده عػػن اػػالؿ الّ ػػور الع ي ػػة

 .الّنواة اظتركزيّة ظتشاعر شاعلو وأفكاره ،ععال  يشّک  الشعر واضتياة والن د .عن االؿ ونود اآلار
 ،كت  كثريال عن اضتّ  واظتعاناة  يػث تػأثّر بشػّدة بالّشػاعر اإلسػبايّن "فريػدريكو غارسػيا لوركػا"
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"لػويع أراغػوف" يف عوتػوعات األعريكّي األسػود "لينغسػتوف ىيػوز" والّشػيوعي الةرنسػّي بالشاعر و 
كاف عاش ال ف ،عزج مبلارة بني اضتّ  والعواطت واظتواات الّسياسّيةواد  ،وكاف ػتّبال ل نسانّية ،شعره

 .وعناتالل ليع لديو غري األع  ورغبة م ُتشب  يف العدالة امنت اعّية
مثّ  ،الّػه كانػت تػرو  لػو إبّا ػاحياوؿ دائ ال أف يغرؽ يف استعادة زعن الطّةولة ويسبن  تل  اضتكايات 

 ،عبػػد اظتػػ عن: يُنظػػر) فتبػػدو ال  ػػيدة كأّ ػػا " كايػػة شػػعبيّة" ،حيػػاوؿ أف يعيشػػلا وينظ لػػا بأسػػلوبو اطتػػاّص بػػو
 .تت ّت  مبعظص ع ّوعات ال  ا الّشعيّب البسي  أو ا ا األطةاؿ اطتياليّة ،(ٖٖٕ-ٕٖٕ: ـٖٜٛٔ

 ،والػػّدىاليز وؽتػػرّات الّسػػجوف واظتسػػجونني والليػػاي الّسػػوداءويكثػػر اضتػػديث يف شػػعره عػػن األزاّػػة 
ورمّبػػػا نسػػػي نةسػػػو أ يانػػػال  .وعبػػػث اظتػػػوت وابتذالػػػو ،واألزعنػػػة الّػػػه لػػػن ت ػػػ  ،وال تػػػاؿ تػػػد الظُّل ػػػة

 .لكن ىذه الّنغ ة اافتة يف شعره ،فتحّدث عن اظتدينة الةاتلة اّله حيلص هبا
اضتػػّ  واجملت ػػ  ورسػػالة الّشػػعر ويػػور الطّبيعػػة و يػػاة كػػّ  شػػيء؛ عػػن »يتحػػّدث شػػعر شػػاعلو عػػن 

ّف أيػدؽ عػا  ،لكّنو م يطرؽ اظتوتوع الّذي يريد أف يتحّدث عنو بشك  عباشر ،النّاس يف اظتدينة لػذا فّػ
 .(الثّ افّية ،ٖ٘ٛٛع ،الس فير ،(ـٕٚٓٓ/ ٖ/ ٙٔ) ،عبّاس) «وضتظات الّسكوت ،يف شعره ىو الةواي 

الّػػػذي يتعػػػّرض لػػػو ىػػػذا اإلنسػػػاف اظت لػػػور عػػػن ابػػػ   ويُعػػػارض الّتح ػػػري ،دُيّجػػػد شػػػاعلو اإلنسػػػاف
 .(ٕ٘ٔ: ـٕٔٓٓ، عزيزي: يُنظر) األنظ ة امستبداديّة اّله م تعبؼ لو بشأف

ومسػػّي ا أول ػػ   ،وأىػػد  أرتػػ  ا ػػائده إ  اظتناتػػلني اليسػػارّيني ،عػػارض شػػاعلو نظػػاـ الّشػػاه
 .(ٕٛٗ: شٖٛٚٔ ،ؼتتاری: يُنظر) وسيادة العدالة ،اّلذين بذلوا  ياهتص يف سبي  رفعة البشريّة

 د( سمات شعره الفنـ ي ة
لكػػّن أع ااػػو ونػػوىره الػػّداالّي ؽتتزنػػاف دوعػػال باضتػػّ   ،يّتسػػص ظػػاىر شػػعر "شػػاعلو" باضتػػّدة والعنػػت

ومبث  ىذا اظتل وف واحملتو  ااض "شاعلو" غ ار ّتربة تُعّد فريدة عن  ،واألع  واظتشاعر اإلنسانّية
 .بعد الّتغيري اّلذي أطل و "ني ا يوشيإ" يف الّشعر الةارسيّ نوعلا 

 ،وينسجص يف شعره الغػزؿ عػ  اظتلح ػة أو الّسياسػة ،يت ّت  شعره بلغة بليغة وع ق يف اظتلاعني
 .فلي عوّنلة إليو وتتحّدث عنو ،ويُر  اإلنساف اظتعاير  اترال يف ععظص ا ائده

علػ  عكػع الّشػعر الةارسػّي الكالسػيكّي الّػذي  ،اضتػرّ بامسبسػاؿ  وطّور أسلوبال بسػيطال اّتسػص
 .يلتـز بال افية بشك  ياـر
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 ،پاشػايی) ّت   لغػة "أزتػد شػاعلو" بػني اػّوة اللغػة الةارسػيّة ال دديػة وعتانتلػا وطػراوة اللغػة اضتديثػة ونػّدهتا
ونػو حي ػ   ،ونلػني فلغتػو ذات ،أّي أنّو أوند نسرال بني اللغة الةارسػيّة ال دديػة واضتديثػة ،(ٜٖ٘: شٖٛٚٔ

إمّ أنّػػو كػػاف يُوفّػػق يف  ،وونػػو حي ػػ  عوسػػي يّة اللغػػة ال دديػػة ونرسػػلا ،عرونػػة اللغػػة العاّعيّػػة وتناسػػبلا عػػ  الوااػػ 
 .(ٜٖٛ، اظت در السّابق: يُنظر) وخُيِةُق فيو أ يانال أار  ،ىذا اظتزج أ يانال 

اصت لػة ليػث ينشػأ فيلػا نػوع وىػو يرّكػ   ،وتتناس  لغة "شػاعلو" عػ  الةلػاء العػاطةّي لشػعره
فاظتةردات عنده عتا اي ة ااّية ليع عن  يث اظتعػع والّتناسػ  عػ   ،ااّص عن اظتوسي ا الّداالّية

 «عسػػػااتلا يف الػػػق إي ػػػاع عوسػػػي ّي دااػػػ  الػػػّنّا الّشػػػعريّ »بػػػ  عػػػن  يػػػث  ،العاطةػػػة فحسػػػ 
يلّيئ  و ،نديدة بني أنزاء الّناّ وىذا الّنوع عن اظتوسي ا خيلق عالاة  ،(ٜٕٗ: شٖٖٚٔ ،ناعدارياف)

 .الةلاء اظتناس  لظلور العاطةة ؽتّا جيع  ال  يدة أشّد تأثريال يف اظتتلّ ي وأسرع ويومل إليو
فػػرفض ع ولػػة أّف ىنػػاؾ عةػػردات ديكػػن اسػػتخداعلا  ،آعػػن "شػػاعلو" بالّددي راطيّػػة بػػني الكل ػػات

مّبا ىذا عا دفعو إ  استخداـ اللغػة العاّعيّػة ور  ،يف  ني أّف ىناؾ عةردات أار  غري شعريّة ،شعريّال 
 .(ٗٔ٘: شٖٗٛٔ ،زراانی: يُنظر) أ يانال يف شعره

وبػػني ىػػذه  ،ديتػػاز شعر"شػػاعلو" مبتانػػة العالاػػة بػػني العنايػػر اظتختلةػػة اظتكّونػػة للػػّنّا الّشػػعرّي عػػن نلػػة
الّشػعر وعلػ ونو وامنسػجاـ في ػا العناير واظتل وف العاطةّي للّنّا عن نلة ثانيػة؛ فالتّناسػق بػني عنايػر 

عػّرت »واػد  ،وؾتد يف شعره كذل  اىت اعػال بالبنػاء الػّداالّي لل  ػيدة ،بينل ا عن أبرز عا دييّز شعر"شاعلو"
 .(ٙٔٗ ،اظت در السّابق) «ا ائده مبرا   عتعّددة اب  أف ت   إ  ذروة الك اؿ يف ىذا البناء

وخيتلػػت أسػػلوبو عػػن أسػػلوب "ني ػػا يوشػػيإ" يف   ،غنائيّػػة ااّيػػةأونػػد "شػػاعلو" لشػػعره ىويّػػة زتاسػػيّة 
كيةيّػة إبػػراز اظتعػػع وطري ػػة امسػػتةادة عػػن اللغػػة؛ فةػػي  ػػني يتشػػابو امثنػػاف يف أّ  ػػا حييطػػاف اظتعػػع هبالػػة عػػن 

خيتلػت "شػاعلو" عػن "ني ػػا" بأنّػو حيسػن اسػػتخدـا  ،اإلهبػاـ ليػث ي بػ  الكػػالـ أونلػال عتعػّددة عػن التّةسػػري
إتػػافة إ  أنّػػو خيلػػق انسػػجاعال اػػّ   ،بسػػب  تعّ  ػػو فيلػػا واتػػطالعو بأسػػرارىا ،دات اللغػػة بشػػك  أكػػزعةػػر 

نظػػػريه بػػػني أنػػػزاء ال  ػػػيدة؛ فلنػػػاؾ تناسػػػ  وتناسػػػق بػػػني العنايػػػر اظتكّونػػػة للّ ػػػورة أي بػػػني اطتيػػػاؿ واللغػػػة 
 ،اعال بػني الّشػك  واظتلػ وفأّي أّف ىنػاؾ انسػج ،وتناسػ  يف ال  ػيدة ككػّ  بػني الّ ػورة واظتعػع ،واظتوسي ا

 .(ٖٔٗص ،اظت در السّابق) واظتوسي ا واظتوتوع والعاطةة ،بني الّ ور واطتياؿ واللغة
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 أشكال نشر ترجمات شعر "أحمد شاملو" إلى العربي ة .3
 :ىي ،وعتا أربعة أنواع ،اخّتذ نشر شعر "أزتد شاعلو" اظتبنص إ  العربّية شك  اظتختارات

الّػذي  عث  "عػا أزاؿ عشػغومل بػذل  الغػراب" ،ؼتتارات ُاّ  ت لشعره وطبعت عست لّة يف كتاب .ٔ
وتلػّ ن أربعػة وسػّتني نّ ػال شػعريّال  ،ويدر عػن وزارة الثّ افػة الّسػوريّة ،ا ائده وتررتو "غّساف زتداف" ااتار

 .(ـٕٛٓٓغّساف زتداف: تررتة ،شاعلو) .عن أشلر ا ائد شاعلو وأكثرىا انتشارال 
إذ ؾتػد لػو سػػّتة  ،ا ػائد ؼتتػارة عػن شػػعره وردت تػ ن كتػ  ؼتتػػارات عػن الّشػعر الةارسػػيّ  .ٕ

الّ ػادر عػن وزارة الثّ افػة وامّت ػاؿ يف اظت لكػة  ،ن وص يف كتاب "عا وراء الكل ػة" حملّ ػد اللػوزيّ 
 ويػػ " ،عرثيّػػة لراػػرين ،لػػيالل  ،شػػعر نػػااا ،شتكػػة ،"اضت ػػد الطّػػافح: ىػػي ،ـٕٕٓٓاظتغربيّػػة عػػاـ 

عػن  ،وثالثة ن وص يف كتاب "ؼتتارات عن الّشعر الةارسّي اضتػديث" ،(ٕٗ-ٖٖ: ـٕٕٓٓ ،اللوزي)
ىذا الكتاب يادر عن اجمللع األعل  للثّ افة يف ع ر  ،ااتيار ػتّ د نور الّدين عبد اظتنعص وتررتتو

: ـٖٕٓٓ ،اظتػنعصعبػد ) وات اللي " ،عوعد ،"األفق اظتليء: وتلّ ن الّن وص اآلتية ،ـٖٕٓٓعاـ 
أّعػػا كتػػاب "األدب اإليػػرايّن اظتعايػػر" إلشتاعيػػ   ػػاك ي ف ػػد وردت فيػػو أربػػ  ا ػػائد  (ٖٗٔ-ٜٕٔ
ونشرت الكتاب  ،(ٚ٘ٔ-ٖ٘ٔ: ـٕ٘ٓٓ،  اك ي) الونود" ،عوت نازي ،اظتاتي ،"عند اللي : ىي

"تػػاريخ وتُررتػػت لشػػاعلو ثالثػػة ن ػػوص شػػعريّة يف كتػػاب  .ـٕ٘ٓٓ"دار الّروتػػة" يف بػػريوت عػػاـ 
 ،نػػو-شػػن  ،"الّشػػعر ىػػو اضتيػػاة: ىػػي ،األدب اإليػػرايّن اظتعايػػر"عن ابػػ  الػػدّكتورة "نػػد   ّسػػوف"

والكتاب يػادر عػن وزارة الثّ افػة الّسػوريّة  ،(ٕٓٔ-ٜٔٔ: ـٕ٘ٓٓ: يا ّ ينعةر ) ونور ال  ر يرشح"
يػػدر عػػن "سلسػػلة  "ؼتتػػارات عػػن الّشػػعر اإليػػرايّن اظتعايػػر": بعنػػواف وىنػػاؾ كتػػاب ،ـٕ٘ٓٓعػػاـ 

: ىي ،يتلّ ن تس  ا ائد "لشاعلو" ،ببرتة "عوس  بيدج" ،ـٕٛٓٓآداب عاظتّية" الكويتّية عاـ 
"يف ىػػذا الزّاػػاؽ  ،"يف اللحظػػة" ،"ليليّػػة" ،"رثػػاء" ،"ا ػػيدة  ػػّ " ،"ال ياعػػة" ،"الطّبيعػػة الّ ػػاعتة"

 ،بيػدج) إمّ أّ ػا ؼتتلةػة عنلػا( وىي ا ػيدة حت ػ  عنػواف سػاب تلا) "ليلّية" ،"نزّار يبكي" ،الػُ غلق"
 ،"ؼتتػػارات عػػن الّشػػعر اإليػػرايّن اظتعايػػر": أّعػػا الكتػػاب األاػػري فيح ػػ  عنػػواف ،(ٚ٘-ٙٗ: ـٕٛٓٓ

وفيػو ا ػيدة وا ػدة لشػاعلو ببرتػة فػرزدؽ  ،ـٕٔٓٓوىػو يػادر عػن احّتػاد الّشػعراء اإليػرانّيني عػاـ 
 .(ٜٗ-ٚٗ: ـٕٗٓٓ، أسدي) أسدي حت   عنواف "عوت الّنايرّي"

النّػػػػوع الثّالػػػػث عػػػػن اظتختػػػػارات عػػػػا ُنشػػػػر تػػػػ ن الّ ػػػػحت والػػػػّدوريّات العربيّػػػػة؛ عػػػػن تلػػػػ   .ٖ
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اظتختػػارات ثػػالث ا ػػػائد ُنشػػرت يف يػػػحيةة الّسػػةري اللبنانيّػػػة ببرتػػة الػػػدّكتورة دمؿ عبّػػاس تػػػ ن 
، ـٕٔٓٓ) واظت ػري" ،شػن نػو ،"الّشػعر ىػو اضتيػاة: ىػي ،ع الة تتحّدث عن "أزتد شاعلو" وشعره

ــفير نػػزّار ): وعػػن اظتختػػارات أيلػػال عشػػر ا ػػائد ُنشػػرت يف غتلّػػة " ػػوار" ىػػي ،(الّث افيّػػة: صــحيفة الس 
 ،ػُتػػاؽ ،ال ياعػة ،ا ػيدة  ػػ ّ  ،يف ىػذا الّزعػاف الػػػُ غلق ،يف اللحظػػة ،رثػاء الطّبيعػػة الّ ػاعتة ،يبكػي

 (.ٖٜ -ٗٛ: ٖع، سلسلة حوار ،ـٕٗٓٓ) ،وا يدتاف ؼتتلةتاف حت الف العنواف نةسو "ليلّية"(
ف د نشرت يف علّت ااّص باألدب الةارسّي الػُ عاير سػب  ا ػائد  أّعا غتّلة "اآلداب"اللبنانّية

طبيعػػة  ،نػػزّار يبكػػي ،أنػػا واظتػػوت ،األغنيػػة اظتعت ػػة): ىػػي ،لػػػ"أزتد شػػاعلو" ببرتػػة "عوسػػ  أسػػوار"
وكانت اضتّ ة األكز عن  .(ٓٚ-ٛٙ: ٙ-٘ع ،اآلداب اللبناني ة ،ـٕٗٓٓ) (اظترثّية ،ؼتّط  ،ليلّية ،عيتة

الّبرتػػات اظتنشػػورة يف الػػّدوريّات عػػن ن ػػي  غتلّػػة "اظتػػد " الّػػه نشػػرت ثالثػػة وعشػػرين نّ ػػال شػػعريّال 
 ".شّكلت النّواة األو  لكتاب "عا أزاؿ عشغومل بذل  الُغرابواد لشاعلو ببرتة "غّساف زتداف" 

 .(ٖٚ-ٕٚ: ٕٔس ،ٖٗع ،مجل ة المدى، ـٕٗٓٓ)
 ي ػػع  ؽتّػػا ،العاظتيّػػة "امنبنػػت" ؾتػػد كثػػريال عػػن اظت ػػامت وال  ػػائد اظتبرتػػة الّشػػبکةوعلػػ   .ٗ

إيّن »عػن أعثلتلػا ا ػيدة "يشػّ وف ابلػ  اشػية أف تتةػّوه بػػ ،  ره واضتديث عنػو يف ع الػة وا ػدة
 ،و"عطػػر ،و"اضتػػ  الكلّػػي" تررتػػة "زتيػػد كشػػكوي" ،تررتػػة "يوسػػت عزيػػزي بػػ  طػػرؼ" "«أ بّػػ 
ونشػػيد لرنػػ  عػػن نػػور ر ػػ  يف  ،واظت ػػري ،ومل أىلػػ  اػػ  عػػن اظتػػوت ،والّشػػعر ىػػو اضتيػػاة ،نػػووشػػن 

 .وأعر ليلّي" تررتة "دمؿ عّباس" ،ويف ىذا اظتأزؽ ،وعن بغض طافح ،وم شيء لن ولو ،الظّل ات

 الد راسات العربي ة حول شعر شاملو .4
بالعربّية إّعا تػ ن دراسػات عاّعػة عػن الّشػعر ُنشرت الّدراسات الّ ادرة  وؿ شعر "أزتد شاعلو" 

 الةارسػػّي اظتعايػػر ك ػػا يف كتػػاب "تػػاريخ األدب الةارسػػّي اظتعايػػر" "حملّ ػػد نعةػػر يػػا  ّ ػػي" ببرتػػة
ويف كتاب "األدب اإليرايّن اظتعاير" "إلشتاعي   اك ي" اظتبنص عن اب  "عبّػاس  ،"ند   ّسوف"

"دمؿ  شػػعره وُنشػػرت يف الػػّدوريّات ك  الػػةأو كانػػت علػػ  شػػك  دراسػػات ُاّ  ػػت ل ،رتػػوي"
عبّػػاس" اظتنشػػورة بعنػػواف "عػػا فائػػدة أف يكػػوف اإلنسػػاف ظػػّ  غي ػػة  "أزتػػد شػػاعلو" الّػػذي اعتػػز أّف 

الّشػػعر  ،وع الػػة "عػػن الّلػػّةة األاػػر  ،الّشػػعر اليػػـو سػػالح الّشػػع " يف يػػحيةة "الّسػػةري" اللبنانيّػػة
 .( عن غتّلة "اظتد "ٖٗ) العدد األبيض" ب لص "غّساف زتداف" اظتنشورة يف
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وُنشػػػػر يف  ،فلػػػػو عػػػػا كػػػػاف  ػػػػوؿ األدب الةارسػػػػّي اظتعايػػػػر ،أّعػػػػا النّػػػػوع األاػػػػري عػػػػن الّدراسػػػػات
( ٕٛٔ) ك  الػة "غّسػاف زتػداف" "سػػآب وأيػّ  النّػور يف الّشػرايني" اظتنشػورة يف العػػدد ،الػّدوريّات

 .عن غتّلة "اآلداب العاظتّية"
الّسػػػاب ة علػػػ  نلػػػود النّػّ ػػػاد والّدارسػػػني اإليػػػرانّيني؛  يػػػث اكتةػػػ  اعت ػػػدت الّدراسػػػات العربيّػػػة 

ومل ي ّدـ أّي  ،النّػّ اد والّدارسوف العرب مبا اّدعو اإليرانّيوف عن نلود يف دراسة شعر "أزتد شاعلو"
 .وكاف ن دىص توسيطّيال يعّرؼ بالّشاعر وشعره وعكانتو ،عنلص دراسة ااّية بو

 ربي ةترجمة شعر شاملو إلى الع .5

 أ( خيارات المترجمين
تكػػػّررت تررتػػػُة ستػػػع وعشػػػرين نّ ػػػال عنلػػػا عػػػن ابػػػ   ،تُػػػرنص لػػػػِ"أزتد شػػػاعلو" ثالثػػػة وذتػػػانوف نّ ػػػال شػػػعريّال 

ونُشر كثري عنلػا يف عكػانني ؼتتلةػني عػن ابػ  اظتػبنص نةسػو ك ػا فعػ  كػّ  عػن "غّسػاف  ،عبرتني ؼتتلةني
وعػػاد ونشػرىا علػػيةال إليلػػا غت وعػة كبػػرية عػػن  ،"اظتػػد "زتػداف"  ػػني نشػػر ثالثػة وعشػػرين نّ ػػال يف غتلّػة 

وك ػا فعلػت الػدّكتورة "دمؿ عبّػاس"  ػني نشػرت  ،الّن وص يف كتاب "عا أزاؿ عشغومل بػذل  الغػراب"
علػػ   (adab.com) ونشػػرهتا يف عواػػ  ،وزادت عليلػػا سػػبعال أاػػر  ،ثػػالث ا ػػائد يف يػػحيةة "الّسػػةري"

نػّا "الطّبيعػة الّ ػاعتة" : رتػت أكثػر عػن عػرّة عػن ابػ  عبرتػني ؼتتلةػنيف ن الّن ػوص الّػه تُر  .امنبنت
و"يف  ،و"يف ىػػػػذا الػػػػزّعن اظتعلػػػػ " ،و"عرثيّػػػػة للحيػػػػاة" ،و"الّشػػػػعر ىػػػػو اضتيػػػػاة" ،الّػػػػذي تُػػػػرنص أربػػػػ  عػػػػرّات

 :يف  ني تُرنص كّ  عن ،و"عرثّية" اّله تُرنص كّ  عنلا ثالث عرّات ،و"ليلّية" ،و"نزّار يبكي" ،اللحظة"
و"عػوت  ،و"ختطي " ،و"عرثّية ظتوت  اآلارين" ،و"الّس كة" ،و"األفق اظتليء" ،و"ال ياعة" ،"شن نو"
 .و"يف ىذا الزّااؽ اظتغلق" عرّتاف ،و"عوعد" ،النّايرّي"

ومل ت ت ػػػر تلػػ  اطتيػػػارات علػػػ   ،ااتػػار اظتبرتػػػوف أع ػػاعتص عػػػن غت وعػػات شػػػعريّة ؼتتلةػػػة "لشػػاعلو"
يعود سب  ذل  إ  أف ععظػص أع ػاؿ "شػاعلو" غت وعػة ععػال يف كتػاب وا ػد عػن ورمّبا  ،غت وعة وا دة

أّعػػا اجمل وعػػات الّثالثػػة  ،غتلّػػدين يشػػ   ىػػذا الكتػػاب ال  ػػائد اظتنشػػورة يف ستػػع عشػػرة غت وعػػة شػػعريّة
و مل البااّية اّله دتثّ  اجمل وعات األو  عن أع اؿ "شاعلو" ف ارت نادرة الونود نّدال ولذل  يالَ ظ أنّػ

 .يُبنص عن تل  اجمل وعات أّي نّا شعرّي إ  العربّية
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 ،ىػػذا التّنػػوّع يف اماتيػػار يُظلػػر أّف اظتبرتػػني مل يلت ػػوا مبج وعػػة دوف أاػػر  عػػن أع ػػاؿ "شػػاعلو"
لكّن كثرة عا تررتوه عن غت وعة "ىوا  تازه" أو"اعتواء الطّازج" يػدّؿ علػ  عكانػة ىػذه اجمل وعػة الّػه تُعػّد 

وبػػرز عػػن االعتػػا ب ػػةتو شػػاعرال  ،ؿ ىاّعػػة يف أع ػػاؿ "شػػاعلو"؛ فةيلػػا توّتػػحت ىويّتػػو الّشػػعريّةن طػػة حتػػوّ 
فلػػذه  ،"اضتػػّر" والنّي يػػائيّ بعػػد أف كػػاف ابللػػا يتػػأرنح بػػني األسػػلوبني الكالسػػيكّي  ،يكتػػ  ا ػػيدة النّثػػر

 ،لنگػػرودی) ويػػيّتواجمل وعػػة أبػػرزت "شػػاعلو" علػػ  الّسػػا ة ب ػػةتو شػػاعرال لػػو وزنػػو الّشػػعرّي و لػػوره وا 
فلي دتثّ  عر لة الّنلوج الّشعرّي عنده ولذل  اىػتّص اظتبرتػوف يف ن ػ  ا ػائدىا  .(ٖٚٛ: ٕج ،شٖٗٛٔ

 .أكثر عن اىت اعلص بغريىا عن اجمل وعات

 ب( دراسة نموذج مترجم من أعمال شاملو
إبػػػرازال ضتّسػػػو وأكثرىػػا  ،في ػػا يػػػأب دراسػػة لبرتػػػة ا ػػػيدة عػػن أشػػػلر ا ػػػائد الّشػػاعر "أزتػػػد شػػػاعلو"

وىػي ا ػيدة "الّنشػيد الكبػري"  ،وواوفو إ  نان  اظتناتلني يف سػبي  العدالػة واإلنسػانّية ،اإلنساينّ 
عد  دّاة تل  الّبرتات اّله اّدعت ىذا الّشاعر  حتاوؿ الکشت عن ىذه الّدراسة. أو "شن نو"

 ،عػػن ىػػذا الّشػػاعر وشػػعرهوعػػد  ؾتا لػػا يف ت ػػدًن يػػورة يػػحيحة وعوتػػوعّية  ،إ  ال ػارئ العػػربّ 
 يػػث دتّػػت عوانلػػة  ،ويف عػػد  حت ي لػػا الّتعػػادؿ اصت ػػاّي واألسػػلوّب بػػني الّبرتػػة والػػّنّا األيػػليّ 

لبيػػػاف عػػػد  الّتعػػػادؿ أو الّتنػػػاظر بينل ػػػا علػػػ  الّ ػػػعيدين الػػػّدمّي  ،الػػػّنّا اظتػػػبنص بػػػالّنّا األيػػػليّ 
إلظلػار عػد  داّػة   ،ني الّنّ ػني األيػلّي واظتػبنصفتّ ت دراسة تعادؿ اظتةردات دمليّػال بػ ،واألسلوبّ 

وتوتػػيح عػػد  عنايػػة اظتػػبنص يف  ،كػػّ  عػػبنص يف ن ػػ  ععػػاين اظتةػػردات واصت ػػ  ك ػػا أرادىػػا ع ّلةلػػا
والّنظػػر إ  اعت ػػػاد  ،ن ػػ  أسػػلوب الّشػػػاعر واىت اعػػو بػػػو عػػن اػػػالؿ دراسػػة أسػػػلوب الػػّنّا اظتػػػبنص

مثّ بيػػاف عػا أيػػاب الػػّنّا األيػػلّي  ،أو امشتيّػػة أو الةعليّػػة ،اظتػبنص علػػ  اصت ػػ  الّطويلػػة أو ال  ػرية
 .أو زيادة كاف ىدفلا الّتةسري ،عن  ذؼ كاف سببو عجز اظتبنص عن ن   اصت لة
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 الن ص  األصلي  
اعا / در آسيای دور / در  ره/ در اانو تو/  جاست ننگ / چو! –شن ))
/  لبو   ري سةالني باـزاف  / ىر گز ندا عداف/ برادرک زرد پوستص!/ شن/ تو

وآف اننبی  و /  و دمشن تو دمشن عن است/ شن/ پيداست/ باـ وسرای عن
/ بو عي  اويخ/ باری/ از اوف تريه پسراف عن/ اوردف اوف تو راست عست

 (ٔٛ -ٓٛ: خبخ اوؿ ،دفب يکص ،شٖٛٚٔ، شاعلو) نشويد دست!((
 ترجمة دالل عب اس

ولكّن  / يف آسيا البعيدة / يف كوريا/ أين تدور اضترب  يف ديارؾ/ نو! ػ شن 
غري ذل  / أف بيه وا ري/ مل أشعر أبدال / أاي األيةر البشرة!/ يا "شن"/ أنت

/ أّف عدوّؾ ىو عدوّي/ يا شن/ مل يعد اافيال / .الكوخ ال    الطّي ّ السّ ت
فال / عن دعاء أبنائي الّداكنة/ اد ذت  ،وذل  الغري  الّذي يشرب عن دعائ 

 (الّسةرييحيةة ) ،(ـٕٔٓٓ/ ٖ/ ٙٔ) ،عبّاس) ظتشي تو/ اآلف/ ختلعن
 دراسة الت رجمة

 ،وىػػذه الزّيػادة  ولػت اصت لػة عػػن رتلػة اشتيّػة إ  رتلػة فعليّػػة ،"تػدور" زيػادة يف اظتػن فعػ  . ٔ
 .ويف ىذا حتريت أسلوبّ 

 ،ال  ػػو "لكػػّن الّسػػياؽ يةػػرض ععػػع "آسػػيا  ،تررتػػت "آسػػيا  دور" إ  "آسػػيا البعيػػدة" . ٕ
 .ويف ىذا حتريت دمّي طةيت

 .وىذا حتريت دميّ  ،تررتت كل ة "اعا" وتع  "أّعا" إ  "لكن" .ٖ
وىذا  ،أالت الّت غري اّلذي يةيد الّتحب  يف كل ة "برادرؾ" وتع  "أاّيي" ف الت "أاي" .ٗ

 .حتريت أسلوبّ 
 .وىذا حتريت دميّ  ،"م تة  "ز ندا عداف" إ  "مل أشعر أبدال" بين ا تع  گتررتت "ىر . ٘
وىػذا  ،عن" ويف ىذا الّسػياؽ تعػ  "عػن" ،تررتت "ِز" أي "از" إ  "غري" بين ا تع  "عن .ٙ

 .حتريت دميّ 
 .وىذا حتريت دميّ  ،تررتت "سةالني" إ  "طني" وتع  "فّخار" .ٚ
لكن الكل ة اظتذكورة تستخدـ أيلػال مبعػع  ،تررتت كل ة "سرا " إ  "ا ر" وىو أ د ععانيلا .ٛ
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وأّف   ،و" أنّػو كػادح عثلػوچػ –"عنزؿ" وىو اظتعع األفل  ت ن الّسياؽ ألّف شاعلو حياوؿ أف يػزز لػػ"ش 
 .ويف ىذا حتريت دمّي م يتناس  وععع الّناّ  ،كواو الطّيّ  الّسطح م خيتلت كثريال عن عنزلو

ويف ىػذا حتريػت  ،واتػح" ،اافيال" بين ا تع  "عن الواتحيداست" إ  "مل يعد پتررتت " .ٜ
 .وأسلوّب صتلة حتوي  امسص إ  فع  ،دمّي صتلة تغيري اظتعع

فلػػذا  ،وبالتّػػاي تعػػ  "الث"ِ ػػ " ،تررتػػت "عسػػت" إ  "ذَتِػػ " بين ػػا ىػػي اسػػص وليسػػت فعػػالل  .ٓٔ
 .حتريت أسلوبّ 

إ  "يشػرب" فجعلػت  -ت ن سياؽ الػّناّ –تررتت اظت در"اوردف" وععناه "الّشرب"  .ٔٔ
 .وىذا حتريت أسلوبّ  ،امسص فعالل 
 .كل ة "اّلذي" زيادة يف اظتن  .ٕٔ
 . ذفت كل ة "راست" وتع  ىنا "كاع " .ٖٔ
 .عبارة "م ختلعّن اآلف ظتشي تو" زيادة تةسرييّة يف اظتن .ٗٔ

 ترجمة ندى حس ون
أاي األيةر / شن/ أعّا أنت/يف آسيا ال  و / يف بيت / أين اضترب / نو –شن 
سطحي / عن ذل  الكوخ اطتزيفّ الطّي ّ ذي اضت ري/ م تنة   أبدال / اللوف!
/ وذل  األننيبّ الّذي سكر بشرب دع / عدوّؾ ىو عدوّي/ شن/ واتح/ .وا ري

 (ٛٔٔ: ـٕ٘ٓٓ، يا ّ ي) لن يغس  يده/ برغبة/ عرّة وا دة/ عن دـ أبنائي ال امت
 دراسة الت رجمة

 .وىذا حتريت أسلوبّ  ف الت "أاي" بين ا ىي "أايّي" ،مل تعر الّت غري يف كل ة "برادرؾ" اىت اعال . ٔ
تررتت "ندا عداف" إ  "م تنة  " بدمل عن "م تة  " ويف ىذا حتريػت دمّي أتػة   . ٕ

 .غ وتال عل  اظتعع
 ،نعلػػت الكػػوخ ع ػػنوعال عػػن "اطتػػزؼ والطّػػني" بين ػػا ىػػو عػػن "اضت ػػري ذو سػػطح فخػػاري .ٖ

 .حتريت أسلوبّ  أّدی إلی ازيّف" وىذا حتريت ععنويّ 
 . ذفت كل ة "باـ" وتع  "سطح" .ٗ
 .تررتت "سرا " إ  "ا ر" وتع  "عنزؿ" يف ىذا الّسياؽ .٘
 . ذفت كل ة "راست" وتع  ىنا "كاع " .ٙ
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 .الّل ري "اعتاء" يف كل ة "يده" زيادة توتيحّية يف اظتن .ٚ
 الت رجمة البديلة
/ شن/ أعّا أنت/ يف آسيا ال  و  / يف كوريا/ يف بيت / أين اضترب / و!چ ػ شن

كوخ اضت ري ذاؾ الةخّاريّ السّطح / م تة   أبدال / يا أايّي األيةر البشرة!
وأّف ذل  األننيبّ الثِّ   / وّيأّف عدوّؾ عد/ شن/ واتح/ سطحي وعنزي/ عن

 / لن يغس  اليد!/ -برغبتو  -/ عرّة/ عن دـ أبنائي ال امت/ بشرب كاع  دع 

 ط( مالحظات على الت رجمتين
 ترجمة الد كتورة دالل عب اس

اظتػػبنص عػػن  الػػّناّ  ؽتّػػا ابتعػػد ،ُتال ػػظ كثػػرة الّتحريةػػات الّدمليّػػة واألسػػلوبّية يف تررتػػة الػػدّكتورة "عبّػػاس"
ـّ إ  اظتتلّ ػي ،عكافأة الّنّا األيلّي أسلوبيّال ودمليّال  ويال ػظ  .وإف كانت الّبرتة اػد أويػلت اظتعػع العػا

 .شعر "شاعلو" عيزاتاّله لطاظتا كانت عن أبرز  ،كذل  غياب العناية باظتوسي ا الّداالّية للّناّ 
 ترجمة الد كتورة ندى حس ون

نعػػػ  تررتتلػػػا شػػػبو االيػػػة عػػػن الّتحريةػػػات  ، ّسػػػوف" للغػػػه اظت ػػػدر واعتػػػدؼإّف إت ػػػاف الػػػدكتورة "
وىػو أعػر عػن الّ ػع   ،إّم أّ ا مل تُعَن أيلػال بػأعر اظتوسػي ا الّدااليّػة يف الػّناّ  ،الّدملّية واألسلوبّية

 .أف يُوّّف  ّ و يف الّبرتة عن لغة إ  أار  عل  أيّة  اؿ
ويعػود  ،شػاعلو ب ي لػا الّدمليّػة والةنّػيّػة بػني عػبنص وآاػرتةاوتػت تررتػات شػعر  ،وبشك  عاـ

فػُيال ظ أّف  ،سب  ذل  إ  ااتالؼ عستو  الّ الت اّله ترب  اظتبرتني بلغه اظت در واعتدؼ
الّبرتات اّله أؾتزهتا الدّكتورة "ند   ّسوف" عػثالل كانػت أكثػر إت انػال عػن غريىػا لكو ػا تػت ن لغػه 

يف  ػني أّف الّبرتػات الّػه أؾتزىػا عبرتػوف إيرانيّػوف كانػت يػياغتلا  ،  نيّػداظت در واعتػدؼ بشػك
العربيّػة تنػزع يف بنائلػا اللغػوّي إ  تػعت علحػوظ اياسػػال علػ  الّبرتػات الّػه أؾتزىػا عبرتػوف عػػرب 

وزه وباإلرتاؿ ديكن ال وؿ إّف اظتبنص اإليرايّن ظّلت تعػ ،نزعت تررتاهتص إ  لبوس لغوّي أكثر عتانة
نايية اللغة العربّية اظتناسبة ل ياغة عربّية اادرة عل  ت دًن الّتكاف  اظتعنوّي واصت اّي يف إؾتاز تررتة 

وعل  الّرغص عػن ت ػّدـ عسػتو  اظتبرتػني العػرب يف ىػذا اظتلػ ار إمّ أّف عنجػزىص  ،ا ائد "شاعلو"
 .ظّ  دوف بلوغ األرب أيلال 
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 النتيجة
 ،واسػػت بالو عربيّػػال  ،إسػػلاعال عػػ ثّرال يف عسػػرية الّشػػعر اإليػػرايّن اظتعايػػر شػػّك  عنجػػز "شػػاعلو" الّشػػعريّ 

عػػ  عال ظػػة ب ػػاء  ،واػػد ونػػد ىػػذا اظتنجػػز اىت اعػػال نػػاّدال وواسػػعال عػػن دارسػػي الّشػػعر إيرانيّػػال وعربيّػػال 
تلػػ   ،عربيّػػةالّدراسػػات العربيّػػة لػػو أسػػرية الّطوابػػ  الّتعريةيّػػة اظتالئ ػػة لت ػػدًن شػػاعر أننػػيّب يف الثّ افػػة ال

و ظيػػت باىت ػػاـ بػػا ثي  ،الّطوابػػ  الّػػه طبعػػت ععظػػص الّدراسػػات العربيّػػة ألعػػالـ اآلداب األننبيّػػة
مبثػػ  اىت ػاـ الػػدّكتور "عبػده عبّػػود" الّػذي اػػّا عػا يّت ػػ  هبػا عػػن ظػواىر بالة ػػ   ،األدب اظت ػارف

 ،ـٜٜٔٔدر عػػاـ عػػدا  نظػػرّي ودراسػػات تطبي يّػػة" الّ ػػا–"األدب اظت ػػارف : اطتػػاعع عػػن كتابػػو
مــدخل نظــري  ودراســات  ،"األدب المقــارن ،(ـٜٜٔٔ) ؛عبّػػود) بعنػػواف "توسػػي  اآلداب األننبيّػػة ن ػػديّال"

وذل  االفال للّنااد  ،عوّس  اآلداب األننبّية يلطل  مبلّ ة علاعةة»رأ  فيو أّف  (٘ٛٔ، تطبيقي ة"
ال ػػارئ باطتلةيّػػة اظتعلوعاتيّػػة األساسػػّية فلػػو ي ػػـو بتزويػػد  ،الّػػذي يوّسػػ  أع ػػامل عػػن األدب ال ػػوعيّ 
ويبػػػدو أّف ععظػػػص الّػػػذين كتبػػػوا عػػػن أزتػػػد شػػػاعلو عربيّػػػال  .«الّلػػػروريّة لةلػػػص الع ػػػ  األدّب األننػػػيبّ 

 .ىي نت عل  علّ تلص تل  اظتلّ ة ذات الطّاب  اظتعلوعابّ 
 لّػػ  عػػن شػػأ ا إذ وىػػذا م يُ  ،فالطّػػاب  الّتعريةػػّي يلػػي ن علػػ  عػػا عػػداه يف عثػػ  ىػػذه الّدراسػػات

يُ ػػّدـ و  ،يُ ػّدـ الّتعريػػت العػػرّب بشػػاعر إيػػرايّن كبػػري ُعػّد رائػػد ا ػػيدة الّنثػػر يف األدب اإليػػراين اظتعايػػر
وتع يػق تةاعلػو عػ  ُعنجػز  ،فوائد علّ ة لتع يق الّتواي  العرّب األعث  ع  األدب اإليرايّن عن نلة

 .أعالعو اإلبداعّي عن نلة أار 
"شاعلو" إ  العربّية عدد عن اظتبرتني اإليرانّيني والعرب اّلذين نشروا تررتػاهتص  ُع  ببرتة شعر

واد لو ظ أّف ى مء اظتبرتػني مل ي ت ػروا يف ااتيػاراهتص  ،لشعره يف ُيحت وغتاّلت وُكت  عتنّوعة
 .كّللاعل  دواوين ػتّددة عن غت وعاتو الّشعريّة إذ كانت ىذه اماتيارات تغّطي  اذج عن أع الو  

اّتس ت ىذه الّبرتات بّااؿ ععايري الّتكاف  اصت اّي يف عكّوناهتا؛ إذ نزع اظتبرتوف إ  اعت اد 
 .الّبرتة اظتعنويّة عبتعدين عن ع اربة الّن وص األيلّية بدّاة تررتّية عناسبة
 ػػوص اظتبرتػػة أف ػػد النّ  ،إّف غيػػاب امىت ػػاـ مبعػػايري الّتكػػاف  اصت ػػاّي واألسػػلوّب لػػد  اظتبرتػػني

ب يغلا العربّية عا اكتنزت بو يف لغتلا األيلّية عػن نزعػة اللغػة اليوعيّػة والّشػةويّة الّػه عيّػزت ا ػائد 
وغالبال عا يعود سب  اطتسارة يف ىذا اظتلػ ار إ  غيػاب الػوعي الّن ػدّي واصت ػاّي لػد   ،"شاعلو"
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 . يدة لد  "شاعلو"اظتبرتني هبذا اظتكّوف اللغوّي الةّ  يف عع اريّة ال 
أتػػافت تررتػػات و  ،تةاوتػػت تررتػػات شػػعر "شػػاعلو" ب ي لػػا الّدمليّػػة والةنّػيّػػة بػػني عػػبنص وآاػػر

شػعر شػاعلو إ  العربيّػة عكّونػال شػراّيال علّ ػال إ  الّشػعر اظتػبنص يف اللغػة العربيّػة الّػذي ىي نػت علػ  
 .عكّوناتو طويالل روافد الّشعر الغرّب ومسّي ا األوروبّ 
مل تكػن عتكاف ػة دتاعػال عػ  األيػ  لتػت ّكن عػن  ،ؽتّا سبق ؾتد أّف تررتػات شػعر "أزتػد شػاعلو"

ف ػػػا تُػػػرنص عػػػن ن ػػػوص ديثّػػػ  نسػػػبة الرّبػػػ  عػػػن أع الػػػو  ،ن ػػػ  نتػػػاج ىػػػذا الّشػػػاعر إ  اظتتلّ ػػػي العػػػربّ 
ة إ  عا ُكت   وؿ أّعا بالّنسب ،والّبرتات اصتّيدة عرتبطة بأشتاء بعض اظتبرتني ف   ،الكاعلة ت ريبال 

ومل ي ػػص النّػّ ػػاد والّدارسػػوف  ،ف ػػد اعت ػػد يف ععظ ػػو علػػ  الّدراسػػات اإليرانيّػػة ،شػػعر "شػػاعلو" ن ػػديّال 
ومل خُي   ػػوا لػػو عػػن الّدراسػػات اظتسػػت ّلة سػػو   ،العػػرب بن ػػد أع ػػاؿ ىػػذا الّشػػاعر علػػ  ؿتػػو عوّسػػ 

تػاريخ األدب الةارسػّي اظتعايػر" حملّ ػد ع التني كادت إ دااا تكوف تررتة كاعلة ظتا ورد يف كتػاب 
 ،إمّ أّ  ػػػا عرّفتػػػا بالّشػػػاعر ،نعةػػػر يػػػا ّ ي" ومل ت ػػػّدـ أّي عنل ػػػا أّي نديػػػد يف غتػػػاؿ الّن ػػػد الةػػػّ ّ 

 .وشتاهتا الةنّػّية ،وأبرز أع الو .وعكانتو الّشعريّة
ـّ ف ػػد دتّكنػػت الّدراسػػات  ػػوؿ شػػاعلو وشػػعره اظتختػػارات واظتبثوثػػة يف ثنايػػا كتػػ   ،وبشػػك  عػػا

كػػػاف أّوؿ عػػػن كتػػػ  ا ػػػيدة الّنثػػػر اإليرانيّػػػة  ،عػػػن الّتعريػػػت بشػػػاعر إيػػراينّ  ،إ   ػػػّد عػػػا ،والػػّدوريّات
لػػػذا فػػػّّف أعػػػاـ اظتبرتػػػني العػػػرب  ،وعػػػّرؼ اإليػػػرانّيني علػػػ  الّتجػػػارب الغربيّػػػة يف ىػػػذا اجملػػػاؿ ،اظتعايػػػرة

لو ب ػػػورة تتناسػػػ  وأاّيّػػػة ىػػػذا والّدارسػػػني الّشػػػيء الكثػػػري بغيػػػة تعريػػػت ال ػػػارئ العػػػرّب بشػػػعر شػػػاع
   .الّشاعر وعكانتو يف األدب الةارسّي اظتعاير
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 صادرالم

 الف( عربي
 کتب
اؾت ن : ايراف ،هتراف ،چاپ اوؿ، عوس  بيدج: عرانعة ،مختارات من الش عر الفارسي   ،(شٕٖٛٔ) فرزدؽ ،أسدي

 .شاعراف ايراف
سلسلة  ،عرانعة عبد ال ادر ع ي  ،الش عر اإليراني  الحديثمختارات من  ،(ـٕٛٓٓ، تشرين األّوؿ) عوس  ،بيدج

 .اجمللع الوطّ  للثّ افة واآلداب والةنوف: الكويت ،الّ ةاة، (ٖٗٚ) إبداعات عاظتّية
: سورية ،دعشق ،تررتة ند   ّسوف ،الطبعة األو ، تاريخ األدب الفارسي  المعاصر ،(ـٕ٘ٓٓ) ػتّ د ،يا ّ ي نعةر

 .وزارة الثّ افة
 ،بريوت ،عبّاس رتوي: تررتة ،الطّبعة األو ، مختارات من األدب اإليراني  المعاصر ،(ـٕ٘ٓٓ) إشتاعي  ، اك ي
 .دار الّروتة: لبناف
 ،(ٗ) سلسة "أبعاد شراّية" ،غّساف زتداف: تررتة ،الطّبعة األو ، ما أزال مشغواًل بذلك الُغراب ،(ـٕٛٓٓ) أزتد ،شاعلو

 .اعتي ة العاّعة الّسوريّة للكتاب: دعشق ،سوريّة ،وزارة الثّ افة
اظتطبعة : ع ر ،ال اىرة ،م طبعة ،الر ؤية والن سيج في الش عر اإليراني  المعاصر ،(ـٖٜٛٔ) ػتّ د الّسعيد ،عبد اظت عن

 .الةنّػّية اضتديثة
 اظتشروع ال وعّي للّبرتة، األو الطّبعة  ،مختارات من الش عر الفارسي  الحديث ،(ـٖٕٓٓ) ػتّ د نور الّدين ،عبد اظتنعص

 .اجمللع األعل  للثّ افة: ع ر ،ال اىرة ،(ٖٓ٘)
 .دار الكنوز األدبّية: لبناف ،بريوت ،الطّبعة األو  ،إيران الحائرة بين الش مولي ة والد يموقراطي ة ،ـ(ٕٔٓٓ) يوست، عزيزي
: اظت لكة اظتغربّية ،الّرباط ،سلسلة الّبرتة ،الفارسي  المعاصر(أنتولوجيا الش عر ) ما وراء الكلمة ،(ـٕٕٓٓ) ػتّ د ،اللوزي

 .عنشورات وزارة الثّ افة وامّت اؿ

 الفارسي ة (2
 ،تُران ،ايل اپچ ،شعرّای تَ( ةًام ّو) شعر احود شاهلَ زًدگی ٍ ،(ش1222بُار ) ع ،پاضأٓ

 .ثالث: أران

 .ثالث: أران ،تُران ،9چ، ايراىاًداز شعر هعاصر  چشن ،(ش1222) سٕد مُدْ ،زرقاوٓ

، ّا عاشقاًِ ّا ٍ احود شاهلَ شاعر شباًِ، (ش1221) زادٌدرضا باقرحمٕ ي ،بُريز، صاحب اختٕارْ

 .َٕرمىد: أران ،تُران ،چاپ ايل

 .مرکس: أران ،تُران ،9ج، چُار جلد ،2چ، ًَ تاريخ تحليلی شعر، (ش1222) ضمس ،لىگريدْ
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 ،تُران ،چاپ ايل ،تأهلی در شعر احود شاهلَ ،سفر در هِ، (ش1222 وًريز) تقٓ پًر ،وامدارٔان

 .يچراغ چطم: أران

 المقاالت( 3
 .ٓٚ-ٛٙيا  ،ٕ٘الّسنة  ، زيراف -أيّار ،ٙ-٘العدد ،لبناف، "اآلداب" ،«ـا ائد» ،(ـٕٗٓٓ) عوس  ،أسوار
 ،ٕٔالّسنة  ،ٖٗالعدد  ،بغداد ،العراؽ ،مجل ة المدى ،«الّشعر األبيض ،عن الّلّةة األار » ،(ـٕٗٓٓ) غّساف ،زتداف
 .ٖٚ-ٕٚيا 
 .ٛٗ-ٔٗيا ،ٕٛٔالعدد  ،سوريّة دعشق ،اآلداب العالمي ة ،«سآب وأيّ  الّنور يف الّشرايني» ،ـ(ٕٙٓٓ) غّساف ،زتداف
 .ٖٜ-ٗٛيا  ،(ٖ) العدد ،طلراف ،إيراف ،سلسلة حوار ،«يف ىذا الّزااؽ اظتغلق» ،(ـٕٗٓٓاريت ) أزتد ،شاعلو
عا فائدة أف يكوف اإلنساف ظّ  غي ة  "أزتد شاعلو" اّلذي اعتز أّف الّشعر » ،(ـٕٚٓٓ/ ٖ/ ٙٔاصت عة ) دمؿ ،عّباس

 .الّ ةحة الثّ افّية، ٖ٘ٛٛالعدد ،لبناف ،بريوت ،الس فير ،«اليـو سالح الّشع 

 المواقع االلكتروني ة( 4
 :دمؿ، عّباس

http://www.adab.com/world/modules.php?name-Sh3er&doWhat-

Isq&shid=847&start=0 
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 در جْاى عرب «احود شاهلَ»شعر  ةترجو
 یالدٌّ یّاً ييًسر

 دمطقداوطگاٌ  ٓزبان ي ادبٕات عرب داوطجًْ دکترْ

 دُيكچ
ٓ  کىرد ٓ مر  ٓرا در جُان عرر  بررسر   «احمد ضاملً»ضعر  ،پصيَص هٔا  هٔبرارزتر  کًضرد  ي مر

 فٕتًصر ّ آوُرا  ضراعراو ي  َْىر َْآ صگٔيَمراٌ با پرداختٍ  َا را کٍ ضاعر بدان َٔٓا مًضًع

ً » ْمتًن ضرعر  ىصٔکٍ مىجر بٍ گس بپردازد ٓعللبٍ  کىدٓ تالش م افسين بر أه .کىد از  «ضرامل

 .است مترجمان عر  ضدٌ ْسً

ٓ   مٓ پصيَص هٔاضدٌ در  از دٔگر محًرَاْ بررسٓ متىرًع چراپ    َْرا  ضرل   تًان برٍ بررسر

ً  «ريد برسر  سر »ضرعر  َمچىرٕه برٍ بررسرٓ     .اضارٌ کررد  «ضاملً» ْضعر َْا مجمًعٍ  ضرامل

ي  َٓمسراو  سانٕر م دادن دارد ي پس از وطران  ْا بطرديستاوٍ محتًاْي  ٓکٍ بار عاطفپردازد  مٓ

 اْ ترجمٍ وٕس ي دٔومآ ان مٕوقاط قًت ي ضعف در َر ترجمٍ را ب ،ٓتىاسب ترجمٍ با مته اصل

 ،در پأران  .َمسرًتر باضرد   يفرادارتر ي  ٓبرٍ مرته اصرل    ريدٓ م دٕکٍ ام دَدٓ ارائٍ م هٔگسٔجا

ً  ْبرا خًد را ٓمطالعات ْديروماکًضد  وگارودٌ مٓ ً ي ارچً  گفرت ُر در چ اضعار ضرامل  ْگر

 .ارائٍ ومأد  ي جًي جست ٓاسالم ر ٓتمدن عرب

 .عربٓ املً؛ ترجمٍ؛ض: ّا ليدٍاژُك
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