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چکیده

شاعران معاصر برای بیان افکار فلسفی و اجتماعی خویش ،از ابزارهای مختلفی بهره گرفتند .از

مهمترین و بارزترین آنها استفاده از نمادها است؛ یکی از نمادهاي طبيعي ،باران است که در شعر معاصر
فارسي و عربي جلوهی ویژهای یافته است؛ و در شعر شفیعیکدکنی و بدر شاكرالسياب ،كاركرد نماد
شناختي پر رنگي دارد .هر دو شاعر با استفاده از اين نماد ،سرودههاي سمبوليستي قابل توجهي خلق
كردهاند و در قالب آ ن افكار سياسي فلسفي خود را به خوبي به تصوير كشيدهاند.
ِ
متناقض
نگارندگان در این مقاله با رویکردی تطبیقی ،متأثر از مکتب آمریکایی به کارکرد نمادین و
باران ،در اشعار شفیعی کدکنی و بدرشاکرالسیاب میپردازند و این نتایج حاصل شده است که هر دو
شاعر به برداشتی مشترک درباره مفهوم باران رسیدهاند؛ یعنی برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی
خویش ،با بکارگیری ابعاد متضاد واژه «باران» بر عمق و تأثیر سمبولیک این کلمه افزودهاند و
سیالبهایی از مفاهیم مثبت (شادی ،حیات بخشی و باروری ،رستاخیز و )...و منفی (مرگ ،ویرانگری،
یأس و ناامیدی و )...را بر سر خوانندگان فرود آوردهاند .البته مفاهیم مثبت و زندگی بخش «باران» در
اشعار هر دو شاعر در مقایسه با مفاهیم منفی آن بسامد باالتری دارد.
واژههای کلیدی :نماد ،باران ،شعر ،شفیعی کدکنی ،بدرشاکر السیّاب
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مقدمه
کارب��رد عناصر طبیعت در ش��عر از دیر باز تا امروز نمود چش��مگیری در فرهنگ
و ادب ملتها داش��ته است.ش��اعران معاصر هم از عناصر طبیعی برای بیان اندیشهها،
احساسات و عواطف شخصی ،افکار فلسفی و اجتماعی خویش ،به صورت سمبلیک
و نمادین استفاده کردهاند.
شفیعی کدکنی (م .سرشک) ازچهرههای موفق شعر معاصرفارسی است که طبیعت
در شعر او و مخصوصا «باران» نمود چشمگیری دارد .شاید شاعران دیگر نیز ،کمابیش
از این واژه استفاده کرده باشند؛ اما در شعر شفیعی کدکنی ،بسامد بسیار باالیی دارد ،به
طوری که درکمتر شعری از اوست که با واژ ه »باران» روبرو نشویم .او آنقدر با طبیعت
و عناصر آن خوگرفته است که شعرش سرشار از طبیعت است ،ابر و باران و گلهای
س��اده روستایی با فیضی از جویباران ،چنان در ش��عرش جاری است که گویی شاعر
فردیت خود را در جامعهی پاک آنها کمال میبخش��د .از فرزندان طبیعت بیش از همه
به باران گرایش دارد ،تا جایی که دیوانش را به باران پیشکش میکند :
«باران /چندان زالل ش��عر تو امش��ب /کاینک /به هر چه عش��ق و ترانهست /دیوان
خویش را /به تو تقدیم میکنم» (ش��فیعی کدکنی )167: 1389،و از طرفی س��یّاب ،شاعر
معاصر عراقی ،نیز به باران عالقه عجیبی دارد؛ بهگونهای کهیکی ازمعروفترین و زیباترین

اشعار معاصر عرب متعلق به اوست .شعری که نامی از باران دارد؛ «انشوده المطر»
در ارتباط با ش��فیعی کدکنی مقاالت متنوعی نوش��ته ش��ده اس��ت .برخی از آنها
عبارتن��د از :مقال��هی «بررس��ی واژه و مترادفات آن در ش��عر ش��فیعی کدکنی» محمد
ناصر(،)1378نامه پارس��ی ،پس از معرفی ش��خصیت و شعر ش��فیعی کدکنی به قالب
و محت��وای ش��عری او میپ��ردازد و «واژه » و مترادف��ات آن را بررس��ی میکند .در
مقاله «تجلی اس��طوره در شعر شفیعی کدکنی» ابوالقاسم رادفر( ،)1390ادبیات پارسی
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معاصر ،با ارائهی تعریفی از اس��طوره ،تج ّلی آن را در شعر م.سرشک (از جمله :تج ّلی
اس��طورههای عرفانی ،اسطورههای شاعران و  )...مورد بررسی قرار داده است .مقالهی
«بررسی هنجار گریزی در شعر ش��فیعی کدکنی» مسعود روحانی( ،)1388پژوهشنامه
زبان و ادب فارسی ،نشان میدهد که شفیعیکدکنی از روش هنجارگریزی بسیار بهره
بردهاس��ت و انواع مختلف هنجارگریزی در ش��عر وی را در دفترهای مختلف آشکار
میکند..
در ارتباط با بدر الش��اکر الس��یاب هم مقاالت متعددی نوش��ته ش��ده است مانند:
«متناقضنما در نمادهای شعرانش��وده المطر» عدنان طهماس��بی( ،)1390ادب عربی،
که به چگونگي حضور معنا در ش��عر انش��وده المطر و متناقض نمای آن مي پردازد .و
مضامين متناقض نماي غم و شادي ،ترسالي و خشکسالي و مرگ و زندگي را بررسی
میکند .مقالهی «نمادهای طبیعت درش��عراخوان و بدرشاكر السياب» ابراهيم محمدی
( ،)1389همایش ملی ادبیات فارس��ی و پژوهشهای میان رشتهای ،به بررسي كاركرد
نمادش��ناختي طبيعت و نماده��اي طبيعي مانند :برف ،باران ،گلها و  ...در ش��عر اين
دو ش��اعر ميپ��ردازد .اما نم��اد «باران» در مفهوم منفی و مثب��ت به صورت تطبیقی و
مقایسهای در شعر شفیعیکدکنی و بدر شاكر السيّاب بررسی نشده است؛ مقاله حاضر
سعی دارد به بررسي كاركرد نماد شناختي باران با مفهومی پارادوکسی در شعر اين دو
ش��اعر بپردازد و به سؤاالت زیرپاسخ گوید :کارکردهای نمادین باران در شعر این دو
چیست؟ معانی مثبت و منفی آن کدامند؟ چه شباهتهایی با هم دارد؟
 -1سیرنمادگرایی در ادب فارسی و عربی
نماد پردازی در اغلب متون  ،اعم از حماسی ،عرفانی و ...به کارگرفته شده است تا جایی که
یونگ میگوید«:آنچه را نمیتوانیم تعریف کنیم سمبولیک بیان میکنیم( ».یونگ)98 :1377،
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نماد در ادبیات کارکرد مهمی دارد و تصویر نمادین ،نقشهای متعددی را پذیراست.
در واقع ،آنچه ما س��مبول مینامیم عبارت است از «اصطالح ،نام ،یا حتی تصویری که
ممکن است نماینده چیزی مأنوس در زندگی روزمره باشد و با این حال عالوه بر معنی
آشکار و معمول خود معنای تلویحی بخصوصی نیز داشته باشد( ».ستاری)475 :1366،
نمادگرایی یا سمبولیسم ،مکتبی ادبی است که ازسال  1880میالدی درادبیات اروپا
به منصه ظهور رسید و به عنوان يك مكتب ادبيجاي خود را در ادبيات دنيا و ادبيات
معاصر فارس��ي باز كرد( .سيد حسيني )539 :1381 ،در دورههای نخست ادبیات کهن
فارس��ی ،به دلیل بینش برون گرایانة شاعران و نویسندگان به زندگی ،نمادپردازی نادر
اس��ت؛ امــ��ا با رواج ادبیات صوفیّ��ه ،نمادگرایی رونق یافت و رو به گس��ترش نهاد.

(شوالیه و دیگران )828 :1381

سمبولیس��م درش��عر معاصر ای��ران ،با نیما یوش��یج آغاز میگ��ردد .او تحت تأثیر
سمبولیس��تهای فرانسویو مطالعة آثار آنان ،برخی از ویژگیهای سمبولیسم را وارد
شعر فارسی کرد( .پورنامداریان )229 :1381
این شیوة بیان بعدها توسط پیروان نیما ،که یکی از آنها شفیعی کدکنی است رواج
یافت.
در دنیای عرب هم سمبولیس��م لبنانی ،تحت تاثیر مکتب فرانس��وی به وجود آمد.
(یوس��فی )119: 1370،و تقریبا همگی براین موضوع اتفاق نظردارند که نخستین شعر
نمادگرای ادبیات معاصرعرب ،توس��ط شاعر لبنانی «ادیب مظهر» درسال  1928سروده
ش��د .این شعر«نشیدالسکون» و «نش��ید الخلود» نام داش��ت .درمصر هم «بشرفارس»
آغازگ��ر آن بود و بس��یاری از منتق��دان ادبی او را پیش��گام نمادگرایی درجهان عرب
میدانن��د .بـــدرالشاکرالس��یاب از ش��اعران نمادگرا در ادبیات معاصر عربی اس��ت.
(ناظمیان 3-4: 1389،و یوسفی )111: 1370،
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 -2نماد باران در شعرشفیعی کدکنی و بدر شاکرالسیّاب :

عشق به طبیعت و همه مظاهر آن در اشعار شفیعیکدکنی جلوه بارزی دارد .شاعر

در مجموعه «بوی جوی مولیان» میسراید:
« بخوان به نام گل س��رخ ،در صحاری ش��ب /که باغها همه بیدار و بارورگردند/
بخ��وان ،دوبارهبخ��وان ،ت��ا کبوت��ران س��پید /به آش��یان خونی��ن دوباره ب��ر گردند»
(شفیعیکدکنی)1389:۲۴۰،
طبیع��ت برای او حالت تمثی��ل دارد .او به وصف طبیعت نمیپردازد و نمیخواهد
مانند ش��اعران گذش��ته تجس��می از زیباییهای طبیعت را ارائه دهد .طبیعت به عنوان
عنصرمحوری در بیش��تر ش��عرهای او حضوری کامال ملموس دارد و شاعر با نگاهی
عاطفی و انسانی طبیعت را میبیند( .عباسی)84: 1387،
یکی از این عناصر طبیعت ،باران است که در جای جای دیوان شفیعی کدکنی بکار
رفته است.
بدر شاکر السیاب هم از پیشگامان شعرنو و نمادگرا در عراق و جهان عرب به شمار
میآید که ابعاد گس��ترده به این مکتب ادبی بخشیده است( .ناظمیان )4: 1389،یکی از
نمادهای طبيعي که س��ياب در شعر خویش ،از آن اس��تفاده ابزاری نموده ،باران است
که از آن براي بيان دغدغههاي سیاسی و اجتماعي عصر خود بهره برده و تصويري از
جهان دلخواه خود را ارائه كرده اس��ت .باران در شعر او از یک عنصر طبیعی به لفظی
سرشار از مفاهیم ژرف و سنگین و ترنمی سحرآمیز تبدیل شده که فیضانی روح بخش
به قصاید میبخشد و داللتهای بیشماری در آن انشا میکند ( .رجائی)87 :1381 ،
باران در اندیش��ه و بالتبع در ش��عر ش��فیعی کدکنی و س��یّاب ،به ط��ور عجیب و

ش��گفتانگیزی با یکدیگر ش��باهت دارد و با توجه به این که هر دو ش��اعر برای بیان
مضامین سیاس��ی و اجتماعی روزگارخود ،ازنمادها اس��تفاده کردهاند؛ باران دراش��عار
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آنها جلوهی نمادینی یافته است و هردو شاعر به برداشتی مشترک درباره مفهوم باران
رسیدهاند؛ یعنی باران را برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی خویش بکارگرفتهاند.
باران در هر دو ش��عر سمبول دو بعد متضاد و متناقض است؛ رمز زندگی و مرگ،
نور و تاریکی ،خشکس��الی و حاصلخیزی اس��ت .هر دو شاعر با جمع دو بعد متضاد
واژه «باران» بر عمق و تأثیر س��مبولیک این کلمه افزودهاند و س��یالبهایی از مفاهیم
مثبت و منفی باران را بر سر خوانندگان خویش فرود آورده اند:
 -1-2معانی منفی و مذموم باران:
دو کشور عراق و ایران در دورهی معاصر و به دلیل رویدادهای مهم سیاسی ،تاریخ
پر فراز و نش��یبی را پشت س��ر نهادند .در اوایل قرن بیستم با ورود کشورهای متجاوز
استعماری به سرزمینهای عربی ،فصل تازهای از اوضاع سیاسی در این منطقه گشوده
شد ،و کشور عراق نیز از جمله کشورهایی بود که به اشغال دولت انگلیس درآمد .در
این میان ،ش��اعران متع ّهد آن ،با سرودن اشعار سیاسی ،در آگاهی و بیداری مردم خود
و تش��ویق آنها به قیام و مقابله با ظلم و اس��تبداد ،نقش بسزایی ایفا کردند .در دورهی
معاصر ایران نیز ،دورهی مش��روطه و به ویژه کودتای  28مرداد ماه  ،1332از مهمترین
رویدادهای آن زمان بود که ش��اعران بس��یاری را واداشت تا در سرودههای خود ،این
حوادث را بازتاب دهند ( .امیری  )72 :1390،ش��فیعی کدکنی و بدر شاکرالس��یاب ،از
جمله شاعران بزرگ معاصر هستند که با وارد شدن در فعالیتهای سیاسی ،شعر خود
را در خدمت اهداف سیاس��ی و اجتماعی درآوردند؛ آنچه در اش��عار سیاس��ی این دو
شاعر قابل تأمل است ،معانی نمادین و منفی باران است که در بسیاری از موارد مفهوم
منفی و مخربی را بر خوانندگان القا میکند که از جمله عبارتند از:
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 -1-1-2گستاخی و بی رحمی:
باران در ش��عر ش��فیعی گاه نمادی متفاوت با نمادهای همیشگی است؛ با نماد بی
رحمی ،گستاخی وخرابکاری در مجموعه «هزاره دوم آهوی كوهی» ظاهر میشود:
« با چه س��وراخی میکن��د غربال /آب را بر روی ش��هر ای��ن ابرماالمال /این چه
بارانیست /که فرو میشوید از هر سنگ /و ز هرخاطری /هرنام و نقشی را /راستی بی
رحم بارانی ست!» (شفیعیکدکنی)105: 1376،
و در قصیده دیگری از این مجموعه ،باران ،سیل سیاهی ،بدبختی و ویرانی است:
ِ
خواب قریه ریخت َدم کاه
«غربال ابر را  /س��وراخها فراخ ش��د و بح ِر باژگون /بر
دود و قیر /از جویها برآمد و بر بام گذش��ت /خش��تی به روی خشتی باقی نهشت و
ِ
پش��ت پیر ....../چش��م ار به هم بمالی تا لحظهای
برد /با خویش هر چه برنا ،یا گوژ
دگ��ر  /از ب��اور و صنوبر چیزی نمانده اس��ت /در زی ِر این گس��یخته زنجی�� ِر ناگزیر»
(شفیعیکدکنی)367: 1376،
در مجموعه «از زبان برگ» باران ،نماد حمله و هجوم میش��ود « :ابر بزرگ آمد و
دیش��ب /بر کوه بیشههای ش��مالی /باران تند حادثه بارید /دیشب /باران تند حادثه /از
دور و دوردست دل بر هجوم تازه گمارید» (شفیعیکدکنی)389 :1376،
س��یاب در کتاب «منزل االقنان» میس��راید« :و قبله بین فمی و خافقی تحار /کأنها
التائه فی القفار /کأنها الطائر إذ خرب عش��ه الریاح /و المطر /لم یحوها خد /لغیالن و
الجبین /و وجه غیالن الذی غاب عن المطار» (سیاب)28:1971،
ترجمه :بوس��های که بین دهان و تپش قلب من است سرگردان میشود /گویی آن
بوس��هی انسان س��رگردان در بیابان است /یا پرندهای است که باد و باران ،آشیانه اش
را خراب کرده اس��ت /وگونه ،پیش��انی و چهره خار مغیالن که از باران پنهان است آن
بوسه را در بر نمیگیرد.
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-2-1-2مرگ:

در قصیدهی «بارا ِن پیش از رستخیز» از شفیعی کدکنی ،باران نماد انسان بیرحم و

گستاخیس��ت که ش��وقها را از دلها میزداید و مرگ را به ارمغان میآورد ( = بارا ِن
مرگ):
« کس نمیآرد به یاد از عهد تاتاران /تا به اکنون این چنین باران /که فرو ش��وید ز
دلها شوقها و /یادها و /آرزوها را /هرچه هر جا یادگارانی ست /این چه بارانیست؟/
همچنان میشوید از آفاق /هرچه در هر جای /خاک و خاطره برجاست /یا که هر سو
یادِ یارانی ست /این چه بارانیست /این همان بارا ِن پیش از رستخیزان است /که دلی
را زنده نگذارد  /راستی را ،روزگارانیست!» (شفیعیکدکنی)106: 1376،
س��یاب در« مدینه سندباد» با لحنی اعتراضی از باران یاد میکند و بر او میتازد که
مرگ را با خود به ارمغان آورده است:

« َمنِ الّذی اَط َلقَ من ِعقالِها ّ
الوبا َء فی
السراب؟/و خَ بّأ َ
الذئاب؟َ /منِ الّذی س��قی م ِ َن ّ

َ
الموت فی البیوت یُولَد» ( سیاب)409 :2000،
المطر/
ُ

ترجمه :گرگها را که از بند رها کرده اس��ت؟ /از س��راب که سیراب کرده است؟/
طاعون را که در باران نهان کرده است؟ /مرگ در خانهها زاده میشود.
 -3-1-2غم و اندوه:
باران همیشه پیام آور شادی نیست؛ بلکه گاه نماد غم واندوه میشود:
«برخشت خام و کاهگل کهنه کویر /بارانکی به باروی بم /نم نم /میبارد  /و اندوه
میگسارد» (شفیعیکدکنی)82: 1376،
« برطرح آجر فرش نمناکی /میبینمت آن جا /با س��ایهات ره میس��پاری /سوی به
سویی /در عصر باران خوردهی خاموش غمناکی» ( شفیعی کدکنی)314 :1376،
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سیاب در قصیده «النهر و الموت» به قطرات باران اشاره میکند که با آوایی حزین
مینالند:
یذوب فی أنین /بویب...بویب! »
« ب ّلورها
ُ
ترجمه :بلور قطرهها ذوب میگردد و چنین مینالند /بویب...ای بویب!
و در ادامه شباهت خود را با باران در غم و اندوه میداند:
دت فی الظالم» (سیاب)453 :2000 ،
«یا نهری الحزین کالمطر /أو ّد لو ُع ُ
ترجمه:ای رودخانه غمگین من؛ چون باران ,دوست دارم باز هم به سایهها برگردم.
در ش��عر« انشوده المطر» هم اش��ک ریختن ابرها در فضای غروب ،غم و اندوهی
جانفزا را به خواننده القا میکند .درحقیقت خود باران ،عاملی میشود برای به وجود
آوردن این فضای حزن واندوه :

ب ال ْ َم َسا ُءَ ،والغُيُو ُم َما تَ َزال /تَ ِس ُّح َما تَ ِس ّح من ُد ُمو ِع َها ال ِّث َق ْ
ال »
« تَثَا َء َ

ترجمه :ش��ب خمیازه میکش��د و ابرها س��نگینی اشک هایش��ان را فرو میبارند.
(سیاب،2000 ،ج)120 :2
 -4-1-2خون و اشک :
گاهی باران در ش��عر ش��فیعی کدکنی ،بغضی پنهان میشود که مجالی برای سخن
گفتن شاعر نمیگذارد:
« اش��کم که به دنبال تو آوارهی ش��وقم /یارای سفر با تو و رای وطنم  /نیست /این
لحظه چو باران فرو ریخته از برگ /صد گونه س��خن هس��ت و مجال سخنم نیست »
(شفیعی کدکنی)38 :1388،
گاهی هم باران ،اشکی جاری میشود که از چشمها میبارد:
« ماند ِ
قلب ا َ َرس از تپیدن /رودهای جهان س��وگوارند /دیگر از چش��م یاران چه
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خیزد /ابرها را بگو ببارند! » (شفیعیکدکنی)384: 1376،
سیّاب هم در قصیده «النهر و الموت» خون و اشک را به باران تشبیه میکند:

ینضحهن العالم الحزی��ن /اجراس موتی فی
« اح��س بالدم��اء و الدموع ،کالمط��ر/
ّ

عروقی ترعش الرنین»
ترجمه« :خونها و اش��کها را حس میکنم که همچ��ون باران ،از جهانی غمگین
میتراوند /گویی آوای مردگان است که در رگ های من طنین میافکند».
گاهی باران در ش��عر س��یاب مفهوم خون دارد یا با خون همس��نگ است و همان
مقصود سمبولیک خون را تداعی میکند و شاعر خون را هم آوای باران میبیند:
« فإن ّما الدّ ماء /توائم المطر»
ترجمه :و خونها با باران همآهنگ میشود.
و در شعر «مدینه السندباد» آن را با خون یکسان میشمارد و خداوند را بخشنده خون
و ب��اران میخواند« :و صاحت العظام /تبارک االله ،واهب الدم المطر» (س��یاب:2000،
) 148
گاه خون بردگان ،اشک برهنگان و گرسنگان در هر قطرهی باران متجلی میشود:
«فی کل قطره من المطر /حمراء أو صفراء من اجنّه الزهر /و کل دمعه من الجیاع و
العراه /و کل قطره تراق من دم العبید»
ای��ن تصویر خون آلود را در دفتر« کوچه باغ های نیش��ابور» هم میبینیم« :در آن
ب��اران و در آن میغ تردامن /نگر آن جا چه میبینی؟ /درون روس��تای خواب /درختان
فلج و بیمار و  /آن طفالن خردینک /گرسنه زیر بار و کار /و مردانی که با دستان خود/
سازند پیش چشم خود دیوار» (شفیعی کدکنی)22: 1389،
شفیعیکدکنی هم مانند سیّاب باران ،را بارانی از خون میبیند:

« ببین که اینها /اینها /چگونه در باران /رخان الش��هی مردار شش هزاران سالی
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را /به خون گلها سرخاب میکنند هنوز» ( شفیعی کدکنی)314 :1376،
-5-1-2پوچی و تباهی:
باران در شعر شفیعیکدکنی گاه نمادی از تباهی و نابودی است:
ِ
بازی ای��ن برق /اگر حماس��هی بی قهرما ِن م��ا ،فردا /به
چه س��ود دارد شمش��یر

زیر ِ
ِ
زورق اس��باب ِ
ِ
بازی طفالن /بر آبها باش��د.
ریزش باران ،تمام اوراقش /به س��ا ِن
(شفیعی کدکنی)67: 1376،
ش��فیعی کدکن��ی از محاکمه «فضل اهلل حروف��ی» مینالد و از ب��اران تازیانه فریاد
برمیدارد؛ بارانی که نابودی و تباهی را به ارمغان میآورد:
« تازیانه فرود آمد /و باز ش��کوه نکرد /خبر رسیده که باران دوباره /خواهد بارید/
خدا برهنه خواهد ش��د /....برادرانم /شب را با واژه هاشان/سوراخ میکنند/خبر رسیده
که باران درشت/خواهد بارید( /شفیعی کدکنی)26 :1389،
در ش��عر سیاب هم باران س��یل آسا احس��اس پوچی و تباهی عمیقی را به وجود
میآورد :
«کأنّ صیّادا ً حزین ًا یجمع الش��باک /و یلعن المیاه و القدر /و ینشر الغناء حیث یأفل

يبعث ال َم َطر ؟َ /و َكيْ َ
ُ
المزاريب إذا
ف تَنْش��ج
أي ُح ْز ٍن
القم��ر /مطر  ...مطر/...
أتعلمي��ن َّ
َ
ُ
ان ْ َه َمر /و کیف یشعر الوحید فیه بالضیاع /بال انتهاء( » ...سیاب)250 :2000 ،

ترجم��ه :گوی��ی ماهیگیری غمگی��ن دام بر میگیرد /و آب و سرنوش��ت را لعنت

میکند /و با افول ماه ترانهی س��ر میدهد /باران ..باران/...میدانی باران چه اندوهی را
بر میانگیزد؟ /و جویبارها چگونه مینالند وقتی باران سیلآسا میبارد /و چگونه انسان
در این زمان احساس پوچی و تباهی میکند؟
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-6-1-2یأس و نا امیدی:
باران پاییزی در شعر شفیعی کدکنی ،بارانیست محزون ،که بر تن درختان تازیانهی
رگبار میزند و احساس یأس و تردید را به خواننده القا میکند:
«پائیز محزونی  /که در خون تو میخواند  / ....آه /ش��ب های باران تو وحش��تناک
 /ش��ب های باران تو بی س��احل  /شبهای باران تو از تردید /و از اندوه لبریز است»
(شفیعیکدکنی)16: 1388،
س��یّاب در قصیده «مدینة السندباد» ،به سبب غلبهی یأس و نوامیدی ،از این که در

ش��عر «أنشوده المطر» ،آن همه بر آمدن باران اصرار نموده است ،احساس ندامت کرده
و در درد دلی با باران ،با یأسی دردناک ،آرزوی مرگ میکند:
«فآه یا مطر /ن ّود لو ننام من جدید /ن ّود لو نموت من جدید /... /ن ّود لو اعادنا االله/

ال��ی ضمیر غیبه الملبد العمیق /ن ّود لو س��عی بنا الطریق /الی الوراء ،حیث بدؤه البعید»

(سیّاب)249-248 :2000 ،

ترجمه :آهای باران /کاش دوباره بخوابیم /کاش دوباره بمیریم  /.../کاش خداوند ما

را به اعماق غیب خویش باز پس میبرد /کاش راهی به پشت سر به سرآغاز /دیرندهی
زمان بود».
-7-1-2دروغ و نیرنگ:
شاعر در توصیفی از «شب خارایی» به دروغ بودن ابر و باران اشاره میکند :
« ابر ،هایاهای میبارید /جنبش نیلوفران /در زی ِر باران /آس��مانها را تکان میداد/
پاس��ی از آن لحظهها نگذش��ته /دیدم آه /اطلسی تبخیر ش��د ناگاه /و به جای گندم از
صح��را دروغ و دودها رویید /آن چه طغرا و طلس��می ب��ود؟ /ابرهایش کاغذی بود و
درخت��ان کاغ��ذی ،باران و برقش نی��ز /و هوای کوچه از دود و دروغ آغش��ته و لبریز
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(شفیعیکدکنی)99: 1376 ،
سیّاب نیز دقیق ًا همین مفهوم باران را در نظر دارد و میگوید:

برقات دون أمطار» (سیاب،
رعدات ُم
س��حائب ُم
« مدینتنا تؤ ّر ُق لَیلها نا ٌر بال ل َ َهب/
ٌ
ٌ
ُ

 ،2000ج)128 :2

ترجمه :آتش��ی بدون زبانه ،شهر ما را به بی خوابی میکشاند /ابرهایی رعد و برق
زننده و بدون باران
-2-2معانی مثبت باران:
معانی مثبت و نمادین باران در اشعار این دو شاعر عبارتند از:
 -1-2-2طراوت و تازگی :
یکی از ش��عرهای مجموعه «کوچه باغهای نیشابور» «ضرورت» نام دارد .که شاعر
نوی��د ض��رورت منجی میدهد و میخواهد مثل بارانی باش��د که کویر وحش��ت زده
دورانش را طراوت ببخشد:
« آه /بگذار من چو قطرهی بارانی باشم /در این کویر /که خاک را به مقدم او مژده
میدهد( ».شفیعیکدکنی)14 :1389،
س��یاب در قصیده «مدینه الس��ندباد» از بهار ش��کایت میکند که ب��دون باران ،بی
طراوت و تازگی آمده است:
ر/جئت بال
جئت بال َز َه
ئت بال َم َطر/
الربیع /یا ایُّها
َ
َ
الربیع ما الذی دهاک؟ِ /ج َ
ُ
«یا ایُّها ّ

ث َ َمر» (سیاب)408: 2000،

ترجمه :بهارا /بهارا ,تو را چه پیش آمده اس��ت؟ /بی باران بازآمدی/بی گل ها /بی

بار و بر!
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او واژه «مطر» را که بازتاب صدای بارش باران است؛ غالبا درپایان هر بند «انشوده
المطر» تکرار میکند با آوردن پی در پی واژه باران فضای طربناکی را به خواننده هدیه
میدهد و شعرش را با شادی به پایان میبرد:
«مطر ...مطر ...مطر ...فی کل قطره المطر( »...توفیق)184:1979،
 -2-2-2امید به رویش و رهایی از ظلم و ستم:
در شعر«سفر به خیر» از مجموعهی «کوچه باغهای نیشابور» ،واژههای «شکوفه و
باران» بیانگر انس��انهای حق طلب و آزادهای است که خود و جامعه خویش را از بند
ظلم وستم و استبداد نجات داده اند و در پی جامعهی عاری از ظلم و بیداد هستند.
«س��فرت به خیر اما تو و دوس��تی خدا را /چو از این کویر وحش��ت به س�لامتی
گذشتی /به شکوفه ها ،به باران برسان سالم ما را» (شفیعیکدکنی)26 :1389،
س��یاب در قصیده «مدینه الس��ندباد» با فریاد از باران کمک میخواهد تاریکیها و
برفها را که نماد ظلم و ستماند زیر و رو کند:

صرخت فی الش��تاء /أق ِ َّ
ض یا
«جوع��ان فی القبر بال غذا /عریان فی الثلج بال رداء/
ُ

مطر /مضاجع الظلم و الثلوج و الهِباء /مضاجع الحجر» (سیاب)463 :2000،
ترجمه :گرس��نه در قبر بدون غذا ،برهنه در برف بدون پوش��ش /در زمستان فریاد
میزنم /ای باران بس��ترهای تاریکی ،برفها و گرد و خاک  /بس��ترهای س��نگها را
پریشان کن.
 -3-2-2شادی
گاهی باران در مجموعهی «هزاره دوم آهوی کوهی» نماد شادی و آمدن بهار است؛
«آیینهی باران و بهار چمنی /شادابیِ بوستان و سرو و سمنی» (شفیعیکدکنی)223 :1376،
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سیاب در قصیده «النهر و الموت» رودخانه رؤیاییخود «بویب» را بهکوزهای تشبیه
میکند که صدای قطرات باران در آن ،آهنگ شادی را به ذهن خواننده متبادر میکند:
تنضح الجرا ُر أجراس��ا من المطر»
«الــم��اء فی الجرا ُر ،و الغروب فی الش��جر /و
ُ
(سیاب)453 :2000 ،
ترجم��ه :و مانند آب در کوزهها و غروب در درختانی  /کوزهها زنگ های قطرات
باران را پذیرا میشوند.
 -4-2-2حیات بخشی و باروری:
در تمامی فرهنگها ،باران به عنوان نماد بارورکنندة زمین است .و این که زمین از
آن حاصلخیز میش��ود .به همیندلیل ،آیین های زراعی بیش��ماری شکل گرفته اند تا
باران ببارد و در اس��طوره های یونانی ،همه خدایان ،آس��مان و زمین را با باران ،بارور
میسازند« :باران ازآسمان فرو میریزد ،زمین را باردار میكند ،از این رو برای انسان و
حیوان ،گیاه و حبوبات به دنیا میآورد» (شوالیه و دیگران ،1381 ،ج.)17 :2
ش��فیعی کدکنی در مجموعهی« از زبان برگ» باران را نماد حیات بخشی و زندگی
میداند:
« باران ،س��رود دیگری س��ركن /ش��عر تو با این واژگان شس��ته  /غمگین است».
(شفیعیکدکنی) 34: 1389،
گاهی باران در ش��عر س��یاب به مفهوم اصل و منش��أ حیات اس��ت .در این مقصود
سمبولیک ،شاعر به اسطورههای تقدیم قربانیهای انسانی برای مرتفع شدن خشکسالی و
قحطی و درخواست نزول باران نظر دارد ( .رجائی )87 :1381،برخی مخاطب سطرهای
رب النوع باروری و زندگی در
آغازین س��رود باران را «آدونیس» یا «تموز» میدانند که ّ
اساطیر کهن است .با این تفسیر ،باران نماد حیات و باروری است( .بیضون)47 :1991 ،
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سیاب به آینده عراق امیدوار است و با اطمینان میگوید :باران سرزمینش را سرسبز
و بارور خواهدکرد.

ب العِ َر ُ
اق بِال َم َطر  » ...روزی عراق در باران شکوفه خواهد داد.
«سيُ ْع ِش ُ

 -5-2-2مبارزه در راه آزادی ،تحول و انقالب :
شفیعیکدکنی در شعر«دیباچه» در دفتر« هزاره دوم آهوی کوهی» با واژههایی مانند
آب ،باران و گل سرخ ،درمعنایی نمادین به مسائل سیاسی روز میپردازد:
« بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت /که موج واوج طنینش ز دشتها گذرد /پیام
روشن باران زبام نیلی شب/که رهگذار نسیمش به هرکرانه برد» (شفیعیکدکنی)239: 1376،
همچنین درجای دیگر این مجموعه میگوید:
« چـتری از آوازبر س��ر ،زیـــرباران رفت مرد

زیر بارانی پر از اندوه یاران ،رفت مرد

رفت چون باران در اعصاب درخت و رفت و باز

آن طرف تانغمه بانگ هزاران رفت مرد»
(همان)258:

وگاه ش��اعر با تمام وجودش دعای باران را میخواند و برای جامعه وحش��تزده
دورانش که سراسر خون و خاکستراست درخواست باران میکند.
« بر باغ ما ببار /برباغ ما که خندهی خاکستراس��ت و خون /باغ درخت مردان /این
باغ باژگون» (همان)114:
در شعر«انش��وده المطر» همانطور که درخت خرما آب باران را مینوش��د برخی از
رهگذر این انقالب به نوایی میرس��ند و از آن به س��ود خویش بهره برداری میکنند.
درحالی که اهالی روس��تاهای ع��راق که از کانون انقالب دورهس��تند همچنان از فقر
وگرسنگی و تبعیض ناله میکنند و مهاجران ،این انقالبی های واقعی که طعم غربت و
تبعید را چشیده اند با آفات وانحرافات مبارزه میکنند و در اینجا باران ،سرود انقالب
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و تحولی است که آنها بر لب دارند( .ناظمیان) 50 :1389،

«وأسمع القرى تَئ ِ ُّن ،والمهاجرين /يُ َصارِ ُعون بِالمجاذيف وبال ُق ُلوعَ /ع َو ِ
اص َ
ف الخليج،

وال ُّر ُعو َد ،منشدين َ /م َطرَ /...م َطر َ / ...م َطر ( »...سیاب)120 :2000،

ترجمه :و میشنوم که روستاها مویه کنان و مهاجران /با پاروها و بادبانها میجنگند/

طوفانها و تندرهای خلیج آواز میخوانند /باران /باران  /باران
 -6-2-2رستاخیز
باران در ش��عر شفیعیکدکنی عالوه براین که مردگان را زنده میکند بلکه آنانی که
یادشان فراموش شده را هم زنده خواهد کرد:
«ب��ا چه س��وراخی میکن��د غربال /آب را برروی ش��هر این ابرماالمال  /زآس��مان
برمردگان مرگ خواهد ریخت /زنده خواهد کرد هر پوسیده را و هرکجا یاد فراموشی»
(شفیعیکدکنی)107: 1376،
به اعتقاد سیاب رستاخیز انسان بعد از مرگ ،بزرگترین پیروزی بر نیستی و فناست؛
زیرا آدمی هنگامی که از نو زنده و برانگیخته میشود صفتی از اوصاف الهی را کسب
میکند که همان جاودانگی اس��ت .او باران را رمز این رس��تاخیز و زندگی مجدد قرار
داده است ( .رجائی )87 :1381،رستاخیزی که میتواند به زندگی اجتماعی و سیاسی
ک��ه از دید س��یاب مرده اس��ت حیاتی دوباره ببخش��د و یک زندگی پاک سیاس��ی و
اجتماعی و عقالنی و آکنده از تفکر را زنده کند( .کمال زکی)262 :1991 ،
او در قصیده «مدینة الس��ندباد» ،از حیات بخش��ی باران یاد میکند به ستایش آن و
خدایی که آن را خلق کرده است میپردازد:

اض مِن َهبات ِ َ
ت َ
خرَ /و َف َ
ک،
جر َ
« َو ِج َ
الس َما ُء َوالغیُومَ /و ُش ِّققَ َّ
منک َّ
ئت یَا َم َطر /،تَ َف َّ
الص ُ

اح ِ
ات َواعتَ َکرَ /وه َّب ِ
ب
الف��ر ُ
ت ال ُقبُو ُرُ ،ه َّز َموتُها َو َقامَ /و َص َ
��ت العِ َظام /:تَبَا َر َک اإلل ُه ،وا ِه ُ
ُ
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الدَّ مِ ال َمطر» (سیاب)409 :2000،

ترجم��ه :باران تو آمدی  /آس��مان و ابر جوش��ید و تو را پراکند /و تخته س��نگها

ش��کافت /و از فیضان بخشش تو ،فرات پرآب گش��ت /و مردگان بیدار شدند و گورها
شکافت /و استخوانها فریادها برآورد /بزرگ است خداوندی که خون به باران میبخشد!
 -7-2-2سیراب شدن زمین:
مس��تمر ،ولی نرم اس��ت که
در«چامه بامدادی» منظور از «باران علف کش» ،باران
ّ

علف را از زمین میرویاند و زمین را سیراب میکند:

« بر ساقه های ُسربیِ سنجد ،ستاره ها /آویخت از چکینِ سحرگاهیِ بهار /بارا ِن نرمبارِ

ْ
علف کِشُ /شست از غبارِ پار /جاجیم باغ و منظر دیدار» (شفیعیکدکنی)275 : 1376،

سیاب در شعر« ِسفر ایوب» بر این باور است که زمین باید از باران سپاسگزار باشد

برای طراوت و سیراب شدنش :

« فهل ُ
ُ
تغضب إن لم یُجدها الغمام؟» ( سیاب)345 :2000،
قطرالمطر /و
تشک ُر
ُ
االرض َ

ترجمه :آیا زمین از قطرات باران تش��کر میکند ،و اگر ابر بر او س��خاوت نورزد
خشمگین میشود؟

رو الشجر» (سیاب)338: 2000،
یارب عطشی نحن ،هات
«
المطر/رو العطاشی منهِّ ,
ِّ
ّ
 -8-2-2عدالت و آزادی:
پورنامداری��ان ،در مقدمه کتاب «آواز باد وباران» مینویس��د« :ش��فیعی کدکنی ،به
حساس نسبت به اوضاع اجتماعی،
شهادت همه دفترهای شعرش در مقام شاعرمتعهد و ّ
به جامعه وحال و روز مردم ،وشیفته حق و عدالت آن ،باغ و باران را درخدمت تصویر

و توصیف بیرونی ظلمانی گذاشته است( ».شفیعیکدکنی)49 :1384،
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«بالطه» هم درمورد س��یاب مینویسد« :یکی از دغدغههای فکری سیاب بیعدالتی
و ظلم و ستم حاکم برعراق بود و روح کمال گرای او در ذهنش جامعهای را به تصویر
کشیده بود که مردم در آن از حقوق مساوی برخوردارند( ».بالطه)36 :2007 ،
در ش��عر« الی جمیله بوحیرد» ش��اهد شاعری هس��تیم که تشنهی عدالت و آزادی
است او میسراید:
«ان مع الدمع الذی تس��کبین /أس��لحه فی أذرع الثائرین /جاء زمان کان فیه بش��ر/
یفدون من انبائهم للجو /یارب عطشی نحن هات المطر» (سیاب)382 :2000،
ترجمه :اش��کهایی که میریزند /سالحهایی است در بازوی شورشیان /روزگاری
است که انسانها ،فرزندانشان را فدای سنگها میکنند /پروردگارا ،ما تشنه ایم ،بارانی
بفرست.
 -9-2-2نماد شویندگی و پاکی :
شفیعی درشعر«سفرنامهي باران» در مجموعه «از زبان برگ» به زيبايي هرچه تمامتر
آلودگيه��ا و معضالت جامعه را پي��ش روي مخاطب قرار ميدهد ،که باران وظیفهای
جز پاک کردن زمین ندارد:
«آخري��ن ب��رگ س��فرنامهي ب��اران  /اي��ن اس��ت /كه زمي��ن چركين اس��ت»
(ش��فیعیکدکنی)47 :1389 ،
«بگو به باران  /ببارد امشب  /بشويد از رخ /غبار اين کوچهها را» (همان)323 :
« باران شبگیر اسفند /شسته حریر هوا را » (شفیعی کدکنی)370: 1376،
سیاب در «انش��وده المطر» با تمام وجودش میخواهد بارانی داشته باشند که تمام
ظلم و س��تمها را بش��وید و جامعهای عاری از اشک های گرسنگان و برهنگان به آنها
اه��دا کند .و به قول احمد کمال زکی در کتاب «دراس��ات ف��ی النقداالدبی» میگوید:

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

192

«باران در این قصیده ،انقالبی اس��ت که ظل��م را ازبین میبرد و آلودگیهای جامعه را
میشوید» (کمال زکی)258: 1999 ،
 -10-2-2زندگی و حیات:
شفیعیکدکنی «شعر  »1در«هزاره دوم آهوی کوهی» از بارانی میگوید که دشتها
و بیابانها را با بخشش خویش سرشار از زندگی میکند:
«رگبار تندبار بهاری /به خواب دشتها و /صحاری /سر تا به پای /بخشش وایثار»
(ش��فیعیکدکنی )451 :1376،و باز در همین مجموعه ،تمام زندگی و هس��تی اش را
این گونه میسراید« :چشم بر هم مینهم ،هستی دو سو دارد /نیمی از آن در من است
و نیــم از آن بــر من /نیمهی در مــن ،بهارانی پر از باغ اس��ت و /آفاقی پراز باران»
(همان  ) 429:باران در ش��عر سیاب هم گاه نمادی از زندگیاست و اگر تمدن اعراب
را از بین ببرند باران یا زندگی را نیز کشتهاند:
« یا قدر قتلت إذ قتلته الربیع و المطر » (سیاب)417 :2000،
ترجمه:ای روزگار هنگامی که او را کشتی ،بهار و باران را کشتی.
تنها باران ،میتواند تموز مرده را زنده کند .س��یاب در شعر«تموز جیکور» مردم را
به محافظت از تمدن روستای جیکور فرا میخواند؛ همان تمدنی که نزدیک به نابودی
اس��ت و آنچه براهل جیکور واجب اس��ت آن اس��ت که آن تمدن را به آن برگردانند.
(کمال زکی)263 :1991،
« جیکور....س��تولد جیکور /الزهر س��یورق والنور /جیکور ستولد من جرحی /من
غصه موتی /...من ناری» (سیاب)411 :1991،
ترجمه :جیکور/...جیکور متولد خواهد ش��د /گلها و شکوفهها برگ خواهند داد/
جیکور متولد خواهد شد از مجروحان /از اندوه مردگان /...از آتش درون من
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 -11-2-2شتاب و سرعت:
ش��فیعی کدکنی در شعر«ساعت» عالوه بر شویندگی باران ،به شتاب و سرعت آن
هم اشاره میکند:
«در نیم قوس کوچک میدان ش��هرمن /باران /که درش��تاب ،سکونت گزیده است/
شوید غبار صفحه ساعت را در چارچار خویش» (شفیعی کدکنی)139: 1376،
سیاب هم در شعر«النهر و الموت» حرفهای نگفتهی خود را با رودی بیکران نجوا
میکند .او میخواهد خون و اشکش چون باران با شتاب بر زمین فرود آیند:
ینضح ُه ّن العالم الحزین/أجراس موتی فی عروقی
حس بالدماء و الدموع ،کالمطر/
ُ
«ا ُ ُّ

ت ُ
ُرعش الرنین» (سیاب)453 :2000 ،

ترجم��ه :آنگاه حس میکنم که دنیای حزین /خون و اش��ک م��را ,مانند باران /به
صورت زنگ های مردگان که در رگ هایم به صدا درآیند ،فرومیریزد.
نتیجه پژوهش :
ب��ا توجه به این نکته که زندگینامه و عالیق ش��فیعیکدکنی و س��یاب بس��یار به
یکدیگر ش��باهت دارد؛ هر دو از دل روس��تا به جامعه جهانی معرفی ش��دند و هر دو
تحصیالت خود را از رش��ته زبان و ادبیات عربی آغاز نمودند .نگارندگان با بررس��ی
زندگی و شعر این دو شاعر به نتایج ذیل رسیدهاند:
-1ش��فیعی کدکنی و س��یّاب هر دو از ش��اعران نوپرداز و نمادگرای ایران و عراق

هستند؛ که نگاه این دو شاعر به طبیعت نگاهی نمادین است؛ نه نگاهی که به توصیف
و زیباییه��ای ص��رف طبیعی بپردازد و «ب��اران» ازجمله این مظاهر طبیعی اس��ت که
جایگاه ویژهای درشعر این دو شاعردارد.
 -2هر دو ش��اعر به برداشتی مش��ترک درباره مفهوم باران رسیدهاند یعنی باران را
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برای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی خویش بکارگرفته اند.
 -3باران در اندیش��ه هر دو ش��اعر مفهوم متضاد و متناقضی دارد .گاهی در مفهوم
منفی و مذمومی مانند :مرگ ،ویرانگری ،یأس و ناامیدی و ...و گاهی در مفهوم مثبت
مانند :شادی ،حیات بخشی و باروری ،رستاخیز و ...بکار رفته است.
 -4مفاهیم مثبت و زندگی بخش «باران» در اشعار هر دو شاعر در مقایسه با مفاهیم
منفی آن بسامد باالتری دارد.
پی نوشت:
* معرفی دو شاعر :
ش��فیعی کدکنی و ش��اکر السیاب هر دو از دل روس��تایی در ایران و عراق چشم
به جهان گش��ودند ،و شهرت جهانی یافتند .شفیعی کدکنی درسال  1318از روستای
«کدکن» در نیش��ابور و ش��اکر الس��یاب در روستای «جیکور» درس��ال۱۹۲۶م متولد
ش��دند( .عباس )۵۹ :1384،هر دو تحصیالت خود را از رش��ته زبان وادبیات عرب
شروع نمودند .شفیعی کدکنی در مقدمه «شعرمعاصرعرب» مینویسد« :با این که من
از کودکی با زبان عرب آشنا شدهام و حتی قبل از این که فارسی را به درس بخوانم،
عربی را به درس��تخواندهام و در تمامی این عمر سیوش��ش هفت سال ،مطالعاتم
در زبان عربی ،موازی با فارس��ی بوده اس��ت( ».شفیعی کدکنی )14 :1380،هر دو از
ش��اعران نو پرداز و نماد گرای ادبیات معاصر کش��ور خود هستند.سیاب هم ردیف
ب��ا نازک المالئکه و عبدالوهاب البیاتی از بنیانگذاران ش��عر نو و آزاد عربی اس��ت.
(بدوی )34: ۱۳۸۶ ،و شفیعی کدکنی را هم از پیشگامان شعر نو نیمایی میدانند .هر
دو شاعر در آغاز به شعر کهن وادبیات کالسیک دلبستگی عمیقی داشتند و به همان
س��بک ش��عر میس��رودند و بعدها به ش��عر نو گرایش پیدا کردند.
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آثار شعری این دو شاعر :
الف) ش��فیعی کدکنی :زمزمهها  -ش��بخوانی -از زبان ب��رگ -درکوچه باغ های
نیشابور  -مثل درخت در شب باران  -از بود ن و سرودن  -هزاره دوم آهوی کوهی.
ب) ش��اکر الس��یاب :أزهار ذابله -أعاصیر -أزهار وأس��اطیر فجر الس�لام -حفار
القبور -المومس العمیاء -األس��لحة واألطفال -انشودة المطر -المعبد الغریق -شناشیل
ابنه الجلبی.
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فهرست منابع
الف :کتابها
-1بدوی ،مصطفی ،۱۳۸۶ ،گزیدهای از شعر عربی معاصر ،ترجمه غالمحسین یوسفی و
یوسف بکار ،سخن ،تهران.
 -2بالطه ،عیس��ی ،2007 ،بدر الشاکر السیاب :حیاته و شعره ،مؤسسه العربیه للدراسات
و النشر ،بیروت .
-3بیضون ،حیدر توفیق ،بیروت1991،م ،بدرش��اكر السياب رائد الشعر العربي الحديث،
دارالكتب العلميه ،بيروت .
-4پورنامداریان ،تقی ،1381،خانه ام ابری است ،انتشارات سروش ،تهران،چاپ د ّوم.
-5توفیق ،حسن ،1979 ،ش��عر بدرالشاکرالسیاب ،دراسه فنیه وفکریه ،العربیه للدراسات
و النشر ،بیروت.
-6رجائی ،نجمه ،1381،اسطورههای رهایی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.
-7ستاری،جالل ،1366،رمزومثلدرروانکاوی،توس،تهران.
-8السیاب ،بدرشاکر ،2000،دیوان ،دارالعوده ،بیروت.
 ،1971،-----------9منزل األقنان ،دارالعوده ،بیروت ،الطبعه االولی.
-10سید حسینی ،رضا ،1380،مکتب های ادبی ،انتشارات نگاه ،تهران ،چاپ یازدهم.
-11شفیعی کدکنی ،محمد رضا ،1380 ،شعر معاصرعرب ،سخن تهران.
 ،1376، ------------------12هزارهی دوم آهوی کوهی ،سخن ،تهران.
 ،1389،------------------13بوی جوی مولیان ،سخن ،تهران.
 ،1389،-----------------14درکوچه باغهای نیشابور ،سخن ،تهران.
،1389،----------------15از زبان برگ :مجموعه شعر ،سخن ،تهران.
 ،1384، ---------------16آواز باد و باران :برگزیده شعرها ،نشرچشمه.
-17ش��والیه ،ژان وآلن گربران ،1382،فرهنگ نمادها ،ترجمه و تحقیق سودابة فضایلی،
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جیحون ،تهران.
-18عباس ،احس��ان ،۱۳۸۴،رویکردهای ش��عر معاصر عرب ،ترجمه حبیباهلل عباس��ی،
سخن،تهران.
-19عباس��ی ،حبیب اهلل  ،1387،سفرنامه باران (نقد و تحلیل اشعار کدکنی) ،نشر سخن،
تهران.
-20الکبیسی ،حمید ،خضیر ،عمران  ،1982،لغه الشعرالعراقی المعاصر،وکاله المطبوعات،
کویت.
-21کمال زکی ،احمد،1991،دراسات النقد العربی ،داراألندلس ،بیروت ،الطبه االولی.
-22ناظمیان ،رضا ،1389،نمادگرایی در ش��عر شاعران دهه های پنجاه وشصت میالدی،
دانشگاه عالمه طباطبایی.
-23یونگ ،گوستاو کارل ،1377،انسان و سمبول هایش ،ترجمة محمود ّ
سلطانیه .جامی،
تهران.

ب :مقاالت
-1امیری ،جهانگیر،1390،دغدغههاي سياس��ي در شعر بدر شاكر سياب و مهدي اخوان
ثالث ،كاوشنامه ادبيات تطبيقي ،دانشگاه رازی ،سال اول ،شماره .2
-2طهماس��بی ،عدن��ان ،زارع ،ناصر ،1390،متناقض نما در نمادهای شعرانش��وده المطر،
مجله ادب عربی ،دانشگاه تهران ،سال ،3شماره.1
-3عوض ،ریتا ،1379،بینش اساطیری درشعر امروز عرب ،مجله شعر ،شماره .28
-4یوسفی ،غالمحسین  ،1370،یادداشتها ( مجموعه مقاالت) ،سخن.

