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 چکیده
نیز به لحاظ ساختار و محتوا  همگام با تغییر و تحولی در حوزه  اندیشه و ساختار شعر غرب، شعر معاصر فارسی و عربی

سرعت از زبان و بیان دهد که شعر امروز بهدچار تحول شد. واژگان، تراکیب و مضامین موجود در شعر معاصر نشان می
-میچه بسیاری از ویژگیهای اصلی خود را حفظ کرده است که به اصول اولیه و کلی برقدمای خود فاصله گرفته است، اگر

گو گیری شعر نو پارسی، همچون دست و پاگیر بودن شعر موزون و مقفّا، پاسخاری از عوامل موثر در شکلگردد. تقریبا بسی
گیری شعر آزاد عربی نیز دخالت داشت. نبودن مضامین رایج شعر کهن به نیاز جامعه و مسائلی از این دست، در شکل

عصر شاعران در اشعار آنها تجلی پیدا کرده است.  موضوعات مطرح در شعر معاصر، موضوعاتی است که به اقتضای زمان و
شعر این دوره در یک نگاه شعری است موفق و پیشرو که توانسته در عمر تقریبا کوتاه خود به رشد و بلوغ تحسین برانگیزی 

اند. اشتهاحساس و کوشای آن در جهانی کردن آن تأثیری بسزا دگذار و نیز شاعران پربرسد؛ شعری که زبان قومی و تأثیر
های شاخص شعر معاصر به عنوان چهرهپژوهش حاضر در نظر دارد با نگاهی به اشعار بدر شاکر سیاب و احمد شاملو به

ـ نوستالژی 3ـ تنوع موضوعی 2ـ مشخصات شعری 1ها بپردازد. لذا موضوعاتی از قبیل های شعری آنتحلیل و بررسی مؤلفه
 ـ کاربرد موسیقی در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.6گریزی ـ هنجار5ـ کاربرد اسطوره 4)غم غربت( 

 های شعری، سیاب، شاملو.شعر معاصر، مؤلفهگان: کلید واژه

 مقدمه 
ی های مختلف با هم و بررسی رابطهی ادبیات ملتی رابطهای است که به مطالعهادبیات تطبیقی پژوهشی بین رشته

یکی از بزرگترین پژوهشگران آمریکایی این حوزه در تعریف  1پردازد. هنری رماکانسانی میها و علوم ادبیات با هنر
ی های یک کشور خاص، و مطالعهی ادبیات در آن سوی مرزادبیات تطبیقی یعنی مطالعه»گوید: ادبیات تطبیقی می

اجتماعی، علوم، ادیان و . . . به ها، فلسفه، تاریخ، علوم های دانش بشری چون هنری ادبیات با دیگر حوزهرابطه
ی ادبیات یک کشور با ادبیات یک یا چند کشور دیگر و نیز توان گفت ادبیات تطبیقی، یعنی مقایسهاختصار می

( در تعریفی دیگر آمده است: ادبیات تطبیقی 55، ص1111)الخطیب، «. های دانش انسانیی با دیگر حوزهمقایسه
شود. در آن به روابط و مناسبات بین ادبیات، ملل و اقوام مختلف جهان پرداخته می ای از نقد ادبی است کهشاخه

-ای تطبیقی در حوزهگذاری ادبی ملتی بر ملت دیگر از مباحث ادبیات تطبیقی است، مطالعهاخذ اقتباس، نفوذ و تأثیر

، 1313گیرد. )صباحی مقدم، میتواند انجام های گوناگون علوم انسانی مانند فلسفه، جامعه شناسی و ادبیات می
رنگ و حائز اهمیت است. نگارندگان این مقاله ی دو زبان فارسی و عربی بسیار پر( لذا در این بین رابطه245ص

ی عنوان دو سرایندههای بدر شاکر سیاب شاعر عراقی و احمد شاملو شاعر ایرانی بهبرآنند تا با درنگی بر سروده
های شعری آنها به روش توصیفی ـ تحلیلی بپردازند و به ترین مؤلفهاکاوی برجستهبزرگ معاصر به تحلیل و و

 سواالت زیر پاسخ دهند. 
 های مشترک در آثار بدر شاکر السیاب و شاملو کدامند؟ـ مؤلفه1
 عنوان عوامل الهام بخش در خلق مضامین و موضوعات شعری شاعران مذکور است؟ـ چه عوامل و شرایطی به2

                                                            
 شهید بهشتی عرب وادبیات زبان گروه استادیار 1
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب   2
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب 3
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 ی پژوهش و شرح موضوعشینهپی 1ـ1
-عمل آمده بدر شاکر سیاب و شاملو همواره مورد عنایت و توجه محافل ادبی و پژوهشگران بودههای بهطی بررسی

ی ها مقالهی این تالشاند و کتب و مقاالت متعددی در مورد هر کدام از این دو شاعر نگاشته شده است. از جمله
نیا و مریم آقا جانی است، که نویسندگان در ی امیر حسین رسولنوشته« شاکر سیاب مبارزه و پایداری در شعر بدر»

ی مقاومت و اند ثابت کنند که سّیاب در این شعر، از روحیهسعی داشته« انشوده المطر»این مقاله با نگاهی نو به شعر 
رسیدن به وضع مطلوب در  دوستی، دفاع از خاک و تالش برایظلم ستیزی برخوردار است و در ایجاد حس وطن

های رمانتیسم در آثار بدر شاکر سیاب و بررسی مؤلفه»افراد زمانش مؤثر بوده است. پژوهشی دیگر تحت عنوان 
کارگیری اصول و ی بهی عباس گنجعلی و سکینه صارمی گروی است که نویسندگان، نحوهنوشته« قیصر امین پور

پور را بازیابی و بیان کردند. ابه آن در آثار بدر شاکر سیاب و قیصر امینمبانی مکتب رمانتیسم و وجوه تفاوت و تش
ی طیبه سیفی و کبری نوشته« بررسی تطبیقی بسامد کابرد رنگ در اشعار نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب»ای دیگر مقاله

ر را بررسی کردند. ها و جایگاه آن، در تصاویر شعری این دو شاعمرادی است که نویسندگان بسامد کاربرد رنگ
کارگیری های مشابه آنها در بهها استخراج شده و اندیشههای مشترک و متفاوت رنگهمچنین در این پژوهش داللت

« های سیاسی در شعر سیاب و مهدی اخوان ثالثدغدغه»شناسی تبیین گردیده است. مقاله دیگر ی زیباییاین پدیده
ی است و هدف نویسندگان از نگارش این مقاله این بوده است که ثابت کنند ی جهانگیر امیری و فاروق نعمتنوشته

ها استفاده های طبیعی و اسطورهمیان این دو شاعر اشتراکاتی وجود دارد، که برای بیان نوستالژی سیاسی از نماد
اب دارد. عالوه اند، و اینکه احساس شکست و نومیدی سیاسی در شعر اخوان، نمود بارزتری نسبت به شعر سیکرده

ی این موارد کتب نقدی و غیر نقدی متعددی در مورد آثار شاملو نوشته شده است. عبدالعلی دستغیب از بر همه
هایی در این زمینه تألیف کرده جمله نویسندگانی است که آثار شاملو را مورد نقد و بررسی قرار داده است و کتاب

به بررسی تطبیقی آثار بدر شاکر سیاب و احمد شاملو به شکلی متمایز است. نویسندگان این پژوهش در نظر دارند 
ای به این شکل صورت نگرفته است؛ چرا که در این پژوهش تالش شد تا با استناد به بپردازند که تاکنون مطالعه

مختلفی از آثار  منابع معتبر و کتب نقدی به بررسی و تطبیق آثار این دو شاعر پرداخته شود. لذا در این پژوهش ابعاد
این دو شاعر معاصر از قبیل: مشخصات شعری، هنجارگریزی، کاربرد اسطوره، موسیقی و . . . مورد بررسی قرار 

 خواهد گرفت.

 مروری مختصر بر شرحال دو شاعر 
 بدر شاکر سیاب 2ـ1

نزدیک « کورجی»نام های بصره از توابع عراق بهمیالدی در یکی از روستا 1126بدر شاکر سیاب در سال 
های ( بهترین دوران شاعر، دوران کودکی او بود؛ چرا که سرگرم بازی14، ص1111دنیا آمد. )بیضون، به« ابوالخطیب»

میالدی زمانی که شش ساله بود، مادرش از دنیا  1132کودکانه بود اما این خوشی دوامی نداشت؛ زیرا که در سال 
میالدی به دانشسرای  1142ن دوران ابتدایی و دبیرستان وی در سال ( بعد از سپری کرد21، ص1111رفت. )بالطه، 

ی زبان و ادبیات عربی مشغول تحصیل شد. بعداز دو سال این رشته را رها کرد و به عالی بغداد راه یافت و در رشته
جام دلیل انمیالدی عضو حزب کمونیست عراق شد و به 1145ی زبان انگلیسی پرداخت و در سال تحصیل رشته

در پی  1153( در سال 14، ص1191های سیاسی، پس از هشت سال از شغل خود بر کنار شد. )عوض، فعالیت
شرکت در یک تظاهرات به ایران گریخت و ار آنجا به کویت رفت، بعد از شش ماه به بغداد باز گشت و به کار 

تری هایی از شعر غربی آشنایی عمیقو تازهها بود که سیاب با صور، مفاهیم نگاری مشغول شد. در این سالروزنامه
میالدی با معلمی از  1155( سیاب بعد از چندین بار ناکامی در عشق در سال 161، ص1315یافت. )شفیعی کدکنی، 

( سیاب پس از مدتی به 639، ص1315ازدواج کرد و در بغداد ساکن شد. )فاخوری، « اقبال»به نام « ابوالخطیب»
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خونی مبتال شد و او برای مداوا به بیروت، لندن و پاریس رفت، اما پزشکان بیماری او را کم یبیماری سل و عارضه
، 1191میالدی چشم از جهان فروبست. )عوض،  1164سالگی در لندن به سال  31العالج دانستند. عاقبت در سن 

 (16ص

 احمد شاملو 3ـ1
کرد، در تهران به در غیاب پدر، خانواده را اداره می )هـ خ( از پدری سپاهی و مادری که 1354احمد شاملو در سال 

های تفته و آفتاب سوزان و مردم دنیا آمد. دوران کودکی را در خاور و جنوب خاوری ایران گذراند و با دشت
ی اجتماع ی سوانح زیاد نتوانست متوسطه را به پایان برساند، به مدرسهواسطهجا آشنا شد. شاملو که بهکوشای آن

م نهاد. ناسیونالیست و طرفدار حزب نازی شد. پس از اشغال ایران از سوی متفقین، به زندان افتاد و یک سال در گا
« آیدا»کند و همسر سومش نویسی پرداخت. شاملو سه بار ازدواج میبند ماند. پس از رهایی از زندان به کار روزنامه

های کار و فشار حاکمیت آن به سبب دشواری 55ی و در دههشود. شاملی او میبخش اشعار تازه و عاشقانهالهام
خاست، های آن حاکمیت به جنگ برها و اشعار با خودکامگیها به انگلستان و آمریکا سفر کرد و با انتشار مقالهروز

های پایانی زندگانی در سخنرانی نمود و مجله چاپ کرد و سخنگوی مبارزان برون مرزی شد. شاملو در سال
کرد، اما ناگهان بیماری دیابت او را از پای سرود و ترجمه میچنان شعر میکرج اقامت گزید و هم« یهکدهد»

 (15تا15، 1315درآورد و مرگ به زندگانی او پایان داد. )دست غیب، 

 ی شعریدو مشخصه 1ـ2
ی مراحل رشد نتیجه هر شاعر واقعی کیفیات روانی و جریانات انفعالی و عاطفی مخصوص به خود را دارد که

ی اصلی و یک فضای ویژه را در تمام آثار فکری و روحی و محیط پیرامون اوست و از همین روست که یک رگه
شود ی اصلی برخوردار میدهد، و چون ماهیت آن یکی است شعر وی نیز همواره از آن فضا و رگهخویش جلوه می

( بنابراین هر شاعری 32، ص1315شناسیم. )حقوقی، آن را می ی آشناست که که شاعری همین رگهوسیلهو ما به
دهد که وی ها و مشخصات خاصی به شعرش میگیرد، ویژگیکار میهایی را بهها و مالکدرسرودن اشعارش معیار

  کند. در این پژوهش به برخی از مشخصات شعری دو شاعر اشاره خواهیم کرد.را از سایر شاعران ممتاز می

 سب تعابیر و تصاویر تنا 2ـ2
-جا و بیهای امروز بیشتر تشبیهات، استعارات و دیگر تصاویر شعری بیبسیار دیده شده است که در اغلب شعر

دانند که خبرند و اصوالً نمیدهد که اغلب شاعران از راز تناسب تصویر با محتوا بیاند، واین نشان میتناسب نشسته
و صرفاً تظاهر به نیروی تخیل، جز یک بازی مصنوعی نیست. در صورتی که در  صورت منتزعاستفاده از تصویر به

شود. )همان، ی اصلی محتوای شعر دیده نمیشعر شاعران واقعی و اصیل، حتی یک تصویر بدون تناسب با رگه
 (36ص

جا جا و آناینهای ضعف در تر از متوسط است، اما نشانهرغم اینکه سطح عمومی قدرت تعبیرات سیاب باالعلی
-گیری یا اوج در تصویرهای قوت و ضعفش با هم است. قدرت وی در کنارهی او بذرپراکنده است. در قصاید اولیه

 گوید: که میهایش است و ضعفش نیز در تعبیراتش یا پناه بردنش به تضمین همچنان
رامَهَ/ وَ شَجونَهُ، فَجرَت هو أطلُ دمعَهُ/ و غَدا یَریقُ عَلی ها لَحنَا أهاجَ غَو سَری الغَمامُ عَلی الحُقولِ فََرجعَت/ أنهار»

 «الفُروعِ مدامَهُ
هایش به اضطرار پناه ببرد و ها و نغمهطور مساوی شاعر در آهنگسازد، که بهضعف تعبیر به زودی او را قانع می
 (35، ص1112کند. )عباس،همین موضوع او را به ضعف دچار می
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ی اصلی محتوای آن، پایان های شاملوست، رگهترین شعراز ساده« گرددکوچه به خانه باز میسرود آنکس که از »
است، « او»ی جمعیت خاطر شاعر با ای که نشانهسرگردانی مردی است که از کوچه گریزان شده و الجرم به خانه

 مشتاق گشته است:
ام که آبستن عشقی سرشار از خواهم کرد/ خاطرهبینم/ سالیانی بار آور را که آغنه در خیال، که رویاروی می»

 «کند.های انتظاری طوالنی/ مکرر میاست/ کیف مادر شدن را/ در خمیاز
ی شاعر از توان احساس کرد که دانست تنها بازگردانندههای گوناگون این شعر را وقتی مینهایت هماهنگی تعبیر

است در لحظات سرایش شعر، تمامی تعبیرات به مناسبت  کوچه به خانه، زنی است برگزیده، زنی که موجب شده
 (39و36، ص1315ی جدید در ذهن شاعر شکل گرفته شود. )حقوقی، رهایی از کوچه و پناه به خانه

 های نابها و سطرپاره 3ـ2
هنری ی هر شاعر و مبین مدارج ترین معیار مراتب قدرت خالقههای ناب، مهمها و سطرتر پارهوجود هر چه بیش

ها، توان دید و با توجه به آن سطور و پارههای آن را از همان ابتدا در شعر هر شاعری میهر شعری است و جرقه
توان اند و در درجات مختلف هستند میهای مختلف نشستهی شاعرانی را که بر پلهی استعداد شاعری همهمرتبه

 (31شناخت. )همان، ص
گذار و قوی است که سیاب در های تأثیرها و پارهر شعری سیاب وجود قسمتی آثاهای برجستهیکی از ویژگی

مند گشته است. وی برای خلق و بیان این ویژگی تر کردن شعرش بهرهها برای هرچه زیباالی بیشتر آثارش از آنالبه
های طور ویژه در قصیدههها زبان نمادین و سمبلیک است که بترین آنهای مختلفی استفاده کرده است، بارزاز شیوه

ها و ها، پارهمشهود است. وی برای ترسیم فضای حاکم بر قصاید ذکر شده واژه« مدینه بال المطر»و « انشوده المطر»
ها و شاعر با استفاده از واژه« انشوده المطر»ی نظیرند. در ابتدای قصیدهگیرد که در نوع خود بیکار میسطوری را به

کند. انتخاب طوری که برای مخاطب تصویری زنده خلق میکند بهشمان معشوقش را توصیف میهایی ناب چپاره
شود که زیبایی ها و سطور زیبایی میها سبب بروز پارهواژگان متناسب با مضمون و ترکیب و کنار هم گذاشتن آن

 کار سیاب را دو چندان کرده است.
وَتَرْقُصُ  /عَیْنَاکِ حِینَ تَبْسُمَانِ تُورِقُ الکُرُوم /أو شُرْفَتَانِ رَاحَ یَنْأَى عَنْهُمَا القَمَر/ رْعَیْنَاکِ غَابَتَا نَخِیلٍ سَاعَةَ السَّحَ»

، 2555، السیاب.«)أَنَّمَا تَنْبُضُ فی غَوْرَیْهِمَا ، النُّجُومْ ..کَ/ یَرُجُّهُ المِجْدَافُ وَهْنَاً سَاعَةَ السَّحَر/ األَضْوَاءُ ...کَاألَقْمَارِ فی نَهَر
 (253ص

 های تازه نتوان دید:های نو و سطرتر شعری از اوست که نظیر این پارهکه شاملو در کمهمچنان
شود کند/ و روز/ از آخرین نفس شب پر انتظار ـ آغاز میی بامدادی را ـ در دلتای شب ـ مکرر میرود ـ قصیده»
». . . 

های های معین و نردبانی آن که حکایت از یکنواختی صبحعر و قافیهبا التفات به یکنواختی نوع قصیده در ش
ترین هاست، قطعا یکی از تازهها و روزی خستگی و بطالت شبهای متوالی که در واقع نتیجهکند، صبحشاعر می
 (.31، ص1315هایی است که در وصف صبح نوشته شده است )حقوقی، توصیف

در بررسی مشخصات شعری دو شاعر هم تشابه وجود دارد هم تفاوت؛ وجود  رسد کهدر نهایت چنین به نظر می
های ناب، در آثار شعری دو شاعر از موارد تشابه و همچنین تناسب تعابیر و تصاویر در نزد احمد ها و سطرپاره

 شاملو و استفاده از تعابیر ضعیف از سوی بدر شاکر سیاب تفاوتی که قابل توجه است.

 سطورهکاربرد ا 1ـ 3
عنوان گفتاری باطل، یاد شده گونه پایه و اساسی ندارد و از آن بهاسطوره در لغت به معنای گفتاری است که هیچ

( تعاریف بسیار مختلفی در میان دانشمندان وجود دارد که هر یک براساس مبنا و 363، ص1414است. )ابن منظور، 
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ها را اند، تعریفی که بتوان تمام اسطورهها اذعان کردهبسیاری از آنباشد. اما رویکردی مخصوص در مورد اسطوره می
توان بیانی در با وسعتی که دارا هستند، را در بر گیرد و مانع موارد غیر باشد، قابل بیان نیست؛ اما در عین حال می

ای ت از روایت یا جلوهاسطوره عبارت اس»مورد اسطوره داشت که در فهم معنا و مراد امروزی آن کمک کننده باشد: 
منظور تفسیر شناختی که یک قوم بهطور کلی جهانی ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و بهنمادین درباره

 (14، ص1319پور،بندد. )اسماعیلکار میخود از هستی به
رزمینی بخشی از ها در هر سای، در شعر معاصر جایگاهی در خور یافته است. اسطورهزبان نمادین و اسطوره

تر ها افزون بر اینکه شعر خود را هنرمندانهگیری ار آنروند و شاعران با بهرهشمار میهویت و فرهنگ آن سرزمین به
ها با زبانی غیر مستقیم به جامعه های خود را از طریق آنها و خواستهمشغولیها، دلتوانند دغدغهسازند، میمی

گیری از اساطیر و زبانی نمادین به اند و با بهرهیرانی و عربی نیز از این امر مستثنی نبودهمنتقل کنند. شاعران معاصر ا
 اند.آفرینش شعر پرداخته

دالیل متعددی سبب شد که بدر شاکر سیاب به اسطوره و زبان نمادین برای بیان مقصود خود گرایش پیدا کند؛ 
ی سیاست عراق و شرایط بحرانی جسمی و روانی سیاب هاوضاع متشنج سیاسی و اجتماعی، تحوالت منفی در حوز

ترین تواند از علل گرایش وی به این سمت باشد. وی اساطیر مختلفی را در شعرش آورده است، از جمله مهممی
 ها اساطیر بابل و یونان است.آن

توان یافت که را نمیای از بدر کار نگرفته است؛ تا جایی که قصیدههیچ شاعر عربی اسطوره را مثل سیاب به
« مدینه بال مطر»ی که در قصیدهخالی از رمز و اسطوره باشد. اسطوره جزئی از اجزاء قصیده بدر شده است. همچنان

آمده است که تعداد زیاد اسطوره در این قصیده به غنای آن کمک کرده است. بدر تالش کرده است که پناه بردن 
های شعر جدید پناه بردن به خرافه، یکی از نمود»گوید: د و در این باره میخود به اسطوره را توجیه و تفسیر کن

هر حال (. به32و31، ص2555)السیاب، « هاست و در گذشته به رمز و اسطوره مثل االن احتیاج نبوداسطوره و رمز
-که ناد؛ بعد از آننیاز از واقعیت است، این همان دلیلی است که باعث شده بدر به سمت آن برودنیای اسطوره بی

از اسطوره « مدینه بال مطر»ی ناچار باید به اسطوره بپردازد. سیاب در قصیدهکند؛ بهخورده فرار میامیدانه و شکست
کند که در شهر چیزی از حاصلخیزی، زندگی و آبادانی وجود ندارد در حالی گونه بیان میمدد گرفته و با زبانی رمز

های زیاد در گونه طراوت و تازگی وجود ندارد. وجود نفیبارد و هیچای باران هم نمیکه آسمانش ابری است قطره
ی سیاب از انواع نفی برای انکار شود. استفادههایی است که سبب حیات میاین قصیده نشان از نفی حیات و چیز

 حیات و حاصلخیزی در ابیات زیر آمده است.
/ بال مَطَرٍ وَ قَطرَهٍ/ وٍَ ال زَهرٍ وَ لَو زَهرَهٍ/ بِال ثَمَرٍ کَأَنَّ نَخیلَنا الجَرداءَ أنصابٌ أقَمناها/ مَرَّت األعوامُ، کثیراً ما حَسَبناها
 (261لِنَذبُل نَحتَها وَ نَموتَ. )همان، ص

ها بیشتر گیرد. این اسطورههای ایرانی یا یونانی بهره میشاملو نیز برای ساختن فضای شعری، از برخی از اسطوره
رسد عاملی اصلی، نظر می( به152، ص1315خود گرفته است. )دستغیب، رنگ اجتماعی و رنگ زندگانی امروزین به

ی حاکم بر شعر معاصر، در صدد است که به گرایانهی انسانساز او است که با تأثیر پذیری از اندیشهذهنیت اسطوره
هم انسان متحول معاصر را را بسازد؛ آن« انسان»ی اسطوره ای از پهلوانان باستان،های گوناگون اسطورهجای روایت

 ( 12، ص1319پا خواسته است. )سالجقه، ی خود بهشدهآوردن حقوق پایمالدستکه برای به
تواند دیگری را بافد میافشاند و حریر و دیبا میهای توانایش بذر میطور که انسان با دستاز نظر شاملو همان

-تواند سر تسلیم پیش گیرد و نیز میی خود کند پس خصلتی متضاد دارد، انسان برده و دربند میدههم بکشد و یا بر

 های بردگی را بگسلد و بگوید:تواند زنجیر
ای هست/ به غریوی تلخ/ نواله را به کامش ام/ چاشت سر پزشک را نوالهی جمجمههابیلم من/ و در کدو کاسه»

 «ی آفتابم!آخر/ طلیعهزهر افعی خواهم کرد/ بامدادم 
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پردازی خود مدد گرفته است و مسائلی را مطرح میکند که بر زبان آوردن و عمل ی اسطورهدر اینجا شاملو از قوه
ممکن، دلیل وجودی خود را کردن به آن از پهلوانی ساخته است که با دلیرانه گام نهادن در راه، تونل زدن در کوه نا

 (134، ص1315دستغیب، کند. )یابد و اثبات میمی
های روحی و های سیاسی و اجتماعی و بیان نابسامانیبنابراین بدر شاکر سیاب اسطوره را برای بیان دغدغه

گرایانه و های انسانعنوان ابزاری برای بیان آراء سیاسی اجتماعی دیدگاهگیرد؛ اما شاملو از اسطوره بهکار میروانی به
 رده است.اش استفاده کحاالت نفسانی

 نوستالژی 2ـ 3
هاست و از طور کلی تمام انسان های گوناگون بهنوستالژی یک احساس طبیعی، عمومی و حتی غریزی در میان نژاد

توان مهاجرت، از دست دادن عزیزان، خاطرات ترین عوامل این احساس میگیرد. از مهمدوران گذشته نشأت می
 ( 19، ص1395دوران کودکی و . . . نام برد. )شاملو، 

ی عنوان یکی از شعرای معاصر عرب عالوه بر ایجاد نوآوری در ساختار و قالب شعر در نحوهبدر شاکر سیاب به
ای نو در کاربرد واژگان بر ابداع شیوهاستفاده از مضامین و موضوعات نیز خالقیت و نوآوری داشته است. وی عالوه 

ی ، در بردارنده«لِأنّی غریب»نمایاندن مضمون شعری متفاوت عمل کرده است. شعر گذاری و بازی تأثیراز نظر نحوه
 تصویر کشیده است.مضمون نوستالژی است، و شاعر غم غربت و دوری از عراق را به

 «عیدٌ، وَ إنّی هُنا فی الشتیاق/ إلَیهِ، إلَیهَا . . . أنادی: عراقلِأنّی غَریب/ لِأنَّ العِراق الحبیب/ بَ»
روح و پر از سکوت مرگ، را به شاعر حس دوری از وطن ونشنیدن پاسخ وطن را با پیش کشیدن جهانی بی

-ها نیز مرگ میداند که از شاخهحدی میزیبایی به تصویر می کشد، بخصوص با تعبیری بدیع، تسلط مرگ را تا به

 ریزد؛
« أحسُ بِأنّی عبرتُ المدی/ إی عالَم من رَدی ال حَبیبَ/ نِدائی/ أما هَررتُ العضُون/ فَما یَتَساقَط غَیر الرَدی»

 (125، ص2555)سیاب، 
طور کلی رنگ و نوع واژگان درالقای این حس، تأثیری بسزا ی کاربرد واژگان بهدر جمالت پایانی شعر نیز نحوه

 خون، صخره، بیابان . . .دارند. واژگانی چون 
و حَتی الهَوا الرَّطیب/ حجارٌ و حَتی الهَوا الرَّطیب/ حجارٌ بنّدیه بعضَ الدَّمِ/ حجارٌ نِدائی و صَخرٌ فَمی/ و رِجالی »

 (125)همان، ص« ریحٌ تجوبُ القفارَ/ و رِجالی
ان، بلوچستان و سیستان وی را شاملو زندگی پر فراز و نشیبی را از سر گذراند. کودکی و نوجوانی او در خراس

( وی بارها به زندان افتاد. 15، ص1315های زیست مردم، خانواده و خودش آشنا کرد. )دستغیب، با فقر و سختی
اش، مهاجرت و دالیلی از این دست سبب شد که شاملو به سمت شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر اوضاع زندگی

شود که مضمون و گویند در ادامه اشعاری آورده میبه آن نوستالژی میآورد که اصطالحا سرودن اشعاری روی
 رساند:معنای نوستالژی را در شعر شاملو می

ی الماس و درد/ بگذار سرزمینم را/ زیر پای خود احساس کنم./ )بگذار/ بر زمین خود بایستم/ بر خاکی از براده
های عاشق را/ در دیلمان/ ی ببرا/ در چیتگر/ و نعرههای خون ری طبلو صدای رویش خود را بشنوم:/ رپ رپه

 (151ها و شبان را/ من؟ )همان، صی روزی پیوستهام/ کدام مجموعهزیستهوگرنه چه هنگام می
-ی شعری آنطرح مضمون غم غربت یا اصالحاً نوشتالژی در اشعار سیاب و شاملو یکی ازمشخصات برجسته

غربت، حزن و اندوه و بیگانگی نمود پیدا کرده است. حزنی که شاید متأثر از  های حاضر اینهاست، که در نمونه
فضای حاکم بر عصر هر دو شاعر باشد. عصری که جنگ جهانی دوم، مرگ و بیگانگی و حزن واندوه را در زندگی 

غربت ی غم عرب و عجم وارد کرده بود و شاعران این دوره )معاصر( را به سمت اندوه سرایی و طرح مسأله
 کشانده بود.
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 زدایی(گریزی)آشناییهنجار 3ـ3
های متداول و پذیرفته شده در محور زبان است که در صورت کاربرد گریزی، انحراف یا خروج از هنجارهنجار

ی زبان که دیگر قادر به های خودکار شدهسازی در زبان بینجامد وبه هنجارتواند هنری باشد؛ به برجستهمناسب می
( در ادبیات عربی شاعران بعد از جنگ 55، ص1319زیبایی و شگفتی در آن نیستند خاتمه دهد. )سالجقه،انتقال 

های پذیرفته شده شعر و نثر پرداختند. نخستین آوردند و به رد بسیاری از هنجارجهانی دوم به جریان نوگرایی روی
( 65، ص1314المالئکه بودند. )عباس، و نازککسانی که به نوگرایی در ادبیات عربی پرداختند بدر شاکر السیاب 

ـ 6ـ معنایی 5ـ نوشتاری 4ـ آوایی 3ـ نحوی 2ـ واژگانی1اند که عبارتند از: گریزی را به انواعی تقسیم کردههنجار
( نویسندگان در این نوشتار قصد ندارند به بررسی کامل و 46، ص1393ـ زمانی. )صفوی، 1ـ سبکی 9گویشی 

نه بپردازند، بلکه صرفا برای طرح گوشه ای از اشتراکات بدر شاکر سیاب و شاملو به بیان نوعی از جامعی در این زمی
 اند، که به اختصار بیان خواهد شد.گریزی در شعر این دو شاعر بسنده کردهانواع هنجار

 گریزی معناییهنجار 1ـ3ـ3  
توان آن طور کلی، در محور داللتی زبان میود و بهشی معنایی سخن ایجاد میگریزی بیشتر در حوزهگونه هنجاراین

آید. به را مورد بررسی قرار داد؛ در محوری متفاوت با معنای قراردادی زبان که از همنشینی واژگان حاصل می
ی نقل و انتقال در محور همنشینی وسیلهی معنایی سخن بهگریزی، دخل و تصرف در حوزهتعبیری دیگر، این هنجار

های حاصل از عناصری مانند، مجاز مرسل، سازیطور معمول، انواع برجستهینی است. این هنجار گریزی، بهو جانش
، توصیف و بخشی از «خبر عظیم»ها و چگونگی طرح استعاره، نماد، اسطوره، تمثیل، تشبیه، طنز، کیفیت هنری گزاره

-ی این پژوهش ما به چند مورد از انواع هنجارامه( در اد61، ص1319گیرد، )سالجقه، های ادبی را در بر میآرایه

 گریزی معنایی در شعر سیاب و شاملو اشاره خواهیم کرد.
های متعددی صورت گرفته و به برجستگی گریزی است، که در محورهای مهم شعر سیاب هنجاریکی از ویژگی

های پذیرفته شده راف و خروج از هنجاری مناسب و هدفمند سیاب از انحهنری در آثار وی انجامیده است. استفاده
ی باالیی قرار گیرد. در ادامه گذاری و زیبایی در مرتبهو متداول زبان سبب شده که اشعار وی از نظر استحکام، تأثیر

 گریزی معنایی را در شعر وی خواهیم آورد:هایی از کاربرد سیاب از هنجارنمونه

 تشبیه 1ـ1ـ3ـ3
هَا المَطرُ الثَّقیِل/ لَا صَرخَهُ اللُّقیَا تُطیفُ بِهِ وَ لَا قَلبی، لَا وَمیِضٌ وَ لَا شِراعَ/ فی لَیلَهٍ ظَلمَاء، بَلَّ فَضاءَکَالشَّاطئ المَهجُورِ »

 (61، ص2555السیاب، «)صَمتُ الرَّحیِل
 سازی آثار خود برگزیده استدراین مورد سیاب تشبیه را برای برجسته

 استعاره 2ـ1ـ3ـ3
ظامَ/ وَ ربَروسُ فی الَّدروب/ فی بابلَ الحَزینَهِ المُهَدَّمَه/ وَ یَملَأَ الفَضاءَ زَمزَمُه/ یُمَزِّقُ الصّغارُ بالنّیوب، یقضِمُ العِلِیعوَ سَ»

 (251همان، ص«)یَشرِبُ القلوب/ عَیناهُ نَیزَکانِ فی الظّالم
 ستفاده کرده است.ا« لِیعوَ سَربَروسُ فی الَّدروب» یدر این نمونه  سیاب از استعاره

 تشخیص 3ـ1ـ3ـ3
 -انتهاء بال/ بالضیاع فیه الوحید یشعرُ کیف و/  انهمر؟ إذا المزاریب تنشج کیف و/ المطر؟ یبعثُ حزن أی أتعلَمینَ»

 الخلیجِ امواجِ عبر و/ المطَر مع تطیفان بی مقلَتاک و! / المطر هو -کالموتی کاالطفالِ، کالحب،/  المراق،کالجِیاع، کالدمِ
 (255و254همان، ص«)بالشّروق تهم کانَّها/  المحار و تمسح جومِ
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-در این مثال سیاب از صنعت تشخیص استفاده کرده و با نسبت دادن افعال انسانی به اشیاء و عناصر طبیعت به زیبا

 سازی پرداخته است.سازی و تصویر

 اسطوره 3ـ1ـ3ـ3
عَلَی أفُقِ تَوهُّجٍ دون نَار/ وجَلَستِ تَنتَظِرینَ عَودهَ سَندبَاد/ و الَبَحورُ یَصرَخُ مِن رَحَلَ النَّهار/ ها إنَّهُ انطَفَأت ذُبَالُته »

 (141)همان، ص« وَرائکَ بِالعَواصِفِ وَ الرُّعودَ/ هُوَ لَن یَعُود/ رَحَلَ النَّهَار/ فَلتَرحَلی هُوَ لَن یَعُود
 گردد.(نمیشد پس از اینجا کوچ کن او هرگز بر

ی خود را به های سیاسی شکست خوردهی سندباد الهام گرفته و تجربهاز اسطوره« رَحَلَ النَّهار»ی قصیدهسیاب در 
 کشد.تصویر می

گریزی معنایی در جهت برجسته سازی و هنری کردن اشعار خود بهره برده های هنجاراحمد شاملو نیز از نمونه
 شود.هایی آورده میعر خود آورده است که به اختصار نمونهگریزی معنایی را در شاست. وی انواع مختلف هنجار

 تشبیه 5ـ1ـ3ـ3
 «گذرد.کش/ از دهلیز سکوت میدهلیزی ال ینقطع/ در میان دو دیوار/ و خلوتی/ که به سنگینی/ چون گیری عصا»

گذشتن »به « خلوتبه سنگینی گذشتن »سازی پرداخته است. تشبیهدر این مورد شاملو با استفاده از تشبیه به تصویر
، ص 1319مرکب است که تمام حاالت و حرکات به تصویر کشیده است)سالجقه،« کش از دهلیز سکوتپیر عصا

64.) 

 استعاره 1ـ1ـ3ـ3
 «کند.اش عریانم میسار خنکی است/ که خاطرهی من!/ در پناه شما چشمهنخل من ای واحه» 
جای تبعیه است اما از نوع برجسته و هنری؛ و تشخیص اینکه دقیقاً بهی فعلی یا در این شعر، استعاره« عریان شدن»

 (66کار رفته است، مشکل است.)همان،صچه فعلی به

 تشخیص7ـ1ـ3ـ3
ها در معبر باد دور است... خانهرس لمس بهزیر/ تا ابدیت گسترده است/ دیوار سنگ/ از دستبست سر بهبن»

 (91همان، ص«)فروشد...اد جدی/ عشوه میاستوارند/ درخت در معبر باستوار/ نا

 اسطوره 3ـ1ـ3ـ3
امان ترک/ اکنون/ پایان جهان کن/ بیی کوهشود/ و تیشهی شیرین نمیی عریانیثمر/ آئینهدان بیمرمر خشک آب»

 (11همان، ص«)کوبد.رؤیا/ تبیره میرا/ در بغضی بی

 موسیقی 3ـ3
ی زمانی که شعرش زمزمه یا رثاست، تند بودن آن نیز به این دلیل طور کلی موسیقی در شعر بدر تند است، حتبه

است که بدر به موسیقی بیرونی حریص بوده است. وی از نظر پختگی و پیشرفت در مسیر مخالف عموم در شعر نو 
رد کی بسیار خوبی از موسیقی خارجی و گاه داخلی را به شعر نو تقدیم میکرد، اما او در حقیقت نمونهحرکت می

کرد؛ رجز را به کار های شعر عربی استفاده میافزود. بدر از بحری شعری، غنا و حرارت اشعارش میکه به تجربه
های بحر سریع کار گرفته است. در جایی دیگر یکی از شاخهآن را به« انشوده المطر»گرفت همچنان که در شعر می

آورده است. بدر گاهی مواقع به انتقال از « رسالهُ مِن مقبرهٍ»ر را به بهترین صورت ممکن در شعکار برده و آنرا به
(. بدر شاکر سیاب آن اندازه 33و32،ص2555ها استفاده کند)السیاب،برد تا از انواع نغمهبحری به بحر دیگری پناه می



 315/      احمد شاملوهای شعری بدر شاکر السیاب و بررسی تطبیقی مؤلفه 

هی نداشت لذا داد، به موسیقی درونی و معنوی توجها و ایجاد زبانی متحرک و پویا اهمیت میکه به شکستن قالب
ترین یکی از بارز« تکرار»گرفت. کاربرد کرد،از آن بهره میخودآگاهش به این موسیقی گرایش پیدا میهرگاه ضمیر نا

در خدمت « مطر»ی گونه که در ادامه آمده است تکرار واژههای ایجاد موسیقی در شعر سیاب است، همانشیوه
 .تقویت بار موسیقیایی کالم قرار گرفته است

 .  . .مطر .  . .مطر /  الحیاة واهبِ الفتی، الغَد عالم فی/ الولید علی فَمِ تَوردت أو حلمة»
 (256همان، ص)«. . .بِالمَطر  العِراقُ سَیُعشب . . .مطر 

ترین عناصر شاعرانگی در شعر شاملوست. موسیقی در اشعار نو نیمایی در دیوان شاملو، قبل موسیقی یکی از مهم
گرفته از وزن عروضی است که با قواعد وزن عروضی شعر نو هماهنگ است که در تغییر زحافات نیز چیز، براز هر 

شود. در اشعار های اتفاقی، تقویت میی قافیهتابعی از همان قواعد است که گاهی با موسیقی ایجاد شده و به وسیله
( دکتر شفیعی کدکنی در 153و152، ص1319، طور عمده حاصل رفتار کالم است. )سالجقهسپید نیز موسیقی به

جوید و موسیقی کناری نیز همواره، در خدمت شاملو اگر از موسیقی بیرونی سود نمی». . . نویسد: موسیقی شعر می
-نهایتی در استفاده از دو نوع اخیر موسیقی معنوی و موسیقی داخلی دارد، همشعر او نیست، ولی آزادی و قدرت بی

های شاملو ( از جمله شگرد435و421، ص1391جوید. )پاشایی، وسیقی کناری نیز گاه گاه سود میچنان که از م
آفرینی در ترین عناصر زیباییاست، که یکی از مهم« تکرار»برای تقویت محور موسیقیایی اشعارش استفاده از عنصر 

 ده در ایجاد موسیقی مؤثر بوده است.ی ذکر شدر نمونه« ای»و مصوت « س و»رود. تکرار حرفشمار میآثار وی به
ای، / ای غزل؟ / ستاره باران جواب کدام سالمی/ به آفتاب . راستی/ صلت کدام قصیدهسببی نیستی/ بهمرا تو بی»
 (436همان،. .«)

سیاب و شاملو هر دو قائل به موسیقی شعر هستند اما در به کارگیری آن باهم اختالف دارند. سیاب اغلب به 
 برد در حالی که شاملو در اکثر موارد موسیقی معنوی و درونی را به کار گرفته است.کناری پناه می موسیقی

 تنوع موضوعی 5ـ3
ای است ی موضوعی گستردهاز جمله مسائل اساسی، مهم و مورد بحث در مورد سیاب و شاملو بحث تنوع و دامنه

 کنیم:وشتار به چند نمونه از این مضامین مشترک اشاره میکه در آثار این دو شاعر نمود پیدا کرده است. در این ن

 آزادی  1ـ1ـ3
تأثیر از اجتماع و اوضاع سیاسی و اجتماعی عنوان یکی از شاعرانی که بیطرح موضوع آزادی از سوی سیاب به

ی، و با ضمن ایجاد حس امیدوار« انشوده المطر»ی زمانش نبوده، دور از انتظار نیست. وی در قسمتی از قصیده
خواهان برای مبارزه با کند. وی بیداری و خیزش مبارزان و آزادیاقتباس و تأثیر از قرآن کریم به قوم ثمود اشاره می

خواهد از اند را به تصویر کشیده است. سیاب در اینجا میچون قوم ثمود طغیان کردهظلم و ستم ظالمانی که هم
اشته است. اینجاست که وی از نماد، رمز و اسطوره فاصله گرفته و ها انتظارش را دآزادی سخن بگوید که مدت

 خواهی است را بیان کرده است.مقصود خود را که آزادی و آزادی
أکادَ أسمعُ العراقَ یَذخر بِالرعوُدِ/ و یَخزَن البُروق فی السهولِ و الجبالِ/ حتی إذا ما فَضَّ عَنها خَتمها الرِجالَ/ لم »

 (255، ص2555السیاب،«)ثمودِ/ فی الوادِ من أثراتَترک الریاحَ من 
-ی زمینهشود، آزادی در حق انتخاب است برای انسان در همهدر شعر شاملو، استنباط می« آزادی»تعبیری که از 

عنوان ـ به1برخوردی است که از دو جنبه قابل بررسی است: « آزادی»ی های زندگی است. برخورد شاملو با مسئله
-عنوان یک شاعر. در مورد اول برخورد شاعر با مسئلهـ به2سیاسی، مدعی اصالحات اجتماعی است.  یک روشنفکر

-های شعارهای سیاسی و برخاسته از خودآگاهی او انجام شده است؛ و در نتیجه، به سرودی آزادی، در هیأت شعار

رو روبه« شعر»ای به نام با مقوله« آزادی» ی شاملو با موضوعای انجامیده است در مورد دوم، در برخورد شاعرانهگون
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-ی درونی شاعر را در ستایش آزادی بیان میهستیم؛ شعری که در یک فرایند هنری شکل گرفته و احساس و عاطفه

رود که در بسیاری از موارد ( شاملو در اعتقاد به آزادی انسان تا حدی پیش می119و116، ص1319دارد. )سالجقه، 
 رساند:ای میگونهی خدااو را به درجه

ساری/ نبود/ مرا دیگر گونه گکی سر به راه نبودم/ و راه بهشت مینوی من/ بزر و طوع و خکنوا بندهمن بی»
.« کند/ و خدائی/ دیگر گونه/ آفریدم . . ی ناگزیر را/ گردن کج نمیئی/ که نوالهی آفرینهبایست/ شایستهخدائی می

 (115)همان، ص 

 عشق 2ـ1ـ3
اند و برای تسکین بیشتر شاعران متناسب با حاالت و انفعاالت روحی خویش عشق را در آثار شعری خود جلوه داده

اند. سیاب از جمله شاعران عاشق پیشه بوده و طبیعی است، که به این سمت کشیده آالم خود به این وادی قدم نهاده
ها ی تلخ عاشقانه داشت، که در یکی از آنند تجربهو زندگی در شهر بغداد چ« جیکور»شود. سیاب بعد از ترک 

بود. عاقبت وفیقه ازدواج کرد و این اتفاق تأثیر زیادی بر روحیه و خصوصاً اشعار وی « وفیقه»عاشق دختری به نام 
-داشت. سیاب در اشعاری که این موضوع و مضمون را بیان کرده تلخی و اندوه عشق خود را بیان کرده است، هم

 ی زیر از اشعار وی شاهدیم:ه در نمونهچنان ک
 أغانِیه هَذی و/ النَّخیلَ تَبصِرینَ هَـل الرِّیـف؟ هـو/ الجَـوی؟ یکُـون عما الرِّیفِ؟ عن/ الراعیاتِ ربَّهِ عَن أتَدرینَ»
 ( 29، ص1191السیاب، )« أهدابِها بینَ قطرةٍ علی/ الـضِیاء غـابَ رقـصِ یا أشاهِدت/ تَسمعیِنَ؟ هل

عشق « هاشبانه»شود. در های او سخن عشق مکرر میی دفترهای شعر شاملوست. در همهمایهاز درون« عشق»
عشق شاعر به معشوق هنوز « هوای تازه»درخشد. در های جهان پیرامون شاعر میچون چراغی در میان تاریکیهم

آیدا و »و « آیدا در آینه»سراغ او نیامده است. در بینیم به می« آیدا در آینه»ی مشخصی نیافته و به آن معنی که در جنبه
طور کلی شعر شاملو هم عارفانه شود. بهگر میهای تلخ زمانه جلوه، همراه واقعیت«آیدا»ی زنی چهره.« درخت . . 

است و هم عارفانه نیست. شاملو هر چند در محراب عشق، مقدسانه زانو زده است باز ادراک او، ادراک شاعری 
های کشد. عشق در شعرهای طبیعی زندگانی و طبعاً وقایع اجتماعی را به دنبال میمروزی. این عشق نموداست ا

 بینیم.شاملو با درد قرین است، و اندوه را با این عشق همراه می
 ای که من/ی ما/ کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا/ ....یارم شود به صورت آئینهنماید آینهروی تو خوش می»

-ی نومیدان/میشوم/ و به جای همهی تاریک/ خم میی رفیقان بشناسم اندر او/...از مهتابی/ به کوچهرخساره

 (113و151،151،112، ص1393غیب، دست«)گریم.

  مرگ 3ـ1ـ3
اند. سیاب در دوران مرگ یکی از موضوعاتی است که شاعران و نویسندگان بسیاری در آثار خود به آن پرداخته

مادرش را از دست داد و از مهر و محبت او محروم ماند، همین امر وی را به مسیری برد که از مرگ و غم کودکی، 
انگیز کرده بود تا حدی ی روحی بزرگی بود که روح و روان سیاب را غممرگ عزیزانش بسراید. مرگ مادرش ضربه

 پاک نخواهد شد  گاه از ذهنشخواند که هیچی زندگیش میترین خاطرهکه وی آن را تلخ
 یجده ، فلم/  عام منذ أفاقَ / التی بـات طفـالً کـانّ/  الثقال دموعِها من تَسح ما تَسِح/  تزال ما الغُیوم و المساء تَثاءب»

 أنها الرِّفاق تهامس إن و تعود أن بد ال/  تعود غدٍ بعد:  له قالوا/ أمالسؤال بأنَّ/  ینام أن قبلَ فـی/ یهذِی لـج حـین ثـم
 (254، ص2555السیاب، )« تَشرب المطر و تُرابِها تَسفمن/ اللُحپود نومةَ تنام التَّل جانبٍ فـی/  هنـاک
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 نتیجه
بررسی مولفه های شعری در بخشی از اشعار بدر شاکر سیاب و شاملو در این پژوهش بیانگر آن است که هر کدام از 

اند. کاربرد اساطیر هایی مشترک بهره گرفتهرد از روشدو شاعر در القای مفاهیم مورد نظر خود در برخی موا
عالوه تنوع در کاربرد مفاهیم و مضامین شعری و مواردی از این دست گیری از فضایی نوستالژیک بهمختلف، بهره

هایی مشترک در آثار دو شاعر بیان نمود که هر کدام توان زمینهرنگی ویژه به اشعار ایشان بخشیده است. لذا می
هایی نیز در چگونگی استفاده از تعابیر و باشد. اما در این میان گاه تفاوتای مییازمند بحث و بررسی گستردهن

 کند. ی زیبایی کالم را تقویت میشود، که جنبهتصاویر شعری، کاربرد موسیقی شعری دیده می
طوری که برخی از مضامین و اند، بههرکدام از دو شاعر از شرایط محیطی، سیاسی و اجتماعی زمانشان متأثر بوده

رسد، که فضای اند. چنین به نظر میموضوعات شعری خود را باتوجه به تحوالت حاکم برعصر خود برگزیده
دارد و چه بسا عمومی حاکم بر اشعار دو شاعر شرایط اجتماعی سیاسی و تا حدودی شخصی دو شاعر را بیان می

بر جامعه و عصر دوشاعر منجر به شباهت در برخی مولفه های شعری آنها شباهت فضای سیاسی و اجتماعی حاکم 
شده است و از سوی دیگر تفاوت های شخصیتی و نوع نگاه متفاوت دوشاعر نیزمنجر به تفاوتهایی در اشعار شان 

 شده است. 
 نوشت: پی

1. H.Remak 
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