
 عربی پژوهشی نقد ادب معاصر - نامۀ علمیدوفصل

  )1394(علمی و پژوهشی  9/ پیاپی یازده/ پنجمسال 

  

 *بدر شاکر سیاب اشعاردر  )رود( نهرموتیف 

  

  دانشگاه بوعلی همدان ،یار گروه زبان و ادبیات عربیدانش ،1عبدي ینالد صالح

  زبان و ادبیات عربی يدانشجوي دکتر ،نسرین عباسی

  

  چکیده

 ،دهـد  مایه اثر را تشکیل می بخشی از درون که ،استترین باورهاي مسلط در هر اثر ادبی  موتیف از مهم

 ؛دانشـی تـازه و نوظهـور نیسـت     ،موتیف. استبارز آن  هاياز ویژگی ه بودنو برانگیزنددن تکرار ش و

مثـل ایسـتادن بـر     ،هاي خاصیشاعران عصر جاهلی از موتیف ؛دارد ادب و هنرعمري به قدمت  ،بلکه

در میان شعراي  .ندا هاستفاده نمود ...وجستن  تفاؤلو اطالل و دمن، خطاب قرار دادن دو همراه و رفیق،

مثـل رود،   ،مختلفی هايگیري از موتیفمعاصر در ادبیات عربی، بدر شاکر سیاب به طرز جدي و چشم

گر اندیشه شاعر و ارتباط خاصـی   نشان رودموتیف  ؛است کردهاستفاده ...و بارانروستاي جیکور،  دریا،

 وگـاه صـمیمی اسـت    رفیقـی  ودنیاي شاعر گاه یک دوست رود در  ،کردهبرقرار  رودکه وي با  ،است

 معادل انسانی افسرده و ،بلکه ؛نیست سرزندهو  پرنشاط،ي سیابرود در اندیشه ؛تجلی خود شاعر است

هاي مختلف این عبارت اشـاره   به داللت توان یماز عوامل زیبایی شناختی قصاید رود،  .اندوهگین است

داللـت  » النهـر و المـوت  «در شعر  گاهیو » نهر العذاري«مانند  یابد یمداللتی آشنازدایانه  ییدرجاکرد؛ 

وحـدت   کـه باعـث   باشدزندگی و بقاي نوعی پیکار مستمر براي آفرینش  تا یادآور یابد یمپارادوکسی 

ترین از پر بسآمد  صنعت تشخیص کهاست  ذکر یانشا .استدر کل قصیده موضوع و انسجام ساختاري 

  کنــد تــا بــا روش مقالــه حاضــر تــالش مــی.رود یبــه شــمارمصــنایع موتیــف ســاز در ایــن قصــاید 

  .موتیف رود در نه قصیده از دیوان بدر شاکر بپردازدتحلیلی، به چگونگی کاربرد  -توصیفی

  

  

  .سیاببدر شاکر  ،رود، مایه درونموتیف،  ،شعر معاصر عربی: ها واژه کلید

                                                             
 11/10/1393 :تاریخ پذیرش                                                     20/03/1393: تاریخ دریافت *

 s.abdi@basu.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول نشانی - 1
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  مقدمه .1

که در یک اثر ادبی یا در کـل آثـار    ،اي است ایده و یک عنصر برجسته ،)Motif(موتیف 

این اصطالح از خالل نقد و ، شود هاي گوناگون تکرار می هنري یک نویسنده به صورت

 بیشـتر  را موتیـف اصـطالح  اگرچـه   .وارد ادبیات عرب شده است ،ترجمه ادبیات غرب

 ،موتیـف اثـر ادبـی    بررسـی  که ،واقعیت این است ، امانمایندمنتقدان معاصر استفاده می

و بـا کـودکی، رشـد و     شـته ادبیـات دا  قـدمت اي نوظهور نیست، بلکه عمري به اندیشه

موتیـف البتـه    عربی قدیم،در ادبیات  .بالندگی ادبیات دچار تحول و پیشرفت شده است

فعـل،  ( موتیف امکان دارد کلمه باشد« .نه به اصطالح رایج آن کاربرد وسیع داشته است

ي خـاص  که در مرحلـه  ،و امکان دارد اندیشه، جمله یا تعبیري باشد باشد) اسم، حرف

ایستادن بر اطالل و دمن، تشبیه بـه چشـم گـاو وحشـی در      ؛شوداعر تکرار میدر نزد ش

و بهشـت گمشـده یـا     الـف ليلـة و ليلـةو شعر جاهلی، خودشیفتگی و منیت در نزد متنبی 

ي فلسـطین از  در انتفاضـه  وسـنگ  ،اندلس جدیـد در شـعر فلسـطین بعـد از شکسـت     

  .)207: 2000طه، ( »هاي رایج در ادب عربی هستند موتیف

ثابـت  بـا ذکـر شـواهد     »...وصفالبحر والنهـر فـی الشـعر العربـی     «حسین عطوان در کتاب 

هاي بعدي بـه وصـف رود    در دوره وچهي جاهلی را و ادباء چه در دورهکه شع ،کند می

گـاه در   ،آمـده اي که شبیه کشـتی بـود   این وصف به دنبال توصیف کجاوه وگاهپرداخته 

گـاه  ، پرداختـه مظـاهر طبیعـی    سـایر بـه وصـف رود   مسیر رسیدن به منزلگاه معشـوق  

ف ممـدوح را چـون رود   ، همچنین بخشش و لطکردهشمار را به دریا مانند  لشکریان بی

هـاي  ، مسـافرت شو اسـرار  ، گوهرهاومدامواج دریا، جذر توصیف  ؛اند هخروشان دانست

که هنگام به تصویر کشـیدن رود   ،مهمی بودند هاي مؤلفه از نیز در دریا وتاریخیتجاري 

عبارات گفته شـده اهمیـت رود در    .)44-14: 1402 نک، عطوان،( بود انشاعر مدنظرو دریا 

کـه   سـازد  مـی  خاطرنشان .دهددر شعر و ادبشان نشان میرا زندگی اعراب و تجلی آن 

آشـکار کـردن بعـد اجتمـاعی و فـردي و بیـان دیـدگاه و         بـراي را  نهـر  موتیف ،سیاب

بی بـه  دسـتیا  درنتیجه به سمت نمادگرایی و شاعر با حرکت و استفاده نموده ،احساسش

ایـن پـژوهش    .افزاید می موتیف ي درزمینه اش اندیشه وژرفايشیوة بیان نمادین بر عمق 

  :در پایان به این سواالت پاسخ خواهد داد
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  سیاب به چه شکل است؟ عردر شحضور موتیف نهر -1

  موتیف کدام است؟این ،شناختیعوامل زیبائی -2

موتیـف  « تـوان بـه مقالـه   موتیف می ۀهاي صورت گرفته در زمینژوهشپ ترین مهماز 

موتیـف  «از محمد تقوي در مجله نقد ادبی مدرس و  )1388( »گیـرد چیست و چگونه شکل می

الهـام دهقـان و محمـد     توسط شده نوشته ،)1390( »در آثار صادق هدایت کارکردها و ها گونه و

ـ  « و )1433( »يسماوالی یحیغتراب فی شعر ف اإلیموت« تقوي، شـعر یحیـی    یموتیف النهر والبحـر ف

موتیـف الظعـن فـی    «و مقالـه  مرضیه آباد و رسول بـالوي   نگارشهر دو  )2013( »يالسـماو 

هاي مسـتقل و  همچنین پژوهش ،اشاره نمودوفیق سلیطین  به قلم )1997( »التصوف ةقصید

هـا اشـاره   بـه چنـد نمونـه از آن    قابل تأملی در خصوص بدر شاکر صورت گرفتـه کـه  

علـوان کنـانی،    ةازنجـا پژوهشـی اسـت    )2011( »بواعث األلـم فـی شـعر السـیاب    «؛ شود می

نقـاب تمـوز در شـعر بـدر     واکاوي « ،وعد العسکرياز  )2007( »عند السیاب والحنینالغربۀ«

  . هایی از این نوع هستندهحبیبی نمون اصغر علیاز تحقیقی  )1390( »شاکر سیاب

بـا رود و نبـود    ، عالقه و ارتبـاط خاصـش  هاي شخصیتی ، ویژگیشده انتخابشاعر 

 ،باشـد  می عنواناین  دلیل گزینش ،سیابموتیف نهر در شعر  ي زمینه درپژوهش خاص 

 ،جيعلـی اخللـ ،بيـا�رغر ي�ـر العـذاری، «قصـاید   نهر از بین هاي موتیف کهاست  ذکر  شایان

 » شـّط العـربريالن و امـيحوريـة النهر،جـدول جـّف مـاؤه، مرحـی غـ ،ئعلی الشاط، ملوتاالنهر و 

  .انتخاب شده است

  

  کلیات. 2

  درآمدي بر موتیف .1-2

قـرون وسـطا   در  )Motivus( و اسـم  )(Movereریشۀ واژگانی موتیـف را فعـل التـین    

، انگیخـتن و  واصـرار سمت جلو   که هر دو به حرکت کردن یا حرکت دادن به ،دانند می

 ،هاي ادبی فارسـی  ترجمه هدر عمد .) 698: 1978آکسفورد، (فعالیت واداشتن اشاره دارند  به

تقـوي و همکـار،   ( اسـت  شـده  برگزیـده براي آن  نقشمایهمایه، مایۀ اصلی و  هاي بن معادل

و  )ة و احلرکـةافز احلـ( ۀکلمـ  )Motif( يمقابل واژه ،در زبان عربی ).86-85: 1390داد، و 1388
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 .)27: 1426التمیمـی،  ( آورده شده اسـت  »التحفیز«اصطالح  )(Motivation در برابر عبارت

ـ عربال مصـطلحات المعجـم  در کتـاب   نیز سعید علوش موتیـف   معـادل را  »الحافزیـۀ «ي واژه ،ۀی

  .)70: 1405(دانسته است 

موتیـف در  . تاسـ  واردشـده ادبیات سـایر ملـل   اصل این کلمه فرانسوي ودر زبان و

در  .)208: 2000طـه،  ( که در کارکرد ادبـی تکـرار شـود    وموضوعیادب یعنی فکر اصلی 

فرهنــگ اصــطالحات ادبــی شــیپلی، یــک واژه یــا طــرح ذهنــی دانســته شــده، کــه در  

شود و براي فراخواندن یا یادآوري یک حالـت یـا روحیـۀ     هاي مشابه تکرار می موقعیت

در  ).1970شـیپلی،  ( رود کار می مشابه در خالل یک اثر یا در آثار مختلف یک نوع ادبی به

از کـارکردي کـه    نظـر  صرفعناصر اثر ادبی که بتوان  هر عنصري از: تعریف دیگر آمده

تصویر یا فکري  یا وموتیف یک کلمه یا یک جمله یا حالت . جدا تصور کرد را آندارد، 

ایـن  . )69: 2002 زیتونی،( کند مینقش خاصی را ایفا  و شود میاست که در اثر ادبی تکرار 

هـاي بسـیار انـدك     تفـاوت ) مایـه  درون( مفهوم همچنان مبهم است و بین موتیف و تـم 

  ).70:همان( وجود دارد

» موضـوعة« دانـد و تحـت عنـوان   مایـه را از موتیـف متمـایز مـی     درونتم یا ،زیتونی

مجرد ) موضوعه(که تم  گوید ومیکند میفکر حاکم بر متن یاد آورد و از آن به عنوان  می

از طریـق  ) شعر یانثر(چرا که در داخل متن  ؛مرئی است محسوس و موتیف و انتزاعی و

 مایه درونتفاوت دیگر موتیف و .کلمه قابل تشخیص استخصوص جمله وواحدهاي م

بـه دسـت آورد    تـوان  میآن  تحلیل ومایه را پس از خاتمه متن  ه درونک ،این است» تم«

بـه   توان میبارت جمله یا عو کلمه که در هر  شود میولی موتیف از واحدهایی تشکیل 

  .)162-161: همان( دست آورد

و که توجه خواننده را به خود جلب کند  موتیف باید دو ویژگی داشته باشد یکی این

. تکـرار شـود  ) شـعر یـا نثـر   (کـه در ادب   دوم ایـن  .شکل تعمدي و آگاهانه داشته باشد

 ادبـیِ  مـتنِ داخـل  در باید  ،بلکه ؛در نوع ادبی واحد تنها نههمچنین صبغه تکراري بودن 

یعنـی ترتیـب    ،هـاي تکـراري آن تنـوع شـکل موتیـف اسـت       از ویژگـی . ي باشدواحد

ممکن است با همان  شود میکه موتیف از آن تشکیل ) فرهنگ لغتی( واحدهاي قاموسی
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تکـرار   ترکیبی وصورت تعدیلی  دیگر و به يکه با چیز شکل و تصویر تکرار شود یا این

  .)70: همان( شود

مایـه را  بـن ، »هـا ها، رویکردها و روشنظریه شناسیسبک«محمود فتوحی در کتاب 

که تکـرار آن نشـان    ،افزایدکند و مییک حساسیت ذهنی و وضعیت شناختی قلمداد می

بـر بسـیاري از    رو ازایـن تولید متن مسلط بوده اسـت،   برفراینددهد که این وضعیت  می

در گزینش عناصـر زبـانی و محتـوایی مـؤثر بـوده      ساز متن تأثیر گذاشته و عناصر سبک

ساز است و هم دیگر عناصر نویسـنده  مایه، هم خود عنصر سبکبنابرین تکرار بن .است

  .)337: 1390( دهدرا تحت تأثیر قرار می

الگـویی   ویـا گفت که موتیف، موضوع، نماد، نشانه، تجربه، تصـویر   توان میبنابراین 

 شناسـی  زیبـایی درپی در یک اثر ادبی باعث باال رفـتن   پیظهور و بروز اصلی است که با

  .است دار نشانهو به عبارتی دیگر نوعی تکرار  شود میآن اثر ادبی 

  

  گذري بر زندگی بدر شاکر سیاب. 2-2

 نـام   بـه  عـراق  توابـع  از بصـره  روستاهاي از یکی در میالدي 1926 درسالبدرشاکرسیاب

  .)1991:14 بیضون،( آمد دنیابه  بولخصیبه نزدیک جیکور

 رمانتیـک  شـاعران  بـا  و پرداخت تحصیل به عربی ادبیات و زبان ۀرشت در شاکر بدر

. شـد  آشنا )1949-1903( طه محمود علی و ،)1947-1903( ابوشبکه الیاس مثل ،عرب

 و حـال  و جوانی دوران خاص هاياضطراب ،عراق اجتماعی و سیاسی اوضاع پریشانی

 يرشـته  بـه  ورود بـا . بودنـد  مؤثر او شکن  سنّت روح پرورش در رمانتیک، شعر هواي

 ،)1850-1770( »ورث وردز« مثـل  غربـی  هـاي رمانتیـک  بـا  آشنایی و انگلیسی ادبیات

 هايهدریچ )1822-1792( »یشلّ« و ،)1821-1795( »کیتس« ،)1824-1788( »بایرون«

  ).9: 1384 الضاوي،( شد گشوده رویش به اي تازه

 فضـاي  خلـق  و متحـرك ی زبان ایجاد براي و عروض مبانی در نظر تجدید بر عالوه

 یــک در .)175: 1380 کــدکنی، شــفیعی( تــالش کــرد معاصــر شــعر در اياســطوره جدیــد

 گـرایش  دوران اول مرحله: گرددمی بندي دسته متمایز نوع سهبه  او شعر کلی بندي جمع
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 و اجتمـاعی  گـرایش  دوران دوم، مرحله ؛)1945 تا 1941 از( ساده و تقلیديی ومانتیکر

 ایـن  در کـه  ،سـیاب  زنـدگی  آخر سال چهار سوم، مرحله و ؛)1960 تا 1946 از( مکتبی

  ).47: 2002 سویدان،( است بوده غالب شاعر روح بر نومیدي و یأس برهه

 أسـاطري ،1947 )پژمـرده   هـاي  گـل ( ذابلـه أزهـار: از انـد  عبـارت  سـیاب  آثـار  ترین مهم

ــا افســانه( ــپیِکور( العميــاء املــومس ،1950) ه ــلحه( األطفــال و األســلحه ،1954) روس  و  اس

 املعبـد ،1960) بـاران ة سـرود ( املطـر أنشـوده ،1960) گورکن( القبـور حفـار ،1955) کودکان

 اجللــيب ابنــه شناشــيل ،1963) بردگانۀخانــ( األقنــان منــزل ،1962) شــده غــرق معبــد( الغريــق

  .)ذذ -خ خ:1/2000ج نکسیاب،( کرد  اشاره 1964) دخترِچلبی  هاي پنجره(

  

  در شعر سیاب رودموتیف تجلی  تحلیل.3

  رود و عشق. 1-3

آب و : از اند عبارتها استفاده کرده، عناصر طبیعتی که بدر شاکر السیاب از آن ترین بیش

این عناصـر  . گیردعنصر آب قرار می زیرمجموعهبدیهی است که توجه به رود در . زمین

توجه شاعر بـه آب، بیـانگر عطـش وي    . رمانتیک سیاب بیشتر متمایز استي در مرحله

  .نسبت به عشق است

 بـااین ، براي همـین شـاعر   بسیار تاثیر گذارند دوعنصرسیاب آب و زمین در زندگی 

 یـاد کـرده  ) مطـر ( در قصائد زیادي از آب بـه بـاران  و پیوند داشتهعنصر وبویژه آب  دو

رعد وبـرق، سـمبل    درواقع. باشد میمعادل انقالب آب در فرهنگ شعري سیاب،  .است

شـامل، آزادي،   که  آن تبعات وباران، سمبل محصول کنش انقالبی  کنش انقالبی است و

  .است حاصلخیزي وخیر 

علـی «ي قصـیده سـیاب در   .اسـت  ي شـاعر گشته آور عشق گمیاد ، در ابیات زیررود

بعد  سیاب .کندحکایت می ،سرانجام ماندکه بی » 1وفیقه« یعنی از عشق اولش  »ئالشـاط

تا حکایـت ایـن غـم     آیدي زیبا میبه سراغ رودخانه ناالن واز این رویداد تلخ، افسرده 

 ،محبوب صـمیمی اسـت   ویکراز رود در نظر وي هم. را با او در میان بگذارد سوز جان

و رود بستر حادثه در سـاحل رودخانـه اتفـاق افتـاده      .خریدار است باجانکه دردش را 
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به قلبی که از  اش زندگیشاعر با بیان حکایت این مسیر از  .شاهد این ناکامی بوده است

  :داده است، آرامش و تسلی خاطر غلتیدهخون در جدائی 

 أحالمي        طَ  ئاطی الشَ لَ عَ 
َ
  يا حبُّ  وجُ ـواها امل

  وبُ اهلوی خيَ  مُ اميغدا جنَ ــکة أيـو يف حل

  )105 :2،ج2000، السیاب( الدامي ليبَ قَ  زاءً عَ 

در سـیاهی  / ، آرزوهایم را در ساحل در هـم نوردیـد  )و تندباد حوادث(موج ! اي عشق«

اي قلب در خون غلتیده، تو را تسـلیت  / .ي عشقم خاموش شد دارم ستاره روزگاري که

  .»)از این همه ناکامی و مصیبت( باد

گاه که  وي است؛ آن احساس واندیشه  خاستگاهعزیمت ذهن و  ۀاره نقطوعشق، هم

کمـک دوسـت صـمیمی،    آید تا با سراغ رود می دگربهبار  سوزد،در هجران عشقش می

رود،  نشـین  دلدر کنـار صـداي   بیان عشق ،ایی وآشفته حالیش را بهبود بخشدروزگار تنه

در  ارهوکـه همـ   اسـت  اي واژه ،رود در نزد سـیاب  .آفریندشعر را می ،زیبا ۀدر یک جذب

را جایگزین لحظـات گریـزانش    مستیخوشی، سرو قرارگرفتهاي از قدسیت آرمانی هاله

هـاي  سـنت تـرس از آبـرو و   خـاطر  به اما ،گویدمیسخن  »فیقهو«با رود از  .کرده است

در ناالن و افسـرده  . است کرده یادرا با کنایه اسمش  ،خشک و خاك گرفته مردم روستا

امـا دریغـا از    ،یابـد  »وفیقـه «رد پـایی از  شـاید  تـا   پرداختهي عشق به زمزمه گوش رود

 واینجاسـت کـه رود    .بردمیي رود رنگ از رخساره ،شقع ۀدردنام !نشانی ترین کوچک

آري . شـوند روح پدیـدار مـی   دو کالبـد در یـک   وچـون شـوند  متحـد مـی   هم با سیاب

اینکـه شـدت درد و رنـج و قـدرت      براي وخود شاعر است ه، رودرنگ به رخسار باخت

  .2کندچنین فرافکنی می ،ي را در مخاطب بیشتر کندرتأثیر گذا

فواصـل  بعضی در  »فردي بعض أحالمي«و  »عزاء قليب الدامي«عبارت  ،در این قصیده

کنند و هر بار تکـرار مصـراع   شعر بازي می شوند و نقش کانونی را درکرار میمختلف ت

تکرار و تلقین عواطف شـعر را تلطیـف و اعتقـادات    « این. زندشروعی مجدد را رقم می

نوعی سـاختار بـاز را در    ،حضور تکرار در شعر معاصر .دهدمیدیرپا را در ذهن رسوخ 

هاي شخصـی  که دست مخاطب را براي تأویل متعدد و برداشت ،شعر ایجاد کرده است
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 »اسـت  بست بنخط و که ساختار شعر کالسیک تک آوا، تک  حال آن ؛باز گذاشته است

  .)167: 1388صحرایی،  خسروي شکیب و(

یا ترجیع بند متشـکل   حرکت دورانی در متن باعث ایجاد ذکرشدههاي تکرار مصرع

به آغاز شـعر ارجـاع    غیرمستقیممخاطب را  و شوددر شعر می قافیه هماز دو مصرَّع غیر 

را با توقف ناگهانی در  شعرخوانندهاز سویی تکرار این مصراع کانونی در پایان  .دهدمی

کـه   ،درروند تکاملی شعر، این مصـراع مکـرر بـود    چراکه ؛کندمی رو روبهجاي حساس 

با همان مصراع نـوعی   پذیري پایان و شدها میمعنا در دیگر مصراعباعث باروري بیشتر 

شاعر بـه  غیاب شود خواننده در که باعث می ،آوردخأل ذهنی براي خواننده به وجود می

  .)138: 1383: نیکو بخت و بیراوندي: نک( فعالیت ذهنی بپردازد

  ؟ هندُ  ْل أتتـو لكن هرُ ـجفالفَ  قضي الليلُ تَ 

  ؟هدُ و العَ  بُّ احلُ  فأينَ                   هرُ ها النَ يفِ خال من طَ 

  طآن أوهاميى شَ لَ عَ   أعوامي ضيتُ قَ  دىً سَ 

  )2:107،ج2000، السیاب( أحالمي ي بعضَ دّ فرُ ربُ و ال صفو و ال قُ 

خیال هند از سـر رود بـه در   / ؟است بازگشتهسپري شد،اما آیا هند  دم سپیدهشبانگاه و «

بدون صـفا  ، بیهوده روزگارم در ساحل توهم/ کجاست؟و پیمان  پس عشق و تعهد/ شد

  ».بازگردانرا  )و آرزوهایم(بعضی رویاهایم ! اي هند/. و دیداري سپري شد

واسـطۀ العقـد دیـدار    وشاعر بود یو سرمستهاي عشق میعادگاه لحظهکه روزي  رود

بسـتر  این سکوت بعد از فریـاد،   .و در سکوت است به کناري نشسته اینک، با شاعر یار

در کـام او شـرنگ   را هجران دوست شـهد  جان او را به تالطم کشاند،  انگیز یالخآرام و 

 شناسی یباییزصنعت تشخیص به رود نوعی  و اعطاي رود در شدن متحدسیاب با  .کرد

  . این شعر داده استبه 

  و الصمُت معتاُده من بعد ضوضاءِ النائي              ذاک اجلدولَ  املدُّ هاجرَ 

  )282: 1، جهمان( اءِ ــفوَج لَ ـر املـوُق ساِمَعه    الی ظالٍل تنيـفًا يهّز الشـيـإال حف

تنهـا  / مد از آن جویبار دور هجرت کرد و سـکوت بعـد از غوغـا، عـادت رود گشـت     «

ي ي صدا را با سـایه رسد که شوق، شنوندهبرگ درختانی به گوش می خش خشصداي 

  .»آوردمی وجد بهکند لندي که موج را نورانی میدرختان ب
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تحسر آمیـز از آن،   بابیانبلکه شخصی است که آب نیست؛ ي رود، فقط یک باریکه

یادآوري خاطرات خـوش گذشـته،    .دهدرا تسکین می شاعرافسرده حالی و سودازدگی 

آن، به  و ازبه شکلی پویا وجود داشته  اره رود در ذهن و خیال شاعروباعث شده که هم

کـه امـواج رود دیگـر     حـال .کرده استاستفاده شعرش در مثابه سرچشمۀ الهام و خیال 

  :دهدسازد، نوحه غم سر میرا نمایان نمیي معشوق رخساره

  )283: همان( عذراءِ  توِل الطرفِ قَ  کلِّ   الَ يعلی األمواج کم عکست                   خ هوا هلفتا

عـذرا را مـنعکس    زیباروافسوس و دریغ بر امواجی که تصویر کشته شدگان آن چشم «

  .»کردمی

و تایش زیبـائی رود و طبیعـت فریبـا    در ابتدا بـه سـ   »أمیر شط العرب«شاعر در قصیده 

اي رنگش را بر پهناي  رود انگیز را که نور نقرهاو غروب دل .پرداخته استآن  افسونگر

و  گویدمی آورده،که هیجان را براي رود به ارمغان  و مداز جزر ، ترسیم نموده ،گسترده

هـاي اطـراف آن   خلسـتان هـاي اطـراف رود و ذکـر بـاغ و ن    در ادامه به توصیف زیبـائی 

گیـري از صـنعت   اي غافلگیرانـه و بـا بهـره   بـه شـیوه  ، شـاعر  و در پایـان  پرداخته است

و  پرداختهمعشوق با آن به راز و نیاز عاشقانه  در مقامو بخشد به رود جان می تشخیص

که گوش به سخن او بسـپارد یـا دل در گـرو عشـق او      خواستهبا دلی آکنده از حسرت 

  .اند و حسادت رقیب را ندارندوشحالی او سهیمو دوستان در خنهد، 

  ک يل مييلُ قلبَ  ليتَ  وَ أَ ييا شطُّ ليتک سامع

  يا       بِيَض الزوارِق يا خنيل يا مالحُ  ياموجُ 

  )299: همان( ال رقيٌب ال عذول.. شارکن قليب يف املسرة           

اي ./ دادنشان میسپردي و کاش که قلبت به من عالقه  کاش به من گوش می! اي رود «

با قلب من خوشحالی کنید، آنجـایی کـه   / سفید، اي نخل هاي زورقموج، اي ملوان، اي 

  .»رقیب و حسود نیستند

  رود به مثابه رقیب. 2-3

رود بـراي  ، خـتم شـده  ها به بـی راهـه    راه ۀهم درها مسدود و بسته گشته، و ۀوقتی هم

از  .اسـت  کـرده پـذیر   را تحمـل  که دوري عشق، ه ایستضرورت و امکان شایست سیاب
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نگـاه   بـرق  ،این بـار رود  اما.یعنی سلب هویت از آدمی ،زندگینگاه وي سلب عشق از 

 سـیماي عکـس   .شده اسـت رقیب او در این راه  خود و گرفته دیدار معشوقاز  را شاعر

عاشـق زارش   ،و چـون سـیاب  آرامش را از دل رود ربود  ،سیاب در آب ۀمعشوقزیباي 

دیـد بـه   هرگاه سـرابی را مـی  او  .گذاشترنگی از غم بر دل شاعر  شکل بدین وگشت 

سـرانجام بـار   بی ، امااش را سیراب نمایدن تشنهاشتافت تا شاید جسرعت به سویش می

  . رفتدیگر به الك خویش فرو می

 دادهرود را مورد خطاب قرار  ،با عتابسیاب  »نهر العذاري« ، از قصیدهدر ابیات زیر

روي زیبـاي   ،تو هاي موج: است گفتهخطاب به او  در نهدکنار را عشقی میدان رقابت تا 

در اینجا نیز شاعر براي . کرده استگانم دیده نشین هم را اشکو محبوب را از من دریغ 

بیان موتیف نهر از صنعت تشخیص استفاده نموده و رود را چون یک انسـان، مخاطـب   

  .است قرار دادههاي خویش سروده

 دَ َـ أن أوق.../ وعِ ـأ بالدمـطفات يف عيين تَ ـسمما كانت البَ /روعِ ـك من فابُ ـشناك وما يَ ـنحَ لوال مَ  يا �رُ 

ــجنُ  قُ ـميــالعَ  الليــلُ  ــباألشع مرُ ـتغــ األضــواءِ  ةُ ـماحــلَ / يكـبــه يف جانومَ ــ حــّدثُت عنــه الــنجَم / يكـتَــفَ ة ضَ ــ

  .)110:همان( واآلهاُت يقطعَن اخلريرْ 

در چشـمانم،   هـا  خنـده تـو نبـود،   ) رودهاي فرعـی ( هاي شاخهاگر انعطاف و ! اي رود«

 کورسـو و آنگاه که شب سیاه، ستارگانش را برافـروزد،  / نهاد نمیرو به خاموشی  باگریه

در ایـن مـورد بـا سـتارگان صـحبت      / گرداند میساحلت را نورانی  وجودداردنوري که 

  .»کردند می، صداي شرشر آب را قطع  هایم نالهبود که آه و  درحالیکردم و این 

. جا چون رقیب عشقی شـاعر، بـر آن اسـت تـا عشـق سـیاب را بربایـد        رود در این

را بـه دادگـاه   ) رود( ي انعکاس سیماي دوست در آب، شـاعر شـکایت رقیـبش   هنگامه

سیاب، ناله و فغـان رود را بـا   . ها رعایت عدل را خواستار استبرد و از آن ستارگان می

  .کندمیرا قطع  این صداگداز شاعر،  ي جانشرشرآب به تصویر کشیده که نالهصداي 

به سـتایش   انممدوح و انپادشاه که در وصف ،چون شاعرانسیاب در ابیات بعدي 

 نیـاز و اش جاري گـردد، در مقـام   به روي بنده انکرمش گستردهشاید خوان د تا پردازمی

و آمیختـه بـا    یـان و گردر پایـان بـا حـال زار    است  پرداخته رود با ییسرا نغمه طلب به

ش ا که چگونه روي زیباي دوسـتم را نبیـنم و دوري   ،دهدمیقرار رود را خطاب  ،عتاب
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جـا   رود در ایـن . رسـاند اش را با پرسش از رود به پایان مـی پایان قصیده ؟را تحمل کنم

 اسـتفاده وي از  .دندردش را بشـنو  ،کـه سـیاب قصـد دارد    ،ي مخاطبانی هسـت نماینده

رساندن معناي بسیار با لفظ انـدك،  وانفعالی  وحاالتاسلوب استفهام در انتقال عواطف 

روش بیـان موتیـف    ،و این ایجاز و استفهام کرده استبهتر از سایر اسالیب سخن عمل 

در طرح مسائل قابل تامل، بیان موضوع با جمـالت پرسشـی   « ؛رود در این قصیده است

از مختصـات نگارشـی ادبیـات پیشـرو     رو یکـی   از ایـن . جمالت خبري استتر از بلیغ

ريـر سـکر اخلعبـارت   .)188: 1381شمیسـا،  ( »صر بسآمد باالي جمالت پرسشـی اسـت  معاو

کـه  ، دال بر لحظات سرمستی رود اسـت ) قاتل را بغل کند ،آبیعنی ( تضـن اجلـرارحيعاد و 

 کنـد نابخردانـه عمـل مـی    ،مستیکه از سر شوق و و مدهوش نوشان سرگشته چون باده

  :نغمه غم شاعراینک  ).319: 2012 ابراهیم،(

 !العـذارى ؟ يـا �ـرُ  ربُ فكيـف الَصـ.. عـذرائي  مل إلـقَ ...اجلـرار نُ ِضـتَ عـاد حيَ /و اخلريـرُ  كرَ ن َسـإواليوَمـ
  )1:112، ج2000، السیاب(

/ کنـد مـی  کند و قاتل و جالد را بغلسرمست می) انسان را(امروز هر چند صداي آب «

  .»ي زیبایم را نبینم چگونه صبر نمایم اي رود باکره؟اگر محبوبه

است که دختـري زیبـارو و   رمز خود شاعر ،، رود»حورية النهـر«در بیت زیر، در قصیده 

روح شـاعر را دسـتخوش   شـود و بر او وارد مـی  -که استعاره از محبوب است-فریبدل

ه خواسـتار یـک دل عاشـق اسـت، کـه      هموار) سیاب( این رود .سازد و هوس می تغییر

بنـد بـه   پـاي  دهد که عاشق باشد ورها، تا افسـرده و او ترجیح می بندد؛ریا به وي دل  بی

بـار   رود؛ یکبه همین خاطر همواره بعد از هر ناکامی به دنبال عشق دیگري می ،خویش

اش کودکی و سکونخواهد آرامش او می... لبیبه و هاله، سپس اقحوان و دیگر وفیقه، بار

به سرمنزل مقصـود   ها یبستگ دلاز این  کدام چیههایش بازیابد، اما را بار دگر در معشوقه

  :رسدنمی

  )183: 2، جهمان( ةِ الساِمه  ظرةِ ه بالنَ ــــتفأغوَ                       حوريةٌ  هرِ ی النَ لَ عَ ْ لتأطَ 

  .»او را گمراه نمود) نگاهی اندك(شد و با لختی نگاه  واردبر روي رود، پري دریایی «

بـه   ؛اي داردهاي معشـوق در شـعر و ادب جایگـاه ویـژه    گله و شکایت از نامهربانی

امـا بـه    ،بـاقی گذاشـته اسـت   از خـود  پایی  ردکه در آثار تمام بزرگان و شاعران،  نحوي
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. سـازد اثـر را مـی   بنـدي  استخوان، اشعار سیابتوان گفت که این مضمون در جرأت می

برخـورد  ) شاعر(که با نگاهی نرم و دلی مهربان با رود  ،خواهداز حوري رود می یابس

  :کند

  )همان(ةراِمحَ  ةِ الحَ ونی مبَ ون                     کُ يي العُ ضِ غُ  هرِ أحورية النَ 

  .»اي آرام و مهربان برخورد کنچشمایت را ببند و با چهره! رود )چهره(اي پري «

محبـوب  (و پري دریـایی   )خود شاعر( استفاده از استعاره در مورد نهردر اینجا شاعر با 

  .به بیان موتیف رودخانه پرداخته است )شاعر

  اتحاد صوفیانه با رود. 3-3

او  .شـود اي، بیـان مـی   اسـطوره باشد کـه در فضـاي   اي میعنوان قصیده» النهر والموت«

ي هسـتی بدمـد   بـر پهنـه  خواهـد شـور زنـدگی    سوداي یکی شدن با نهر را دارد و مـی 

وأمسـُع / أودُّ لـو أخـوُض فيـَك ، أتبـُع القمـْر  :همچنان که خواهـان فنـا در دنیـاي رود اسـت    

، ألُقــُط أودُّ لــو غرقــُت فيــك/ علــى الشــجْر صــليَل آالِف العصــافِري / احلصــى يصــلُّ منــَك يف القــراْر 

واغتــدي / مــا تنضــُح النجــوُم والقمــْر /  يضــيُء فيهــا ُخضــرَة امليــاِه والشــجرْ / َأشــيُد منــه داْر / احملــاْر 

 وبابُـه اخلفـيُّ كـان فيـك ، يـا بـَُويْـبْ / فـاملوُت عـاملٌ غريـٌب يفـِنتُ الصـغاْر / فيَك مع اَجلْزِر إىل الَبحْر 
  .)453: 1ج:همان(

ــاه   « ــال م ــرو مــی غلتیــدم و دنب ــت ف ــتم مــیدوســت داشــتم، اي کــاش در درون و  رف

سرایی هـزاران گنجشـک را بـر     نغمهو  خورد میایت  هایی که به کف رودخانه ریزه سنگ

 اي خانـه تـا مرواریـد برگیـرم و از آن     فـروروم شنیدم، دوست داشتم، در تو  درختان می

منعکس شود و  درآنعکس ستاره و ماه  ودرختانوپرتومرواریدي بسازم تا سرسبزي آب 

یی عجیب است کـه  همراه قربانی کردن، صبحگاهان وارد دریا شوم، بنابراین مرگ ، دنیا

  .»درِ مخفی این دنیاي عجیب در توست! بویت، اي فریبد میکودکان را 

مسـت از صـداي برخـورد     کـه  این ابیات، یادآور اتحاد شاعر با نهر است، شـاعري 

اي بـدان بنـا   چیند تا خانهو مروارید برمیدارد سنگ با بستر رود، آرزوي فناي در آن را 

 اسـت  گر بازگشت بـه دوران کـودکی شـاعر    بیان ،با طبیعتاین یکی شدن و اتحاد . نهد

گذشت، او بر ساحل آن می» بویت« يکودکی شاعر در کنار رودخانه؛ )302: 1992 عباس،(

ایـن   .مـنعکس کنـد   درآنتا سرسبزي طبیعـت را  ساخت نشست و با صدف خانه میمی
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، پیـداکرده دخانه انعکـاس  کودکان در رو شدن ان کودکی بیشتر در غرقوربازگشت به د

ِعشـروَن قـد / ا بـَُويْـبْ يـ... بـَُويْـُب :شـود  مـی در پایان قصـیده سـیاب بـا تمـام عـالم متحـد       

وأرِهــُف / وأســتقرُّ يف الســريِر دوَن أن أنــامْ / ، حــني يُطبــُق الظــالمْ واليــومَ / عــامْ  كــلَّ كالدُّهوِر  مَضــْنيَ،

ـــَحرْ  ــًة إىل السَّ ــدماِء والـــدموعِ / َمـــرْ يـــوِر والثَّ ُمرهفـــَة الغصـــوِن والط/ الضـــمَري دوحـ ــاملطرْ أحـــسُّ بالـ / ، كــ

  .)105-104: 2ج: همان( أجراَس موتى يف ُعُروقي تـُْرِعُش الرننيْ  /:ينضُحُهنَّ العامل احلزيْن 

ماننـد عمـري، امـروز هنگـامی کـه       هرسـالش بیست سال گذشـت،  ! اي بویب..بویب «

، آرام بگیرم، درونـم را  داخل رختخواب بدون اینکه بخوابم شود و در فرما حکمتاریکی 

گـره بـزنم،    دم سـپیده بـه   رنگـی  کـم به پیوند  ها میوهنازك و پرندگان و  هاي شاخهمانند 

احساس خون و اشک دارم مانند باران، و دنیاي اندوهگین، طنین صـداي مردگـان را در   

  .»باراند میدرونم 

، سیاب به شکندمیشکوه شاعر را در هم بت وها، دنیاي صالسکوت و سردي انسان

ي تاریخ جاودانـه  حسرتش را به زیور طبع بیاراید و در سینه برد تاناه میدنیاي واژگان پ

اي کـه  نابودي. دور جهان است چندان نه، بیان مجازي شاعر از نابودي ها واژهاین . نماید

، ثمـرة فربگـی   وانساناتحاد با جهان . نوعش داردریشه در ظلم و خشونت انسان به هم

اي کـه  بگونـه انجامیـد،  ذات شاعر بود؛ این فربگی به گسترش احساس ولطیف شدنش 

در اینجا شاعر باز هـم از صـنعت    .درونش زیستگاه عالمیان بوده است ،کرداحساس می

  .تشخیص براي بیان موتیف رودخانه استفاده کرده است

  مناجات با رود. 4-3

بـی   ،آورد مـی گاه که بار زندگی بـر وي فشـار   ، هربودتعادل زندگی سیاب  »بویب«رود 

را خـود   نیروي از دسـت رفتـه   ،شعر بر رود سرایشتا با  ؛شتافت میبه سوي آن  درنگ

چـه  گویـد کـه   مـی . ي بروز شـور و شـوق عاشـقی اسـت    دیدار با رود هنگامه .بازیابد

مونسـت  کـه   ،رفـتن بـه راه عشـق باعـث شـد     و اره تو را همدم بودم وروزهایی که هم

 آوردیـاد مـی  ه را ب شهاي عشقنماید که آیا عهد و میثاق و نشانهاز رود پرسش می،شوم

توان حالت خاکسـاري   که می ،است رودتنها در برابر  ؟است به فراموشی سپردهکه  یا آن

 رود ،مقصـوده  با منـادي نکـره  » یانهر«در قصیده سیاب . نمودرا توجیه  سیاب تواضعو 

  :داده وبا استفاده از ندا و استفهام، از نهر یاد کرده استمورد خطاب قرار  - بویب -را
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  همن زفراتِ وقُ الشَ  فيضُ يَ  ه   صبٌ تاتِ شَ  ليك بعدَ إعادَ  يا �رُ 

  هرباتِ ه عَ وقُ شَ  صرعُ يَ  فيكادُ ةٍ وعَ يك بلَ تَ فَ ضَ  يرمقُ  انٌ حريَ 

  )303: 2ج :همان( هاتِ ه وِمس ودَ هُ عُ  سيتَ أم قد نَ ه هدَ عَ  ظُ فَ ه وحتَ رُ تذكَ  نتَ أأفَ 

شخص عاشقی که شوق از نفسش سرازیر بود بعـد از هجـرانش بـه سـمتت     ! اي رود«

کـه شـوق    نزدیک بودنگریست اي که با عشق و شوق به ساحلت میسرگشته/ برگشت

هایش آورید یا اینکه عهد و نشانهآیا تو، او و عهدش را به یاد می/ بر اشکش غلبه نماید

  .»را به فراموشی سپردي؟

هـاي آن را بـه   تـوزي اي است که شاعر شکایت از روزگار و کینهچون محکمه ،رود

جوانی، او را به گفتگوي با رود  خوشِدور افتادن محتوم از روزگار . ه استبردخدمتش 

  وادار نموده تا بپرسد که آیا زمانه از مکر و فریبش دست برداشته و هدایت شده است؟

 نسِ بأُ  مانُ ضى الزَ مَ  أينَ  رُ يا �َ 
ُ
 رتَ ه وامل

َ
  هساتِ أمن كعسول ُ ع امل

  قد أودعَ فغال ما    احلقودُ  دى الزمنُ وهل اهتَ 
َ
  هلواتِ فؤود يف خَ امل

  )304 :2ج: همان( ؟هالتِ بُ دى قُـ له صَ  ظتَ فَ ل حَ هَ فَـ أَ قـُُبالتِة يف َضَفتَيک صريعةً 

وجـام لبالـب، از شـیرینی آن روزهـا     اي که به خوشی گذشت کجا رفت زمانه! اي رود«

آنچه عاشـق شـیدا در    و سرقت کرده،/ است شده یتهداآیا زمانه مکار و حیله گر  /بود

بـر سـاحلت رهـا کـرد، آیـا پـژواك        اش افتادهبر خاك  يها گامخلوت خودش از بوسۀ 

  .»هایش را به یاد داري؟بوسه

از حرف ندا استفاده نکرده تنها  »بویب«شاعر در خطاب قرار دادن رود در ابیات زیر 

دو  داشـتن  به خـاطر  »بویب«کلمه  طور ینهم ؛بلکه از استفهام نیز بهره برده است ،است

را براي شاعر یادآور  نوعی آهنگ نوستالژیک یابدو خاتمه می حرف باء که با آن شروع

رود در ایـن   .داردسـیاب بـه رود    ودن کلمه بویب نشـان از عشـق  مصغر نم .استشده 

 بـر تـک   »بویـب « ةشاعر بـا تکـرار واژ   ؛هاست یديپلسیاب در مقابل  ابیات مظهر پاکی

شـدن کـالم دوري    چنـدآوایی کنـد واز پراکنـدگی معنـا و   آوایی کردن شعرش تأکید می

ـ یابکلمات هویتی جدید تا جوید  می یرامـون کلمـه یـا عبـارات مکـرر،      تکـرار در پ « .دن

خـود   کـانون  ودرشوندکه به تدریج بر هم منطبق می کندمیهاي مختلفی را ایجاد  طیف

اخته بخشد همچنان کـه قهرمانـان شـن   می پرتحركکلمه مکرر را شخصیتی زنده وپویا و
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از  اي خودهالـه اي یا مذهبی و داسـتانی اطـراف نـام    ي ادبی، اعم از تاریخی، افسانهشده

ه تناسب موضوع افکـار را بـه   افکنند، کلمات مکرر نیز به تدریج و بصفات و وقایع می

 .../يـبُ وَ بُـ  .../يـبُ وَ بُـ  )508: 1354متحـدین،  ( »یابنـد خوانند و جان میکانون تمرکز خود می

أجراساً من  اجلرارُ  حُ نضَ و تَ  /جريف الشَّ  رار و الغروبُ يف اجلَ  املاءُ  /.رحَ البَ  ةرارِ يف قَ  ضاعَ  رجٍ بُ  أجراسُ 

 
َ
  .)453 :1، ج2000، السیاب( ننييف أَ  ذوبُ ها يَ لورُ بُ  /طرامل

/ اغروب در درختـان و آب در سـبوه   ،شده گمناقوس هاي برج در قعر دریا ! اي بویب«

  .»شود یمکه بلورشان با آهی ذوب آکند یمهایی را از جنس باران  ناقوس ،و سبوها

اره رمـز  و، که همـ نهر گذارد واي را به نمایش میسطورهشاعر در این قصیده جهان ا

ادل انسـانی انـدوهگین   معـ  ،سـیاب  ۀدر اندیش این بار ،حیات است یسرزندگشادابی و 

یـک رود نیسـت؛ بلکـه     تنهـا  »بویـب «آري  .پس نهر در اینجا داللت سـلبی دارد . است

، افسرده حالی و سودازدگی خویش را تسـکین  تحسر آمیز از آن بابیانکه  شخصی است

بیان دوام عملی یا حـالتی   ،تواندمی» بویب«ۀ از دیگر اهداف سیاب از تکرار کلم.دهدمی

نـد تـداوم و   تواشاعر از طریق تکرار است کـه مـی  « .زندکه شاعر از آن حرف می، باشد

زیرا  ؛یابدخاطب القاء نماید، این تداوم با تکرار فعل بیشتر نمود میم هاستمرار امري را ب

 »کشـد  میدر یک ساختار کالمی این فعل است که بار اصلی معنا و احساس را به دوش 

هـاي  لحظات دیدار و سرمستیتر از آن یادآور  زادگاه و مهم ،جیکور .)89: 1387علی پور، (

عاشقانه شاعر است، بدین ترتیب نام و یاد روستا با ذکـر و نشـان بویـب گـره خـورده      

  .است

 جـنس  هـم یعنـی عنصـر مـایع بـه      ؛را به باران تشبیه کـرده اسـت  در بیت زیر اشک 

القـاي  هدف  ،بلکه ؛خودش، اما هدف از تشبیه، همانندي عنصري به عنصر دیگر نیست

حزن آلـودي از نظـر    آهنگ ،هاصداي باران است که در فرود آمدن بر روي شن و ماسه

هـاي شـعري سـیاب    قیتاین کاربرد متفاوت براي باران از خال. کرده استسیاب ایجاد 

ـ است و نوعی ابـداع و تصـویر هنـري زیبـا و       :را بـه نمـایش گذاشـته اسـت     بـدیل  یب

ي احلــزين  رَ يــا َ�ــ/ بيــبو  يــا...بيــبو /يــبُ وَ إليــك يــا بُـ  /نــنيحَ  مــيَ يف دَ  مُّ دهلَِ فيَــ »!يــا بويــبُ ...يــبُ وَ بُـ «

 
َ
  )1:454، ج2000، السیاب( الن شوق عاممَ بضيت حتَ قَ  دُ أشَ /يف الظالم  لو عدوتُ  أودُّ  /طرِ كامل
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ي ا/بـه خـاطر تـو اي بویـب     /بیشتر شده اسـت شوقی در خون من ! اي بویب.. بویب «

شـوق   /بـدوم  )رحم مـادرم (در تاریکی  خواهم یمکه چون باران غمگینی ! رودخانه من

  .»)از نظر سیاب، آب رودخانه شبیه آب رحم مادر است( بفشارم میرا در مشتها سال

که داغ فرزند بـر   ،اشک مادرانی است... پازلی از همه چیز هست، ماهی، گل، و ،نهر

قرار شاعر خود را خطاب . است که احساس اندوه داردرمز خود شاعر  ،نهر. سینه دارند

هایی اسـت کـه   رمز انسان، »سمک«یا اینکه رود هستی؟ یکه آیا جنگلی از اشک ،دهدمی

 أم أنـتَ  موعِ الـدُ  مـن أغابـةٌ  :روي آسـایش را ببیننـد  د تـا دیگـران   کوشش هسـتن وسته در پی

آیا جنگلـی از اشـک هسـتی یـا اینکـه      « .)همان( حرِ السَّـ يف ينـامُ  هـل السـاهرُ  مكُ السَ  و/؟�رٌ 

زنـدگی و   »؟رود مـی که در آغاز صبح به خـواب   هستی خوابی بیماهی  آیا/ ايرودخانه

نمانـده  باقی  ،»بویب« ،محبوبشرود جیکور و ءچیزي جز یرایشواست حاصلعشقش بی

 ؛فراموشی زمان حال اسـت  ،را بازگرداند شده يسپر تواند گذشتۀست، تنها راهی که میا

بـه   چراکـه  ،محسـوب نکـرده  تمام اوقاتی را که در شهر به سر برده را جزء عمـرش  او 

ایـن  . یابدپایان می با جیکور آغاز و در نزد وي زمان. سپري شده است ،يو کندسختی 

داشتن  به خاطرشاعر  زیراهاي پنهان رفتار وي آشنا سازد، تواند ما را به گوشهاشعار می

و پاسـخ رفتاریشـان در اشـعارش نمایـان      کردهتر با مسائل برخورد روح هنري، حساس

  .گردد می

  رمز مثابه بهرود . 5-3

 و دانسـته  )نـوزایی ( رمـز زنـدگی دوبـاره    و را راهگشاي مسائل خویش »بویب« سیاب

 و تلـخ  رویـدادهاي  و حـوادث  شـاهد  وي خود مانند به نیز رودخانه این که ،بود معتقد

 حتـی  و هانابسامانی لمس در خود شریککه آن را  جاییتا بوده، عراق يجامعه انگیز غم

 ،خواهـد  می »بویب« از دلیل همین به. استدانسته  مشکالت مصائب از وي دهندة نجات

 حساس روح همیشگی خواسته که یآرامش به وسیله بدین تا کند غرق خود در را او که

  .برسد است، شاعر ةرنجدید و

 عناصـر  تمـامی  کـه  ،دارد اشـاره  مسـئله  ایـن  به مضمونی چنین کارگیري بها ب سیاب

 بـه  کـه   ایـن  وجـود  با حتی و ندبرخوردار سیاسی–اجتماعی شعور و كدراز  سرزمینش
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 سـیاب  کـاربرد   ایـن  شـاید . انـد  زنـده  و پویـا  واقع به اما ،ندسکون و سکوت دچار ظاهر

 انجـام  سـتم  و ظلـم  برابـر  در واکنشـی  گونـه   هیچ که پذیري ظلم ملت به باشد تعرضی

 کنونی وضعیت از نجات منظور به سرزمینش طبیعی عناصر به ناچار به سیاب و دهد نمی

هـا يف ضـیءُ يَ / منـه دار دُ يأشـ/ احملـار ألقـطُ / کيـف رقـتُ لـو غَ  دُّ أوَ  »بُ يـبو «ا يـوأنتَ  :شـود می متوسل

  .)455: 1ج السیاب،(...جراه والشَ يخضرة امل

و  سـکون  ،آرامـش  بـه  رسیدن رمز را خود مرگ ،سیاب »النهروالموت« ي قصیده در

مجـدد   مـردن در جهـت زنـدگی بخشـی    و همچنـین   )مـادر (بازگشت به دامن طبیعت 

زندگی زاییـده   ،و از مرگ شود میرستاخیز شروع او  مرگ باو معتقد بود که دانست  می

و خون قیام  .)717: 2001 الجیوسی،( کنند میو براي همین از وي به شاعرتموز یاد شود  می

 ،دریغا که بیماري این فرصت را از او گرفت ،جوشش داشت هاي سیابدر رگ انقالب

 يمـدَ  لـو غرقـت يف دُّ أوَ ....:دیگران باشد بخش نجاتجانش  ،چون مسیحهمکه  ستخوامی

  ).456 :همان( !انتصار ن مويتإاة يبعث احلأو / شرِ ع البَ ء مَ  ل العبَ محَ أل/ رارالی القَ 

و بـار   با بشـر درد بکشـم  / و به آرامش برسم خونم غرق شوم ت بادر اعماق خواهم یم«

را برانگیزم، چرا کـه مـرگ مـن پیـروزي      یوزندگ/ سنگین را با دیگران بر دوش بکشم

  .»است

ه اسـت، اینکـه شـاعر بـا تکـرار      قابل توجـ  »الموتالنهر و«در قصیده نکته دیگر که 

وقتـی  «نمایـد  شـعر دخیـل مـی    درآفـرینش خاص، خواننـده را   مقاطعي بویب در  واژه

پس از یک بیت در موقعیتی خـاص کلمـه یـا عبـارتی را      تواندخواننده در یک شعر می

پنـدارد، در ایـن حالـت    شـعر شـریک مـی   حدس بزند، خواه ناخواه خود را در آفرینش 

: 1354: متحـدین ( »شنونده در متن ماجراست پس شعر تاثیر بیشتري بر او خواهد گذاشت

هـاي جدیـد و   کنـد، هـر بـار مضـمون    تکرار مـی  درپی پیاي را وقتی کلمه سیاب .)517

. نمایـد مناسب و هماهنگ با آن خلق و با این تکرار ساختار زبانی خود را مستحکم مـی 

شاعر با ایجاد . هاي تکرار، مکث و توقف در فواصل عمودي شعر استیکی از کارکرد«

کند بر استحکام ساختاري زبـانی  که روند معنایی شعر را حفظ میاین توقفگاه ضمن این

  ). 14: 1923المالئکه، ( »آن افزوده است
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ن را بعد که صورت پسرش غیال ،هنگامی است سیابزیباترین صورت رمز در شعر 

در گویـد  که عبدالرضا علی می طور هماناین قصیده  .کندرویت میاز یک دوران غربت 

تا قبل از سرایش این قصـیده  . )135: 1984: نک( است ورمزباالترین مرکز تداعی اسطوره 

 شـرنگ، نـور و   و شـهد  ،نـیش وش واي از نو میالد غیالن زندگی از دید سیاب آمیخته

... بابـا (پسـرش   نشـین  دلاست، اما این دیدگاه با شنیدن صداي  مرگ وظلمت، زندگی 

گیـاه  سر شور و مستی، روحش را در گل و است تا از برآناو  .کندبه کلی تغییر می) بابا

ي فاضـله  او بستر دریا را مدینهام دل حس نمایند، بدمد تا شور و خیزش زندگی را به ک

اي است که بـا  خوشحال از زندگی دوباره رسد، ویابد که با آن به آرامش میخویش می

، انعکـاس و بازگشـت   )یابـد چرا کـه نسـلش ادامـه مـی    ( میالد غـیالن آغـاز شده است

اسـطورة نـوزایی و زنـدگی    ( صداي غیالن همان بازگشت زندگی است، بازگشت تموز

هـا  پاید که از شوق زندگی، برکهو شور نشاط به زندگی است، دیري نمی )بخشی مجدد

بویب در اینجا رمزي است که رشـد  . گشایدمی آیند و غنچه لب به خندهخروش میبه 

آورد و شاعر در این رشد و اعتال با رود احساس یکسانی و و شکوفایی را به ارمغان می

في ، والـدمُ ه املعطورِ ن طينِ مِ  /هن رمالِ مِ  ، يف فراشٍ أرقدُ  بويبَ  أنا يف قرارِ  /بابا. ..بابا :کنداتحاد می

أذوب يف فرحــي  يــبُ وأنــا بوَ  /.........النخيــلِ  عــراقِ لكّأل احليــاة َ  كــي يهــبَ   ينثــالُ  /عروقــي يف زاللــه

  .) 325: 2ج: 2000السیاب، ( د يف قراريقوأر 

بر روي خـاك  ) میرممی( خوابمها میمن در بستر بویب بر روي فرشی از شنبابا، ...بابا«

درخـت   هاي ریشهبه شود تا زندگی هایم در زاللی آب جاري میمعطرش، خون در رگ

  .»خوابمشوم و در بسترم آرام می، من بویب هستم در شادیم ذوب مینخل بدمد

  هجران و رود. 6-3

بـود تـا اینکـه بـه     پیوسته در ذهن شاعر  ،ی که بین او و وطنش فاصله انداختهیفکر دریا

یـک   ،عـراق در ایـن قصـیده   . است یافتهتبلور» غریب علی الخلیج« زیباي ةشکل قصید

کـه  اي از خاطرات خـوش کـودکی و نوجـوانی اوسـت،     سلسله ،کیان جغرافیایی نیست

ي زیبـا   صداي مادرو ترس از اشباح هنگام غروب در نخلستان و خاطرهدلتنگی  آوارگی،

در ابیات زیر به صراحت اسم رود را بـر زبـان    سیاب.آن را برانگیخته است »بویب«رود 
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 یکه در ارتبـاط  کرده استباد استفاده وابر ، اما از واژگانی چون موج، مد، نساختهجاري 

شاعر در چند بیت زیر، پنج بار به صراحت اسم عـراق را تکـرار   . دارندتنگاتنگ با رود 

 سیابخُرد شدن  بیانگرزنند، این فراوانی موج و باد همه عراق را صدا می، صدا، کندمی

، الغريبُ َسـلَ جَ  :هاستي دردها و ناکامیدردي که فراسوي همه زیر فشار غربت است، در

 َر اصــالبَ حُ رِّ سَ يُ 
ُ
ــتَ  صــوتٌ / ...شــيجِ عد مــن نَ صِّــدة الضــياء مبــا يُ أعَمــ دُّ هُ َـ ويــ/ ليجفيــاخلَ رَ حيـَّ مل ر يف قــرارة فجَّ

ـــ/عـــراق :الثكلـــى نفســـيَ 
َ
/ ،عـــراق: يب تصـــرخُ  الـــريحُ  /إىل العيـــونِ  كالـــدموعِ   ، كالســـحابةِ يصـــعدُ  دِّ كامل

فلـن أعـوَد ..واحسـرتاه...البحـر دونـک يـاعراق!..عـراُق، عـراُق، لـيس سـوى عـراق: واملوُج يْعـول يب

  .)323-317 : 1، جالسیاب( !إلی عراق

هاي نور چرخاند و ستونغریب نشسته بود و چشمان متحیرش را در اطراف خلیج می«

صـداي در  )/ ......عـراق ( با صدایی برآمده از سـینه فریـاد بـرآورد   )آرزوهاي درخشان (

 وصـدا رود مانند مد به طـرف بـاال مـی   ... عراق: ام فریاد برآورددرون جان مصیبت دیده

عراق و مـوج  : زندفریادمیبر من شود، باد می زیرمانند ابر، مانند اشکی که از چشم سرا

اي جزء عـراق خواسـته  (آورد عراق، عراق، جز عراق چیزي نیست فریاد برمیبرمن نیز 

امـا  ..وجـود دارد ) گسـترده ( در مقابل رسیدن بـه تـو دریـایی   ! اما اي عراق )دیگر ندارم

  .»!که هرگز به عراق باز نخواهم گشت.. افسوس 

 بـود،  دیـده  عراق از شاعر که نامالیماتی، و ها زخم و لطمات وجود با که، آن شگفت

 و آن سـرکش  عشـق  ایـن  توانسـت نمـی  عاملی یچه و بدان عشق ورزیده است پیوسته

 و زنـدگی  در پیونـد  ایـن  کـه  رو آن از. بـردارد  میـان  از وطن و وي میان را عمیق پیوند

 کـه  بـه خصـوص   مکتبـی  و ایـدئولوژي  تـابع ه ن و گذراست حالتی نه او معنوي حیات

 و سـرخورده  را او دیگـر،  زمـانی  و بربایـد  را و ا اندیشه و حس زمانی سرابی، همچون

 کـه  اسـت  شاعر این ذهنیت اصلی يها یهپا از پیوند، آن. سازد رها خویش حال به ناکام

 از سر و بود او با حیات، هاي دم آخرین تا احساساتش هاي جوانه رویش ترین ابتدایی از

 بَ رتِ ، ُمـأضـربُ  مـا زلـتُ  :ثبـت نمـود  احساسش با شعري آتشین  که بود معنوي پیوند همان

 ، وانتهـاٍر أوبني احتقارٍ / بينالعيونِاألجنبية../األجنبيةحتت الشموس / يف الدروب ،القدمني أشعثَ 

  .)همان("خطّيةْ "ن مِ  نُ واملوت أهوَ / "خطّيةْ " إزورارٍ 
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و در راههـا زیـر نـور خورشـید و     زنم با پاهـایی برهنـه و خـاك آلـود     پیوسته قدم می«

و مـرگ بهتـر   ) کنمندگی میز( هاي بیگانه بین خواري و حقارت و تزویر و ترحم چشم

  .»)عامیانه در لهجه عراقی براي دلسوزي و ترحم يا کلمهخطیه، ( از ترحم است

دانسـته  نیز ساحل و رود را مأوي و پناگـاه غریـب    »حورية البحـر« البته سیاب در قصیده

  : است

  )2/194همان، ج(إذا مّل طول الُسری فاسرتاح  فيا شاطئاً کان مأوی الغريب

 کـه معمـوالً  ( از غم وهم زیاد) که این انسان(غریبی،آنگاه اي ساحلی که پناهگاه انسان «

  .»آرامد می) دربسترت(خسته شد ) آید میدر شب به سراغش 

  هاي عناوین داللت. 7-3

، مهـم  عنوان قصـیده  خاص، شکل بهدر ادبیات معاصر به صورت کلی و در شعر سیاب 

قصیده، داراي سـاختاري اشـارتی اسـت و همـراه سـیاق در       درونکه  است؛ به دلیل این

اي بـراي   ین آستانۀ ورود به قصیده و مقدمـه ساختار داللتی قصیده مشارکت دارد؛ همچن

تـوان   باشند و نمـی  از هممی جدا ناپذیر؛ لذا یک جزء باشد میآماده کردن ذهن مخاطب 

عنوان بدون مضمون قصـیده  توان به فهم  قصیده بدون عنوان و در مقابل نمیبه مضمون 

وار  و در یک کالم عنوان قصیده در شعر سیاب پیوندي اندام )99: 2000الطـائی، ( پی برد

  .با سایر اجزاي قصیده دارد

، اسـم قصـیده، یـادآور عنـوانی     چراکـه ؛ باشـد  میداراي داللت آشنازدایانه : نهر العذاري

محتواي قصیده، ذهن مخاطب را به چرخشی ناگهانی و خالف  که درحالیحقیقی است، 

در وهلـۀ اول،   کـه  ایـن سازد؛ مانند تر از انتظار متوجه میعنوان حقیقی و داللتی گسترده

، زیبارویـان بـاکره بـر آن وارد    شود که نوعی رود است که به رسـم عـادت  احساس می

ولـی  . ود، مانـدگار شـده اسـت   ر بـرآن این اسم  جا بدانکثرت تردد  خاطر بهشدند و  می

شـود کـه رود چـون انسـانی کـه حقـایق هسـتی و        هنگام خواندن قصیده، فهمیـده مـی  

است و داراي خاطراتی از این اتفاقات  شده واقعکند، مورد خطاب پیرامونش را درك می

که مرکب از دوشق ، شـق اول  است ، عناوینی زدایانهنوعی دیگر از داللت آشنا .باشد می

متن قصیده و محتوایش در بخشـی  ، پرداخته است طبیعت به بیانعر و شق دوم براي شا
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ماننـد  . کنـد که به شاعر اختصاص داده شده، داللت آشنازدایانه را براي عنوان تاکید مـی 

مخاطب قرار دادن رودخانه، نوعی داللت انسانی و تشـخیص بـدان داده    با شاعر» یانهر«

  .کند یید میکردن رودخانه را تا وانسانین دو متن قصیده، نیز ندا قرار دا

کـه بیـانگر نـوعی پیکـار     » النهر و الموت«مانند قصیدة  )المفارقۀ( داللت پارادوکسی

اول  ؛ هنگامی که در برخـورد و مرگ است -که سمبل زندگی  -خانهبین رود) درگیري(

یـا   شـود  میها منجر  که این پیکار به شکست یکی از آن کنیم می، تصور بینیم میعنوان را

شویم کـه دو  متوجه می خوانیم،قصیده را می که هنگامیکه پیکاري مستمر است، اما  این

، چراکه آفریند می؛ رودخانه، مرگ را آفریند میوبت دیگري را به ن هرکدام، اسم متناقض

، آوردش و رستاخیز را به دنبـال مـی  غرق شدنی که آفرین، اما شود میانسان در آن غرق 

 دهـد  میقرار تحدي مورد که اساس زندگی و مایۀ حیات است،  را رودخانه ،اننسا یراز

؛ هدف شاعر از این سرودن ایـن قصـیده، ترسـیم    آفریند میو همراه رودخانه زندگی را 

نـاقض  آزادي و حیـات بـود؛ لـذا پیکـار و ت     خـاطر  بهفشانی و ایثار چارچوبی براي جان

ایـن اسـتفاده از    .زنـدگی اسـت   آنهم، جۀ واحدي داردی، نتظاهري بین دو کلمه در اینجا

شـود کـه بـه نوبـه خـود نـوعی وحـدت        متن قصیده نیز دیده مـی  خاللپارادوکس در 

  .موضوعی وانسجام ساختاري را در کل فضاي شعر ایجاد نموده است

اسـت؛ مـثال، قصـیده     اي اسـطوره ، داللت شود میداللتی دیگر که در قصیده مشاهده 

 ،پري دریـاي  »سیرن«به اسم  کند میاي  بر اسطورهکه عنوان قصیده داللت  »حوريـة البحـر«

 و دمی شـبیه بـه   زیبا زن شکل یکاي به  که سر و تنه ،آبزي است اي موجود افسانه یک

خـود   دنبـال  بـه و  ظاهرکردهبا آوازهاي زیبا و دلربایی، خود را براي ملوانان  ؛دارد ماهی

تان این قصیده نیز، داستان اسد. )320-319: 1387وارنر، ( سرگردان شده و بمیرندکشانده تا 

و این پري او رابـا آواز خـوانی و    کردهی برخورد یبا پري دریاکه در دریا  ،ملوانی است

قصـیده  عنـوان   جا این .شده است غرق دریاتا سرانجام در  کشاندهدلربایی به دنبال خود 

 هـاي  قصـیده غالـب بـر    صبغۀ .کند میی شده و هدف واحدي را دنبال با مضمون آن یک

  .داردسیاب، داللت حقیقی رود 
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  گیري نتیجه

فراوانـی اسـتفاده آن    اعرانی است که بـه کـاربرد موتیـف و   بدر شاکر سیاب از جمله ش

رود ، کـرد اشـاره  رود  تـوان بـه  مـی  وي ۀمورد عالق يهاموتیف ،مشهور است از جمله

 هابا روستاي جیکور و نخلستان ذکر آنجایگاه واالیی در خاطرات شیرین شاعر دارد و 

رود نشانگر اندیشه شاعر و ارتباط خاصی است کـه وي بـا آن    .همراه استپیرامون آن 

کند، رود در دنیاي شاعر گاه یک دوست و رفیقی صمیمی است و گاه تجلـی  برقرار می

یکی شده و نوعی اتحاد بینشان جـاري اسـت و همـین     با رودو شاعر  خود شاعر است

و » بویـب «تصغیر آن شده اسـت ماننـد   دوست داشتن و اتحاد سبب تکرار رود و گاهی 

بـه او   غـدار ي از زمانه راست که سیاب شکایاتش ا يادر جائی دیگر رود چون محکمه

، گاهی سازدقرار میبرتعادل زندگی وي را د طور که گاه این رو همان ؛کرده استعرضه 

بـا  همـراز بـودن سـیاب     وهمـین همـراه    ؛گیـرد  یمچهرة رقیبی عشقی به خود  هم رود

  .آید به وجودپنداري بین او طبیعت  هم ذات، باعث شده نوعی یعتطب

ي در اندیشـه  و سرزندگی و جاودانی در طبیعت اسـت  یرمز شاداباره وکه هم رود 

بـر تـک   » بویـب «ي رود شاعر بـا تکـرار واژه  . اندوهگین است معادل انسانیگاه  ،شاعر

شـدن کـالم دوري    چنـدآوایی کند و از پراکندگی معنـا و  آوایی کردن شعرش تأکید می

تکـرار   درپـی  پـی اي را قتـی کلمـه  د ونیابکلمات هویتی جدید می بدین ترتیب.جویدمی

نمایـد و بـا ایـن    خلق میهاي جدید و مناسب و هماهنگ با آن کند، هر بار مضمون می

  .نمایدتکرار ساختار زبانی خود را مستحکم می

بدر شاکر با تکرار یک واژه در جاي معین، مخاطب خود را در آفرینش هنري شـعر  

تنها در کاربرد فراوان این موتیـف نیسـت بلکـه بـه      سیابتازگی کار  .گرداندشریک می

و تکـرار نشـان    هاي شاعر اسـت یدلیل محوریت و مرکزیت این موتیف در خیال آفرین

  .دار آن است

مختلـف ایـن عبـارت     يهـا  داللـت به  توان یمقصاید رود،  شناختی یباییزاز عوامل 

 ییدرجـا و » یـانهر « و» نهـر العـذاري  «داللتی آشنازدایانه دارد ماننـد   ییدرجااشاره کرد؛ 

کـه بیـانگر نـوعی پیکـار مسـتمر بـراي       » النهر و المـوت «دیگر داللت پارادوکسی مانند 
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 و داللـت وحدت موضـوع و انسـجام سـاختاري اسـت؛     آفرینش زندگی است و باعث 

 يا اسطورهو  يا افسانهکه داللت بر موجودي » النهر حوریۀ«است مانند  يا اسطورهدیگر، 

  .مختلف دارد يها فرهنگدر 

بـه تشـخیص کـه بـه      تـوان  یمـ از صنایع موتیف ساز که سیاب استفاده کرده اسـت  

اره کرد، ولی صنعت تشخیص بـه  صورت منادي بوده و یا استفهام و استعاره و تشبیه اش

  . بسامد باالي آن در مقایسه با دیگر صنایع جایگاه واالیی نزد شاعر دارد دلیل

  

  نوشت یپ

وفیقه  اما .او شد در جیکور عاشق باشد کهولین عشق سیاب میاز اقوام پدر سیاب و ا وفیقه .1

و  ماندو تاثیر زیادي بر زندگیش داشتبا مرد دیگري ازدواج کرد و شاعر در عشق اولش ناکام 

 شـود  مـی مشـاهده  » 2و 1شـباك وفیقـه   «به یکی از نمادهاي شعریش تبدیل شد و در قصـاید  

  ).21: 1991بیضون، (

ها و مضامین انسانی خود فرا فکنی، یک فرآیند ذهنی است که بر اساس آن، انسان، ویژگی« .2

شود به شخصیت به کارکرد ارجاعی زبان مربوط می جاییکهدهد، تا را به اشیا و امور طبیعی می

شود، که شخص بخواهد عواطف خود بخشی نیازي نیست و فقط در مواردي از آن استفاده می

شود، بیان کند، اما در برخی مواقع بـه کمـک   ي آن سخن گفته میچیزي که درباره را نسبت به

محمدي (» توان چیزي را که گفتنش بسیار دشوار است، بیان کنیمشخصیت بخشی است که می

  ).1385آسیابادي، 
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  شعار بدر شاکر السيابموتيف النهر في أ

  

  1الدین عبديصالح 

  2عباسینسرین 

  

  

  الملخص

مــن الفکــرة الرئيســة يف أي عمــل و مــن مساتــه  عمــل أديب و الــذي يـَُعــدُّ جــزءاً يعــزز املوتيــف، املعتقــدات األکثــر املهيمنــة يف أي 

شــعراء يســتخدم .اجلديــدة، بــل يکــون قــدَمي قــدِم األدب و الفــن س املوتيــف مــن املعــارفيلــ.كـالواضــحة هــي التکــرار و التحريــ

هم و االســتفادة مــن عنصــر اءدقصــأ�م و حاصــأطــالل و الــدمن و خماطبــة حنــو الوقــوف علــی األ اجلاهليــة، املوتيفــات اخلاصــة،

ی املوتيفـات مثـل النهـر، و البحـر، و قريـة  الشعراء املعاصرين يف األدب العريب، بدر شاکر السياب بشـتّ نيمن ب يحظ.التفاؤل

و يتجسـد النهـر يف  هعلی فکرة الشاعر و عالقته اخلاصة ب موتيف النهر يدلّ . جيکور، و املطر بصورة مبهرة و خمتلف الصور

 بـل مـا يعـادل انسـاناً  الشاعر مرة کالصديق املخلص و مرة الشاعر نفسـه، اليعتـرب النهـر يف فکـرة الشـاعر، حيويـة و فعـاالً عامل 

ی ميکــن أن نشــري إلــی شــتّ  .ديب عنــد الســيابؤرة اخليــال و اجلــدة و اإلبــداع األمــن هــذا يعــد النهــر بــ و انطالقــاً  نــاً و وحمز  مکتئبــاً 

مکــان آخــر هلــا داللــة مفارقــة حنــو  و يف» �ــر العــذاری« نزياحيــة حنـوة قصــائدها، منهــا داللــة اإلــی مجاليــداللـة النهــر الــيت أدت 

سـتعارة تعتـرب االو  .تسـاق البنيـوياالوعية و عن الصراع املستمر خللق احليـاة و أدت إلـی الوحـدة املوضـاليت تعربّ » النهر و املوت«

تـه يف خط يسـعی املقـال هـذا، معتمـداً .يف هـذه القصـائد) احلافزيـة(للموتيـف من أوسـع الصـور البيانيـة خلقـاً ) التشخيص(املکنية

عمــال الســـياب أالتحليلــي أن يتنــاول کيفيــة توظيــف موتيــف النهــر يف تســع قصــائد يف  –الــيت اعتمــدت علــی املــنهج الوصــفي

  .الکاملة

  

  

  

  

  

  

 .، النهر، بدر شاکر السياب)الرئيسةالفکرة ( الشعر العريب املعاصر، موتيف، املضمون :الکلمات الرئيسية
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