
 

 ر شعر رمانتیک احمد زکی ابوشاديپردازي د داستان

 1زهراء خسروي و مکانی*

 2رؤیا ایزد دوست

 چکیده

. انگیز فکـر نویسـنده و شـاعر اسـت     داستان، برشی از رخدادهاي زندگی واقعی یا خیالی در قفس خیال

اك ها با خواننده به اشـتر  فضاي متمرکز ذهن ادیب، این حوادث را از سرگردانی رهایی بخشیده تا روایت آن

. نویسـی در دوران معاصـر، مخصوصـاً در شـعر، مـورد اقبـال بسـیاري قـرار گرفـت          داسـتان . گزارده شـود 

مایه اثر یعنی احساسات، افکار، تخـیالت   به واکاوي داستان و ارتباط آن با دروندر شعر نویسی مدرن  داستان

خصوص مصر اسـت   ي عربی بههاابوشادي از پیشگامان شعر رمانتیک در کشور. پردازد یمشاعر و رؤیاهاي 

در . که با تأسیس انجمن ادبی آپولو، سهم بسزایی در تحـول و پیشـرفت شـعر معاصـر عـرب داشـته اسـت       

هـا و   یشـه اندلمـس اسـت؛ چراکـه او     خـوبی قابـل   پردازي زکی ابوشادي در دیوانش، نقش شاعر بـه  داستان

 .آرایدایش میهاي زیبهاي اجتماعی و سیاسی را با توصیفها و واقعیت شخصیت

عناصـر  پرداختـه شـود کـه    مطلب توصیفی به بررسی این  -سعی شده با روش تحلیلی پژوهش،این در 

 .شـده اسـت  اشعار رمانتیک زکـی ابوشـادي   مختلف  يها چگونه باعث نظم، تداوم و چینش قسمتداستان، 

اش و  اي حسـاس زنـدگی  هدهد که شاعر با قرار دادن کانون روایت در شخصیت هاي تحقیق، نشان می یافته

دهد تا خوانندگان از طریـق تفسـیر شـعر در آن راه     ي قرار میا واسطهکنار رفتن از صحنه، روایت داستان را 

با نگاه وصفی و رمانتیک  پردازي زکی ابوشادي، متمرکز بودن بر مضمون اجتماعی، سیاسی در داستان .جویند

 .او گردیده است به وضعیت جامعه، باعث نقاط قوت داستان  و دقیق

 

 .پردازي، گفتگو پردازي، شخصیت زکی ابوشادي، داستان: کلمات کلیدي

 علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و دانشیار گروه زبان و) نویسنده مسئول( 1
 علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و وي دکتري رشته زبان ودانشج 2
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 مقدمه    

ي دیوان و همچنـین گـرایش رمانتیـک،    در اثر تالقی آرا و افکار ادبی مکتب کالسیک و مدرسه

دکتـر احمـد زکـی ابوشـادي، ادیـب      . پدیدار گشت» جمعیت آپولو« حرکت شعري نوینی در قالب

هـا  ي آپولـو کـه بعـد   او آثار شعراي نوپا و جوان را در مجله. گذار این مکتب ادبی بود پایهمصري، 

ابوشـادي در تفکّـر پیشـرو و انقالبـی خـود،      . رساندگذاري شد، به چاپ می مکتب او به این نام نام

را بـه  بیـان   خواند و آزادي عقیده و وي به آزاد ساختن قلم و جامعه فرامی. خواه بود شاعري آزادي

خاطر رسیدن به خیر و سعادت خواستار بود؛ لذا عمده اشعار شاعر، شعر رمانتیک اسـت کـه بـراي    

هـایی غیـر از ملـت در    هاي خیالی یـا شخصـیت  ها و خاطرات و مراثی از شخصیتوصف قهرمانی

 هاسـت، هاي اشعار زکی ابوشادي، روایـی بـودن آن  طورکلی از ویژگی به. کنداشعار خود استفاده می

هـا و  سـازد، شـیوه  بخشـد و آن را متمـایز مـی   اي می اما آنچه به شعرهاي روایی او برجستگی ویژه

اي خاص استفاده کرده است کـه   گونه وي در شعر از عنصر روایت به. شگردهاي او در روایت است

براي بررسـی عناصـر داسـتان دیـوان زکـی      . اي وارد نشود به مضامین و شکل و جوهر اشعار لطمه

ي داسـتان از وجـوه مختلـف     وشادي عالوه بر بیـان مختصـات کلـی خـود اثـر، عناصـر سـازنده       اب

شود، یعنی ضمن بیان نوع داستان و طرز بیان به عناصـر اصـلی داسـتان یعنـی      موردبررسی واقع می

شخصیت، راوي، موضوع، کنش و بنمایه، زمان و مکان، سبک، زاویـه دیـد، عمـل داسـتان، پیرنـگ      

 .شود پرداخته می

ایـن مقالـه بـه    . در شعر زکی ابوشادي عناصر داستانی و روایی به خدمت شـعر درآمـده اسـت   

-پردازي، گفتگو در اشـعار زکـی ابوشـادي مـی     شخصیت: بررسی و تحلیل شگردهاي روایت شامل

 .دهدپردازد و کارکرد هریک را در شعر شاعر نشان می

 

 سؤاالت تحقیق

 عارش چگونه بکار برده است؟زکی ابوشادي عناصر روایی را در اش. 1

 تفکرات و ادراکات ذهن شاعر چگونه در پروراندن عناصر روایی اشعارش مؤثر بوده است؟. 2
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اي بیشـتر بهـره بـرده     زکی ابوشادي، براي انعکاس اوضاع دوران خود از چه عناصر داسـتانی . 3

 است؟

 

 پیشینه پژوهش

هـا و   نامه ها و پایاننشده است اما کتاب صورت گسترده کار و شعر او بهزکی ابوشادي در مورد 

 :مقاالتی در مورد ایشان و اشعارشان نگاشته شده که به شرح ذیل است

که توسـط فاطمـه کهنسـال در سـال     » بررسی مضامین شعري احمد زکی ابوشادي«نامه  پایان .1

 .در دانشگاه شهید مدنی تبریز نگاشته شده است 1391

که توسط لیال دهقانی در سـال  » در اشعار احمد زکی ابوشادي تأثیر رمانتیک غرب«نامه  پایان .2

 .در دانشگاه سمنان نگاشته شده است 1391

که توسط محمـد شـادروي   » هاي روایی مهدي اخوان ثالثهاي روایت در شعرشگرد« مقاله .3

 .، نگاشته شده است2 در مجله ادب فارسی، ش 1391منش، در سال 

ي روایی قرآن کریم و مقایسـه آن بـا   احمد مطر متأثّر از شیوه پردازي در اشعارداستان« مقاله .4

بـه چـاپ    17 در مجلـه کـاوش نامـه، ش    1387که توسط احمدرضا حیدریان در سال » سید قطب

 .رسیده است

مقاله السرد القصصی فی اشعار دیوان األصمعیات که توسط دکتر حاکم حبیـب الکریطـی در    .5

 .سیده استبه چاپ ر 2016دانشگاه کوفه در سال 

 1384مقاله تصویر رمانتیک مبانی نظري، ماهیت و کارکرد که توسط محمود فتوحی در سال  .6

 .به چاپ رسیده است 10-9 هاي ادبی، شمارةدر مجلّه پژوهش

مقاله السرد القصصی فی شعر أبی تمام که توسط دکتر سـالم أحمـد خلـف در مجلـه کلیـۀ       .7

 .اپ رسیده استبه چ 2012اآلداب دانشگاه بغداد در سال 

تحقیقی انجام  »زکی ابوشاديپردازي در شعر  داستان« ولی تاکنون در مورد باوجوداین تحقیقات

 .پردازي در شعر این شاعر مصري بپردازیم آنیم تا به عنصر روایت نشده است لذا ما بر
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 تحقیق اهدافاهمیت،     

ر داستان و تحلیل این عناصر گـام  جهت است که آشنایی با عناص ازآن اهمیت و هدف این مقاله

هـا خواهـد    هاي شاعران آن سودمندي در جهت ارزیابی ادبی شعرهاي روایی معاصر و اثبات اندیشه

 .داشت

 

 پژوهش  روش

-مـی زکـی ابـو شـادي    پردازي در شـعر  به بررسی داستان» تحلیلی-توصیفی« شیوة بااین مقاله 

 باید بیشتر توضیح داده شود...پردازد

 

 زکی ابوشاديگذرا بر زندگی نگاهی 

ابو . نگار مصري ابو شادي، احمد زکی بن محمد بن مصطفی، پزشک، شاعر، نویسنده و روزنامه

 ).۱٤۸: ۱۹۹٦قبش،( ي جد وي مصطفی استشادي کنیه

. آوري بود پدرش محمد ابوشادي، اندلسی تبار و رئیس کانون وکالي دادگستري و خطیب زبان

ي مصـر   طلبانه هاي استقاللدر االزهر به پایان رسانیده بود، در حرکت وي که تحصیالت خویش را

مادر چرکسی نژادش . مشارکت داشت و در کنار مبارزانی همچون سعد زغلول و مصطفی کامل بود

 ).۱٤۸: همان( نیز در خاندانی اهل ادب پرورش یافته بود

 جـا گذرانیـد   در همـان  احمد زکـی در قـاهره متولـد شـد و تحصـیالت ابتـدایی و متوسـطه را       

سـالگی در تحریـر    13در نوجوانی، ذوق ادبی در وي شـکوفا شـد و از   ). ۹۲: ۱۹٥٦خفاجی،(

سـالگی   16در ). 149: همـان ( یافـت، مشـارکت جسـت   ي الظاهر که توسط پدرش انتشار میمجلّه

ازآن  ي نظم و نثر خویش را با نام قطرة مـن یـراع فـی االدب و االجتمـاع و پـس     نخستین مجموعه

ابوشـادي ابتـدا تحصـیالت دانشـگاهی     ). 92: همان( م منتشر ساخت 1912دیوان نداء الفجر را در 

ي پزشکی آغاز کرد، اما پس از یک سال براي تکمیل تحصـیالت  خویش را در مصر و در دانشکده

شـت  ي میکروبیولوژي موفّق به اخذ تخصص گردید، اما سرراهی انگلستان شد و در آنجا در رشته

رو بـه   ازایـن . طلب وي مانع از آن شد که به تحصیالت کالسـیک خـویش اکتفـا کنـد     ناآرام و تنوع
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: ۱۳۸۸شـفیعی کـدکنی، ( هایی چون پـرورش زنبورعسـل و عکّاسـی روي آورد   سرگرمی

۱۲۲.( 

ي ادبیات غربی نیز راغب شد و ازآنجاکه بـه زبـان انگلیسـی تسـلّط کامـل      ابو شادي به مطالعه

را بنیـاد نهـاد و   » جمعیۀ االدب اللغۀ العربی« افزون بر این،. ت به آن زبان شعر بسرایدداشت، توانس

وي . عنـوان دبیـر در آنجـا بـه کـار پرداخـت       شرکت کرد و بـه » النادي المصري« در تأسیس انجمن

اقتصـادي   -کرد و با آنان به مسائل و اوضـاع سیاسـی  وطنان جوان خویش را به انجمن جلب می هم

که وي ناگزیر با همسر  به همین جهت پلیس انگلستان بر او سخت گرفت، چندان. رداختپمصر می

 ).۱۲۲: ھمان( م به وطن بازگشت 1922انگلیسی خود در دسامبر 

 

 شخصیت شعري ابوشادي

. شخصیت شعري احمد زکی ابوشادي مختلف و پراکنده است و ضـابطه و نظـام معینـی نـدارد    

ه فرهنگ و ادبیات غرب دارد اما نتوانسته باوجود گـرایش رمـانتیکش   باوجوداینکه اطمینان زیادي ب

تـوان آن را  اش تیـره و مـبهم اسـت و نمـی     گویی حیـات فنـی  . ي مکتبی از مکاتب باشدزیر سلطه

 ).۷۳:ضیف، شوقی( مشخص کرد

احمد زکی در شعرش سعی کرده که شعر قصصی، درام، رمانتیک، صوفی، وعظ، فلسـفه، شـعر   

ه خاصـی بـه    واقعی، رمزي مرسل و حر را در کنار هم جمع کند و فقط به شعر اکتفا نکرد و توجـ ،

و موسیقی داشت و در یکدستش مجالت علمی و در دست دیگرش قلـم، وسـایل    عکّاسی، نقّاشی

 )۱٤۹: عبود شراد، شلتاغ( موسیقی و مجالت ادبی بود

هـاي شـعر و نثـر    ر گونـه وي در بیشـت . طلب بود ي شعر و ادب سخت تنوعابوشادي در عرصه

هـاي او در ایـن زمینـه    دست داشت، ولی شهرت ادبی وي در حقیقت بیشتر مدیون شعر و نوآوري

ابوشادي نظریاتی نوگرایانه در باب مضمون و قالب شعر ارائه کرد و به همین منظور، انجمـن  . است

 )۱۳۲: ۱۹٥٦،خفاجی( ادبی آپولو را تأسیس کرد

ي آپولو را در قـاهره تأسـیس کـرد و بسـیاري از     م مدرسه 1932 لاحمد زکی ابو شادي در سا

 )142-141:عبدالعزیزالدسوقی، ( هایش را در مصر نوشتدیوان
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 ادبیات داستانی

چـون ادبیـات   ) 9: 1979نجـم، (کنـد  حوادثی است که خیال ادیب آن را خلق می داستان مجموعه

عنوان فن داستان، فنی مردنـی و مللـی    که بهآید تواند یک فن محسوب شود، به نظر میداستانی می

هاي قهرمانان استوار بود ولی در عصر جدید بعد از پیشرفت بود که بر حوادث و مشکالت و تالش

داستان اصطالح عامی اسـت بـراي شـرح    ) 317:1990،هدارة. (ها و مردمی آزاد شدعلمی، از فن ملت

زمان و مکان مشخص باشند یا اینکـه سـاخته   حال ممکن است این حوادث، واقعی و داراي . وقایع

حـال   توان بدون اجزا و عناصر سازنده آن تصـور کـرد و درعـین    داستانی را نمی. نیروي تخیل آدمی

وجـود عناصـر داسـتان    . توان براي عناصر و اجزاي آن خارج از بافت داستانی ارزش قائل شـد  نمی

هر داستانی باید این عوامل را داشته باشـد  شود و  گیري داستان و تشکیل ساختار آن می باعث شکل

 .تا داستان منسجم و قابل قبولی باشد

بررسی عناصر داستان در ادبیات داسـتانی باعـث فهـم بیشـتر داسـتان و پـی بـردن بـه قـدرت          

هـاي داسـتانی وابسـته بـه     گردد؛ همچنین حرکت و پویایی و حیات داستان و شعر نویس می داستان

پردازي در  وجود یا نبود هر یک از عناصر، بر داستان. دهد آن را تشکیل میعناصر مختلفی است که 

در . گـردد  هاي درونی داستان می بررسی عناصر داستان باعث واکاوي الیه. شعر، تأثیر مستقیمی دارد

وگـو،   گفـت  پـردازي،  بررسی اشعار داستانی زکی ابوشادي از عناصر داستانی شخصیت و شخصیت

 .استفاده شده است... حوادث و رویدادها و کان،م زمان، فضا، لحن،

 

 پردازي در شعر داستانی احمد زکی ابو شادي داستان

-گیري از گفـت  هاي زنده و پر تحرّك، بهره نویسی، مانند شخصیت هاي داستاناستفاده از شگرد

 گشایی، دخل و تصرّف در روایت و بسیاري از جزئیات در شـعر احمـد زکـی    وگوهاي طبیعی، گره

او بـا  . ها را براي خواننده لذّت بخش کرده اسـت  ي آن اي است که خواندن چندباره گونه ابوشادي به

آفرینـد  هایی بدیع و نو میي این شگردهاي داستانی و ذهن خلّاقش، فضاها و صحنهاستفاده از همه

 .نظیر است که کم
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 پردازي شخصیت

شخصـیت   ،شـوند ظاهر می ...و فیلمنامه و  اي را که در داستان و نمایشنامه شده اشخاص ساخته

و ا در عمـل  او، فردي است که کیفیت روانی و اخالقی ،شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی. نامندمی

که براي خواننـده در حـوزه    را هایی شخصیت خلق چنین .وجود داشته باشد کند، میگوید آنچه می

پـردازي مـی   شخصـیت  ،کنندمثل افراد واقعی جلوه می و غیره تقریباً فیلمنامهنمایشنامه و  یا داستان

 نیروهاي طبیعی و اجتماعی نیز داشـته باشـد   ،فردي خصلت ،تواند رسم و سنتشخصیت می. ندنام

اي اسـت کـه بنـاي داسـتانی بـر اسـاس آن        شخصـیت روایـت پایـۀ اصـلی     ).229: 1380میرصادقی، (

 .)67: 2010ولعۀ، (اش است  داستان بر عهده شود، پس همان فردي است که بار بناي گذاري می پایه

هـاي   پردازي مستقیم در شعر احمـد زکـی ابوشـادي، بیـان ویژگـی      هاي شخصیت یکی از روش

ي دید درونـی اسـت، ایـن روش بیشـترین     ها یا خود از زاویه ظاهري یا روحی و عاطفی شخصیت

تقیم، این است که شـاعر بـا   پردازي مس ها دارد؛ ازجمله این شخصیت کاربرد را در معرفی شخصیت

 :پردازدمی شخص به معرفی خود در قالب توصیفی زیبا ي دید اولزاویه

 )288: م 2005ابوشادي،( أ� احلََياُة فـََهل تَرُجوَن َميتَـتَـَها َو َحتَسُبوَن َمجاَل الُکوِن ِيف الَعَدِم؟

 .یی هستی در نیستی استکنید زیبامن زندگی هستم آیا امید میراندن آن را دارید و گمان می

 :نمایدگونه خود را معرفی می و در جاي دیگر این

 أَ� ابُن ِمصر، أَ� الَباِکي لَِلوَعِتَها أَ� املخّلُد َجنَواَها أبحلَاِينِ 

 )300: م 2005ابوشادي،(أَ� الِذي أتناسي َما أنوُء بِِه ِلَکي أعبّـَر َعنَها ِملَء أحَزاِين  

 .ام با آهنگ کلماتم او را نجوا کردم من به عشق آن گریانم، من جاودانهمن فرزند مصر هستم، 

وسیله  نماید تا بهآورد را تظاهر به فراموشی میکسی هستم که آنچه بر او فشار سخت می من آن

 .هایم عبور کنمآن از تمام اندوه

رد، جامعـه و  واسـطه آن فـ   کند که بـه  عنوان الگویی عمل می به احمد زکی ابوشادي در اشعارش

کـه   دهدرائه میخطابی شاعرانه اشخص،  در قالب زاویه دید اولتواند بشناسد و  شرایط شاعر را می

همـان   ،گوید و ایـن بـدون شـک    ها سخن می پروا از شرایط جامعه و انسان در آن و از طریق آن بی

ي دید نوستالژي اویهدرواقع شاعر با این ز .او را جذاب و شنیدنی نموده است اشعارتی است که علّ
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در جریـان خودگـویی   طـورکلی   بـه  .آمیـزد اي هنرمندانه در هم می گونه فردي و اجتماعی خود را به

شاعر، وي افزون بر دادن اطالعاتی به خواننده، امر آشکار شدنِ شرایط اجتماعی و سیاسـی نیـز بـر    

 .پذیرد خواننده تحقق می

وي در مورد شـوقی  . بردیخی و فلسفی بهره میهاي ادبی و تارشاعر در شعر خود از شخصیت

 :سرایدگونه می این» ذکري شوقی«شخصیت ادبی زمانش در قصیده 

، ُعمرَُک نشَوٌة َو َقِصيدُ    َ� َشاِعَر الّتصِويِر، � َحلَن األسی َو اَحلظِّ

 أبکيَت ِيف اإلسَکنَدرِيِة رَاثياً َمن َذا الِذي يرثيَک ِحَني جيُِيُد؟ 

 يُعِجُزين الراثُء فـََها أَ� هبََوی النبّوة الأزاُل أِجيدُ  إن َکانَ  

 اِبألمِس ِشعرَُک َرنَّ يَرثي حاِفظاً َو الّدهُر ُمسَتِمٌع إليَک َشِهيدُ  

 فَإَذا ِحبَفِل األمِس يَرِجُع اَبِکياً َو إَذا ُبکاُء الَيوِم ِفيَک َفرِيدُ 

 )303-302: م 2005ابوشادي،( يَِبيدُ مثُلَک َلو يَِغيُب  َشوقي َسألُت الدهَر َعنَک فـََلم جيُِب َما َکانَ  
 اي است اي شاعر تصویر، اي آهنگ اندوه و شانس، عمر تو سرمستی و قصیده

براي تو در اسکندریه با رثاء گریستم چه کسی است که زمانی که نیکو سخن بگوید تو را رثـاء  

 .کند

 .گویمپیوسته نیکو سخن می نماید پس من به عشق نبوتاگر رثاء من را عاجز می

 .دادعنوان شاهد به تو گوش می دیروز شعر تو به رثاي حافظ آهنگین شد و روزگار به

 .نظیر استگردد ولی گریه امروز براي تو بی کنان برمی و اگر در مراسم دیروز گریه

هـان  اي شوقی از روزگار در مورد تو سؤال کردم پس جواب نداد مثل تو وجـود نـدارد اگـر پن   

 .گرددشود نابود می

خـوب   هاي پررنگ احمد زکی ابـو شـادي   واسطۀ توصیف هاي داستان به جنبۀ معرفی شخصیت

هـاي   داند که کجا و چگونه شخصیت گري دقیق و تیزبین است و می اجرا شده است، او که توصیف

دقیـق   هـاي  او در رثاي احمد شوقی بـا تصـویرپردازي  . داستانش را توصیف و در ذهن مجسم کند

 .سازدتر می قدر را سوزناك خود درد از دست دادن این شاعر گران
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در اشـعار درواقـع    هـاي مختلـف   انعکـاس شخصـیت   پردازي احمد زکی ابوشادي و در داستان

یابد و محل  بینی شاعراست که در قالب شخصی تقلیدشده از جامعه عینیت می گویاي بینش و جهان

او از شخصیت گـالیو و  . شناخت نویسنده از جامعۀ خود است بروز حاالت، احساسات، تجربیات و

 :گیردنیوتن هم در اشعار خود بهره می

 َما َحققت ِللنَّاسِ ) نيوتن(َقد َوَهَبا َو َال ) کوبرنيک(و ) جلليو(َما  وَ  

 َصاَر الَزماُن َقرِيناً للَفَضاِء َکَما َصاَر الزَّمان يُواِفيَنا ِمبقَياس 

 )83: م 2005ابوشادي،(تـََراَءی َحاِکياً ُکّرة ِمن بَعِد َما َکاَن َال يَعُنو إلحساٍس ِحَني الَفضاِء  

 .گالیو و کوپرنیک و نیوتن آنچه براي مردم محقق شده بود را ارائه نکردند

 .نمایدزمان به فضا نزدیک شد همچنان که زمان براي ما مقیاس را فراهم می

 .کندازآنی که در مقابل احساسی کرنش نمی رسد پسظر میکننده توپی به ن زمانی که فضا تداعی

ها هنر شعر رمانتیک خود را  انداز شخصیت دهد که چگونه از چشمشاعر در این ابیات نشان می

ه خواننـده نسـبت بـه          . تجلّی بخشد احمد زکی ابوشادي در این اشـعار بـا اسـتفاده بـا جلـب توجـ

درسـت اسـت کـه در اشـعارش از     . زنـد  خود مـی  هاي مهم جهان، گریزي به نیات ذهنیشخصیت

شود ولـی حضـور شـاعر و افکـار و آمـال او در تمـامی ابیـات،        هاي مهم سخن گفته میشخصیت

ها در اشعار ابوشادي، نظم و ترتیب منطقی ندارد بلکه بر اسـاس  بازتاب شخصیت. شود احساس می

هـایی کـه در شـعر    دیگر شخصیت شود، از هاي ذهنی به شکل گسسته و غیر منسجم بیان می تداعی

شـاعر در  » الفلسـفۀ و الشـعر  «در قصـیده  . شوپنهاور اسـت یابد شخصیت فلسفی ابوشادي نمود می

 :گویدمورد شوپنهاور می

 الَيوَم َمبَحثاً َو َما َکاَن َحبِثي َغَري ُمتَعِة إهلَام) ُشوبنهاَورَ (َختَِريُت  

 )129:م 2005ابوشادي،(َحّتی يف َمَواِقِف األم ) الَفنِّ ( َو ِسريَتُُه الُعظَمی َحياٌة َشهّيٌة إلی 

که تنها پژوهش مـن در مـورد لـذّت     عنوان پژوهش انتخاب نمودم درحالی امروز شوپنهاور را به

 .اندیشه کردن است

 .هاي مهم و اصلی استو سیره واالي او زندگی متمایل به هنر حتی در جایگاه

 :سرایدگونه می وخوي شوپنهاور این در مورد خلق» بیعتهإبداع شوبنهاور و ط«و در قصیده 



1398، پاییز 1مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال اول، شماره   | 22 

 

 فَتًی شٌب َحمُروماً َشِقياً موزعاً َو أرَهفُتُه ُخلقاً َفَشذَّ بِبُنيانٍ 

 )133:م 2005ابوشادي،(َلُه ُعذرُُه َبَني الُشُذوِذ َو ُسقِمِه َو دائِِم أتراٍح أحبت َو أشَجان  

 .خالق حساسی داشت و هیکلش برخالف قاعده بودجوانی محروم بدبخت و برانگیخته بود و ا

فـردي   هاي دائمیِ منحصـربه ها و اندوهاو بین برخالف قاعده بودن و بیماریش معذور بود و غم

 .داشت

پیـدا   شاعر در مـورد او عمـق  ادراکات ظریف ها، توصیفاز  يا با مجموعهشوپنهاور شخصیت 

واسطۀ  شوپنهاور به  شخصیت. شود یایجاد م صفات بیرونی شخصیتو این عمق با گسترش  کند یم

 .شوند دهد، شناسانده می ها و مشخصاتی که شاعر در اختیار خواننده قرار می توصیف

هـا و شـرایط    و هـدف  هـا  زهیـ تنیده از انگ درهم يا شبکهپردازي احمد زکی ابوشادي،  در داستان

ازنظر خلقیات و ی ابوشادي داستان هاي شده است، شخصیتاو  داستان هاي شخصیتانتخاب  باعث

شاعر در مورد . باشندالگوهایی براي جهان مینظیري هستند که  هاي بیهاي رفتاري شخصیت انگیزه

 :گویدگونه می ، نویسنده بزرگ اسپانیا در اشعارش این)بالسکو ایبانز(

 أوطَانِ  َمتوُت الَيوَم يف النَّفي بَيَنَما َتِعيُش ِبُدنَيا َقد َمَلکَت وَ )! بالسکو( 

 )115:م 2005ابوشادي،(َو تُرثِيَک آالُف الُعُقوِل اليت منََْت بُِنورَِک يف لَيٍل ِمَن اخلَوِف َهلفان  

کردي هایی زندگی میمیري این در حالی است که در دنیا و وطناي بالسکو امروز در تبعید می

 .که مالک آن بودي

-ترس اندوهگین به کمـال رسـیدند رثـاء مـی     هایی که با نورت در شبی ازو تو را هزاران عقل

 .گویند

اي کـه   گونـه  کنند بهاي با هم ارتباط برقرار می گونه هایی است که بهشعر ابوشادي پر از توصیف

ل رمانتیـک یـک امـر نیمـه      «اگر  ارتباط میان تصویرها از هم بگسلد، شعر متالشی خواهد شد، تخیـ

وتحلیل عقالنی نیست، همچنان  یر خاص، پذیراي تجزیهآفریند، تصودرك می شفاف از واقعیت قابل

شـاعر در ایـن   ) Kremode,1957: 93(» قطعه کردن توصـیف کـرد   توان درخت را با قطعهکه نمی

پالسکو ایبانز ادیب جهانی اسپانیایی است که از وطنش تبعیـد  . کندابیات به مرگ پالسکو اشاره می

. اي کـه تنهـا سـه روز طـول کشـید مـرد       ون براثر بیمـاري شده و به خاطر التهاب ریه در کرمته بمنت
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اجزا و عناصـر زنـدگی   . هاي اشعار احمد زکی ابوشادي اکثراً واقعی هستند توان گفت شخصیت می

 .آنان رئالیستی و واقعی است

اند، همچـون فرزنـد در دامـن     ها عاشق طبیعتند و طبیعت را مادر، استاد خویش خواندهرمانتیک

فتـوحی،  (گیرنـد  اختیـار از حضـور اسـتاد الهـام مـی      افتنـد و بسـان شـاگرد بـی    مادر مدهوش مـی 

به نظر من شعر تعبیري است از «: گویدابوشادي در مورد ارتباط با طبیعت می). 154: 1384محمود،

خاسـتگاه شـعر   . همدلی و مهربانی حواس بـا طبیعـت، شـعر زبـان دل بریـدگی و جـذابیت اسـت       

و آثار طبیعی است و هدف آن شکیبایی و آرامش یافتن با این طبیعـت  تأثیرهاي متقابل بین حواس 

 :داردگونه بیان می او در شعرش هم ارتباطش با طبیعت را این). 108: 1983الیافی،(» است

 ِيف َجنَواَک إسَعادي َو ِيف ابتعاِدي أَعاِين َدهِري الَعاِدي)! الطبيعة(أّمي 

 ٍة َو ُکّل نَبٍت نَِبيٍل َوحُيِک اهلَاِديَو يف َمحَی أخوِيت ِمن ُکلِّ طَائِرَ 

 )37: م 2005ابوشادي،( َما ابُهلَا ِهي َصفَوی َوحَدَها فَإذا رََجعُت للّناِس َمل أظَفُر إبسَعاِد؟

خوشبختی من در نجوا کردن با تو است و در دوري من، روزگارِ دشـمنم مـرا   )! طبیعت( مادرم

 .دهدرنج می

اي، وحـی تـو هـدایتگر     اي که باشند و هر گیـاه شـرافتمندانه   پرنده و در حمایت برادرانم از هر

 .است

که به مردم رجوع کردم هرگز خوشـبختی را  شود او تنها برگزیده است، زمانیطبیعت را چه می

 .نیافتم

در شعر رمانتیک، طبیعت براي هنرمند در حکم الگوي نقاشی نیست، بلکه رابطۀ او بـا طبیعـت   

-الستیر فـاولر مـی  ). 153: 1384فتوحی، محمود، (شود و توأم با احساسات می تر تر و عمیق نزدیک

جاي توصیف صادقانه و دقیق طبیعت بیرونی در پی آنند تا حاالت و روحیـات   ها به رمانتیک«: گوید

هـاي اشـعار زکـی    شخصـیت ). 296: 1378جعفـري، (»درونی خودشان را در طبیعـت کشـف کننـد   

شـود، تلخـی و    هایی که در شکل اشعار ایجاد میهستند، اما با پیچیدگیابوشادي داراي بازتابی تلخ 

زبان و بافت شعر تلـخ و مـرده و   . جاست توان اشعار در همین. اندوه محتوا چندان محسوس نیست

 هاي داسـتانی اشـعار غافـل نشـده و    وار نیست، شاعر براي نشان دادن اندوه خود از کابوس کابوس

در این قسـمت شـاعر بـراي گریـز از     . این اندوه در اشعار پرداخته استخود به نقش و نگار دادن 
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 مـوردنظر اش طبیعت را واسطه قرار داده تا مفهـوم   هاي فکريهاي خود و براي ابراز دغدغهدلتنگی

گونه که هسـت و   ، طبیعت را آنردیگ یمطور مستقیم رشتۀ سخن را به دست  خود را برساند، وي به

 .دینما یممعرفی  خواهد یمگونه که  آن

گـویی بـا   و وي  ي عبرت شـد کند که مایهشخصیت سگی را بیان می» هیکل الشهید«در قصیده 

زنـد   و روحیات دست مـی  خلق یک شخصیت حیوانی به آفرینش انسانی مشابه او در خلقیات

 :.حضور یابد و تأثیر بگذارد جهان اوتواند مختارانه در  که می

 هلِنِد َقد َرفـَُعوا للذّکِر َمدَفَن َکلٍب َبَني َتکِرميِ ِيف بُقَعٍة ِمن َبَالِد ا 

 َو َصّوُروا َهيَکالً ِمنُه يُقّدُسُه َمن َمل يـََر الَکلُب ُعنوا�ً لَِتعِظيمِ  

 بَِعهٍد َساِلٍف َعَرُفوا ُمَرابياً يف َجواِر الَقِرب َمسَکُنهُ : قَاَل الُرواةُ  

 َمن َمل َميُت ِمنُه کاَن اهلَم َمدِفَنهُ  َو َکاَن َيشَتدَّ َبل يَطَغی ُمَعاِمَلة 

 َو َمرًَّة َکاَن َجّواٌل ِبَسلَعَتُه ِيف شّدة الضيِق ِحَني الدين يَرَهُقهُ  

 َو َما املَُراِيب ِمبَن يَدِري الُقلوُب َو َال ِمن َحلٍّ غّالً ِلَمديوِن يضيَقهُ  

 لُب َرهناً ِمنُه أ�ماً َفَجاَءُه الَتاِجُر املَهُموُم َسائَِلُه أن يَقَبَل الکَ  

 َو َکاَن َکلباً َمثِيناً َال َنِظَري َلُه فـََبعُد ألّي أجاَز الَرهُن َشّتاماً  

 َو رَاَح َصاِحُبُه ِللَبيِت يَبَحُث َعْن َشيٍء يـَُباُع ِلَکي َيسَتخِلُص الَکلَبا 

 )77: م 2005ابوشادي،(َ�باً َو ِعنَدَها َيشَرتِي أيضاً َکراَمُتُه َو عمُرُه بَعَد َما َقد أصِبحا  

 .واال جلوه دادند اي از سرزمین هند، یاد مدفن سگی را با تکریم در منطقه

اي بـراي تعظـیم و بزرگداشـت در نظـر      که سگ را نشـانه تمثالی براي سگ نمایش دادند تا آن

 .نگیرد او مقدس بشمارد

-و سـخت مـی   اش بـود  بر، خانـه راویان نقل کردند در زمان گذشته رباخواري بود که در کنار ق

برد، آرزوي مردن او را که از دست او جان سالم به در میآن. کردگرفت بلکه در دادوستد افراط می

و ریاکـار   اي که بدهی او را خسـته کـرد   گونه و یکبار دوره گردي به تنگناي شدیدي افتاد به داشت

پـس  . که به تنگنا افتاده، گرهـی بـاز کنـد    دانند نبود و قصد نداشت از بدهکاريها میآنگونه که دل

سگ گرانبهایی بود کـه  . تاجر اندوهناك آمد تا از او بخواهد که چند روز سگ را بصورت گرو ببرد
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و صـاحب سـگ بـه خانـه رفـت       همانندي نداشت و رباخوار با گستاخی سـگ را بـه دسـت آورد   

و بـا ایـن کـار     را خـالص نمایـد   گشت تا آن را بفروشد و سگکه دنبال چیز گرانبهایی می درحالی

 .خریدکه چپاول شد، میازآن کرامت و عمر آن را پس

 احمـد زکـی ابوشـادي،   رسیم کـه   به این نتیجه می اشعار زکی ابوشاديهاي  پردازي از شخصیت

هـا و  انسـان هـاي   وتـاب شخصـیت   است که به پـیچ در اشعارش  نیز پرداز ممتاز و واالمقامی داستان

اش  هنـري  ◌ٴ پردازي او به خاطر تجارب زبـده  شخصیت. پردازد در قالب نظم می حیواناتطبیعت و 

هاي فرعی داستانش به حدي زیاد است که  اي برخوردار است و اهمیت شخصیت از فریبندگی ویژه

هاي تعلیمی خود را  زکی ابوشادي در اشعارش گاه داستان .وجود ندارد در شعرش تنوعها  بدون آن

سبکی را اختیار کند که هم در اشعارش در مواجهه با مخاطبین خود  ه است، اوبه رشته نظم درآورد

 .و هم سبکی نو در چارچوب رمانتیک ارائه دهد فهم باشد ها قابل براي آن

 

 وگو گفت

قصه، پیوند دو اسلوب مختلف ازنظر ترکیب یا بیان یا روش تعبیر یعنی روایت و گفتگو اسـت  

هـا مقـدار    نظر نماید، همچنان کـه هـر یـک از آن    ها صرف ز یکی از آنتواند که ا و ادیب مطلقاً نمی

، ولـی ادیـب بایـد بـین آن دو در چـارچوب      )39: 1992وادي، (مشخصی در مقایسه با دیگري ندارد 

اش مختلـف   هـاي فنـی   کاملی پیوند برقرار نماید تا با هم ترکیبی هماهنگ تشکیل دهند گاهی رشته

: همـان (دهـد   هماهنگ و متحد با موسیقی هماهنگ را تشـکیل مـی  است، ولی درنهایت یک ترکیب 

تر، آزادانه در ذهن شخصیت واحدي در هـر   طور گسترده ها یا به شخصیت صحبتی که در میان ).47

ازنظر باختین کالمی وجـود نـدارد کـه از گوینـده،     . شود گیرد، گفتگو نامیده می اثر ادبی صورت می

 دهـد، جـدا باشـد    ها را به هم پیوند می ه و از موقعیتی که هر سه آناش با شنوند موقعیت او و رابطه

 ).120: 1373باختین، (

 

 انواع گفتگو

 :دو قسم است) چه در داستان و چه در نمایش و شعر( گفتگو در انواع مختلف ادبی
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 .گفتگوي بیرونی یا همان دیالوگ که عموماً مقصود از گفتگو همان است •

شـود و   گـویی نمایشـی مـی    گویی درونـی و تـک   که شامل تک گفتگوي درونی یا مونولوگ •

 .حدیث نفسی است که مخاطب ندارد

دهد و شاید  گویی که درواقع مخاطب دارد ولی در آن مخاطب پاسخ نمی نوع دیگري از تک •

 )1390:43حبیبی، (نامند  بتوان ترکیبی از مونولوگ در نظر گرفت آن را مونودیالوگ می

پـردازي و تبیـین پرسـوناژهاي داسـتان      بـه شخصـیت   د زکی ابوشـادي احمگو در اشعار وگفت

 :دهد به خواننده میوار  صورتی مبهم و سایه در مورد طرز فکر شاعر بهپردازد و اطالعات الزم را  می

 أتَعَلُم أيُّ ِذکَری َمل تـََزْل تـَتَـَردَُّد ِيف َخاِطِري املَحزون؟: قَاَلتْ  

 َها َقْد َکاَن ِيف عقَباُه شبَه ُجنونٍ َهل ِهي ُفرَصُة َتضييعِ : فأجبت 

 أم َذاَک ذنٌب َما َعَمَلْت َلمُحوُه َو َغَنَمْت ِمنُه نـََهايَة املَغُبوِن؟ 

 إلَيَک َرَواَيِيت، َو کأّمنَا قَارََبْت ِيف الَتقِديِر َو الَتخِمني: قَاَلتْ  

 نٍ ِمن َعهِد أعواٍم ِطواٍل ُکنُت ِيف متنزٍه ِيف َنشَوٍة َو ُسُکو  

 )82: م 2005ابوشادي،(أسَتنِشُق الَعطُر الِذي َمحَلته ِيل بيُض الَرباِعِم َفوَق اتِج ُغُصوٍن  

 شود؟دانی کدام خاطره پیوسته در خاطر اندوهگینم تکرار میآیا می: زندگی گفت

که در پایان آن نیمه دیوانگی  آیا آن فرصتی است که آن را ضایع نمودي درحالی: پس جواب داد

 .ود داردوج

یا آن گناهی است که براي پاك کردن آن تالش نکرد و از آن نهایت ضرر و زیان را بـه دسـت   

 .آورد

بینی و تخمـین   بر تو واجب است که روایت من را نقل نمایی و گویی آن به پیش: زندگی گفت

 .نزدیک شده است

 .هاي طوالنی در حال مستی و آرامش در گردش بودماز روزگار سال

هـا  هاي درخشان بـر روي تـاج شـاخه   عطر شکوفه. کنمکه آن را براي من آوردي بو میعطري 

 .است
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اگر شفافیت و قطعیت را صفت تصویر شعر کالسیک بـدانیم در مقابـل آن، تصـویر رمانتیـک     «

تصویر سنّتی بر خصوصیات خارجی و عینی شیء تأکید دارد و حاصـل  . گونه است وار و شبحسایه

هاي ناپیداي شیء در تصویر سنّتی ابعاد مشخص اما تصویر رمانتیک بر ویژگی رؤیت مستقیم است،

وگوهـایی کـه ابوشـادي در    در گفت). 158: 1384محمود، فتوحی،(» و محدود و کامالً شفافی دارد

 .دهد تصاویر مبهمی از زندگی ارائه داده استاشعارش ارائه می

گوها به وگفت. بخشد دهد و زندگی می رو مینیپرمعنی احمد زکی ابوشادي گو به اشعار وگفت

شـاعر بـا اسـتفاده از     انـد؛  شـناخته شـده   ،عنـوان کارآمـدترین ابـزار    شان بـه  سبب حس بالواسطگی

گفتگوهاي مصنوعی و ساختگی بین عناصر طبیعت، معانی موجـود در ذهـن خـود را بـه خواننـده      

 .فهماند می

 :گویدمی» الغد«شاعر در قصیده 

 عنا َو ُيسِعُدَ� َغٌد أتشکُّ ِفيَما َقد يُِعدُّ لََنا الَغُد؟سيجم: قَاَلتْ 

َا أ�ی الُفروِض ُجمَاِنٌب يتوّددُ : فَأجبتُـَها  أَ� ال أَشکُّ َو إمنَّ

 َما ُکنُت َمن َخيَشی الَغريَب، َو َذا غٌد َهَذا الَغريُب، َو َقد َيُسرُّ فـَُيْحَمدُ 

 )286ابوشادي، (الَرجاَحِة أّنين أترّدد  لکنما طَبُع الَغرِيِب تـََردٌُّد َفِمنَ  

ما را فردایی گرد خواهد آورد و سعادتمند خواهد کرد آیا در مورد آنچه که فردا براي مـا  : گفت

 نماید شک داري؟مهیا می

اي اسـت کـه    ترین تکالیف، دوري گزیننده من شکی ندارم و همانا سخت: پس به او پاسخ دادم

 .ورزددوستی می

-که شاد شـده سـپاس مـی    و فردا این فرد غریب درحالی نیستم که از بیگانه بترسدکسی  من آن

 .گوید

 .شود پس بسیار محتمل است که من هم سردرگم شومولی سرشت فرد غریب سردرگم می

کند که طـرفین گفتگـو بـراي خواننـده مشـخص      هایی را مطرح میشاعر در اشعار خود گفتگو

ترین کار، گفتگونویسـی اسـت،    سخت«هاست؛ چراکه گفتگو نیست ولی مهارت شاعر در طرح این

نویسنده باید گفتۀ شخص را بیان کند همچنین آنچه را که او . زیرا وظایف زیادي بر دوش آن است
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کـه بیـانگر جـوهرة     طـوري  فکر کرده براي خواننده در قالب کلمات به شکلی مـوجز بیـان کنـد بـه    

در این قالب گفتگو در اشـعار زکـی ابوشـادي، وي    ). 162: 1379حنیف، (» هاي خاص او باشد نگرش

 .هاي آرمانی جلوه دهداش گفتگویی خیالی بین شخصیتکوشد با بیان نجواهاي درونیمی

و بـه عبـارتی،    شود مخاطبی در نظر گرفته نمی گویی درونی شاعر در قالب گفتگو گاهی در تک

 :شود نمی مخاطب، جنبه تجریدي دارد؛ چون به سؤاالت پاسخی داده

 َکيَف َقد َغاَلُه الَردی ُفجأًة، غاِدرًا، َو فـَرَّ   

 أتُری کّل َذنِبِه أنّه شاِعُر ِشعر؟

 أنُّه نـَّغَم األسی أنّه طَارُِد الَضجرِ 

 )31ابوشادي، ( أنُّه أنَقَذ الَوَری ِمن شروٍر َو َشَرٍر؟ 

 .قدر نمود ناگهان او را رها کرد و فرار کرد چگونه مرگ او را گران

 !بینی که تمام گناهش این بود که او شاعر شعر بودآیا می

 .او از اندوه سرود و او از دلخوري ممانعت نموده است

 .هاي آتش استها و از شعلهدهنده مردم از بدي او نجات

صـورت   صورتی مکتـوب صـورت گرفتـه کـه بـه      سویه و به وشنود در اشعار ابوشادي یک گفت

 .نوع گفتگو بدون پاسخ است یعنی گویندة کالم منتظر پاسخی نیست پاسخ است، این اي بی نامه

شعر ابوشادي میدان جوالن رؤیا و خیال و اسلوب است که برگرفته از شرایط و مقتضیات شعر 

ها، خشوع خود را شاعر با خیال زیباي شاعرانه و با تشبیهاتی مدفون در وراي استعاره .استمعاصر 

با دوگانه از طبیعت و انسان » صالة الصباح«وي در مطلع قصیده . داردمیدر برابر خداي خود اعالم 

 :دهدوگوي درونی را ارائه میگفت

 َغّرِدي َ� طُيوُر، إنَّ َصَاليت ِإلَهلي ِمن نَفِس يَنُبوع َحلِنکْ 

 !أسَتبُني األحلاَن َکاجلَدَوِل اجلَاِري، فـََهل َکاَن يف َصالِة ِبَفنِّک؟

 ِيف َوقَفيت هذي أماَم األغصان َو الَفجُر رَاين َما أحبَّ اجلَمالَ 

 )268: ابوشادي( ُکلُّ َشيء َعَليِه ِمن َمسَحِة اخلَاِلِق ُحسٌن ُمنَـوُِّع اإلحَسانِ 

 اي پرندگان آواز بخوانید، نماز من براي پروردگارم از نفسی است که سرچشمه آوازت است؛
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 در نماز هنرت بود؟ساز، آیا   ها را مانند رود جاري، نمایاننغمه

 .دم خیره شده، دوست داشتنی است که سپیده ها درحالیچه ایستادنت جلوي شاخه

 .هر چیزي که در آن اثري از پروردگار است زیباست و نیکی بسیار دارد

با فرمانروایی عواطف و احساسات، به غنـایی سـرایی   «ابوشادي همچون دیگر شاعران رمانتیک 

کشد، آنگاه با پناه بردن بـه  ها و آرزوهاي خویش را به تصویر می ، محرومیتهاپرداخته، دردها، رنج

در ایـن حالـت،   . یابـد طبیعت، مقداري از آالم درونی خویش را کاسته، به آرامش مطلوب دست می

گردد که گویی، طبیعت چیزي خارج از تجربۀ شعري او نیسـت و  شاعر طوري با طبیعت آمیخته می

 ).200: 1948شرارة،( ندیآحساب می ي از احساسات درونی شاعر بها مظاهر طبیعت زمزمه

چنین گفت  توان این هایی را داراست و می گفتگو یکی از عناصر مهم در داستان است که ویژگی

العـاده   که ازنظر ادبی داستانی که فاقد گفتگو است با حقیقت زندگی سازگار نیست مگر اینکه فـوق 

گـاهی گفتگـو در اشـعار احمـد زکـی ابوشـادي       ). 332: 1384، یونسـی (خوب تحریر شده باشـد  

هـاي او   طور مسـتقیم در جریـان افکـار و واکـنش     اي به خواننده است تا بتواند به کننده معانی تداعی

 :گیرد نسبت به محیط اطرافش قرار می

 َحّتاَم َ� َقوُم َضالالُتُکم؟ متّکن الفاجر ِمن َقصِدهِ 

 فَأصَبَح الغَاِشُم ِيف ِحقِدهِ  کّنا نُرّجيه مثال اهلَُدی

 ُکّنا نـَُغنّيِه أغاين الُعال فَأصَبَح املبدل ِمن َمحِدهِ 

 ُکّنا نُغّذيِه أِبرَواِحَنا ِيف ُروِحِه الَعايل َو ِيف زُهِدهِ 

 َما اَبلُُه أصَبَح فـًَتی َماِجناً الَشارُِد اخلَادُِع يف َوعِدهِ 

 )21ابوشادي، (اخلّسة ِمن َجمِدِه؟حّتاَم يستهزیء ِمن َجمدُِکم؟ َحّتاَم و 

 اي قوم تا کی گمراهی شما هدف انسان خبیث باشد؟

 .اش ستمکار شد کردیم که او الگوي هدایت باشد پس در کینه و دشمنیآرزو می

 .کننده حمد و ثنایش شد خواندیم پس جبرانهاي بلندمرتبگی میبا او آواز

 .کنیمسایی را تغذیه میهایمان در جان او بلندمرتبگی و پاربا جان

 .نمایدچه شده است که جوانی پر رو و چموش شده که خلف وعده می
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 .که پستی از مجد اوست گیرد درحالیتا کی مجد و بزرگی شما را به مسخره می

هاي اشعار احمد زکی ابوشادي را مضامین اجتماعی، انسانی دانسـت، او  توان مضمون گفتگو می

هاي اجتماعی و انسـانی بـدون دادن هـیچ     اي به نقد نابسامانی گونه نسانی بهدر مضامین اجتماعی و ا

هـا،   در این گفتگو، شاعر بـا اسـتفاده از تـداعی آزاد، کلمـات، اندیشـه     . پردازد اي می حل سازنده راه

نماید تا خواننده در پی قابلیت تأثیر بر روي خواننده را دارد، مطرح می احساسات و مفاهیمی را که

 .اي رها گردیده است کننده هایی باشد که بی هیچ جواب قانعبه پرسش پاسخ

هاي داستان گفتگویی صـورت  بینیم که بین شخصیتدر داستان فرد رباخوار و فروشنده کاال می

 :گیردمی

 َوَهَکَذا أنَقَذ الَکلُب الِذي َرَهَنْت َحَياتُُه ثروة للداِنِن الَقاِسي

 قَِنعاً ِمن بَعِد َما َکاَن أطَغی الناِس ِيف الّناسِ  َفّسَرُه َذاَک ِمنُه راضياً 

 َالبُدَّ ِمن إطالِقِه، َو أتی بُِرقَعٍة َضَمَنْت َما َکاَن ِمن بِّرِهِ : َوقَال

 َوَقْد َختَلَّی هِبَا َعن ِديِن َصاِحِبِه َو َعلََّق الشُّکُر َو َضاَء َعَلی َصدرِهِ 

 فَاغتاَظ ِمنُه َو ألَقی َحنَوُه َحَجراً  فَأسرََع الَکلُب َجذَال�ً ِلَصاِحِبهِ 

 َ� أيـَُّها املَلُعوُن إمَش َفَما أردت َعودََک إّال بَعُد ُمْقَتِدراً : َو قَالَ 

 )78ابوشادي، (َفَماَت ِمن َوقِعِه، َحتَّی إذ قرئت تِلَک الرَساَلُة أشجته فَأبکته 

 .ات یافترحم شد نج اش باعث ثروت طلبکار بی چنین سگی که زندگی این

ولی مردم در حق مـردم  . که از سگ راضی و خشنود بود آن داستان را تاجر تعریف کرد درحالی

 .کردندستم می

 .و کاغذي آورد تا کار نیکش را تضمین کند باید او را آزاد نمایی: و گفت

 .و او از بدهی طلبکار خالص شد و سپاسگزاري کرد و خوشحال شد

و رباخوار به او خشم گرفت و سنگی به سـویش پرتـاب   پس سگ با صاحبش خوشحال رفت 

 .کرد

 که اقتدار یافتی خواستم که تو را برگردانمپس بعد از آن! اي ملعون برو: و گفت

 .پس سگ از آن ضربه مرد تا اینکه این نامه را خواند برایش ناراحت شد و گریست
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مستقیم حاصـل کنـیم؛ زیـرا    دهد که از شخصیتی شناختی  وشنود است که این امکان را می گفت

بورنـوف، اوئلـه،   (» .شـود  گفتار مثل رفتار واکنشی است به تصویري که از جانب دیگـري ترسـیم مـی   

هاسـت  گفتگوي رباخوار و تاجر مقروض در این اشعار بیانگر حـاالت درونـی آن  ) 229-230: 1378

عامدانـه   غیـر  هاست کـه شخصـیت ضـمن آن   گفتگو گویاي افکار و ابعاد درونی شخصیت«چراکه 

 ).366: 1369سلیمانی، ( »خودش را افشا کند
وشـنودي   طرفـه و چـه گفـت    وگوهاي اشعار احمد زکی ابوشادي چه گفتگوهایی یک اکثر گفت

ازجملـه وظـایف گفتگـو در ایـن     . اند دوسویه در جهت طرح مضامین اخالقی و ارزشی قرار گرفته

مایـه، تحلیـل مفـاهیم اجتمـاعی، انسـانی       یـان درون توانیم بیان رابطه علت و معلـولی، ب  اشعار را می

 .برشمرد

 

 نتیجه

 :آید پردازي در شعر احمد زکی ابوشادي نتایج زیر به دست می در بررسی داستان

ي نگـرش وي بـه    ویـژه نحـوه   بینی کلی او بـه  جهانهدف از اشعار احمد زکی ابوشادي بیان . 1

و درآمیخـتن بـا    تکلفـی  سـادگی و بـی  «وي اشـعار  از ویژگـی  . جهان و دنیاي ساختگی خود است

به کار براي توصیفاتش در سخن است، او سعی نکرده کلمات و عبارات غریب و ناآشنا را » طبیعت

 .گیرد

از اشعار رمانتیکی است که به بررسی مسائل اجتماعی جامعـه در  » احمد زکی ابوشادي« شعر. 2

تماعی، انسانی، بیان مسائل و مشکالت مربوط به طورکلی اج مضامین آن به. پردازد قالبی رمانتیک می

 .جامعه است

گیـرد؛   الهـام مـی   احمد زکی ابوشادي، مضـامین داسـتان خـود را از جریـان واقعـی جامعـه      . 3

از  گاه شـاعر . اند نوعی الگویی براي شاعر بوده هاي داستانی او افرادي واقعی هستند که بهشخصیت

توجه  گیرد تا مفاهیم ارزشی قابلی در داستان خود بهره میهاي آرمانی و گفتگوهاي آرمانشخصیت

 .خود را به خواننده انتقال دهد
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ها و تصاویر ذهنی شاعر باعث یکپارچگی و ساختار مشـخص عناصـر    توان گفت اندیشه می. 4

 .روایی دیوان او شده است

-تـداعی با  عرشا ؛نقش اساسی داردزکی ابوشادي  پردازي در خلق داستانو گفتگو   تیشخص. 5

اي کـه   گونـه  به هاي متنوع خود سعی در گسترش پیرنگ داستان نمودهخود و با زاویه دید هاي آزاد

 .دانست اشعاري با قالبی محدودرا  اشعار او توان ینم

وگو شاعر براي ارتباط با خواننده و انعکاس مضامین اخالقی شعر خود بیشتر از عنصر گفت. 6

 .بهره برده است

یف نیز ازجمله ابزارهایی است که نویسنده براي بیان و پرداخت داستان و در گفتگوهـا  توص. 7

هـاي  او با استفاده از توصیف بـه بیـان حـاالت درونـی خـود و افکـار و تـداعی       . برد یماز آن بهره 

 .اش پرداخته است ذهنی

آنـان  هـا و گفتگـوي    فضاي حاکم بر داستان، حاصل ذهن شاعر است که در قالب شخصیت. 8

اي بـه   هـاي مختلـف، از اندیشـه    واسـطه تـداعی   بـه  در این داستان ذهن شاعر شود، نمایش داده می

هایی که در بیشـتر مـوارد، از منطـق و انسـجامی کامـل و از بهتـرین        رود؛ اندیشه ي دیگر می اندیشه

 باشندمیگري شعر رمانتیک برخوردار بیان ویژگی

-هاي درونی انسان ها و ضد ارزش مد زکی ابوشادي ارزشمایه اصلی اشعار اح طورکلی درون به

ایـن مقـوالت   . ها است که در ساختار جزئی و در مدح و رثاء و توصیف او گنجانـده شـده اسـت   

روند بلکه بیشـتر   سویه پیغامی در اشعار از بین نمی ها و گفتگویی یکاخالقی با جابجایی شخصیت

 .شوند پرورانده می
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