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Abstract 

 
  Jalal Malekshah is one of the modern Kurdish poets whose poetic experience 

dates back to pre-Islamic Revolution. He first wrote poetry in Persian, and 

although he was not very old, he became a member of the Writers' Association 

of Iran due to his special ability in writing. After the fall of the Pahlavi regime, 

he started composing Kurdish poetry due to the current situation and the 

atmosphere in Kurdish society, and he soon achieved success. One of the most 

important features of Jalal's poetry is the reflection of society's issues and social 

conditionss. He had a restless and protesting psyche because of the many 

problems he saw. His protests, which mostly concern his social self, sometimes 

take on an ideological color and in this regard, he has been able to use the 

language of poetry to fight against injustices, oppression and poverty. In 

reflecting social conditions, he has been able to show the ugly face of his society 

in the form of poetry and a few short stories he wrote. In this research, which 

has been done in a descriptive-analytical method, using content analysis 

techniques, we try to interpert the problems of society in Jalal's poems. The 

results of the research indicate that Jalal's poetry is a diagram of suffering and 

persecution from his point of view on society and on the other hand he has been 

able to show the view of some social groups in his poetry. In fact, his poetry, as 

Lukach puts it, reflects the problems of his society. 
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Extended Abstract  

1- Introduction  
  Jalal Malekshah was born in "Malekshan" village 

in Sanandaj where he completed his education. He 

started composing poetry and writing stories in 

earnest at an early age when he discovered that 

poetry was a way to ease his pain and became a 

determined worker, writer and poet. From an early 

age, he published his poems and critical articles in 

many national magazines. His strenuous efforts in 

writing led him to join the Iranian Writers' 

Association (IWA), although he never published any 

of his books at that time. From a sociopolitical point 

of view, the outbreak of the Islamic Revolution in 

Iran in 1979 provided the conditions for Jalal, who 

had previously written in Persian, to write in 

Kurdish, his native language. In the same years he 

met the great Kurdish poet Hemin and, at his 

invitation, joined the “Serveh” (Nasim) magazine, 

which was published by Hemin, and their 

association lasted for about 14 years; meanwhile, 

Jalal continued his literary undertakings. Perhaps it 

is bold to say that after Hemin’s death, the years that 

Jalal worked on Serveh were the golden years of this 

magazine’s existence. 

Without a doubt, Jalal's poetry is one of the turning 

points of contemporary Kurdish poetry. The 

language of his poetry is firm, simple and 

unpretentious. Reflections on Jalal's life had a 

profound impact on his poetry and gave his poetry a 

special depth. Jalal uses poetry in two areas: 1. 

Expression of human pain, flaws of society, 

oppression and invasions by the rulers of the masses 

and social inequalities, 2. Expressing personal 

situations, mental reflections and anxieties of 

everyday life. 

2- Methods 
This paper aims to study the collection of Jalal 

Malekshah's poems titled “Zerey Zanjir Voshe 

Dilekan” (The sound of Captive words in Chain). 

This collection includes one hundred and twenty 

pieces of poetry that were written during the years 

1357 to 1380 AH (1977 to 2001). This research is a 

analytically-descriptively in terms of approach using 

the content analysis technique in which Jalal 

Malekshah’s poetry is analyzed through the looking 

glass of Goldman’s sociology of literary works. The 

sociology of literature is divided into traditional and 

modern methods, of which the latter is the main 

focus of this paper. 

3- Results 
Jalal's poetry, especially in the second area, is deep, 

consistent, considerate and based on his 

mythological and sociological knowledge so that his 

social observations and his understanding of the 

myths of the world set him apart from many other 

poets. Jalal's poetry has never yielded to any 

tradition or daily life, and this quality has made his 

poems novel and unique. Romantic love in Jalal's 

poem depends on freedom from tyranny, which is 

perceived as an obstacle to reaching his imaginary 

lover. Traveling and crossing from what is and 

reaching what should be is an integral part of his 

verse, and it cannot be separated from his poetry. His 

poetry is restless, rebellious and exasperated. 

Waiting, the futility of time and a kind of nihilism 

are perceived at the beginning of Jalal's poems that 

at the end, despite many pains and reflections, the 

poet continues to stand on his own feet, resolute and 

with self-esteem so that he is never ready to sacrifice 

poetry on the altar of bread and fame. His poems 

have been translated into English, Arabic, French, 

Persian and several other languages.  

 This approach, as argued, is the sociology of the 

content of literature, and “seeks to establish a more 

or less close link between the content of the 

collective consciousness of society as a whole or of 

certain groups and the content of literary works.” To 

put it another way, it is anticipated to “clarify the 

connection between the unity of artistic forms and 

the social conditions of their origin, or the 

connection between the structures that govern the 

world of works and the structures of collective 

consciousness or the worldview of social groups and 

classes.” Goldman believes there is a reasonable 

relationship between structures of artistic forms and 

the social conditions of their origin. It therefore 

attempts to show how the historical situation of a 

social group becomes a literary construction through 

the author's worldview. Thus, the text must be 

interpreted and, on the other hand, it must be 

elucidated in the comprehensive social structures. 

The theoretical foundations constitute the first 

section of this article. Next, the Kurdish poems of 

Jalal Malekshah are examined and classified, 

followed by a brief interpretation of each of his 

social poems, using the technique of content 

analysis. Finally, the poems are analyzed in their 

social context. The poems can be categorized into 

six topics, including 1. Tyranny and oppression, 2. 

Life, 3. Politics, 4. Love and passion, 5. Struggle and 

6. Homeland. This study aims to study topics 1, 5 

and 6 and to study poems from the perspective of the 

sociology of literature.  

4- Conclusion 

In fact, "The sound of Captive words in Chain" is the 

statistical population of the study. Addressing these 

issues does not necessarily mean that political and 

romantic poems and other poems of Jalal Malekshah 

have nothing to do with society, the study can not 

cover all the abovementioned topics. To this end, 
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three topics are divided according to the various 

contents and are briefly interpreted. The findings 

show a connection between poetry and society, and 

between the structures that define the world of 

Malekshah's poetry with the structures of collective 

consciousness or the worldview of social groups and 

classes. In general, Jalal's poetry reflects the 

concerns of people contemplating inconsistencies, 

disorder, ugliness, oppression, poverty and injustice 

in society, and Jalal, voluntarily or involuntarily, in 

explicit or sometimes symbolic language, could 

represent this people. The poet cannot sit still as he 

sees the oppression, injustice and inconsistencies in 

his society. He tries, to reflect them in the form of an 

eternal poem. In conclusion, according to Goldman, 

the historical situation of the social groups of the 

people of Jalal society has become an artistic-

literary structure through the poet's worldview. 
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-ملکشا، جامعهجالل  های کلیدی:واژه

 شناسي ادبيات، جورج لوکاچ، شعر کردي.

 چکیده

( از شاعران نوپرداز کرد زبان است که تجربۀ شاعرانۀ او به قبل از انقالِب 0311 – 0331جالل ملکشا )

سرود و با آنکه سن و سال چنداني نداشت، به دليل گردد. او در ابتدا به زبان فارسي شعر ميمياسالمي بر

توانايي خاصي که در نوشتن از خود نشان داد، توانست عضو کانون نويسندگان ايران شود. پس از سقوط 

دي روي آورد رسلطنت، با توجه به شرايطِ پيش آمده و فضاي حاکم بر جامعۀ کردي، به سرودن شعر کُ

هايي به دست آورد. يکي از مهمترين ويژگيهاي شعر جالل، بازتاب مسائل جامعه در و خيلي زود موفقيت

هاي او که بيشتر به آن است. او به دليل مشکالت فراواني که ديد، روان ناآرام و معترضي داشت. اعتراض

گيرد و توانسته است در اين رابطه، از زبان گردد، گاه رنگ ايدئولوژيکي به خود مياو برمي« منِ اجتماعي»

ها و فقرها بهره ببرد. شعر او بازتاب جامعۀ اوست و به ها و ظلمها و ستمعدالتيشعر براي مبارزه با بي

است چهرۀ زشت جامعۀ خود را در قالب شعر و چند داستان کوتاهي که نوشت، به نمايش  خوبي توانسته

تحليل  اي و تکنيکتحليلي، با استفاده از منابع کتابخانه -ه روش توصيفيبگذارد. در اين پژوهش که ب

محتوا انجام شده، سعي شده است به بازتاب مسائل جامعه در اشعار جالل پرداخته شود. نتايج پژوهش 

است که از نگاه او بر جامعه رفته است و از  هاييرنجحاکي از اين است که شعر جالل نمودار مصائب و 

هاي اجتماعي را در شعر خود نشان بدهد. در واقع شعر او است نگاه برخي از گروه يگر توانستهطرف د

 ، بازتاب مسائل جامعۀ اوست.گونه که لوکاچ گفتههمان
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 و بیان مسئله .مقدمه1
 اتي و ادب اتي  جامعه از ادب گاهيچهکند که يما آشکار م يبرا يخوببه ،گوناگون يِهامختلف و زبان يِهادر دوره ي،آثار ادب ۀمطالع

ه گفته است ک يدرستبه «سارتر» .کنديتر مروشن ما يمسئله را برا نيا ،نظم و نثر يِ ل در آثار ادبتأم  .انداز جامعه جدا نبوده

 ،آثارشان در نوشتنِ سندگانيبدان معناست که همواره نو ني( ا011: 03۱۱)سارتر، «سديبنو خود يبرا يندارد که کس قتيحق»

که  گونههماننداشته باشد و  هاآن ينوشتار در سبکِ يريتأث ،ممکن است .رنديگيخود فرض م يبرا ،را از اجتماع يخوانندگان

درست  0.يسندهنو يب ۀدارد که نوشت يمعن قدرهمان ،خوانندهيب ۀا نوشتام  ،سنديو سبک خود بنو باذوقمطابق  ،دوست دارند

 3انيچون ساختارگرا ،اتينظر ياند و در برخآورده انيهم به م 2فل ؤسخن از مرگ م ي،ادب گوناگونِ اتِينظر منِيبه  ،است که امروزه

 زين ييهاهيا در نظرام  ،شودينهاده نم عيوق ،متن فهمِ يبرا يعنوان عاملبه ، به مؤل فگريد يو برخ 4گادامر يِفلسف کِيو هرمنوت

 داستانِ »در  «مسکوب شاهرخِ» .شوديداده م يدو چندان تي از جامعه اهم يجزء مهم  عنوانبه نندهبه خوا ،که متن محور هستند

 هچنان محکم و استوار است ک ،اتيجامعه و ادب نِيب ۀکند که رابطيمسئله اشاره م نيبه ا يبه خوب ،«اجتماع و سرگذشتِ  اتيادب

 دعوض شو اتيو ادب سندهيو نو رشاع يِاجتماع باعث شد که نقشِ ،تيمشروط ۀجيدر نت ،محسوس جامعه راتييتغ في المثل،

و  اتيادب رِيناپذ ييجدا وندِيپ .ميشاهد باش سندگانيشاعران و نو را در سبک و روشِ يديجد راتيي( و تغ0: 03۳۱)مسکوب، 

اشته دو برهان  ليبه دل ازياست که ن يزيتر و آشکارتر از آن چوشنر ،نداشت هينظرشکل  ،گرچه مانند امروز ،جامعه در گذشته

در  يه مسائلب يآثار ادب ۀبامطالع ،پردازانهيناقدان و نظر .به خود گرفته است يگريد ليشکل و شما ،مسئله نيامروز البته ا .باشد

دست يابند. ادبيات کردي، به ويژه ادب معاصر کردي،  يهتوج  جالبِ اتِيبه نظر ،توانستند هاآن که از دلِ بردند يپ يادب متونِ

نويسندگان، هر اندازه که با جامعۀ خود در پيوند کند. شاعران و غالباً مضامين خود را از جامعه و تحوالت گوناگون جامعه اخذ مي

توان گفت در ميان شاعران باشند، آثارشان، به همان اندازه متأثر از جامعۀ آنان است. جالل ملکشا از کساني است که تقريباً مي

ر زيستگاهش، او را هم نسل خود، بيشترين توجه را به جامعه و مسائل جامعۀ خود داشته است. اگر دردي و مشکل و مصيبتي د

 بينيم.آزار داده، بازتاب همان مسأله را ما در يک يا چند شعر از شعرهايش مي

 پیشینۀ پژوهش -2
  های تجربی: پژوهش2-1

که  است شدهنوشته يو مقاالت و رساالت فراوان هاکتاب ،و اجتماع اتيرابطه ادب يطورکل و به اتيادب يشناسجامعه ۀدربار   

با موضوع مورد بحث  ،به عالوه .خواهد بود يلمفص  يِخود کتابشناس ،مياشاره کن هاآناز  يتنها به تعداد محدود مياگر ما بخواه

است که  نيا ،امر قتيحق اشاره کنيم، اشعار جالل ملکشا يشناسجامعه نهيشيپبه ا اگر . ام داردن يتناسب نهيشيبه عنوان پ زيما ن

اشاره شود که درباره شعر  اثرِ پژوهشيالزم است به دو  نجايوصف در ا نيبا ا .صورت نگرفته است يرابطه کار نيتاکنون در ا

 کنيکِ ت هايه)شيو ،«مەلەکشادا جەالل کوردییەکانی شێعرە لە هونەری تەکنیکی ەدگارەکانیئ»، مقالۀ لجالل نوشته شده است: او 

ماره ش ،«يکرد اتيپژوهشنامه ادب» هيو همکارانش است که در نشر يمان دشتعثمشترک  کارِ( ملکشا جالل کرديِ  اشعار هنريِ

ه در اشعار جالل ملکشا استفاد هنري، که از نظرِ ييهاکيمقاله به تکن نيدر ا سندگانيچاپ و منتشر شده است. نو 031۳سال  ۶

که  «شاملکاشعار جالل  ييمحتوا ليتحل»با عنوان  ياعدخانم شبنم س ،ارشد يرشناسنامه کاانيپا ،نيهمچن .انداشاره کرده ،شده

 
ن تقاضا و سوگند از م يدو به ق يدآورده است که بارها به اصرار و تاک يانبه م يسخن از خوانندها پله پله تا مالقات خداکوب در مقدمه کتاب  ينزر ينمرحوم عبدالحس -0

 يشما آقا دگوينيآن معترض م کند و يم يدتررا شد شبکنم و گاه اعتراض ياندار تر و روشن تر ب يلتفص ييهانوشته ها را به زبان ساده تر و عبارت ينکند ا يدرخواست م

 دهيشما را بخوانند و بفهمند با وجود اعتراضات عدد د يحق دارند نوشته ها يرههم مثل بنده و غ يگراند يسيدو پروفسور بنو يسانسيهعدد ل يک يفقط برا يدنبا ينکوبزر

 يباز اد يکدکن يعيشف ين( همچن03-00: 03۳3کوب،  يننوشتن من است )زر سبک ينفشارند که ا مي يمطلب حاو ينکوب او همواره بر ا ينبه نوع نوشتار مرحوم زر

 يشعر را برا نيکه من ا گويديدر پاسخ م يببشود آن را بخواند و اد يداخواننده پ ييتنها يدشا يمچنان دشوار است که اگر بگرد يبکند که فالن شعر اد يم ياد يشابورين

 .(0۶1 :03۱1 ي؛کدکن يعي)شف امآن خواننده سروده
ر شود نبايد به مؤلف نظر کرد و دگردد آنان بر اين باورند که دربررسي متني که نوشته مياي است که به ساختارگرايان به ويژه روالن بارت بر ميمرگ مولف نظريه -2

روي کاغذ نوشته شد، از دست مؤلف خارج شده و معاني متعددي را واقع متن تا زماني که گفته نشده و بر کاغذ نوشته نشده، در اختيار مؤلف است اما به محض آنکه بر 

 توان به متن داد.مي
3 - structuralists 
4 - Gadamer 



 

  71                                   )مورد مطالعه: اشعار جالل ملکشا( یدر شعر نو کُرد یاجتماع یطبازتاب شراجمال، احمدی، 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 63-28، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 ۀنياست که در زم يگريکار د ،دفاع شد يجمال احمد يآقا ييبه راهنما ،واحد سنندج يدر دانشگاه آزاد اسالم 031۳در سال 

 يارجالل ملکشا تاکنون ک اتيا اجتماعيو  ياما درباره جامعه شناس ،است رفتهيصورت پذ يو علم ياشعار جالل به شکل دانشگاه

  صورت نگرفته است.

ه ک ستين يامر ،متن با خارج از آن ۀرابط .خود را دارد سرگذشتِ ي،ارشتهنيب اتِينظر رِيهمچون سا اتيادب يشناسجامعه 

 طيشرا ايف و مول  يِشناسروان اينامه يزندگ امتن ب ۀرابط ۀمسئل»بلکه  ،شود دهيد ياجتماع پردازانيهنظر صفحاتِ يدر ال ،صرفاً

 يايکه جو هاآننه  ،را داراست و امروز شيخو تي همچنان اعتبار و اهم ،او تِي خالق حاکم بر آفاقِ يِ و فرهنگ يو طبقات يمياقل

ساخت  ۀرکه به جستجو دربا هاآننه اند و مطالعه گونهينا دشمنِ ،فعصر مول  يو اقتصاد يخيتار طياثر با شرا کي يپنهان روابطِ

 تواند مصداقِ يم ،هاروش نياز ا هرکداماند که افتهيدر کين ي،هر دو سو .مطالعات گونهآن منکر ،پردازنديو صورت و بافت م

 يِ ادو اقتص يخيتار طيها را با شراصورت ياند در مواردتوانسته ني کهچند ت ،ليدل نيباشد و به هم اتيدرست در ادب قِيتحق

ي و در آثار ادب يِاجتماع مطالعاتِ ۀکارها را در حوز نيترمهم ،مرتبط کنند ي،زندگ :ترستردهگ اندازچشمو در  هاآن شيدايپ

  .(ستي: ب03۳3 ،يکدکن يعي)شف «اندعمالً انجام داده ،اتيادب يِشناسجامعه مواردي

 ياجتماع يبا نهادها شيهاوندياز منظر پ اتيادببه نام  ي(کتاب0۱0۳) مادام دوستال ،که صورت گرفته ييهاپژوهش يبر مبنا
ه هم منظم ب يِبررس کيو جامعه را در  اتيادب مِياست در کشور فرانسه که مفاه يکوشش نينخست ،شکيکه ب ساختمنتشر 

 -01۳0) )2جورج لوکاچ ،(0۱2۱ -0۱12) 1تن تيپوليچون ه يکسان ،پس از مادام دوستال .(00: 03۱۶ ،تي)اسکارپ دهديم ونديپ

 تي ماه ،نژاد ۀسه کلم ،تن که با نام او تيپوليه ( قابل ذکرند.0۱1۱ -01۳۱) 4ني( و باخت0103 -01۳1) 3گلدمن نيوسل ،(0۱۱۱

بود  يگريد تيشخص، (4۳/ 0: 03۳۳)ولک،  داننديم اتيادب يشناسجامعه علمِ گذاريانبنو او را  شوديو زمان به ذهن متبادر م

 يريکارگهببا  سميزکه نا طورهمان ،ميباش توجهين بتِ يۀمسئله پرداخت. اگر به نژاد و زمان در نظر نيبه ا ل،که پس از مادام دوستا

 يِ ماعاجت رِبه جب باعث شد که معتقدانِ ،طيمح ۀغفلت کرد که مسئل دينبا ،خود دور کرد يواژه را از معن نيا ،يشهاجنگنژاد در 

 ،را صرفاً  ناند و تِآورده يرو سميتر به مارکسمطمئن اريبس ،ظاهراً يجيبا نتا تر،درست يليو تحل ترقيدق يروش در طلبِ  ،اتيادب

 تِ يواقع حِيصر گزارشگرِ ،اتيادب ،هاستياز نظر مارکس .(4۱اند )همان: دانسته اتيادب يواقع يِشناسجامعه دارِهيالو ط شاهنگيپ

 يجتماعا يآگاه آن را به انتقالِ و رسالتِ  رديگيم دهيرا ناد ياثر ادب يشناختييبايبخش ز ،انهينگاه جبرگرا نيا .است ياجتماع

 جهانِ و ادبيطبقات را به اثر  ورودِ ۀاجاز يو حت رديپذينمرا  يطبقات ها بر اثر تفاوتِدگاهيد تفاوتِ ،نيعالوه بر ا .سازديمحدود م

 ي)عسگر شوديم لياص اتيجامعه و ادب انيم ي،قيحق وندِيباعث قطع پ ،اتيادب يِستيمارکس يۀافراط در نظر .دهديآن نم يليتخ

 .(4۱: 03۳۳و حسنکلو؛ 

  : مالحظات نظری2-2 

خود را  ينظر او دکترا رياز شاگردان ماکس وبر بود و ز يکيکه  يمجارستان يو منتقد ادب ستيمارکس سوفِفيل ،جورج لوکاچ

آثار  ليدل نيو به هم دانديم يخيو تار ياجتماع يهاتيواقع کنندهمنعکسرا  اتيادب» کرد افتيدر نيدر فلسفه از دانشگاه برل

لوکاچ معتقد  .(31۶: 0313 ،ي)مقداد «آورديبرتر رمان به شمار م يهارا نمونه زاکهمچون سروالتراسکات و بال يسانيونرمان

امور ماوقع را عرضه  نيامور ماوقع و مناسبات ب ،علم ،خود يهابا صورت ،و هنر گذارديخود بر ما اثر م يِبا محتواها ،علم»است: 

 يهاوهيش ي،گزند متفاوتِ يهاوهيش و نديآفريخود را م ژهيجهان و ي،هر جان بيترت نيبد .ها راها و سرشتاما هنر جان ،کنديم

 و ساختارِ  يهنر اثرِ ساختارِ انياست که م يونديکه لوکاچ در صدد نشان دادن پ داستيپ .کنديخود را خلق م مخصوصِ يِهنر

 سميق به مکتب ناتورالمتعل  ،را خواه ييبورژوا اتيادب ي،دگاهيد نيوجود دارد. او با توجه به چن ،آن اثر است ۀننديکه آفر يذهن

صحه  ،است ياجتماع حِيصر تِيواقع ۀکه نشان دهند يستيرئال اتيدبشمارد و بر ايمردود م کسرهي ،سميسيمکتب رمانت ايباشد 

 . اوبود اتيادب يشناسجامعه انگذاريکه بن دانديم يکس نوليارا  ژاک لنار، لوکاچ .(۱3: 03۳۳و حسنکلو،  ي)عسگر گذارديم

 ،نداکپارچهيمنسجم و  ييو ساختارها سازنديرا م يهنر اثرِ ذاتِ ،که در نظر کانت و هگل يشناخت ييبايز يساختارها :ديگويم

 
1 - Hippolyte Taine  
2 - Georg Lukacs  
3 - Lucien Goldmann  
4 - Bakhtin  
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 يدگاهيد نيمهمتر ،که آمد يمطالب يبر مبنا .(۳1: 031۱د )لنار، نشويم ادهد ونديپ ياجتماع يبه ساختارها ،بار نينخست يبرا

و  لزاکمسئله است که آثار با نيبه خاطر هم .است يبازتاب مسائل اجتماع ،اتياست که ادب نيداده ا اتيکه لوکاچ درباره ادب

: 031۳ ترسون،ين و پداست )سل چلوکا همه آثارِ ۀمشخص «ببازتا»استفاده از اصطالح  .دانديم يهنر آثارِ نيامثال آن را بهتر

021) . 

 يِشناسعهجام پردازيهنظر ادبيات نظريات خاصي دارد. اين يشناسجامعهشناس ديگري است که در باب ، جامعهگلدمن نيلوس

 نشِ يآفر يِدر بررس ياساس عاملِ ي،خيتار سمِياليماتر يبرا»: ديگوياو م .روش اوست يکند که مبنايم انيرا ب ياصل ،اتيادب

 زين هاينگرجهانو  هستندمتفاوت  يِهادر عرصه ،ينگرجهان يِنوع يِانهايب ،و فلسفه اتيامر نهفته است که ادب نيدر ا ي،ادب

شخص  ۀناميزندگ ي،ادب آثارِ يِدر بررس ،گلدمن. (12: 03۳۳ ه،يوتادي)ا «اندياجتماع يهادهيبلکه پد ،ستندين يفرد يِهادهيپد

 ييابيرا همراه با ز يفکر يمحتوا ،کند و در واقعيم ياثر بررس خودِ  نفسِ  مربوط به او را در کنارِ و مسائل گوناگونِ سندهينو

 يار ناصوابک ،کننديم کيتفک گرياز همد ي،ادب يهايدر بررس ،ه رادو مقول نيکه ا ياز نظر او کسان .رديگيدر نظر م ،ثرا يِشناخت

 يرهن اثرِ لِيعناصر تحل نياز مهمتر يکي شناختي،جامعه تشريحِ»، کرديرو نيبا ا .(201: 031۱)گلدمن،  ستين حيو صح کننديم

 يرايبه  ،سازنديرا ممکن م يهر دوران يو اجتماع يخيتار يهانديفرا ۀمجموع درک بهترِ ي،کيالکتيد است و از آنجا که نگرشِ

 يراه تنافيباز  ي،اساس ۀنکت ،وصف نيبا ا .تر روشن کردآسان زيرا ن هاآن زا رفتهيپذ يهنر و آثارِ ندهايفرا نيروابط ا توانيآن م

 يمورد بررس يِ خيتار اي يدر اثر ادب ،هنرمند اي ،سندهينو ياز رهگذر احساس فرد يو اجتماع يخيتار تيآن واقع ياست که در ط

 .(221: ان)هم «گر شده استجلوه

ارد که با قصد د شود،توصيفي با استفاده از تکنيک تحليل محتوا انجام مي –، که به روش تحليلي پژوهش نيدر ا سندهينو

که  کرديور نيا .شاعر کرد زبان بپردازد ،جالل ملکشا اشعارِ يِبه بررس ي،ادب نشيآفر يشناسجامعه اي ي،ادب يشناسجامعه کرديرو

که در مطالب  طورهمان نگاه، نيا .تدوخ ميآن نظر خواه ديجد دگاهيبه د ،شوديم ميتقس ديو جد سن تي خود به دو قسمتِ

کل  يِجمع يآگاه يمحتوا انيم ،فشرده شيکماب يونديبر آن است تا پ» است و  اتيادب ييمحتوا يشناسجامعه ،بود آمدهيشپ

 وندِيپ» :شوديکوشش م ،گريد انيبه ب .(4۱: 03۱1)گلدمن،  «برقرار سازد يآثار ادب يخاص و محتوا يهاگروه يبرخ ايجامعه 

ر آثا برجهانحاکم  يِساختارها انِيم وندِيپ ،ترقيدق ان، به بيهاآن شيدايپ يِاجتماع طيرا با شرا يهنر يِهاصورت وحدتِ انِيم

 نيا انياست که م دهيعق نيبر ا گلدمن .را روشن کند ياجتماع ها و طبقاتِگروه يِجهان نگر اي يجمع يِآگاه يِرا با ساختارها

 قياز طر ي،گروه اجتماع يِخيتار تيچگونه وضع ،دارد تا نشان دهد يرو سع نياز ا .وجود دارد ريدرک پذ يارابطه ،دو ساختار

 نيبا ا ي،متون ادب يما در بررس ني(. بنابرا۶3: 03۱1پور، ميو کر ي)فاضل شوديم يادب يبه ساخت ليتبد ،سندهينو ينيجهان ب

 ياعجامع اجتم يآن را در ساختارها بايد گريشود و از طرف د ريمتن تفس ديبا ياز طرف :ميمسئله و کار مواجه هست وبا د کرديرو

 .کرد حيتشر

 روش پژوهش -3
ندي ببر اساس منابع مورد وثوق، اشعار کردي جالل ملکشا بررسي و طبقهدر انجام اين پژوهش پس از نوشتن مباني نظري، 

 رانجامدهيم و سشوند، سپس از يکايک اشعار اجتماعيِ او، با استفاده از تکنيک تحليل محتوا، تفسير مختصري به دست ميمي

ي زنجيري وشه زره»ا، بر مبناي کتاب جامعۀ آماريِ اشعار جالل ملکش. پرداخت خواهيم اجتماعي ساختارهاي در اشعار تشريح به

هاي اسير( است که در اين بررسي تماميِ اين کتاب شعر بررسي شده است. به همين منظور، همۀ )صداي زنجير واژه« کانديله

محتوايي کرديم و در آن محتواها اشعار را بررسي و  يبندطبقهرا  هاآناز نظر محتوايي بررسي شد،  کهيوقتاشعار کرديِ اين اثر 

ود شبندي ميشود، اشعار جالل در اين کتاب شعر، از نظر محتوايي در شش گروه طبقهطور که اشاره ميتحليل کرديم، اما همان

 دانيم.  که ما سه گروه از اين شش گروه را براي مقصد و مقصود خود کافي و وافي مي
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 ا هتحلیل یافته -4
استبداد و خفقان، زندگي،  عبارتند ازبندي کرد. اين موضوعات توان آن را در شش موضوع طبقهبا خوانش شعر کرديِ جالل مي

خواهيم پرداخت و آن را از منظر جامعه شناسي  ۶و  ۱و  0سياست، عشق و شور، مبارزه و وطن. در اين بررسي ما به موارد 

اين موارد به هيچ عنوان به اين معنا نيست که في المثل، اشعار سياسي و عاشقانه و ديگر  کنيم. پرداختن بهادبيات بررسي مي

شود، اين بخش از اشعار جالل ملکشا ربطي به جامعه ندارد، بلکه مراد اين است که براي آن هدفي که در اين پژوهش دنبال مي

گانه را متناسب با محتواهاي گوناگون تقسيم بندي کرده و اشعار کافي و وافي به مقصود است. به همين منظور ما موضوعات سه

 پردازيم.دهيم و به تفسير مختصر آنها ميدر زير مجموعۀ آنها قرار مي

 استبداد و خفقان :4-1

 کشتِن اندیشه :4 -1 -1

ا ام گذارد،نمايش ميي مختلف به هاپردهخفقان را در  او جالل ملکشا، در باره استبداد و خفقان اشعار فراواني سروده است.

 «ساترگهمه»در شعر  خيزد.ايستد و با آن به مقابله برميجالب اينجاست که روح سرکِش جالل، در برابر اين استبدادها مي

ه آيد و کشتداند که در پيِ رگبارهاي متواليِ گلوله، پر و بالش در هوا به رقص ميانديشه را کبوترِ تنهايي مي )هنگام مرگ(

گذارد، شعر نيز در اين ميان، پرندۀ خفقان را در آسماني ُقرق شده و در زميني که قلمرو تفنگ است به نمايش مي او شود.مي

اين بي پناهي شعر، نشانۀ آوارگي و بي پناهي انديشه است که در آسمان قُرُق شده به بند  ؛ واست که پناهگاهي ندارداسيري

 کند:داند که با هر نوع آزاديِ انديشه مخالفت مياي بسته ميرا جامعهشود. شاعر در اين شعر جامعه کشيده مي

ویهکات/ه اسڕڕنانهرۆر /ه هماهدهمهباوههسڕڕ ی /هب هدهندیشڕڕ نیایه  ڕوبالیهکۆتریهت ن/هپ ک سڕڕژ ئه  رهالوههدهن/هل هه ک سڕڕژ ئه  ده
 ناهبۆکامهدێڵدههبباتپ /سڕڕات /هبۆک بهبفژبرگ مهم هێشڕڕ /هنا ێنێهل جێیهب رک ههێالن لێکیهسڕڕکۆک /هه نگ/هشڕڕیمرم مژویهتف ڵ ر 

 (012: 03۱3ملکشا، )

/ .. . رقصد/ آسمان قُرقي انديشه در هوا ميهانتبرند/ پر و بال کبوتر رگبارگلوله است/ رگبار گلوله/ از هر سويي يورش مي

در اين هنگامۀ مرگ/ به کدام سمت پرواز کند  داندينمزمين قلمرو تفنگ/ و شعر مرغي اسير است./ هرکه از آشيانه بيرون آيد/ 

 و/ کجا پناه برد!

 حرکت.جامعۀ ایستا و بی4-1-2

آن ي پرداخته است، به برخي از مفاهيم اجتماعي و تا حدودي سياس شاعر )گل هميشه خندان( «رێنندهخ هڵگ »در شعر 

هي بليغ تشبي با شعر کند.از نماد و سمبل نيز استفاده ميگاه خود، آيد، او براي انتقالِ مفاهيِم ذهنيگونه که از شعر شاعر برمي

باراني  ين حرکت، خود نشان از نازايي آنها است.ا و که نمادي از باروري و زايايي هستند، در حال حرکتند. ابرها شود.شروع مي

ا، هين شکوفه ندادنِ شاخههمچشم مانند کرده است.  به را با استعاره مصرحه، هاشکوفه، جاللنيست تا درختان، شکوفه بدهند. 

 نشان از نازايي و مرگ و نيستي دارد.

 (04همان: ) کانهگش هرسرن!/هدێرهێکهناترووکی وه!ه/هچاویههیچهشاخ ێنێت کش کانهدههورختیهه دره

 زند/ درختان همه نازا هستند!اي پلک نميخورد/ هيچ شاخهدرخت ابرها تکان مي

ود رزنبور عسل مي سراغ او در ادامه، بالفاصله پس از آن که از نبود گل و شکوفه، احساس ناراحتي و اندوه خود را ابراز کرد،

تي وق تواند براي خود عسلي به بار آورد.عسل نيز نميي در اين مصيبتِ رخ داده، زنبور ول ها تغذيه کند.که بايد از شهدِ گُل

 از وند.شنيز از باروري و وصال محروم مي هاگلاستفاده کند، دلدادگان  هاگلاي نباشد و زنبورعسلي نيز نتواند از شهد شکوفه

اند تويم ته(گهڕ)زهکافر هاي ين زنبورا داري کنند.يدان براي زنبورهاي کافر باز خواهد شد تا به ميل خود ميدانم طرف ديگر،

هستند. به همين دليل است که جامعه دچار  هايخوبو  هايکيننمادي از نيروهاي اهريمني در جامعه باشد که هميشه مانع انجام 

 شود:توقف شده و هيچ حرکتي در آن ديده نمي

 (04)همان: /هچ ێردههوریهژوێنگ هیانهت هنی هخ ێروژوورهت ،هڕگ /هب هی هکترناگ هینن/ه ههڵدێرهوگ هوینیه  هیه اوبارههێئهل هم
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 اند./ زنبورهاي کافر ميعادگاه اين عشق را بستهرسانندينمبه هم  زنبورها خيلي وقت است شيرۀ عشق درخت وگل را/

 گيرد. باد جنوببهره ميکند، وزد و حيات را بر زمين نابود ميکه غالباً در پاييز مي جنوب بادِجالل در ادامۀ شعرِ خود از نمادِ 

و  مغ اند. جالل در انتهاي شعر،تواند باشند، کوچ کرده و ترک ديار کردهکه نماد معصوميت نوع بشر مي هاپروانهيدن گرفته و وز

 . (0۱کند )همان: اندوه خود را بيشتر ابراز مي

 . ستم ستمگران و مقاومت شاعر4-1-3

 شعر .است )دستور( «رمانف »شعر  به موضوع استبداد و خفقان پرداخته است،يکي ديگر از اشعار ملکشا که به نوعي 

 در اين شعر ياغي است. او ايستد.، از آن دسته شعرهايي است که در برابر فرمان و دستور جب اران و مستکبران مي«رمانفه»

گويند، نه صحيح و را آنان مي آنچه .اي که هيچ مالحظه و پروايي در مقابل ستمگران ندارديسرکش و عصيانگر است. سرکش

د و دهنمقابل، اندک امکاناتي به او مي در شود.ي از جانب ستمگران آغاز ميفرمان با« فرمان» شعر پذيرد.داند و نه ميمطلوب مي

ين فرماني که لاو  کنند آن چه را آنان دوست دارند، بنويسد.و به او امر مي دهنديمقلمي به او  و خواهند او را تطميع کنندمي

ه اي ککه نماد تاريکي و ظلم و استبداد است مدح کند و نور و گُل و خورشيد را به گونه را« شب»دهند اين است که شاعر مي

 :مرسوم است براي مردم به شعر کشد

هگ ڵهۆنی...ه/هبهسروشتی هاڵت وهمنگ/هل  هوهستم!ه/هوتیان:هبن وس هش دههدێی هۆیانست همدههێکیمڵ ێخستم/هر ڕهبۆهێکیانخرێی 
 .(81)همان: هبگر  همارتاوهدهه وههوتیشک

واز  در اين سرزمين طبيعي است/ هاشبآموز به دستم دادند/ گفتند: بنويس تاريکي زيراندازي برايم انداختند و/ قلمي دست

 آيد.هر سوي بوي گل و نور و مهتاب مي

يا و اشق همه چيز وارونه شده، به جاي آنکه پاکان و سعادتمندان به آسمان پرواز کنند، امروز کند:ام ا جالل منتقدانه بيان مي

 البته آسمان در اينجا نمادي از پيدا کردن موقعيت اجتماعي و اعتبار دنيايي است. روند.بدکاران به آسمان مي

ي از اق با همۀ پاکي و صداقتش، نشانهفرمانِ ديگر اين است که جالل بايد آسمان را قلمرو حکومت مستکبران بداند و عش

 ها خيال و خوابي بيش نيست.همۀ اين زيبايي ؛ وعصيان

ر /هیه اسنانیهب ڕووچک ب ڕب وهرۆژهوبێنیهگ ڵهۆنیوین،هچیایهیاخیهب ون /هب/ه  ڵ ویهیاسایهدێمره ڵوتیان:هبن وسڕ ه اسڕنان/هر 
 (0۱)همان:  !ڵ یاون ،هخ لیای ،هخ خ 

 بنويس آسمان قلمرو قانون کرکس است/ بوي گل و ديدار روز و پرواز پروانه/ خواب و توه م و خيال است.گفتند: 

را تشويق کند که در  همه و آخرين فرمان و دستور اين است که جالل همه چيز را در حيطۀ قدرت کرکس ستمگر بداند 

 وصف کرکسِ ستمگر مد احي کنند.

 )همانجا( خ ێی ه.../هیاسایهڵوتیان:هبن س هیاسایهدێ

ا کند و بگُلي را قلم مي شاخه رود از اين روي،ام ا از آنجا  که جالل شاعر آزاده و مستقلي است، زير بار ستم ستمگران نمي

 نويسد:خون بلبل مي

ه. ەویندێرەهخ ێیهران ونی/ه ا ێدیهوه اسنانهوهگ ڵ/هدڵدێرەهخەوشیهبێهیاسایه ەوین:هن وسیم/هباڵندەیەهڵەمژەوی اسنانهر 
 ... آسمان قلمروپرنده است/ و عشق قانون معصومانۀ دلبران/ گُل و آسمان و آزادي/ قانون خداي عاشق است

شود. هالکو، نوۀ چنگيز است که از گونۀ آن دسته اشعاري است که با نمادي از استبداد و خفقان آغاز مي نيز «شیمرهتا ه»

 از جنس استبداد ين بار ام ا،ا ، سمبل هر مستبد ديگري است.جالل شعر درو کُشتارهايش در تاريخ ثبت است؛ و  هايستمگر

ينجا نوادگان هالکو، اشعار ا در آيد.اين شعر نيز به ديد مي درزدن شعر که در حملۀ مغول امر آشکاري بود،  آتش ديگري است.

 دهند که او نبايد چنين اشعاري بسُرايد:زنند و نشان ميپر محتواي شاعر را آتش مي

 (021)همان: ک ژێن!وش هێئنیجب وهوتیانهپئێند/هب کاننا/هن رهشیمرهس هب هێ/هکاتۆالکۆخانکانیههڕهک 

 پسران هالکو/ زماني که بر شعرهايم نفت را پاشيدند/ جشن کشتن واژها بر پا شد!



 

  67                                   )مورد مطالعه: اشعار جالل ملکشا( یدر شعر نو کُرد یاجتماع یطبازتاب شراجمال، احمدی، 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 63-28، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

هم زمان بايد شکنجۀ شالق  بلکه بيند،شود و عذاب ميتنها از سوختن اشعارش اندوهگين مي نه ،شاعر اي،در چنين هنگامه

 و دستبند را نيز تحم ل کند:

 .)همان(هۆژێکررمی،ه  ستیهه ن /هدهڵر کهچ بچ هوهل ک هیب ڵ/هک  نمکانیهخ همیهناب هماریهرامچیهده

 کرد.و خُرد مي ديجويممار تازيانه، دهان برچشمه خونم نهاده بود/ دندان دستبند چون شغال/ دست هنرم را 

 زند که:ايستد و با صداي رسا و بلند داد مياز فرياد باز نمي جالل اينجاست که با وجود همۀ اين آزارها،

تواند کوه فرياد را در خود طعمۀ خود کند/ و مگر مرداب، ميتواند اشعار مرا گانم/ هزاران شعلۀ آتش، نميمن شاعر بيچاره

سوختند،/ دست مغزم/ در ميان خط خشمگين دلم/ واژۀ تازۀ شعري ديگر مدفون سازد؟/ در آن هنگام که اشعارم،/ در آتش مي

 کاشت.مي

 ... سروديممحزون و عصباني من شعري تازه  خاطر شد،از اين روي در همان وقتي که اشعار من سوخته مي

اي ديگر، آشکار کنندۀ اوضاع و احوال دروني شاعر منبعث از ناهنجاريهاي اجتماعي تواند نگاهي ديگر و از زاويهاين شعر نيز مي

  دهد.باشد که در زيستگاهش رخ مي

/هچیایههاوێرل هناوهێت ێن  هیک هڵندهگ هۆمی/گێنێکانمهناسڕڕڕڕ وتمنهشڕڕڕڕا یریهچ هوسڕڕڕڕاوێنم/هه ه ێرک ێن ویهپرل ه اگر/هشڕڕڕڕیمره
هییهشڕڕڕیمریهتا ه/هوشڕڕڕ ڵنایهدت وڕههێکی/هل هناوههێشڕڕڕکمسڕڕڕتیهمررچان/هدهڵئ ه هژدێناوهگکانم/هل مرهێوهکاتاشڕڕڕرهل /هه ۆیابخنکێنێ؟خ
 .  (020و 021همان:) چان  

 . خفقان اجتماعی4-1-4

را در يک پرسش خالصه کرد و آن اين است توان آن که مي هايي استها و پرسشسؤال مجموعه)پرسش(  «پرسیار» شعر

ين پرسش نشان از اندوهي دروني ا دهد؟که: چه کسي اجازۀ شکُفتن دوبارۀ گُل و ورود به سال جديد با بهار دل انگيزش را نمي

هيم و ، شاعري نيست که مفاجالل الشعاع خود قرار داده است.ي جانکاه که تمامي زندگيش را تحتاندوه دهد.در دل شاعر مي

ز، کامالً انتقادآمي مضامين شعريش، صرفاً، درچشم نرگسِ يار و زلف کمند او و لب لعلِ معشوق خالصه شود، بلکه او با نگاهي

، «زمستان» پردازد. شعر، داراي نمادهايي نيز هست.پروا به ابراز احساسات خود ميکند و بيهاي محيطي را دنبال ميجريان

يدي و يأس هستند. خورشيد، عامل مهمي براي شکفتنِ دوبارۀ گل در بهاِر مانا نمادهايي از خفقان،، هر سه «تاريکي»و « شب»

از  ي آلودههابرفهمين دليل است که نه  به گويي کسي جلوي حرکت، نور و حرارت خورشيد را گرفته است. ا؛ ام  زندگاني است

 شود:روند و نه زمستانِ مرگ تمام ميبين مي

)همان:  وه؟! ت نات هکاو   یادههبتاده ۆه/هبکرم هژل فرههپمهب یه  /ه  ناپشڕڕڕڕڕڕڕک ب؟هڵێگ ۆهیهب   /؟یهگرت وهتاورهه ب هێک

021).  

 شود؟شود و آب نمي؟/ اين برف پُر از کرم/ چرا مدام زياد ميشکفدينمچه کسي جلو آفتاب را گرفته؟/ پس چرا گُلي 

اميدي شاعر از اجتماع خود دارد. برفي پُر از کِرم که يخبنداني طوالني شده است و ا، نشان از خفقان و نهاپرسشتمام اين 

گشايد، شايد غر ش و آذرخشي باشد که قفلِ زنگ زدۀ اين در دوباره مي آنچه که در بهار، زندگي راظاهراً خيال آب شدن ندارد. 

ظلماني را به عنوان گستردني بر روي خاک اين سرزمين يي دست سياهي، گيسوان سياه شب گو طرف ديگر، از را بتواند باز کند.

 گسترانيده است.

هش/ستیهرهوه/هکامهده ت رک /ناکرمهدهنگهگرت ویه  ژههێرگیز/هر فله هێبورههتریشڕه هن ه وههڕبن/هب هگ ڵ ر یهسڕاردیهسڕیاسڕاوه
 .(021)همان: همهخاک هرست وهویه  رێی هخیهخ ۆهوگاری/هبرئیهتاریکیهش 

/ کدام دست سيه، موي تاريک ديگشايمفصل سرد سياه سال است/ قفل زنگار گرفته اين سال را تنها رعد و برق است که 

 شب را/ براي خواب اين خاک بافته است؟

ين را به انساني تشبيه کرده است که گويي گلويش زم او کشد.هنري مرگ زمين را به تصوير مي کامالًدر پايان شعر با تصويري 

تواند نفس بکشد. تمامي اينها نشان از خفقاني اجتماعي دارد که کل جامعه را فرا گرفته است و اميد به اند و نميرا محکم بسته

 گشايش سالي تازه را از زندگي مردم گرفته است.
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 .(021همان: ) دێخست وه!هیتا ههڵییهساروێ هدههێساوه/هکپ یهخاکهح ناس /هه چن هبویهگرروویه هگ 

 اند/ چه کسي درهاي سال تازه را بسته است؟!اند/ نفس خاک را گرفتهگلوي زمين را بسته

راز در زبان کُردي به معناي داستان نيز هست و در اينجا  شود.گو نقل مييتي نمادين است که از زبان مادري قصهروااين شعر 

ند که کو مصيبتي نقل مي حادثه اي واقعي پرداخته است.نقلِ قصهگو به ي قصهمادر ي غم انگيز و دردآور است.داستانسخن از 

 است. اندوهي ابدي که طراوت و نشاط را از جامعه گرفته است: شده يرجامعهگگريبان

ههێدیهێکسڕڕڕڕڕات!ه/هکارهدێماب وهۆشنگ/هددههێ/هدێیکمهبچ و؟هکێههاتهێوتا/هکشڕڕڕڕڕ ه نێدوهیب وه...ه/هل هرێ ههک هۆنی هچێد
 .(0۶۱همان: ) !ێنێرک شیه اسنانهبشچاویهگ ههات/ه  هێدی

اي آرام مادر چگونه بود/ در داستان ديشبت/ چه کسي آمد و چه کسي رفت؟/ مادرم ساکت/ درمانده و محزون بود/ حادثه

 آمد که چشم زيباي آسمان را آشفته کند.آرام/ مي

ياهي س ابر دهد.ي سياه را نشان ميابر با اشاره به آسمان، او بار است که مادر قصد بازگو کردن آن را ندارد.مصيبت چنان اسف

 همچون د،غُر سياه با رعد و برقي که برفراز روستا مي ابر که نمادي از تاريکي و مصيبتي است که بر جامعه استيال يافته است.

 رودبُرد و همه جا در تاريکي فرو ميماه را برفراز کوهي سر مي سرانجام و رودشمشيري به ذبح ماه، به عنوان نماد روشنايي مي

هايي چون: ابر و ماه و شمشير به خوبي استفاده کرده و تالش کرده است ظلم و دجالل ملکشا در اين شعر، از نما. (0۶1)همان: 

و نور  روشناييبَرد. يعني استبداد را که تاريک و ظلماني است، به شکل ابري سياه نشان دهد که چگونه ماِه کامل را از بين مي

کشتن ماه که همان روشنايي است در شعر ديده  ۀتوطئ در اوج غم است. خفقان و ظلم و تاريکي، شعر برد.اميد را از بين مي

 شود.مي

 ممنوعیت عشق و آزادی :4 -1 -5

چون آزادي گرفته گويد که دامن عشق را هم ، از خفقاني سخن ميجالل يا آفتاب رو به زوال، «ڕپهردهزه ريۆخ» در شعرِ

آرزوي مرگ  شاعر کنند،يني که صدا کردن منع است و نام بردن از معشوق ممنوع است و فريادها را خفه ميسرزم در است.

اند. چرا که به هر سويي نگاه يي که در پاييزِ زندگي بر او روا داشتههاظلمآورد. از براي در زندگي، بهار را به خاطر نمي او کند.مي

 زا ۀ ظلم را ويران کند.قلع اين حال شاعر، اميدوار است که روزي آزادي، با بيند.، جز زندانبان و خبرچين کسي را نميکندمي

 ترسد روز آزادي را به چشم نبيند:طرفي هم حسرت آن را دارد که خود آفتاب دم غروب است و مي

هگرنڵڕڕدهنگمههڕڕ دهه نم،هشڕڕڕڕڕڕڕڕ کڕڕ هبڕڕانگڕڕ ه رمنڕڕاو
ه

هله ه ههێمنڕڕڕڕاوت هسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ کڕڕڕڕ  ڕڕڕڕ وت ههڕڕڕڕاوێرم هژنبردهن
ه

هدهدههۆنڕڕڕڕڕیبڕڕڕڕڕ هوبڕڕڕڕڕکڕڕڕڕڕ م هڕوێنڕڕڕڕڕندههۆنڕڕڕڕڕێڕڕڕڕڕ دڵن
ه

ههڕڕڕڕڕ  ڕڕڕڕڕ ه هو ڕڕڕڕڕا ێدی هتڕڕڕڕڕاوێنڕڕڕڕڕنویڕڕڕڕڕن هردووکڕڕڕڕڕیڕڕڕڕڕان
ه

 (10)ملکشا:  

بويند دلت را نگاه بُرند/ دهانت را ميگيرند/ نامت قدغن است، فريادم را سر ميترسم صدايت کنم، رد صدايم را ميمي 

اش ي درونيهاتيشکاگويد. از پس از آن جالل از آرزوهاي کوچک خود براي آزادي مي است. کنند/ عشق و آزادي هر دو گناهمي

گويد که زندانبان و سخن چين و زماني که عمر او به سر آمده و هنوز سرزمينش به آزادي نرسيده است. او از خفقاني سخن مي

 . (10اند )همان: اطرافش را احاطه کرده

نگرد. در اين شعر عشق و آزادي ممنوع ست که جالل به گونۀ ديگري به مسائل جامعه ميشعر ديگري ا« سزاي عاشقي»

 آنکه باستانده است. شعر،  هاانسانکند و اجازه خود بودن را از است. اين ممنوعيت، نشان از خفقان دارد. ظلمي که بيداد  مي

 کند.هاي خود اشاره ميدر اين شعر نيز به بعضي از انديشه جالل ام ا کند،مطالب مندرج در خود را به طور مستقيم ابراز نمي

ي از يک تابد.پردازد که جامعۀ ناخواستۀ جالل، آن را بر نميبه عشقي مي« سزاي عاشقي» گونه که از عنوان شعر پيداست، همان

وقتي  ن آشکار شده است؛يز ميزان اهميت آن« رد المطلع»ي مورد تأکيد شعر، همان مصراع او ل است که با صنعت هامصراع

 جرأت بيان اسرار دل خود را ندارم!. (0۱۱)همان:  ێنم!ێ یهدلهبدرکڕمه ێتهناک  گويد:مي
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نمايي است که يِ انسانهاسگبر مال کردن عاشقي و آشکار کردن احساسات دروني، همانا مساوي با مورد هجوم قرارگرفتن 

بوي عشق و محب ت را هرجا احساس کنند،  هاسگين ا قدرتي داشته باشند.در چنين وضعيتي ميان چنين مردماني ممکن است 

گاه تجل ي نيترمهمتري به مرگ عشق و محب ت که ور شده و رحم و مرو ت را کنار نهاده و با قساوت هر چه تمامبدانجا حمله

 (0۱۱)همان: هکامه  ودههدڵهۆنیب/هالنگیره؛ه/همهشارهه...هس هگیه   کنند:احساسات انساني است، اقدام مي

 ... ديبويمگيرد/ دل و دهانت را سگ اين شهر بي هوا گاز مي

دارد که سگان نه تنها با تمثيل ديگري، بيان مي جالل ها است.شعر و ترانه نيز که نشان از شادي و عشق دارد از ممنوعه

ي درنده، هاگرگام ا در اينجا  .(0۱۱دوست دارند )همان: خورند که شعر و ترانه را امروز بيش از استخوان گوشت و استخوان مي

 ينجاست که جالل نيز در چنينا به دقت مُترصد اين هستند که عاشقي را يافته و او را از بين ببرند. آنان مخالف عشق هستند.

پاياني ادِ خفقان و استبداد بياي عشق خود را نهان کرده و جرأت ابراز آن را ندارد. همانطور که پيدا است تمام شعر، نمهنگامه

 .ديگويمشعر از ممنوعيت و محدوديت سخن . است که در آن فرد جرأت بيان هيچ حرفي را ندارد
 

 اعتمادی و هشداربدبینی و بی :4 -1 -6

تا حدِ قابل توج هي، باعث بدبيني و  هايدشوارجالل در دوران زندگي خود، با مشکالت فراواني مواجه شده است. اين 

اوج بدبيني شاعر در سرزميني پر از خفقان و ظلم روبرو  با به همين منوال، هم )دروغ( «ۆدر»شعر  در اعتمادي او شده است.بي

آگاه  گويد از توطئۀ دشمنمي او کند.اي باور دارد و نه به چيزي دل خوش مييي که جالل، ديگر نه به هيچ وعدهجا هستيم.

، دانيدخواهد اين آگاهي را به اطرافيان خود بدهد. گويي نگاه عاقل اندر سفيه دارد که من از آنچه شما نميبه نوعي مي ؛ واست

 بااطالعم. چرا که تجربۀ تکرار اين وقايع را دارد.

هێ/رهبگ شه  تریشه /هنین وهالوه  هب هێل هنیسۆڕه/هنوێم !هڵمگ کێ/همخ   هشینک هژب ن هرارو/هه   ورههرسره/هن ه اسنانه  مهه ب ه  
دژیهخاکه/هیشتمێگ ورهتردههل ولهوه یهگ ل هسرت هوچپ /هژوێنیهپیالنهتاه /هوتمخ وهن منهش   /ه!هۆش نگ ،هبسهدهب هڵ ،وک هدهوه
 .(۶۳همان: ) !ۆش تهل هکرێم وب هۆنچهبێره/هل هچاویانهوشن  ی /ههفری  کیهۆی ،درۆڕه/هنوێم هۆڵمگ/هدوێن  

روياند/ گُلم! اين گونه نگاهم نکن/ از سياهي زايد و/ نه زمينِ لم يزرع سبزۀ تازه ميبا اين ابر خشکک بي باران/ نه آسکمان مي

اه ميعادگباالتر نيسکت/ برقي هم اگر از آسکمان بيايد/ هم چو دهل، بسکيار صدا و ميان تهي است/ من تمام شب را نخوابيدم/ تا 

گفتند/ گُلم اينگونه نگاهم نکن/ دروغ اسککت فريبي تازه اسککت توطئه/ از پچ پچ گرد باد و ابر فهميدم/ که عليه زمين سککخن مي

 شنوي از تاپاله است.پيداست/ هر بوي که مي شانيهاچشماين/ از 

 ی درونی حاصل از خفقانهایآشفتگ :4 -1 -6

ي وقت ام ا شعري است که شايد در نگاه اول، نتوان آن را جزو اشعاري در محتواي خفقان و ظلم قرار داد، )خواب(« ونخه»

 بيند.کابوس مي اوبينيم که آنقدر تحت فشار بوده که همواره خوابش ناآرام است. ي مظلوم را ميشاعر تر به آن نگاه کنيم،عميق

ر اين جُرم او را تحت تعقيب قرار داده است و در نهايت آن مردِ کُشته شده، مردي را  کُشته و پليس به خاط شيهاکابوس در

که پيداست ظلم و  . آنچهکندپنهان مي شيهازخمخود را در پناه  وبرد در اوج نااميدي و يأس و غم به سر مي اوخود اوست. 

 .(0۳0ستم تا به حدي است که شاعر در خواب در پي کُشتن خويش است )همان: 

ي عنوان، از عالمت سؤال استفاده شده است. شعر با شب تاريکي که در آن براي شاعر،گريزي نيست و جابهدر شعر ديگر، 

ها حاکي از ظلم و ستم است و راهي که براي عبور نيست، شود. در اين شعر، نشانهبيند، آغاز ميبراي عبور خود نمي هيچ راهي

کند و درخواستِ کمک مي واست  ديناام شاعر که او در آن است، هميشه تاريک است. سرزميني آسمانِ نشان از خفقان دارد.

خواهد بگويد که حتي اُميدمان را هم از روشنايي است او مي نشان ستاره گويد: اگر آمدي با خودت چند خوشه ستاره بياور،مي

 اند.کُشته

رهاتی،هگ   /هسکهوباریک !هرت ب  گاهر/هن ب هڵد رودێرهه هره /هرالوهه هل هژکا،تاچاوب/هنیی هب وێر/هنگ  هوهش /هوهڕم بپ هۆننا ێنمهچ
 .(0۱۱همان: ) میش هتاریک ! اسنانهه /هووهش ێرهلبهێن /ههێرهست  هێش هندهچ خۆتا/ههڵگ ل /ه
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ر است/ راه باريک و تنگ است/ اگبيند، پرتگاه و درخت چگونه عبور کنم/ از اين شب تاريک/ که گريزي نيست/ تا چشم مي

 آمدي با خودت/ چند خوشه ستاره بياور/ اينجا شب است و آسمان هميشه تاريک است.

  مبارزه :4-2

 با شعر و قلم مبارزه: 4-2-1

ي مردم سرزمينش هادغدغهنگرد و با ديدي ژرف به اطراف خود مي او جالل ملکشا، انساني آگاه به وقايع زمان خويش است.

ايستد و شعرش را تفنگي  حاکمان ظالم مي در برابرو  دهدسالح او شعر است. او با شعرش به مردم آگاهي و اميد مي تنها دارد.را 

ي که اهتازگويد. حرف ، سخن تازه ميشاعر اي پرتو()دسته «تيشک ێچه پک»در شعر کند. ي دشمن ميسوبهبراي نشانه رفتن 

را با مشق ت  آنهااي که شاعر، اميد و روشنايي است. اميد و روشناي دبخشينوتازۀ او  حرف اوست.ي شعر خود هاواژهمنحصر به 

آگاهي دادن به مردم براي بيداري  واقع، تالش او براي در باشد. هايکيتار بخشيروشن خواهديمبه دست آورده است و با آن 

 تاريک آنها را روشن کند. شب ويد روشنايي و بذر خنده را به مردم سرزمينش بدهد ام خواهد با شعرش،يم شاعر است.

ب ومه/هن خ رده ههۆچاندنیب/هوهێکن ر یهتا ههبکوه/همرێیهشڕڕب هگاسڕڕنیهوشڕڕ ب/هوم منهده/هن ؟رت مهف   هناوهخسڕڕت هۆمخۆ/هپرسڕڕیهبده
 همهلبیدهۆربد م/هل هختیشڕڕک/ههێپکچ هدێوههڵێنمب /هنگتف کانمهکردهشڕڕیمره/هوسڕڕاوێنایهچ ل هکارگ /هبئێردڵدههردو ا ێرمهه /هب هشڕڕا یر
 .(1)ملکشا:  نگ! هوهپرچیهش 

ي شعرم/ فصلي تازه را شخم بزنم/ براي هاواژهخواهم/ با گاو آهني از پرسي که چرا/ خود را در اين طوفان انداختم/ من ميمي

ي اد و رنج را برگزيدم/ در کارگاه درد و رنج/ شعرهايم را تفنگي کردم/ با خود عهد کردم دستهکاشتن نهال خنده/ شاعر شدم/ در

 نور/ از خورشيد بدزدم/ و به موهاي شب بزنم!

 داند که به جان شب افتاده است؛خود را چون آتشي مي او ي بزرگي را نهفته است؛معنا )ياغي(،« ياخي»در شعر کوتاه  جالل

گويد: از مي شاعر کند.ي که او در آن است، به روشنايي تبديل ميادوره، در واقع، آگاهي و شعور شاعر است که تاريکِي آتش

وقتي که ياغي شده و پرچمِ سرکشي در مقابل ظلم را برافراشته، حمالت فراواني به او شده است و در مقابلش موانع زيادي ايجاد 

اين  ؛ وگويد که جاسوسان به دنبال او هستند تا خاموشش کنندکند و ميتحت تعقيب معرفي ميي نوع بهخود را  او .اندکرده

ي که او به پا کرده تا با شعرش دنيا را بيدار کند باعث شده که دشمنان به دنبالش آشوب مسئله معناي فراواني را در خود دارد.

 اريکِي زمانۀ شاعر دارد و خفقاني که در دورۀ زندگي اوست.ين نشان از تا کنند. اشخفهکشيده و  دربندباشند تا او را 

هل هژیگ/هوێدێگیرسڕڕڕاوشڕڕڕا یر کا/ههشڕڕڕ  نهب ه کنوسڕڕڕیخ ڕ/ههۆیر ێرهچ  ێرهه ه ڵدێ/هیانهه  االیه اژێوه/هکانمشڕڕڕیمره/هوهۆژهوهرل 
چاقوي خبرچين/ به دنبال شککاعري از روزي که شککعرهايم/ پرچم مبارزه را برافراشککت/ هزار . (02۱.ملکشککا) ردێوب شڕڕڕڕڕ هگیانی

  گردند/ که روشن شد/ و به جان شب آتش انداخت.مي

 «شيۆخڵد»شعر  در او ي او، همواره در اشعارش پيداست.طلبمبارزهي جالل در مقابل ظلم و استبداد و روحيۀ هايسرکش 

لمش را ق او آورد.مقابل هيچ سلطاني سر فرو نميگويد که در مي باکانهيببالد و گر خود ميبه قلم مبارزه خرسندانه )دلخوشي(

 عشقش به وطن است: دادننشانداند که تنها دلخوشي او براي مبارزه و تفنگي مي

ک هنگ تف /هوکه  هیچیشهوه/ه!هناباتهژنۆشک/هرهدێگیرک ...وهژوێرمانف و/ههڵتانرهچیهسڕڕ رێمب ب ل /هم...ک م ڵ ر /ه!هالرههاڵومک
 (۶3همان:) !ناکاتهڵخۆشداڵت/هویندێریهومنیه  /ه...ههێی رپس ل ێکدێ/همڵ نایهر وێل هپ /ههاوێرهمهب هده

آورد/ هيچ چيزي در اين دنيا/ به اندازۀ آن / در برابر هيچ سلطان و فرمانرواي متجاوزي/  سرفرو نمي...  باکي ندارم/ قلمم

 کند.منِ عاشقِ سرزمين را دلشاد نمي تفنگ پر از فرياد/ که در پناه قلمي ايستاده است/

از  .کندي گذشته و حالِ زندگي خود ياد ميهافصل از ام(مانده دانم چگونه زنده)نمي«ه یندووماومهۆننا ێنمهچ»شعر جالل در 

 تا هميشه در کس چيهاست که  ريناپذيخستگهمواره مبارزي  او اهداف و عقايدي که در ادوار گوناگون زندگي خود داشته است.

 تهاسسالي وطني که برايش هازندانکنارش نمانده است و تنها به راه خود ادامه داده است و اکنون در زير فشار ظلم و ستم، در 

او را  هاستسالاو مبارزي شجاع است که  قلم تنها اميدي که دارد، قلمش است. شاعر کند در حال جان کندن است.مبارزه مي

 ي،خواهوطن کند.مي تحملقابلي که دوزخ زندگي را برايش شعر داند.مي شعر خودخود را مديون قلم و  شاعر کند.همراهي مي
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ي اين هاهيمادروني شاعر در راه مبارزه براي وطن، از جملۀ هارنجي، ترجيح مرگ بر زندگي و مرور اعتماديبو نااميدي و  غم

 . (210شعر است )ملکشا: 

گويد و اينکه هر کس راه خود را رفته ، سخن مياندکردهيي که براي زندگي خود انتخاب هاراهستانش و جالل در ادامه از دو

کند که راهش ويران کردن کاخ ستمکاران است. او از است، ام ا شاعرخود را قلمي پُر از فرياد معرفي مي شدهو از اين ورطه رها 

ي که ديگر با تمام زندگي او اشکنجه و زندان و شکنجه، هاتيممنوع از گويد.مي شيهاتيمحدودو  بندهاجدال و مبارزۀ خود و 

و شعرش را تنها اميد خود براي ادامه دادن زندگي عنوان  قلم ،حالشرحاو پس از بيان اين  .(213 -210عجين شده است )همان: 

کرده، تنها شعر و قلم است.  تحملقابلرا برايش  همراهان و دوستان و جسم و جانش رفتن نيب ازي زندان و هازخم آنچه کند.مي

 (. 214همان: ) کند و از زنده ماندن خود متعج ب استخاطرات و زندگي خود را مرور مي خسته و فرسوده است. با حيرت، شاعر

 ایستادگی و از جان گذشتگی در مبارزه :4-2-2

يک  يک سو آب، کند.روند خطري جان آنها را تهديد ميگويد که به هر سويي که مياز جمعي سخن مي شاعر ،شعردر اين 

ارانش و ي او ين نشان از مبارزه و خفقان است.و ا تواند باشدي زيادي ميهاانسان شدۀخفهياد فر گويد کهاز سکوتي ميو  سو آتش

استقامت و  ام ا کند،هر سو خطري جان آنها را تهديد مي از .اندافتادهو خسته و آشفته حال، گير  لبتشنه ميان امواج و بندر،

 کنند.پايداري مي

/هتیتینن وی هوه اوهڵل هگ کاسین/ههوهڕناسهوهو ن ر/هستاوین!رێوه/هودێیهدووههاوێریهخنکاوم هۆشاییکهبوه اگر/ههوه اوهێ ێنیل هن
  . (34همان:)  اوناناسینه ین هاڵمب د نن/ههسێاڵوهێرشهۆفان،ت/هل هدووهالوه/هرهرێوستاوینندهوجهوب م هێ ێنیل هن

يانِ / مميشناسينم/ تشنگي را ميشناسينم/ آب را مياستادهيادر ميان آب و آتش/ چون سکوتي ميان دو فريادِ خفه شده/ 

 شناسيم.برند/ وليکن ما آب را نميو سيالب حمله مي طوفان / از دو سوي،مياستادهياموج و بندر 

. تواند اتفاقي باشداز اين عنوان، نمي استفاده کند.در شعر ققنوس، به صورت نمادين، مطالبي را دربارۀ مبارزه مطرح مي جالل

 ،محاصره از ابتداي شعر ققنوس، در آيد، به مبارزانِ بعد از خود اميدوار است.از ديگر اشعار جالل نيز بر مي همان گونهچرا که 

 بيند و در پايان،محاصره دشمن مي در ،ناآرام، با دلي زيگريبو  گويد و خود را در راهي تاريکيتاريکي و کمين دشمن سخن م

آيد، سخن از شبي تاريک است ( همانطور که از شعر برمي12کند. )همان: ي زندگي تازه، مرگ را انتخاب ميبرا چون ققنوس،

راهزنان در کمين  جاهمههيچ روشنايي در اطراف شاعر نيست و  اند؛ وکرده، او را محاصره هاگرگي از ادستهکه به قول شاعر 

 .اندستادهيااين رهگذر 

 .(34: )همانهمۆرره ێبهي پ هروێننابینم/هه گ باشهرێ/هکهناس وتچرێی 

 اي ناآرامم./ پروانهنميبينمهيچ چراغ روشني نيست/ راه را 

ينکه شبي تاريک است ا شود که مخاطب، خود را در آن فضا حس کند.باعث ميتصويري که جالل در اين شعر ساخته است، 

و روشنايي او قلبش است  گاههيتکي در کمين هستند و اينکه تنها اعدهي اگوشهو از هر  ديآيم هاگرگو صداي زوزۀ سگان و 

 :انددهيتني که آرزومند آزادي است و ام ا جلو راه او را ناآرامۀ پروان کند،که هدايتش مي

 . (13همان: )هنی میانهت  گ ر/هگس هێکیخ/هل هگ رگگ /هوینمیه  وێش چ 

 اند.سرگشتۀ عشقم/ گلۀ گرگ/ خيل سگ/ راهم را بسته

ود را گيرد خيابد، تصميم ميچون کسي را نمي و پرسد که در انتظار کمک چه کسي بنشينم؟از خود مي دانهيناام در پايان،

عر ي است. شاناآگاهاين حرکت، نوعي مبارزه با تاريکي و . ي شروع زندگي نو در جهاني ديگر به آتش بکشدبرا چون ققنوس،

 دهد جان خود را فدا کند تا بتواند روشني بخش راه ديگران باشد.ترجيح مي

 )همان( سرن کهر وهب/هرێیهژینیهن مهگ ک رگه  م /ه اگرهمهب ک   هۆمخ/هستمڵدهه /هسدێنیشمهب ههی ێیهکامهناک 

راي گزينم بزنم/ مرگ را برميشوم/ خودم را آتش ميمنتظر چه کسي باشم/ به هواي دست ياري چه کسي بنشينم/ بلند مي

  زندگي تازه/ همچون ققنوس.
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، روشنايي بخشي شمع را به مبارزي تشبيه نموده است که براي )شبح گرگ و ميش( «لێڵب وم هۆیتاپ»جالل در شعر 

 کند:آگاهي دادن به مردم و روشن نمودن اذهان آنان جان خود را فدا مي

هێندهه/ه.نیکدێهک ل هنی/هکوگاریهن وت شڕڕ هوههناوخسڕڕت هژیگ/هویهبزێندوشڕڕ /هوهسڕڕت دههب هگرتهتیشڕڕکیهۆچانیگ/هر ب بااڵهێمشڕڕ 
 .  (00۳همان: ) !ێکدێل هب وم هل اوێت/ههۆیتاپکهوه/هتاوییهب هه گ ن /هوتهوالدێهک ب /ه.ڵژش ووناکیهه /رهفرمێسکی

ي آتشش/ هاشعلهشمع بلند قامت/ مشعلي از نور را به دست گرفت و/ شب را شکست/ روشنايي را به تاريکي شب بخشيد/ به 

 غروب! اي از آرزو/ در زمان بعد ازو آنقدر اشک روشن ريخت/ تا اينکه بر زمين افتاد/ بي آنکه به خورشيد برسد/ چون سايه

اصله آيد که بالفخواند و از او تخمي پديد ميي بزرگ از هيزم آواز مياتودهي است که هزار سال يکبار بر اافسانهققنوس پرندۀ 

 گويد اگر هزار بار مرا بکُشيد،کند و ميخود را به اين پرنده مانند مي شاعر آيد.سوزد و از آن ققنوسي ديگر پديد ميدر آتش مي

 و صداي من که مبارزۀ من است، از خاکسترم بلند خواهد شد: امهزند بازهم

هسڕڕڕڕڕم،رن منهر  هی ناومهه ێئوودێهفسڕڕڕڕڕان هوهل همل ه  / ه ێرێنهجارربنک ژنهه گ / همان: ) هاوێرهی النێمهب ههک   همێشهۆل منهخ/

0۱۳) . 

 خيزد.از خاکسترم فريادم برمي / اگر هزاران بار مرا بکشيد/ديادهيشننامم را  هاافسانهمن ققنوسم/ در 

اده استف با او ي يک مبارز واقعي است.هانشانهگويد که خصوصياتي سخن مي از)من ققنوسم( «هسمرن منهر »هشعرجالل، در 

رد گذاکند که در راه عشق، با جسارت و قدرت تمام، موانع را پشتِ سر مييي که در طبيعت است، مبارزي را تصوير مينمادهااز 

کند تا کشتي عشقش را به ساحل مقصود برساند، ام ا دشمنان آزادي، زماني که پي به جسارت اين را طي مي بندانخو درياي ي

 ي که مرزها در برابرکس کند.ي مرده را زنده ميهاموجکند و ي که کوهستان را بيدار ميمبارز دَرَند.را مي اشنهيسبرند، مبارز مي

د نوازاميد و نور و روشنايي است. مبارزي که با لولۀ تفنگش آهنگ مي بازهمزير بار غم وطن،  ؛ وشونداز هم گشوده مي اشاراده

 شود:شهيد مي گونهنياو 

هاتنهسڕڕڕڕینگتیانهژی/هب  هۆڵهخت هوهسڕڕڕڕ ریایهشڕڕڕڕ ده/هویسڕڕڕڕتیۆشڕڕڕڕ ریهخندهیشڕڕڕڕتنهب هب ۆگ ب/هووین   هپاپۆڕیهدڵ ه ێنیانهێکات
هاتنهسڕڕڕینگتیانهژی/هچ  چیاههۆجێئوێنیکانهبڵدێرهد/هنگیهتف ل ول هڵیب هشڕڕڕنشڕڕڕاهێالن /ههکردوههک  سڕڕڕتان ه ێنیانهێکات/ه!ڵدڕیه 
 .(04۳همان:) ڵدڕیهاتنهسینگتیانهه ڵدڕی/هه 

ي روزگار هارنجو  ماتينامالگويد که در تمام ادوار زندگي، مورد تهاجم رهروي مبارز سخن مي از )مسافر(« بوارێر»شعرِ 

ي درازي را تا به امروز هاراه ين رهرو،ا ي زندگي را چشيده، ترس را تجربه و غم را تحم ل کرده است.هايسخت او خود بوده است.

 يرهرو او به جا گذارده است. جان و دلي عميقي در هازخماز آنها  هرکدامي که سرگشتگيي پر از تاريکي و هاراهطي کرده است. 

ق عش او شناسد با عشق هم آشناست.که غم را مي همچنان رود، باز عقب است.مي ترشيپزندگي خويش را هر چه  که تاريخ تلخ

که مربوط به رنج در  هرآنچهخواهد بگويد، تمام زندگي را و مي جالل را با آِه دود آساي گلويي خفه شده، تجربه کرده است.

را جمع کند، ات حاد و  ماندهيبرجاتواند اين جسمِ پاره پارۀ از تاريخ ه که ميزندگي است، تجربه کرده است، ام ا در نهايت آنچ

 خواهد براي ادامۀ اين مبارزه ابدي، بيعت و پيمان تازه شود:يکپارچگي است. او مي

ێئوو/هدمب هر /هری ه!چ هدڵهوهنێ سڕڕڕڕینگهل هر گامهکیرچ ێئوو/هدهمب هر /همهدی هدهسڕڕڕڕ هوهڵر هوهسڕڕڕڕاوههێئوودمب هر  ب ێر کم/هر
ه ب ێر کیر/ه!سڕڕڕژی ههچاومهێسڕڕڕکیرمێئوو/ههفدمب هر /هشڕڕڕیهچنی هیهگ ێرهسڕڕڕت  /هکاننال ه اسڕڕڕنانیهچاوه گا/هیهب هسڕڕڕامیهر م   هد

تیهسڕڕده/ه!ێننگاو  ه الیێکاههب هێکمرهالره ێ/هنک ناهێکهپی ێرهسڕڕت  /هوک ویهن وت شڕڕ تاریک /هچم  هبۆک بهنا ێنمهۆمخ/همهووێشڕڕ چ 
ۆرن/هفهوهناسڕڕڕترهب هوهڵکانمهر و ێم /هکیهبریندێرمه...ی سڕڕڕت ج /هکهدوورن!کانهل هی ودێیهسڕڕڕن ورهدهم ب هر /هپمسڕڕڕتیهچ رێسڕڕڕ هوهده

همهومێئین هێکیمکهخ وه ه!خنکاومهناخێکیهڵنیه اڵویم/ههدووک هێکیکه اخوهڵهرچاوم/هه هێکاوینیه اگردێنیه  کپ ل هناوک/ هنم/
کاهی هشڕڕڕڕ  نهب هێتاپ/هوهنابژ ت ه گای مهر  /هم!ک هاوێره  /ه!ێناومرهجه هوهڕۆمره  وه هڕۆمر  ه /ه!خۆممهدڵیهتاڵیهمێئوویه ب ێریر

ێکاهوینتاهل هژوێنیه  /هنگ کهن پمهب هی سڕڕتیهچ سڕڕتیهرێسڕڕ هوهدهده/هنک کترهن سڕڕ هل هملیهی دههژێوکهبی هل هگ ڵیهوهڵد/هچنن 
 .  (0۳1همان:) وه!ژیت وههنابنابژیت ه گای مهر  /هوه ت کرینانهتا ههن پ 
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يو تاريخ، د اندازهبهتاريخ خارِ راه در سينه و جانم خليده/  اندازهبه/ امدهيدتاريخ، فصل و سال و سده را  اندازهبهرهروي هستم/ 

/ رهرويي ام ... کردهرا پاک  ميهاچشمتاريخ اشک  اندازهبهي آتشين را چشيده است/ هاستاره، ميهاچشمترسناک راه،/ در آسمان 

به  ميهادسترود/ خندد/ پاهايم هرکدام به يک سو مياي نميروم/ شبي ديجور است و ستارهدانم به کجا مينمي امسرگشته

ام، آهي دود ام/ در آتش عشقي سوختهچون غمي کهنهاند، عميق ميهازخمام/ اندازه فاصلۀ مرزها از هم دورند/ جسمي زخمي

ود/ شزنم که/ اين راه تمام نميام/ فرياد ميروم باز جا ماندهام/ رهرو تاريخ تلخ دل خويشم/ هرچه ميآسايَم/ بخار گلويي خفه شده

 ،رسند/ تا در ميعادگاه عشقيميبه هم ن ميهادستتا راه هم را ادامه ندهيم/ تا دل و گلي از هم گسيخته دست هم را نگيرند/ 

 پيمان تازه نشود/ اين راه ادامه دارد.

 برای مبارزه ترتازهی هاراهی جستجو :4-2-3

ي تکراري براي مبارزه هاراهدهد و از رفتن يام بيدار باش ميپ اهل کاروان يا همان مردم، به شاعر، در ابتداي شعر ديگري،

مسير اشتباه و تکراري را براي مردم تاريک و پر خطا  ؛ ودهدو خطرات راه هشدار مي هايسختبه مردم از  او کند.پرهيز مي

 کند:بيدار باش و هشدار خود را در مورد مسير و راه پيش رو اين گونه بيان مي او داند.مي

/هرهل ورتانهگ رگ ورهوهب ده/هپاره!هی که گاکۆن رهره /هچنه...دههپێدێه گای مهر  بێدێره؟/ههێسڕڕڕڕت وه،هکن وهێک/هکاروێن،هکاروێن!
/هچاوتانهل هناوتاریکیدێ/ه!نا ێننهێپب/هد تانهدهکۆرپ هۆک جندژه/هندههتاریکیهچوه  /هخ ێت  هدڵتانهۆشڕڕڕتیروگوسڕڕڕ هی کاسڕڕڕهڵر چ 
/ه.ڵد نێرهه سڕ /هوه!شڕت پێدههکامهۆی اسڕل هۆژهنا ێننهر/هرچاوتانهتاریک ب هێندهه/هسڕک ت هێکیبیرتانه اسڕنان/هناکات!هرت ه همهخ ێرهتا  
انیشهکچرێ/هچن!ۆدهرهتا وڵن هڵیناخیهر وهرب وه هڕۆنر  ه /هسڕڕڕرکنه...وههسڕڕڕڵهبل هبیریهن و/ههژ سڕڕڕنیتانهدهک ۆن شڕڕڕیی هکت رب ه 

 .  (044همان: ) چرێشهچاویهگ رگن!هێندبهێن/هس وتکز  

زوزه  هاگرگرويد همان راه کهنۀ پار است/ در اطرافتان اين راهي که ميکاروان! کاروان/ کي خواب و کي بيدار است/ 

در اين تاريکي  تانيهاچشمدانيد! دزدد/ و شما نميخورد/ آنقدر هوا تاريک است که جن نوزادتان را ميکشند، شغال شما را ميمي

ا آورد/ هنوز باز کدامين سوي دشت سر بر ميدانيد روز بيند/ فکرتان آسماني تنگ، آنقدر چشمتان تاريک است/ نميخطا مي

 اند/ بيشتر نورها چشم گرگند!کم سو شده هاچراغرويد/ کنيد/ و به عمق تاريکي ميريسيد/ از فکرِ تازه رَم ميي کهنه ميهادوک

دم از مر شاعر اين کاروان سر در گم در مسيرسختي است، مسيري پر ترديد که پايانش همچون گذشته، شکست است.

ي بيراهه هاييسرباالگان طي طريق بر يگر چون مورچهد ي کهنه را عوض کنند.هاراهخواهد چراغ انديشۀ خود را بر افروزند و مي

 .(044شود )همان: ي تازه رهنمون ميهاراهکند و به مردم را از کهنه پرستي منع مي جالل و سقوط به پرتگاه کافي است.

 و برادری برای آزادی اتحاد :4-2-4

 شعر .ديگويمسانِ پسرانش، عليۀ ضحاِک ماردوش مبارزۀ کاوه از استفاده از اسامي پسران خود، با جالل در شعري نمادين،

خواهد ضحاک را که نماد ضحاک و کاوه، مي مانند اي،يي اسطورهنمادهابا به کارگيري  او به صورتي نمادين در پيِ آزادي است.

خواهد چون کوهي امن، براي ياري رساندن به مبارزين از شاهو مي ؛ واست، به وسيلۀ کاوه، نماد مظلوميت از بين ببرد ظلم و ستم

خواهد که اين حماسه را به شعر درآورد. شعري که سوي ديگر از نيما مي از آزادي و چون پشتيباني براي برادرش کاوه باشد.

 .(041تفنگ است )همان: 

 جنگ :4-2-5

وتر ين کبا دهد. کبوتر سفيدي که نامه صلح از سرزميني زخمي در دست دارد.ر، شهيد را با کبوتري سفيد نشان ميشاع

جهاني که صلح معنا ندارد و خون هزاران کبوتر بر دستان  در شود.رسد و در ميانۀ راه به ضرب گلوله کشته ميهرگز به مقصد نمي

 سردمداران اين جهان پر آشوب مانده است، مبارزه همچنان ادامه دارد:

ل ه/ه.کردهڕ ئیانس دهو/ههۆرێگرتیانهب  جام د/هرێوچیههاتن/هبرد.  هبۆمێئووه ێمدێریهاڵتێکیو/ه اشتی،هی نامسپی،/ههۆتربک
 (4۶همان:) دنیاهتکا!هم ورهه ب هس ڵۆپ/هدڵۆپ/هدکۆتر/هه نیخ /هکاڵ رێچ هو اسنانهل هخ /هویه ریکاندی هژهپ
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بُرد/ شکارچيان آمدند/ برايش تله گذاشتن و گلوله بارانش کبوتري سفيد/ نامه آشتيِ سرزميني داغدار را به سمت تاريخ مي

 خون کبوتر/ قطره قطره/ بر دنيا چکيد.کردند./ کبوتر زان سوي زمين جيغ کشيد/ آسمان از خواب پريد/ 

 و احساس خطراز توطئۀ دشمن مبارزه: 4-2-6 

در  هاآني سوار بر اسب که زندگي مبارزان گويد.آن دسته اشعاري است که از مبارزان راه آزادي سخن مي ازه1«ۆس ێر» شعر

ارزۀ يي روز، نشانۀ مبروشنا ي که به گفتۀ جالل،مبارزان گذرد.ي بيابان ميهاصخرهدر ميان صداي پاي سُم اسبان و سنگ و  هاکوه

 ند.کرا با سوار مبارز، همراه مي مخاطب ي دقيق،هايسازين شعر، نمادين است و با استفاده از تصوير ا هاي اين سواران است.شب

در ابتداي شعر از  شاعر افتد.دهد و اگر او مبارزه نکند، جان هزاران انسان به خطر ميمبارزي که براي هدفش جان مي سوار

دهند و اينکه تنها اميد اين مبارزان رسيدن به توانند و انجام مييي که آنان ميکارهاگويد و ي اين سواران سخن ميهايژگيو

اخبار وقايع  منتظر خطر از توطئۀ دشمن، احساس ،«سوارو»شعر در درون مايۀ  .(۶۶هدف است و هدف آنها آزادي است )همان: 

 خورد.يي است که به چشم ميهامضموننتيجه نرسيدن مبارزه و نا اُميد شدن سواران مبارز از جمله  به بد بودن،

 و پیروزی شاعر مبارزه: 4-2-6

همان قهرمان مشهور کُرد است. او يکي از سرداران بنام کُرد بود  که «سمکو» :بردجالل در شعر ديگري از سه کَس نام مي

 ديگري که جالل از او در اين شعر شخص به وسيلۀ مبارزۀ مسلحانه به منظور آزادي کردستان و تأسيس دولت کُرد قيام کرد.که 

گو و بذله خوارهيمهم شاعر عرب اهوازي است که نمايندۀ شعر کالسيک عرب و شاعري  ابونواس .است «ابو نواس» ،بردنام مي

ي که با فرياد اناالحق، بر دار آويخته مرد، «منصور حل اج»ام ا  ؛ وشاعرالخمره مل قب بوده استاست. او بسيار خوش گذران بوده و به 

 که با سوداسَري براي رسيدن به سرنوشتي چون حل اج، سازديميي از خود، سمکو و ابونواس تابلو ملکشا در اين شعر، جالل شد.

 ند.زرسد و الف انا الحق مير است که به سر منزل مقصودِ عرفان مينهايتًا اين خود شاع ؛ وشوندي سفري به سمت بغداد ميراه

 . (01۱ -011رود )همان: مي باالتر آنها از به عنوان مبارزي در راه کردستان و هم چنين شاعري نوپرداز، جالل

 روحیۀ مبارزه طلبی شاعر: 4-2-7

را درياي ناآرامي  خود شاعر اين شعر، در کرده است.را به زبان کُردي برگردان « يعي کدکنيشف»اثر  «دريا»جالل شعر 

 هيچ جا او اين نشانه از روحيۀ مبارزه طلبي شاعر است. ؛ ودهدداند که اين ناآرامي و آشفتگي را به آرامش مرداب ترجيح ميمي

به کساني که زندگي آرامي خواهد و را براي خود نمي آرامش او کند.آرام ندارد و تمام عمر خود را صرف مبارزه و هدف خود مي

 برد. او خود، براي خود اين ناآرامي را برگزيده است.دارند حسرت نمي

هکشهوهماتهماوههودێشڕڕڕڕڕڕ هۆشڕڕڕڕڕڕیلکاوههل هکوه همهب ه  ییهناب ێره   ێ ێوهویهشڕڕڕڕڕڕخ ه ک ،ریاه  مرروێمهل ه ریانهنیی هدهریلهوهپ ده/

 .(۱۳همان:)

 به خواب آن مرداب حسرت نبرم
 

 است شب خفته دشت درون کارام 

 طوفان دريايم و نيست باکم از
 ج

 دريا همه عمر خوابش آشفته است 

 وطن: 4-3

 ی کُرد وکردستانجاودانگ: 4-3-1

گويد. از تاريخي پر از فراز و نشيب. سرزميني که به تاريخ سرزمين خود سخن مي از )واژۀ مقدس(، «ۆ یهپیروش »شعر در 

يخ اين سرزمين به تار با تمام اين احواالت، ام ا آن را همچون جهن مي سوزان کردند و به آتش کشيدند.گفتۀ شاعر، هزاران بار 

شود و جاودانه بار اگر با خاک يکسان شود، بر سينۀ تاريخ، نام کُرد و کردستان هرگز پاک نمي هزار گويد:آيد و ميسخن مي

 است:

 
 اسم شخصي باشد. «س ێرو»رسد واژۀ به نظر مي -0
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دیاردههل ههدوو/هیانت ێنین هرگیزه هاڵمب /ه!ڵهرچانه هتیاهاڵتێکیانو/همهوندهه نهکردههج پانیهمنیاۆڕهگ/هتڕهدێنهک س ڵێ/هدههێئووم
 (2۱همان:) ک ردستانهۆ ییهپیروش /هویهتریان  /هکیانهک ردوی /هوهژن رسینگمهبسس 

 عشق به وطن و دوری از آن: 4-3-2

دارد، پيداست که شاعر دور از وطن است و از دوستان خود تمن ا در اين شعر که اشاره به بازگشت به وطن و بيزاري از غربت 

کند که پس از مرگش او را در غربت، به خاک نسپارند و جسمش را سوزانده و خاکسترش را به دجله بسپارند تا با نوازش مي

هخورشيد بر ابرها برود، تا شايد بر آسمان کردستان ببارد و اينگونه به وطن باز گردد:
/همک مبارهخ هێش مۆڵ خێنن/همهبسڕ وت کژ ئهمسڕت هماندووههخ ج ێئن/همنریبسڕتان هم مهغ ل /هخیلتانهبم!دههمردم،هێکات/ه!رێنیاهێلگ 

یهسڕڕڕپییهسڕڕت ج /هکاتهوڵدهبایه ریانیشهه ۆ اسڕڕنان/هوههبڕین گ دهوههڵمبن هه ده  ریان وس/ههۆبهمبادیجل هده/ه!ێرنب ه اویهدیجل هبسڕڕپ
ل ه م/هباردێدههۆ،ماژخ ه کیورشڕڕڕڕڕنیهه چ /هوهیهژیانن رچاوک ل هسڕڕڕڕ /هنگڵت نگ،هدڵت د/ه!ۆک ردسڕڕڕڕڕتانوههببات ده/هورمشڕڕڕڕنیهه چ 
 .(۶2همان:) م وهک ردستانا!ه هرس ب /همک شهدههدێب هدڵ،هۆیمژیل تۆ راڵ/ههتۆ راڵه م،باردێده/هش هودێرستاناپێدههول ه ستانک 

  و پایداری استقامت: 4-3-3

در آبي استقامت دارد سخن از کردستان به ميان آورد. قصد استفاده از نماد کوه آبيدر، با، شاعر )آبيدر(، «ر اوی » شعردر 

ر ب هاساليي است که در طي هارنجو  هاستم که آبيدر در طي ساليان دراز بر خود ديده، آنچه نشان از مقاومت کردستان است.

داند که فرزندان دليري را در دامان خود پرورش داده است،  ، آبيدر را همچون مادري ميشاعر کرد و کردستان رسيده است.

 اند و شهيداند و بعضي ديگر چون شير ژيان دليرانه در دامان آبيدر پناه دارند.فرزنداني که بعضي از آنها چون ُگلي چيده شده

بودن کرد و کردستان را نشان  جاودانه ده است و در بيت آخر با استفاده از وجود خضر زنده در آبيدر،از زبان آبيدر سروده ش شعر

 دهد چرا که خضر زنده، نشان از زندگيِ ابدي و جاودانگي دارد:مي

هکڕڕ هر هوبڕڕڕڕ لڕڕڕڕ هسڕڕڕڕڕڕڕڕڕتڕڕڕڕاومرێوههێڕڕ  ڕڕکڕڕیمڕڕن
ه

هبڕان هولڕ هرێوسڕڕڕڕڕڕڕڕتڕاومهنڕگ،ێڕدهنڕدهبرچڕ هڕ 
ه

ه کڕڕڕڕڕاره هروودێوی هو هدیڕڕڕڕڕ ههۆرمسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕات
ه

هرژێوهه ۆرمهسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ وریهگڕڕڕ ڵڕڕڕیه ڕڕڕنڕڕڕیخڕڕڕ 
ه

هدێ هب  رهه ڕڕڕڕا ێوهیرۆڵڕڕڕڕ هیڵڕڕڕڕدهسڕڕڕڕڕڕڕڕیڕنگم
ه

هبۆهێنڕڕڕاومههێرشڕڕڕڕڕڕڕڕیڕڕڕانهتڕهدێنهکڕڕڕ سڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ 
ه

هد یڕڕڕڕڕ ههدێو ڕڕڕڕڕنڕڕڕڕڕمهلڕڕڕڕڕ ه ۆریڕڕڕڕڕانهڵڕڕڕڕڕیگڕڕڕڕڕ 
ه

هدیڕڕ هه ڕڕێشڕڕڕڕڕڕڕڕڕمهوهبڕڕریڕڕنهوه ڕڕڕڕا ێرهێڕڕنڕڕڕڕدههڕڕ
ه

هلڕڕڕ هژپشڕڕڕڕڕڕڕڕتمهچڕڕڕ  همڕڕڕاوژهتڕڕڕ هبڕڕڕاریه رمڕڕڕا
ه

هو ێومگڕڕ ه نڕڕانڕڕدهلڕڕ هنڕڕاوخڕڕاکهوخ رچڕڕ هڕڕ 
ه

هر هشهپشڕڕڕڕڕڕڕڕتمهنڕڕاخڕڕڕاتڕڕڕ هلڕڕڕ تریشڕڕڕڕڕڕڕڕهڕڕڕ ورههڕڕ ه
ه
هپڕڕڕڕده هبڕڕڕڕ رکڕڕڕڕانڕڕڕڕ هوه ڕڕڕڕاگڕڕڕڕرهلڕڕڕڕ هژروونڕڕڕڕم
ه
هڕیڕڕڕڕڕڕ هرێپڕڕڕڕڕڕ هلڕڕڕڕڕڕێهدڕمهیڕڕڕڕڕڕارینڕڕڕڕڕڕ هۆر 
ه

هسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕ  هیڕڕڕڕابڕڕڕڕ  ههڵر ه هههمڕڕڕڕاو هپئێوهو هريڕڕڕڕا
ه

هتڕڕڕڕ  هنڕرکڕڕڕڕ النڕی هپژی هوشڕڕڕڕڕڕڕڕێرههکێنڕڕڕڕگی
ه

هوه هروویڕڕڕڕانڕڕڕڕدێ هرێوهلڕڕڕڕ  هسڕڕڕڕڕڕڕڕتڕڕڕڕاومسڕڕڕڕڕڕڕڕتڕڕڕڕاوم،
ه

هوهدێوهخزی ههپکڕڕ تڕڕ هلڕڕ همۆڵڕڕ نڕڕدهرپڕڕایهچڕڕ 
ه

همڕ همکی هخڕڕڕڕ همنهخڕ  نیهبڕڕڕڕ هێڕئووبڕڕڕڕاخڕی
ه

هگئمڕڕاهبڕڕ هشڕڕڕڕڕڕڕڕڕاخێڵنڕڕ مڕڕاههڕڕ نڕڕگهنڕڕ تفڕڕ 
ه

هرمڕڕڕاوموهڕڕڕ هسڕڕڕڕڕڕڕڕتڕڕڕاومهڕڕڕ هدیسڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕانهاڵمبڕڕڕ 
ه
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هچڕڕڕڕاوکڕڕڕڕ بڕڕڕڕ هۆحیر هر م ه ڕڕڕڕاوی هژیڕڕڕڕانڕڕڕڕ ی
ه

ه یڕڕڕنڕڕڕڕدهرڕڕڕڕ  هخڕڕڕزری هنڕڕڕڕامڕڕڕرم همڕڕڕیڕڕڕ ێنڕڕڕڕ ت هم
ه

 (۳1همان:) 

 ام، اماصدا و آرام بر آن بلندي ايستادهتواند کمر مرا خم کند. گرچه بيمن کوهي استوار در بلندي هستم. آذرخش هم نمي

اند. خون ام، دشمنان سگ صفت زيادي عليه من سر و صدا کردهجوش و خروش است. حوادث و مصائب فراواني ديدهجانم پر از 

شهيدان زيادي بر کوه و دريا ريخته شده است. سينۀ من چون چادر و پناهگاه فرزندان شجاع است. النۀ غرش پلنگ و شير است. 

ستاده مقاومت کردم. گلهاي فراواني را از دامنم دزديدند و پاي چند فرزند ميهنم ور شدند و من در برابر آنها ايبارها بر من حمله

ام. باغ تاريخ با خون من آراسته شده است. پشتم در زير بار فشار خميده شد. همۀ در دام گير کرده است. درد و رنج فراواني ديده

ما باز هم برخاستم و هنوز زنده هستم. روحم چشمۀ آب تفنگها نيز به من نشانه رفتند. گرچه در ميان خاک و خون غلتيدم، ا

 ميرم چون خضر زنده مهمان من است.حيات است و هيچگاه نمي

 گیرینتیجه :5
اشعار جالل ملکشا، آينۀ تمام نماي احوال دروني شاعر است که غالباً منبعث از شرايط محيطي و جامعۀ پيرامون او است. او 

به ميان آورد. شعر او ميدان خوبي براي پژوهشهاي ايدئولوژيکي « مِن اجتماعي»و « منِ فردي» به خوبي توانسته است، سخن از

بر مبناي ديدگاه جامعه شناساني چون لوکاچ و گلدمن است. جالل در اشعارش، هيچ گاه نخواسته و يا نتوانسته است خود را 

 هاي جالل در بارۀ مسائل گوناگونبرمال ساخته است. افکار و انديشهپروا، ضمير پر آشوب و ناآرام خود را پنهان سازد. صادقانه و بي

به خوبي در اشعار او بازتاب پيدا کرده است. فقر و ناداري و فالکت و بيچارگي از يک طرف و استبداد و خفقان و مبارزه و وطن، 

اشعارش، خود را نمايندۀ بسياري از  مفاهيمي هستند که در شعر او از بسامد و فراواني خاصي برخوردارند. جالل ملکشا در

ها و خواستها و درخواستهاي داند. او به وضوح خود را شاعر بيچارگاران به شمار آورده است. همچنين دغدغههاي اجتماعي ميگروه

 بسياري از مردمان جامعۀ او در کالم جالل و بر زبان او جاري شده است.

نگري ان ساختارهاي حاکم بر جهان اشعار او با ساختارهاي آگاهي جمعي يا جهاندر شعر او، پيوند ميان شعر و جامعه و مي

هايي از مردم است که در جامعه، شود. در مجموع شعر جالل بازتاب دغدغۀ گروهها و طبقات اجتماعي به وضوح ديده ميگروه

دۀ و ناخواسته، با زباني صريح و گاه نمادين، نماين بينند و جالل خواستهناهنجاري و نابساماني و زشتي و ستم و فقر و ناعدالتي مي

ام تواند آربيند نمياي در جامعۀ خود مياي و ناهنجارياين گروه بزرگ اجتماعي تواند بود. او وقتي که ظلمي، ستمي، ناعدالتي

ت بندد. در نهاينقش ميبنشيند و بالفاصله آن ناهنجاريها پس از گذشت زمان اندک با قلم جالل به شعري ماندگار بر کاغذ 

بينيِ شاعر، هاي اجتماعيِ مردمانِ جامعۀ جالل، از طريق جهانتوان گفت که بر مبناي ديدگاه گلدمن، وضعيت تاريخيِ گروهمي

 هنري شده است.  –تبديل به ساختي ادبي 

 

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش
 ها تکميل شد.آگاهانه توسط تمامي آزمودنيهاي رضايت نامه در مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی
 هاي مطالعه حاضر توسط نويسندگان مقاله تامين شد.هزينه

 تعارض منافع
 .بنابر اظهار نويسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است
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