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چکیده
شِِّّعر معاصِِّّر ،توجّه به مسِِّّائل اجتماعی را سِِّّرلوحۀ مضِِّّامین خوین قرار داده و شِِّّاعرانی را به
تاریخ معرفی کردهاسِِّّت که در تصِِّّویر مفاهیم اجتماعی و حلّ مشِِّّکالت جامعه کوشِِّّیدهاند .بدر
شِِّّاکر س ِّیّاب ،شِِّّاعر معاصِِّّر عراقی ،و قیصِِّّر امین پور ،ازجمله ادیبانی هسِِّّتند که تعهّد به مسِِّّائل
اجتماعی ،بخن بزرگی از دغدغههای ذهنی آنها بودهاسِِّّت .نعکاس ظلم و فسِِّّاد جامعه ،دعوت به
صلا ،آزادی و ت شویق به مبارزه و جهاد ،از برج ستهترین م ضامین اجتماعی این دو شاعر ا ست .در
این پژوهن ،سعی کردهایم با محوریت این هار مضمون در شعر این دو شاعر ،به بررسی و کشف
مصِِِِّّّّادیق همنوایی و تبیین ت فاوت های ن گاه آن ها که متعلق به دو محیل جغراف یایی و فرهنگی
متفاوتاند ،بپردازیم تا معلوم شِِّّود گونه اندیشِِّّهای اجتماعی در نقطهای از جهان ظهور میکند و
در نقطهای دیگر ،همان اندیشه ،بهگونهای دیگر مجاَ بروز مییابد.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی ،اندیشههای اجتماعی ،سیّاب ،امین پور.

 -1استادیار رشتۀ زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری Abbasganjali@yahoo.com :
 -2دانشجوی دکتری دانشگاه حکیم سبزواری
تاریخ دریافت مقاله1393/9/12 :

تاریخ پَیرش1394/10/14 :
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 -1مقدمه
آغاز قرن بیستم ،نقطۀ شروع تحوالتی بزرگ در سطا جوامع انسانی بود؛ دستاوردهای بشر
در حوزۀ فنّاوری ،فراگیر شدن نهضت ترجمه ،گسترش صنعت اپ و انتشار مطبوعات ازجملۀ
این تحوالت است .در حوزۀ ادبیات و شعر نیز شاهد تغییراتی جدّی در حوزۀ لفظ و معنا هستیم.
التزام و تعهّد ش اعران ن سبت به م سائل سیا سی و اجتماعی ازجملۀ این تغییرات ا ست .شاعران از
این تاریخ به بعد پژواک همۀ جریانات و تحوالتی شِِِّّّدند که انسِِِّّّانها تجربه میکردند .آنان با
ا شعار خوین به کمک هم نوعان خود شتافتند و شعر شان را آیینۀ تمام نمای م شکالت جامعۀ
بشری قراردادند.
بدر شِِّّاکر الس ِّیّاب شِِّّاعر بلند آوازۀ عراقی و قیصِِّّر امین پور شِِّّاعر توانمند ایرانی ،ازجمله
شاعرانی هستند که تعهّد به مسائل اجتماعی انسانها را سرلوحۀ مضامین شعری خوین قرار داده
و آثار ارزشِِّّمندی در این حوزه از خود به یادگار گَاشِِّّتهاند .انعکاس ظلم و فسِِّّاد موجود در
جامعه ،دعوت به صلا ،آزادی و تشویق به مبارزه و جهاد ،از برجستهترین مضامین اجتماعی در
آثار این دو شاعر است.
 -1-1بیان مسئله
نو شتۀ حا ضر بر آن ا ست تا شکل انعکاس مفاهیم یاد شده را در شعر این دو شاعر برر سی
کرده و اتّخاذ شیوههای م شترک و احیانان متباین در قباَ م سائل اجتماعی را در شعر آنها ن شان
دهد تا معلوم شود که گونه اندی شهای در نقطهای از جهان تو سل شاعری مطرح و در نقطهای
دیگر ،همان اندیشه بهگونهای دیگر مجاَ بروز مییابد ! بنابراین پرسنهای اساسی این تحقیق
این اسِّت -1 :برجسِّتهترین مضِّامین اجتماعی شِّعر سِّیّاب و قیصِّر کدام اسِّت !  -2مهمترین
تفاوتها و شباهتهای این دو شاعر در پرداختن به مضامین اجتماعی کدماند !
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 -2-1پیشینۀ تحقیق
دربارۀ پی شینۀ این تحقیق ،الزم به ذکر ا ست که پس از ج ستوجو در سایت مجالت علمی
دا خل و خارج کشِِِّّّور ،بویژه مجالت موجود در پای گاه اطال عات علمی ج هاد دانشِِِّّّ گاهی
( ،)sid.irهیچ مطلبی یافت نشِِّّد که با موضِِّّوع موردبحر همخوانی داشِِّّتهباشِِّّد ولی دربارۀ
اندی شههای اجتماعی این دو شاعر ،با نگاهی کامالن متفاوت ،پژوهنهایی صورت گرفتها ست
که به آنها اشاره میشود:
 «تحلیل تطبیقی درونمایههای مقاومت در اشِِّّعار سِِّّمیا القاسِِّّم ،حسِِّّن حسِِّّینی و قیصِِّّرامینپور»  ،نو شتۀ کبری رو شنفکر ،مرت ضی زارع برمی ،ح سینعلی قبادی ،ف صلنامۀ پژوهنهای
زبان و ادبیات تطبیقی.
 «دفاع مقدس ،تعهّد و تحوَّ در شعر قی صر امینپور»  ،نو شتۀ محمدر ضا صرفی و سیّد ر ضاهاشمی ،نشریۀ ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 «جنگ و کودکی در آثار قیصر امینپور» ،نوشتۀ مجید بهرهور و مریم نیکخواه نشریۀ ادبیاتپایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 «مالما المقاومۀ فی شِّعر قیصِّر أمینبور و عزّ الدین المناصِّرۀ (دراسِّۀ مقارنۀ)» ،نوشِّتۀ یحییمعروف و رضا کیانی ،مجلۀ العلوم اإلنسانیۀ الدولیۀ.
 «المبنی اإلزدواجی فی شِِّّعر بدر شِِّّاکر السِِّّیاب» ،نوشِِّّتۀ معصِِّّومه نعمتی قزوینی و همکاران،مجلۀ اللغۀ العربیۀ و آدابها ،پردیس قم دانشگاه تهران.
 «دور الشعر الکالسیکی و الحرّ فی الحیاۀ اإلجتماعیۀ و السیاسیۀ العربیۀ» ،نوشتۀ دکتر نادر نظامتهرانی ،مجلۀ اللغۀ العربیۀ و آدابها.
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
انجام پژوهنهایی این نین ،میتواند تال شی مؤثر با شد درجهت تعیین م صادیق همنوایی و
احیانان تبیین تفاوتهایی که در ا شعار این دو شاعر و بهتبع آن در دو ادب فار سی و عربی نمایان
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اسِِِّّّت .همصنین ،روش این پژوهن ،تحلیلی -توصِِِّّّیفی و با رویکرد تطبیقی مکتب آمریکایی
اسِِِّّّت که با تحلیل شِِِّّّواهد درونمتنی انجام میگیرد .برای نظم و انسِِِّّّجام پژوهن ،مهمترین
درونمایههای اجتماعی شعر دو شاعر در قالب هار عنوان« :آزادی ،صلاطلبی ،بازتاب ظلم و
فساد جامعه و تشویق به مبارزه و جهاد» بررسیشدهاست .دادههای مورد استفاده در این پژوهن،
«مجموعۀ کامل اشِِِّّّعار قیصِِِّّّر امینپور» شِِِّّّامل هفت دفتر« :دسِِِّّّتور زبان عشِِِّّّق»« ،گلها همه
آفتابگرداناند»« ،آینههای ناگهان»« ،تنفس صِِِّّّبا»« ،مثل شِِِّّّمه مثل رود»« ،به قوَ پرسِِِّّّتو» و
«منظومۀ ظهر روز دهم» ،بهاضِِِّّّافۀ مجموعۀ «در کو ۀ آفتاب» از قیصِِِّّّر امینپور و «األعماَ
الشعریۀ الکاملۀ» سیّاب است.
 -2بحث
سیّاب ،در دوران حکومت ظالمانۀ ملک فیصل و سپس ،در دوران دیکتاتوری عبدالکریم قاسم
میزیسِِِّّّت .در آن زمان ملت ها از فجایع ج نگ ج هانی دوم رنج میبرد ند .انفجار بمب اتمی و
فروریختن آن بر سِِّّر مردم هیروشِِّّیما در ژاپن ،یک مصِِّّیبت و فاجعۀ انسِِّّانی بود که عمق وجدان
ان سان آن روزگار را تکان داد .در عراق نیز اموری همصون منع آزادی بیان ،تبعید آزادمردان تو سل
دولت ،تسلل نظام اربابرعیتی ،سیطرۀ اجانب و احتکار ثروتْ دولت توسل بیگانگان ،اموری بودند
که مردم از آن رنج میبردند( .نعمان)47 :1426 ،
دنیا در نظر سیّاب در آن روزها ،به دو قطب «استعمار سرمایهداری» و «سوسیالیسم دموکراتیک»
و جامعه نیز در رویکرد سیا سی او ،به دو د ستۀ « سرمایهدار بهرهمند» و «کارگر فقیر» تق سیم می شد.
سیّاب ،راغب بود که در این تناقضات ،با گروه دوم همگام باشد و در دگرگونی نظام و اصالح سیر
تاریخ ،احساس مسئولیت کند( .بالطه)49-48 :2007 ،

قیصر نیز در برههای از دوران زندگی خود ،شرایل سیاسی و اجتماعی تقریبان مشابه با شرایل
سیّاب را تجربه کرد .او در ابتدا ،شاهد حوادث قبل از انقالب اسالمی و مبارزۀ مردم علیه رژیم
پهلوی بود ،سپس ،شاهد حوادث بعد از پیروزی انقالب تا پایان جنگ و بعد ،استقرار نظام اسالمی
و ثبات سیاسی در کشور بود .در فاصلۀ ساَهای پیروزی انقالب اسالمی تا پایان جنگ ،اشعار
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قیصر اغلب اندیشههای سیاسی و اجتماعی او را منعکس میکند امّا از ساَ  ،1376اشعار او ازنظر
محتوای سیاسی کمرنگتر شده و بیشتر ازنظر اجتماعی وضوح مییابد.
 -1-2محور اندیشههای اجتماعی قیصر و سیّاب
سیّاب و قیصر هر دو ،شخصیتی معترض و روحی سرکن داشتند و همین امر باعر گردید
که هیچگاه تسِِّّلیم واقعیتهای حاکم بر جامعه نشِِّّوند و اعتراض خود را در قالب شِِّّعر نشِِّّان
دهند .پیوستن سیّاب به حزب کمونیست و سپس ،جدایی از این حزب و رویآوردن به نیروهای
ملی و گراین قی صر به نیروهای انقالبی و همنوایی با آنها در میدان جنگ تحمیلی ن شانگرهمین
روح سرکن و تعهد اجتماعی است .آزادی ،صلاطلبی ،بازتاب فساد و ستم جامعه و تشویق به
مبارزه و جهاد ،از برجستهترین مضامین اجتماعی در اشعار این دو شاعر است.
 -1-1-2مفهوم آزادی در شعر قیصر
قیصر از آزادی ،برداشت های گوناگونی دارد؛ مفهومی که با رشد و تطوّر اندیشۀ او و همصنین با
ت غییر شِِِّّّرایل اجتماعی ،ابعاد مختلفی به خود گرفته اسِِِّّّت؛ در دوران جنگ ،معنای «رهایی از قید
اسارت دشمن» را به خود میگیرد ،در اواخر جنگ و ساَهای آغازین بعد از جنگ ،معادَ است با
«رهایی نفس از قید تعلّقات» و در سِِِّّّاَ های پس از جنگ ،در مفهوم اجتماعی آن ،یعنی «رهایی
انسان در معنی عام و مطلق» به کار میرود و در این مرحله است که قیصر نسبت به عملکرد اجتماع
و فقدان آزادی بیان ،اعتراضی آشکار دارد( .ابوالقاسمی و علیهپور)13 :1388 ،

قط عۀ «در یای آزادی» از مجموعۀ «مثل شِِِّّّ مه مثل رود» ،مفهوم آزادی در معنی «رهایی از
اسِِِّّّارت دشِِِّّّمن متجاوز» را نشِِِّّّان میدهد؛ بهعبارتدیگر ،آزادی در معنی «رهایی از نیرنگ
د شمنان مرزهای جغرافیایی ک شور» ا ست .در این قطعه« ،دریا» نماد مردم انقالبی م سلمان ایران
است که با موجهای پرتالطم (عملیات در میدان نبرد) بر دشمن میتازند:
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 «دمبهدم در پهنه دریا /موج شکلی تازه میگیرد /یک نفر با خلکشی کو ک /موج را اندازهمیگیرد /از پی هر موج ،سِِِّّّرگردان /روز و شِِِّّّب بیهوده می تازد /تا بریزد موج در یا را /در
قفسهایی که میسازد( ».امین پور)473 :1391 ،
شِِِّّّاعر در ادامه می گوید که مؤمنان دریایی این سِِِّّّرزمین ،همانند ماهی های دریای بیکران
آزادی ،در قفسهای کو ک آنان جای نمیگیرند:
 «در قفس ،دریا نمیگنجد /زان که کار موج پرواز اسِِّّت /ما همان دریای آزادیم /دشِِّّمنما آن قفس ساز است( ».همان)474 :
امّا نگاه قیصر به آزادی در معنای «رهایی انسان از تعلقات» را میتوان در قطعۀ «ترانهای برای
آ شتی» ،در مجموعۀ شعری «به قوَ پر ستو» م شاهده نمود .قی صر در این قطعه ،آزادی را رهیدن
از خاک و در مفهوم عرفانی «رهایی انسان از تعلقات» میداند:
 « ه میشِِِّّّد اگر مثل پروانه ها /کمی دسِِِّّّت و پای دلت باز بود /به هرجا دلت خواسِِِّّّتسرمیزدی /از این خاک امکان پرواز بود( ».همان)529 :
بدون شِِّّک این نوع نگاه به مفهوم آزادی ،ریشِِّّه در بینن اسِِّّالمی شِِّّاعر دارد زیرا اسِِّّالم،
آزادی انسان را در رهایی از بند تعلّقات و هواهای نفسانی میداند.
امّا نگاه قی صر ن سبت به مفهوم آزادی با بلعد اجتماعی آن را میتوان در قطعۀ «همزاد عا شقان
جهان ( »)3از مجموعۀ «دستور زبان عشق» مشاهده کرد .شاعر در مصراعهایی از آن ،به خفقان
اجتماعی و نبود آزادی بیان اشاره میکند و با استفاده از تناسب واژگانی ون «کتابخانه ،کتاب،
مطالعه و هیس» به تصویرسازی سکوت ،ترس و وحشت در جامعه میپردازد:
 «ما بیصِِِّّّدا مطالعه میکردیم /اما کتاب را که ورق میزدیم  /تنها  /گاهی به هم نگاهی /...ناگاه /انگ شتهای «هیس»!  /ما را از هر طرف ن شانه گرفتند /انگار /غوغای شمهای من و
تو  /سکوت را  /در آن کتابخانه رعایت نکرده بود!» (همان 8 :و )9
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نمو نۀ دیگر این تعبیر را میتوان در قط عۀ «روا یت رؤ یا» ،از همین مجموعه (دسِِِّّّتور ز بان
ع شق) م شاهده کرد؛ شاعر با تلمیا به دا ستان ح ضرت یو سف (ع) از اجتماعی سخن میگوید
که خفقان حاکم بر آن ،به فرد اجازۀ ابراز و بیان آرزوها و رؤیاهای صِِِّّّادقانهاش را نمیدهد.
جامعهای که شما نمیتوانید آزادانه ،آرزوها و حتی خوابهای خود را گزارش کنید تا آنجا که
برادران عزیز و حسودت ،خواب تو را در اه اسارت تعبیر خواهند کرد:
«فرزندم!  /رؤیای روشنت را /دیگر برای هیچکسی بازگو مکن! - /حتی برادران عزیزت/-میترسم /شاید دوباره دست بیندازند /خواب تو را /در اه /شاید دوباره گرگ( »...همان)10 :
قیصِِِّّّر همصنین ،در قطعه های «نیمۀ پر لیوان»« ،بفرمایید»« ،آرمانی (« ،»)2آرمانی ( ،»)3از
مجموعۀ «د ستور زبان ع شق» و قطعههای «آرمانی (« ،»)1الهی»« ،احواَپر سی»« ،دنیای راهراه» و
«مغالطه کار» از مجموعۀ « گلها همه آفتابگرداناند» ،به رهایی و آزادی و آزادیخواهی توجه
ویژهای دارد.
درمورد بیان مفهوم آزادی در آثار قیصر به نکاتی ند اشاره میشود:
 -1در اکثر قط عه ها ،شِِِّّّاعر از ن ماد و رمز برای بیان عقا ید خود در بارۀ آزادی بهره میگیرد.
«پرنده ،قفس ،پنجره و دیوار» ،بیشترین بسامد را در میان انواع نمادها برای بیان مفهوم آزادی در
آثار قیصر به خود اختصاص دادهاند.
 -2شاعر در برخی قطعهها ،از عالئم سجاوندی برای بیان فقدان آزادی استفاده میکند؛ بهعنوان
مثاَ ،در قطعۀ «روایت رؤیا» که پینتر بدان اشِِّّاره شِِّّد ،شِِّّاعر با آوردن عبارت «حتی برادران
عزیزت» ،در میان دو خل تیره ( )-به ترسیم فضای خفقان و نبودآزادی پرداختهاست.
 -3شاعر برای بیان اندیشۀ خود دربارۀ فقدان آزادی ،از تشبیهات و یا استعارات پیصیده استفاده
نمی ک ند .همصنین ،از اسِِِّّّطوره یا ن ماد گان ،بهرهای نگرف ته و باکمی تأ مل میتوان به ک نه
اندیشههای او در این زمینه پیبرد.
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 -2-1-2مفهوم آزادی در شعر سیّاب
در ند دهۀ اخیر مفهوم آزادی در اشِِِّّّعار شِِِّّّاعران عربی ،بسِِِّّّامد بسِِِّّّیار باالیی را به خود
اختصاص دادهاست؛ مفهومی که نتیجۀ شرایل وخیم سیاسی و اجتماعی کشورهای عربی در این
دوران ا ست .ا ستعمار ک شورهای لیبی و الجزایر تو سل ایتالیا و فران سه ،حکمرانی ترکان عثمانی
بر کشِِّّور مصِِّّر ،اشِِّّغاَ فلسِِّّطین توسِِّّل رژیم صِِّّهیونیسِِّّتی و خفقان کشِِّّور عراق در زمان
حکومتهای ملک فیصِِّّل و عبدالکریم قاسِِّّم ،از مصِِّّادیق بارز این شِِّّرایل اسِِّّت ،بنابراین،
شِِّّاعران عرب با محوریت آزادی سِِّّیاسِِّّی و مخالفت با دخالت بیگانگان در امور داخلی آنها،
اعتراض خود را از شرایل موجود بیان کردهاند .سیّاب نیز از پی شگامان این معتر ضان ا ست .امّا
نگاه سیّاب با نگاه قی صر در این مو ضوع تفاوتهایی دارد؛ سیّاب محور اندی شههای خود را در
مورد آزادی ،در مقولۀ «آزادی از بند ا ستعمار و دخالت بیگانه» قرارمیدهد؛ مقولهای که در آن
نهتنها به رنج کشِِِّّّور خودش ،یعنی عراق ،پرداخته بلکه به رنج سِِِّّّایر کشِِِّّّورهای عربی دربند
استعمار نیز میپردازد ،درحالیکه اندیشۀ قیصر در این موضوع ،محدود به «رهایی از قید اسارت
دشِِِّّّمن» ،یعنی تجاوز عراق به ایران ،اسِِِّّّت ا مّا در دو مقولۀ دیگر ،یعنی «رهایی نفس از قید
تعلقات و همصنین آزادی انسان در معنی عام و مطلق» که در آثار قیصر شاهد آن هستیم ،تالشی
مؤثر از جانب سیّاب صورت نگرفتهاست.
سیّاب در ق صاید ب سیاری ،ازجمله « صحیفۀ األحرار»« ،یا أبا األحرار» و «أعا صیر» ،از فقدان
آزادی در ک شور خوین سخن گفتها ست؛ بهعنوان نمونه ،در سرودۀ «أعا صیر» ،این نین مردم
خوین را به قیام فرامیخواند:
فاعصِِِّّّفی یا شِِِّّّعوبل فَالکونُ ال یلر

ضِِِِّّّّی ِّهْ دال أن ی َِّعصِِِِّّّّفَ األحِِّّرارل
(السیّاب)499 :2000 ،

ترجمه :بوزید (بپا خیزید) ای مردم ،زیرا که هستی تنها با خیزش آزادمردان راضی میشود.
و در سرودۀ «صحیفۀ األحرار» میگوید:
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یِِّّا حِِّّابسِِّّ ِّ ین صِِّّ ِّ ح یفِِّّۀ األ حرار

هل یمنِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّعل القیدل اسِِِّّّتعارَ النار

دن ت ح ج بوهِِّّا ف هی حق ِّدٌ کِِّّا منٌ

بین الضِِِّّّلوع وصِِِّّّرخِِّّۀ اسِِِّّّتنکِِّّار
(همان)505 :

ترجمه :ای حبسکنندگان کتاب آزادی ،آیا زنجیر میتواند شعلههای آتن را بازدارد !
اگر آن را مانع شِِّّوید ،آن همانند کینهها و فریادهای نفرتی خواهدبود که در میان سِِّّینهها پنهان
است.
سِِّّیّاب همصنین ،برخی از سِِّّرودههای خود را به بیان فقدان آزادی در برخی از کشِِّّورهای
دیگر اختصِِِّّّاص دادهاسِِِّّّت؛ به عنوان نمونه ،در سِِِّّّرودۀ «فی یوم فلسِِِّّّطین» از ایسِِِّّّتادگی
آزادیخواهان فلسطین در برابر اشغالگران میگوید:
و الِِّّح ِّرُّ أبِِّّع ِّدل غِِّّایِِّّۀ م ِّْن أن ی َِّرَی

فی الِِّّد مع ت خ ف یف ِّ نا ْمن ا ل بلرحِِّّاِ

فِِّّالحکمل لل ِّدّم والسِِِّّّّالح المنتضِِِّّّی

و ا ل حرب ال للِِّّد معِِّّۀ ا ل خرسِِِِّّّّاِ

و النصِِِّّّرُ للشِِِّّّعِِّّب الَِِّّی ال ینثنی

1

عِِّّن ع َِّزم ِّْهْ والصِِِِّّّّولِِّّۀ الِِّّنِِّّکِِّّراِ
(همان)498 :

ترجمه :انسِِّّان آزاده ،واالتر از آن اسِِّّت که ارۀ درد و غمهاین را در گریهکردن بداند .پس،
حاکمیت از آن خون اسِِِّّّت و از آن شِِِّّّمشِِِّّّیرهای ازنیامبرکشِِِّّّیده و از آن جنگ و نه به
خاطراشِِّّکهای گنگ؛ پیروزی از آن ملّتی اسِِّّت که ارادهای اسِِّّتوار یابد و از آن یورشهای
قاطعانه و سخت است.
همصنین در قصِِِّّّیدۀ «ربیع الجزائر» ،از پایداری آزادیخواهان «الجزایر» برای بیرونراندن
استعمارگران سخن گفتهاست:
«سِِّّالمان بالد اللظی و الخراب /و مأوی الیتامی و أرض القبور /أتی الغیر و انحلّ عقد السِِّّحاب/
فروّی ثری جائعا للبَور /و ذاب الجناح الحدید( ».همان)145 :
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ترجمه :سالم بر سرزمین شرارههای آتن و ویرانی /و پناهگاه یتیمان و سرزمین گورها /باران
آمد و گرۀ ابرها باز شد /و خاک گرسنۀ بَر را سیراب کرد /و باَهای آهنین ذوب شد.
ب نابراین می توان گ فت که در شِِِّّّعر سِِِّّّ یّاب ،آزادی به مع نای «ر هایی از ق ید ا جا نب و
ا ستعمارگران» ،دایرۀ ب سیار گ ستردهتری ن سبت شعر قی صر دارد زیرا در آن ،از محدودۀ ک شور
خوین خارج میشِِّّود و پای به سِِّّایر کشِِّّورها میگَارد امّا قیصِِّّر گراین بیشِِّّتری در نحوۀ
بهکارگیری نمادها و انواع صِِّّنایع بدیعی ،نسِِّّبت به سِِّّیّاب دارد زیرا قیصِِّّر در اکثر قطعههای
خوین ،زبان نماد را برای بیان مفهوم آزادی برمیگزیند و سِِّّیّاب به صِِّّراحتگویی و سِِّّخن
بدون نماد ،تمایل بیشتری نشان میدهد.
 -3-1-2صلحطلبی در شعر قیصر
قی صر در ابتدای امر ،تابع اندی شههای محوری و مرکزی انقالب و در خدمت ضرورتهای
این عقیده بود ولی بعدها ،به سمت رهایی همۀ ب شریت از جنگ و خونریزی و ر سیدن به صلا
حرکت کرد .البته باید دان ست که شعر قیصر برای صلا ،بههیچوجه ن شانۀ تغییر نظر او ن سبت به
دفاع مقدس نیست بلکه با حفظ اصوَ اعتقادیاش ،به سرات مضامینی میرود که پینتر ندان
به آنها نپرداختهبود .قطعههای «طرحی برای صِِّّلا (« ،»)1طرحی برای صِِّّلا (« ،»)2طرحی برای
صِِّّلا ( »)3و «روز ناگزیر» ،از نمونههای این اشِِّّعار اسِِّّت .در این قطعهها ،شِِّّاعر «طرحی برای
صِِّّلا ارائه میدهد؛ شِِّّعری که بیشِِّّتر به نمایشِِّّنامهای موجز شِِّّباهت دارد ،همراه با پایانی که
مخاطب را بهسوی حقیقت سوق میدهد( ».ایرانزاده )31-29 :1387
طرحی برای صلا (:)1
 «کودک  /با گربه هاین در حیاط خانه بازی میکند /مادر ،کنار رخخیاطی /آرام رفته درنخ سوزن /عطر بخار ای تازه /در خانه میپیصد /صدای در! _ «شاید پدر!» (همان)15 :
طرحی برای صلا (:)2
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 «شِِِّّّهیدی که بر خاک میخفت /نین در دلن میگفت / :اگر فتا این اسِِِّّّت /که دشِِِّّّمنشکست /،را همصنان دشمنی هست » (همان)16 :
طرحی برای صلا (:)3
 « شهیدی که بر خاک میخفت /سرانگشت در خون خود میزد و مینوشت /دو سه حرف برسنگ /:به امید پیروزی واقعی  /نه در جنگ ،که بر جنگ!» (همان)17 :
شِِِِّّّّاعر در قط عه «روز ناگزیر» ،روز آر مانی خود را روزی میدا ند که خواب در د هان
مسلسلها ،خمیازه کشد و توپها در دست کودکان از باد ،پر شود:
 «و خواب در دهان مسلسلها /خمیازه میکشد /و کفنهای کهنه سربازی /در کنج موزههایقدیمی /با تارعنکبوت گره میخورند /روزی که توپها /در دسِِّّت کودکان /از باد پر شِِّّوند».
(همان)238 :
امّا نکتۀ مهمتر در این گونه از ا شعار قی صر ،این ا ست که شاعر در بی شتر این سرودهها ،برای
محقق شدن این صلا ،به ظهور یک م صلا ایمان دارد و این م صلا ،همان ح ضرت مهدی (ع)
ا ست .قیصر در قطعۀ « صبا بی تو» ،از مدینه فا ضلهای سخن میگوید که با ظهور منجی موعود
محقق میشود:
ناگهان قفل بزرگ تیرگی را میگ شاید

آن که در دسِِِّّّتن کلید شِِِّّّهر پر آیینه
(همان)409 :
دارد

در قطعۀ «ف صل تق سیم» ،از بهاری سخن میگوید که در پی آن ،تمامی م شکالت جهان رفع
میشود:
شِِِّّّم تو الی حه روشِِِّّّن آ غاز ب هار

طرح لبخنِِّّد تو پِِّّایِِّّان پریشِِِِّّّّانیهِِّّا
(همان)356 :

نمونههای دیگر این عقیده را میتوان در قطعههای «عید»« ،بفرمایید»« ،پیشِِّّواز»« ،مهمانی» و
«لحظههای کاغَی» مشاهده نمود.
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 -4-1-2صلحطلبی در شعر سیّاب
سِِّّیاب در برههای از زندگی خوین ،گراین شِِّّدیدی به رئالیسِِّّم پیدا کرد .جنگ جهانی
دوم و فجایع حاصل از آن ،از عوامل مؤثر این گراین بود .در این دوران ،محور قصاید سیّاب،
صلا و نفی خشونت میان افراد بشر است .قصیدۀ «فجر السالم» (سپیدۀ صلا) ،از مشهورترین این
قصاید است .سیّاب در مقدمۀ این قصیده ،نظر خود را پیرامون صلا این نین بیان میکند:
« ...جنگ بین خیر و شِِِّّّر ،زندگی و مرگ ،قابیل و هابیل از زمان های پین بوده اسِِِّّّت امّا امروز
جنبن جهانی صِِّّلا ،متبلور شِِّّدهاسِِّّت .جهان امروز ،همانطور که همیشِِّّه بوده ،به آشِِّّوریها و
مصریها ،یونانیها و ایرانیها ،مسیحیان و مسلمانان ،کشورهای پیشرفته و عقبمانده ،کمونیست و
سرمایهدار تق سیم نمی شود بلکه به یزی فراگیرتر که روح انسانیت در آن تجلّی یافتها ست ،تق سیم
می شود ،همانطور که بودا ،مسیا و محمد و تمام پیغمبران و مصلحین ،از زمانهای گَشته تاکنون
آن را بیان کردهاند .جهان امروز به گروه انسانهای نیک و شر تقسیم میشود .انسانهای نیک ،فارت
از اختالفات نژادی ،زبانی ،دینی و عقاید سِّیاسِّیشِّان در اردوگاه واحدی که همان اردوگاه صِّلا
ا ست جمع می شوند و ان سان های شر در اردوگاهی دیگر که اردوگاه د شمنان صلا ه ستند جمع
میشوند .اگر از گروه افرادی باشید که مرگ را برای آنها ،پدران و مادران و کودکانشان و ویرانی
و خرابی را برای خانه ها و مزارع و کلیسِِِّّّاهایشِِِّّّان نمیخواهید ...پس از گروه همین اردوگاه خیر
یعنی اردوگاه صِِّّلا هسِِّّتید ،پس وظیفۀ تو آن خواهد بود که در خدمت این قضِِّّیه باشِِّّی ،در راهْ
خودت و در راهْ فرزندانت و در راهْ تمامی مردمی که دوستشان داری( ».السیّاب)445 :2000 ،

سِِّّیّاب در این سِِّّروده ،تحققیافتن صِِّّلا را نوید میدهد؛ صِِّّلحی که میخندد و همهجا را با
آوازهای طربانگیز پر میکند:
هِِِِّّّّنِِِِّّّّاکَ یَِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّرنُّ السِِِِِِّّّّّّّالمل

کِِّّ َِّأهِِِِّّّّداب طِِّّ ِّْفِِّّ ِّلٍ یِِّّ َِّنِِِِّّّّام

ویضِِِِِّّّّّحِّ َِّکل مِّ ِّْلَِ الِِِّّّحِّ ِّلقِِِّّّوَ

وفِِّّ ِّی أُغِِِِّّّّنِِّّ ِّْیِِِِّّّّاتْ الِِِِّّّّغِِِِّّّّرام
(همان)448 :
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ترجمه :طنین صِِِّّّلا به گوش میرسِِِّّّد ،بهسِِِّّّان مژههای کودکی در خواب  /میخندد و با
خندهها و آوازهای طربانگیز خود ،دشتها و میدانها را پر میکند.
امّا نگاه س ِّیّاب به صِِّّلا ،با نگاه قیصِِّّر تفاوتهایی دارد .قیصِِّّر برای تحققیافتن صِِّّلا ،در
بیشتر موارد ،منتظر منجی موعود و مصلا است تا صلا را در جهان برقرار کند امّا سیّاب بر این
عقیده نیست .سیّاب ،تحققیافتن صلا را تنها در مبارزه با دشمن و قیام علیه تجاوزگران میداند؛
بهعنوان نمونه ،در همین قصِِّّیدۀ «فجر السِِّّالم» ،قیام ملتها در راه اسِِّّتقالَ و آزادی سِِّّیاسِِّّی و
بیرونراندن سِِّّربازان بیگانه از وطن و اجازهندادن به اسِِّّتعمارگران برای تبدیل کشِِّّور به مکانی
برای جنگ و یورش را مهمترین راهها برای دستیابی به صلا دانستهاست.
و اسِِِّّّتَیقَظَ الشِِِّّّّرقُ عْمال قان تَموجل علَی

ع َِّیِِّّن َِّی ِّهْ دلنِِّّیِِّّا م ِّْن األحِِّّقِِّّادْ والِِّّثِِّّار

(همان)453 :
ترجمه :شرق قهرمانانه و باهیبت (غوَآ سا) ،از خواب سنگین خود بیدار شدها ست ،درحالیکه
در مقابل دیدگان او ،دنیایی پر از کینه و انتقام موج میزند.
یا در قصِِّّیدۀ «مرحی غیالن» ،با زدن نقاب مسِِّّیا (ع) بر صِِّّورت خود ،مردم خوین را به
مبازره و قیام برای به دست آوردن صلا فرامیخواند:
 « و الموت یرکی فی شوارعها و یهتف :یا نیام /هبّوا فقد وللد الظالم /و أنا الم سیا أنا ال سالم».(همان)186 :
ترجمه :مرگ در خیابانهاین ،جوالن میدهد و صِِِّّّدا میزند :ای به خواب رفتگان /برخیزید
زیرا که تاریکی به دنیا آمدهاست /و من مسیحم منادی صلا.
همصنان که در قصیدۀ «ربیع الجزائر» ،از سالح قلم خوین برای برقراری صلا در آن کشور
مدد میجوید:
 «لو تسِِِّّّتطیع الکالم /لصِِِّّّبّت علی الظالمین /حمیمان من اللعنات ،من العار ،من کل غیظ دفین/ربیعک یمضغ قیَا السالم( ».همان)145 :
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ترجمه :اگر ( شمان) را یارای سخن گفتن بود  /هرآینه میریخت بر ظالمان /آب دات ( سیل)
لعنتها ،ننگها و کینههای مدفون را /بهارت رکاب (خوناب) صلا را میجود.
 _5_1_2بازتاب فساد و ستم جامعه در شعر قیصر
همانطور که پین تر نیز اشاره شد ،قیصر ،شرایل سیاسی و اجتماعی مختلفی را در زندگی
خود تجربه کردهاسِِّّت؛ حوادث قبل از انقالب اسِِّّالمی و قیام مردم علیه رژیم پهلوی و سِِّّپس،
حوادث بعد از پیروزی انقالب اسِِِّّّالمی تا پایان جنگ و بعد از آن ،تحوالت کشِِِّّّور بعد از
پیروزی در جنگ تحمیلی ،عمدۀ این شِِّّرایل اسِِّّت و ازآنجاییکه فسِِّّاد و سِِّّتم جامعه ایران،
حا صل شرایل دوران قبل از انقالب ا سالمی ا ست ،باید مهمترین اندی شههای شاعر را در بیان
ظلم و ستم جامعه در اشعار مربوط به این دوران مشاهده نمود.
قیصِِّّر نام یکی از مجموعههای شِِّّعری خود را «تنفس صِِّّبا» مینامد؛ صِِّّبحی که در دَ
تاریکی شب طلوع کرد:
لبخنِِّّد تو خالصِِِِّّّّه خوبی هِِّّاسِِِِّّّّت

لَختی بخ ند ،خ نده گل زی باسِِِِّّّّت!

پیشِِِّّّانیات تنفّس یک صِِِّّّبا اسِِِّّّت

صِِِّّّبحی که انتهای شِِِّّّب یلداسِِِّّّت
(امین پور)407 :1391 ،

شاعر در مثنوی «فصل وصل» ،از همین مجموعه ،دوران اختناق و ظلم و ستم آن روزگار را
«فصل کسالت» نامیدهاست:
ار فصِِِّّّل سِِِّّّاَ را رسِِِّّّم این نبود

هیچ فصِِِّّّلی این ن ین خونین نبود

دارد آن فِِِِِِّّّّّّصِِِّّّل کسِِِّّّالت میرود

باز امِِِِِِِِّّّّّّّّید اصِِِِِِِِّّّّّّّّالت مِِِِِِِِّّّّّّّّیرود
(همان)135 :

قی صر در بی شتر موارد ،با ا ستفاده از نماد و مخ صو ص نا واژۀ « شب» ،به بیان ظلمت ،تیرگی و
سیاهی آن دوران اشاره میکند:
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 « ...اینجا /تنها سِِّّتارگان /از برجهای فاصِِّّله میبینند /که شِِّّب قدر موقع منفوری اسِِّّت /امااگر سِِّّتاره زبان میداشِِّّت /ه شِِّّعرها که از بد شِِّّب میگفت /گویاتر از زبان من گنگ». ...
(همان)385 :
در جایی دیگر میگوید:
شب بود و سکوت بود و سوسوی خطر

میریخِِّّت غبِِّّار ترس در کوی خطر

(امین پور)81 :1363 ،
 -6-1-2بازتاب فساد و ستم جامعه در شعر سیّاب
س ِّیّاب برخالف قیصِِّّر ،با پیوسِِّّتن به حزب کمونیسِِّّت ،وارد موضِِّّعگیریهای عملی برای
مقابله با ظلم و فساد جامعه شد .همصنین ،بیشترین توان شعری خوین را نیز در این راه گَاشت.
سیّاب در ق صاید م شهور خود« ،المومس العمیاِ»« ،األ سلحۀ و األطفاَ» « ،سندباد»« ،غریبٌ علی
الخلیج» و «أنشودۀ المطر» ،از فضای اختناق و ستم در جامعۀ خوین پرده برداشتهاست؛ بهعنوان
نمونه ،در شِِِّّّعر «سِِِّّّندباد» ،ناامیدی خود را از فضِِِّّّای ناپاک و سِِِّّّیاه اطراف خوین نقاشِِِّّّی
نموده اسِِِّّّت و نمای بیابان ،قبر ،سِِِّّّرما ،یخبندان و برهنگی که از همان آغاز ترسِِِّّّیم میکند،
حکایت از شدت این اختناق دارد:
 «جوعانُ فی القبر بال غَََاِ  /علریان فی الثّلج بال رداِ( ».السیاب)248 :2000 ،ترجمه :گرسنه در قبر بدون غَا /برهنه در برف بدون جامه.
در این ف ضای زم ستانی ،زندگی و حا صلخیزی به مرگ و قحطی تبدیل شده ا ست و باران
حاصلی جز افسوس برای شاعر ندارد:
 «الموتل فی الشّوارع /و العلقمل فی المزارع /وکلُّ ما نُحبُّه یموت( ».همان)250 :ترجمه :در کو ه و خیابان سِِّّایۀ مرگ /کشِِّّتزارهای سِِّّترون /هر آنصه دوسِِّّتن داریم ،خواهد
ملرد.

نشریۀ ادبیات تطبیقی ،ساَ  ،7شمارۀ  ،13پاییز و زمستان 1394

190

بهطورکلی ،سرودههای سیّاب را در این مو ضوع میتوان با دو نگاه تقریبان متفاوت م شاهده
کرد؛ در ابتدای امر ،هنگامی که در حزب کمونی ست فعالیت میکرد ،ف ضای حاکم بر اینگونه
اشعار او ،فضای امید به آینده و رهایی از وضع موجود است امّا در سرودههای اخیر او ،این فضا
به فضایی آکنده از یأس و ناامیدی تبدیل میشود.
از سرودههای نوع اوَ ،میتوان به قصیدۀ مشهور او «أنشودۀ المطر» اشاره کرد که شاعر در
آن به آینده و رهایی از وضع موجود ،امید دارد و اینگونه رؤیاهای خود را ابراز میدارد:
 « فی کلّ قطرۀٍ من المَطَر /حمراِل أو صِِِّّّفراِل من أجنّۀ الزَّهَر /و کُلّ دَمعۀٍ مْن الجیاع و العلراۀ /وم جد ید /أو حلل مۀٌ تورّدت علی فَم
ق من دَم العب ید /هی ابتسِِِّّّا ٌم فی انت ظار مَبسِِِّّّ ٍ
ل قطر ٍۀ تُرا ُ
ُک ُّ
الوَلید/فی عالم الغد الفَتیّ واهب الحیاۀ! /مطر ...مطر ...مطر /...سیلع شَبل العْراقُ بالمَطَر( ». ...همان:
)256
ترجمه :در هر قطرۀ باران /جنینی سرخفام یا زردگونه از گلهاست /و در هر اشکی از گرسنگان
و برهنگان /و هر قطرهای که از خون بردگان می ریزد /لبخندی اسِِِّّّت که در انتظار لبانی تازه
میماند /یا سر پستانی سرخ شده در کام نوزاد است /در فردای نو ،آن بخشندۀ زندگی /:باران...
باران ...باران /...عراق با باران ،سرسبز خواهد شد. ...
همصنین در قصیدۀ « سوبروس فی بابل» ،فراهمآمدن آزادی و ر ستاخیز ملتن را امری ب سیار
دشِِّّوار امّا شِِّّدنی و حتمی میپندارد .سِِّّیّاب در این قصِِّّیده ،برای تحقق نوزایی در اندیشِِّّه و
زندگی ملت عرب ،گریزی از آمدن تموزی نجاتبخن که درواقع ،همان نسِِّّل آیندۀ شِِّّاعر و
ملت رنجدیدۀ عراق است ،نمیداند:
 «لیعو سوبروسل فی الدروب /لینهن األلهۀ الحزینۀَ ،األلهۀ المروّعۀ /فإن من دمائها ستُخ ضبالحبوب /سینبت اإللهل /...سیلولدل الضیاِ /من رَحْمٍ ینز بالدماِ( ».همان)259 :
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ترجمه :باید که سوبروس ( سگ دربان جهنم) ،در گَرگاهها پارس کند /تا خدایان غمگین
و تر سیده را گاز بگیرد /پس قطعان از خونهاین بَرها به بار خواهندن ش ست /اله خواهد رویید...
 /روشنایی زادهخواهدشد /از زهدانی که از آن خون میتراود.
از نمونههای نوع دوم ،میتوان به شِِّّعر «مدینۀ السِِّّندباد» او اشِِّّاره کرد که شِِّّاعر با مشِِّّاهدۀ
ازدسِِّّترفتن آرمانهای سِِّّیاسِِّّی خود ،خیزش و انقالب عراق را انکار میکند ،راکه معتقد
ا ست ،آنصه او در گَ شته ،انقالب فرض کرده بود ،تنها سرو صدایی بیفایده و رعدوبرقی بود
که باران خون به همراه داشت و به همین علت ،مرگ را بر زندگی ترجیا میدهد و میگوید:
 «و جئتَ یا مطر /تفجرّت تنثّکَ السّماِل و الغُیلوم /و شُقّقَ الصّخر /وفاضَ مْن هَباتکَ ،الفراتلو اعتکر /و هبّتْ القبورل ،هلزّ موتُها و قام /و صِِّّاحتْ العْظام /:تبارک اإللهل ،واهبل الدّم المطر /.فَآه
ئ الحیاۀ».
م انتباه /و موتُنا یلخ ّب ُ
ت من جدید /فَنوملنا برا ْع ل
یا َمطَر! /نو ُّد لو ننام من جدید /نو ُّد لو نمو ل
(همان)248 :
ترجمه :و آمدی ای باران /آسمان شکافت و ابرها تو را در هر کران پاشید /و صخرهها شکافت/
و از فیضِِِّّّان بخشِِِّّّن تو ،فرات پرآب گشِِِّّّت /و گورها شِِِّّّکافت و مردگان بیدار شِِِّّّدند  /و
ا ستخوانها فریادها برآورد /بزرگ ا ست خداوندی که خون میبخ شد ،بخ شندۀ باران /آه دریغ
ای باران!  /ای کاش از نو میخوابیدیم /ای کاش از نو میمردیم /راکه خواب ما جوانه های
بیداری است /و مرگ ما زندگی را پنهان میسازد.
امّا اوج این احسِِّّاس در شِِّّعر «غریبٌ علی الخلیج» ،نمایان میشِِّّود .این قصِِّّیده که در آن،
احساس واقعی شاعر تجلی مییابد ،دردْدَ تمام کسانی است که از سرزمین خود دورماندهاند:
 «الرّیال تلهرُ بالهجیرۀ ،کالجلثام علی األصِِّّیل /و علی القلوع تَظَلُّ تُطوَی أو تُنَشِِّّّرُ للرّحیل/زَحَمَ الخلیجل بهنَّ ملکتدحونَ جوّابو بحار /مْن کلّ حافٍ نصفْ عَاری( ».همان)181 :
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ترجمه :باد ،از شدت گرما ،لهله میزند؛ همصون کابوسی در تنگ غروب /و پیوسته بر بادبانها
میوزد و آنها را در هم میپیصد یا برای کوچ میگشِِِّّّاید /خلیج ،آکنده از بادبان اسِِِّّّت و نیز
زحمتکشانی که دریاها را درمینوردند /از هر پابرهنه و نیمهعریانی.
اگر بخواهیم بین اشعار سیّاب و قیصر در این موضوع مقارنهای صورت بدهیم ،باید بگوییم
که سِِِّّّیّ اب ،به خاطر اینکه در تمام دوران زندگی خود شِِِّّّاهد ظلم و خفقان در جامعۀ خوین
بوده ،قصائد بیشتری را نسبت به قیصر در این موضوع سروده است امّا تفاوت مهمتر میان قیصر
و سِِّّیّاب ،در بیان این موضِِّّوع ،اختالف در میزان ژرفاندیشِِّّی آنهاسِِّّت که نتیجۀ گونگی
ا ستفادۀ آن دو از نماد ،ا سطوره و سایر صناعات بدیعی ا ست .به نظر میآید که شعر سیّاب در
این زمینه ،عمق و تأثیر بیشتری نسبت به شعر قیصر داشته باشد زیرا سیّاب در این موضوع ،از بار
معنایی اسِِّّطورهها و نمادها ،بیشِِّّتر از قیصِِّّر بهره گرفتهاسِِّّت؛ بهعنوان نمونه ،در قصِِّّیدۀ «مرحی
غیالن» ،از اسِِِّّّطورۀ یونانی «سِِِّّّیزیف» بهره برده تا رنجی را که در راه رسِِِّّّیدن به هدف و
خوا ستهاش تحمل کرده و ناکام مانده ا ست ،بهت صویربک شد« .ا سطورهای که رنج در آن پیاپی
رخ میدهد و سیزیف ،میان امید رساندن سنگ به قلۀ کوه و ناامیدی سقوط سنگ به ته دره ،در
تبوتاب است( ».الضاوی)162 :1384 ،
«بابا...بابا /یا سللّم األنغام! أیّۀُ رغبۀٍ هی فی قرارک  « /سیزیف» یرفعلها فت سقل للحَ ضیی معَ
انهیارک /یا سللّم الدّم و الزّمان :من المیاهْ دلی السّماِْ( ».السیّاب)185 :2000 ،
ترجمه :پدر  ...پدر /ای نردبان ترانهها و سِِِّّّرودها! کدامین انگیزه در عمق جانت وجود دارد /
سیزیف آن را باال میبرد و با سقوط تو ،به پستی نزوَ میکند /ای نردبان خون و زمان ،از آبها
تا آسمان.
ا ستفاده از ا سطورههای سندباد در ق صیدۀ «رحل النهار» ،عازر در ق صیدۀ «مدینۀ ال سندباد» و
تموز در قصِِّّیدۀ «سِِّّوبروس» ،از دیگر تالشهای س ِّیّاب در جهت عمیقترکردن معانی خود در
این نوع از قصاید است.
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 -7-2-2تشویق به مبارزه و جهاد در شعر قیصر
قیصر از نخستین شاعران انقالب اسالمی است که پس از شروع جنگ تحمیلی ،عاشقانه پا به
عرصِِِّّّۀ دفاع مقدس گَاشِِِّّّت و با حضِِِّّّور در جبهههای جنگ ،به خواندن اشِِِّّّعار خود برای
روحیهدادن به رزمندگان میپرداخت و آنان را به مبارزه و جهاد ت شویق میکرد و «با پایان یافتن
جنگ ،حسرت و دریغ جاماندن از کاروان شهیدان ،تنهایی و غربت ،شرم از شهیدان ،جای خود
را به شعر جهاد و مبارزه داد( ».صرفی و هاشمی)324 :1390 ،
قی صر در دوران جنگ ،ایجاد شور و انگیزه در میان جوانان برای هجوم به سمت خلّ مقدم
جبههها را وظیفۀ اصِِّّلی شِِّّعر خود میدانسِِّّت ،بهطوریکه در مجموعۀ «در کو ۀ آفتاب» که
مقارن با پیروزی انقالب سِِّّروده شِِّّدهاسِِّّت ،فصِِّّلی را به «جهاد» اختصِِّّاص میدهد و با بیانی
حماسی ،از مبارزه و جهاد در برابر دشمن سخن میگوید:
ای خصم مرا سر ،سر جنگ است هنوز

در لۀ خشِِّّم من خدنگ اسِِّّت هنوز

در ترکِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّن اگر نمانده باشد تیری

زنهار ،مرا ناخن و نگ اسِِِّّّت هنوز
(امینپور)59 :1363 ،

و در جایی دیگر از این مجموعه میگوید:
از گوشِِِِّّّّه شِِِّّّم یِِّّک نظر انِِّّدازیم

در خِِِِِِِّّّّّّّرمن دشِِِّّّمنان شِِِّّّرر اندازیم

یا خصِِِّّّم ،خود از دسِِِّّّت سِِِّّّپر اندازد

یا ما زتنن ،دسِِِِّّّّت و سِِِّّّپر ا ندازیم

(همان)62 :
امّا ویژگی بارز اشِِّّعار قیصِِّّر در این موضِِّّوع ،اسِِّّتفادۀ او از نماد و رمز اسِِّّت؛ نمادهایی با
بهرهگیری از مظاهر طبیعت و داسِِِّّّتان های تاریخی و مَهبی که با زبانی سِِِّّّاده و قابلفهم به
مخاطب ارائه میگردد« .قیصِِّّر در این گروه از شِِّّعرهای خود ،نمادهایی را میسِِّّازد که گر ه
شِِّّاید تکراری باشِِّّند ،نحوۀ اسِِّّتعماَ آنها با آنصه تاکنون شِِّّنیدهایم ،متفاوت مینماید» (محقق،
)137 :1387؛ به عنوان نمونه ،در شِِِّّّعر زیر ،شِِِّّّاعر با اسِِِّّّتفاده از مظاهر طبیعت ،مانند «آب» و
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«مرداب» و با شیوهای نمادین« ،آب» را رمز جنبن و تحرّک برای رسیدن به اصل وجودی خود
و وصِِِّّّوَ به در یای ک ماَ مطلق می دا ند و م خا طب را به م بارزه در مسِِِّّّیر تحقّق انقالب
فرامیخواند:
 «روان و پاک و بیتابیم ،بیتاب /که گر ماندیم مردابیم ،مرداب /تو گویی واژه «ماندن» ندارد/کتاب پیروان مَهب آب( ».همان)68 :
در جایی دیگر ،با ا ستفاده از دا ستان ح ضرت ابراهیم (ع) ،فر ستادن جوانان ک شور به سوی
جنگ را به دستور قربانیکردن اسماعیل توسل ابراهیم از سوی خداوند تشبیه میکند:
دَ در تِِّّب لبیِِّّک تِِّّاوَ زد ولی مِِّّا

لبیِِّّک گفتن را لبی هم تر نکردیم

حتّی خ یاَ نای اسِِِّّّ ماع یل خود را

همسایه با تصویری از خنجر نکردیم
(همان)88 :

همصنین ،در شعر «باد بیقراری» ،با بهره گیری از دا ستان ح ضرت یو سف (ع) ،سرنو شت
رزمندگان شهید را با سرنوشت یوسف (ع) درمیآمیزد:
 «این بوی غربت است /که میآید /بوی برادران غریبم /شاید /بوی غریب پیرهنی پاره /در باد/نه! /این بوی زخم گرگ نباید با شد /من بوی بیپناهی را /از دور می شنا سم /... /:بوی پر کبود
کبوتر را /در اه( ». ...امینپور)335 :1391 ،
 -8-2-2تشویق به مبارزه و جهاد در شعر سیّاب
سیّاب بر خالف قی صر ،شاهد جنگ ک شورش با ک شور دیگری نبود؛ بنابراین ،نباید همانند
قیصر در آثار او انتظار تشویق رزمندگان را به جهاد و مبارزه و در خل مقدم جبههها داشتهباشیم
امّا این به آن معنا نیست که آثار او از این موضوع خالی است بلکه او با نگاهی
متفاوت ،به این قضِِّّیه پرداختهاسِِّّت .س ِّیّاب با محوریت تشِِّّویق هموطنان خود به مبارزه و قیام
علیه نظام فسِِّّاد جامعه و اسِِّّتعمار اجانب ،به این موضِِّّوع نگاه کردهاسِِّّت .اوج این نگاه را در
دیوان س ِّیّاب میتوان پس از انتشِِّّار قصِِّّیدۀ «المومس العمیاِ» از سِِّّوی شِِّّاعر و آشِِّّکارشِِّّدن
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گراین قومیتی سیّاب در آن که منجر به اخراج او از حزب کمونیسم شد ،مشاهده کرد .سیّاب،
پس ازآن ،دارای گراین سِِّّیاسِِّّی مسِِّّتقلی شِِّّد؛ گرایشِِّّی که تمایل به قومیت عربی در آن،
وضوح بیشتری داشت( .السیّاب )22 :2000 ،از مشهورترین قصاید او در این دوران« ،بور سعید»
و «فی المغرب العربی» است .شاعر در این قصاید ،روح رستاخیز و جهاد را در دَ ملّت خوین
میدمد و آنان را به مبارزه و جهاد تشویق میکند:
 « ...هتافٌ یمن الشطآن :یا ودیاننا ثوری!  /و یا هَا الدمل الباقی علی األجیاَ  /یا درث الجماهیر/تشِِّّظَّ اآلن و اسِِّّحق هَه األغالَ /و کالزلزاَ /هلزّ النیرَ ،أو فاسِِّّحقه و اسِِّّحقنا مع النیر( ».همان:
)216
ترجمه :بانگی کرانهها را پر کرده اسِِّّت :ای رودها بجوشِِّّید!  /و تو ای خونی که در جان ملت
جاری هسِِّّتی /ای میراث آنها (ملت)! /اکنون فراگیر شِِّّو و این بندها را درهم شِِّّکن /و بهسِِّّان
زلزله /این یوت را در هم کوب یا هم او و هم ما را نابود کن.
در جایی دیگر میگوید:
 «آه یا أمی عرفت الجوع و اآلالم و الرعبا /و لم أعرف من الدنیا سِِّّوی أیام أعیاد /فتحت العینفیها من رقادی لم أجد ثوبا /جدیدا أو نقودا المعات تمن الجیبا /ألن أبی فقیرا کان /یا لک ثورۀ
تتأکّل القلبا /فأصرخ أیها الجبناِ کفوا( ».همان)327 :
ترجمه :آه ای مادر ،گرسِِّّنگی و مصِِّّیبتها و ترس را شِِّّیدم /و از این دنیا جز روزهای عید،
روز دیگری نشِِّّناختم /شِِّّمانم را در آن از خواب باز کردم و نیافتم لباسِِّّی /تازه یا پوَهایی
درخشان که جیب را پلر کند /زیرا پدرم واقعان فقیر بود /شگفتا که تو آتشی هستی در جان  /پس
فریاد برمیآورم :ای ترسوها دیگر بس است.
امّا ویژگی بارز سیّاب در این قصاید ،این است که او بهطور مستقیم ،ملّت خود را به جهاد و
مبارزه دعوت نمیکند بلکه با ن شاندادن واقعیتهای زندگی آنها و بردا شتن پردههای غفلت از
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جلوی شِِّّمانشِِّّان ،آنها را به قیام علیه واقعیت زندگیشِِّّان دعوت میکند .شِِّّاعر در ابتدای
قصیدۀ «فی المغرب العربی» ،واقعیت مردم خوین را این نین توصیف میکند:
 «قرأتل اسمی علی صخره /هنا ،فی وحشۀ الصحراِ /علی آجرّۀ حمراِ /علی قبر .فکیف یحسُّدنسِِّّانٌ یری قبره  /یراه و دنه لیحارل فیه / :أحیّ هو أم میتٌ فما یکفیه  /أن یری ظلّا له علی الرماَ
 »...و در ادامه میگوید ...« :فنحن جمیعنا أموات( .»...همان)215 :
ترجمه :اسِِّّمم را بر روی صِِّّخرهای خواندم /اینجا ،در تنهایی بیابان /بر روی آجری سِِّّرخ /بر
روی قبری .ان سانی که قبر خوین را میبیند ه حالی دارد  /آن را میبیند و در حیرت میماند:
 /آیا او زندها ست یا مرده و کفایت نمیکند برای او /که سایۀ خود را بر روی شنها م شاهده
کند« .پس ما همگی مردگانیم.»...
در قصیدۀ «بور سعید» ،با یادآوری گَشتۀ درخشان ملّت خوین آنان را به بیداری از خواب
غفلت فرامیخواند:
نَ حنُ ال َِّّ ینَ ا ق تَ لَ عن َِّا مْن أسِِِِّّّّا فْ لْهِِّّا

الۀن وعِِّّلزّی وأعِِّّلَِِّّیِِّّنِِّّاهل دنسَِِِِِّّّّّانِِّّا
(همان)263 :

ترجمه :ما همان ک سانی ه ستیم که از گَ شتۀ خود ،الت و عزّی را از جا کندیم و محبوب
خود را بر جای آن نشاندیم.
در جایی دیگر میگوید:
 «جیاعٌ نحن مرتجفون فی الظُّلمه /و نبحر عن یدٍ فی اللیل تُطمعنا ،تغطّینا» (همان)262 :ترجمه :ما گرسِِّّنهایم و در تاریکی به خود میلرزیم /و در شِِّّب در پی دسِِّّتانی هسِِّّتیم که به ما
غَا و جامه دهد.
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 -3نتیجهگیری
«آزادی»« ،صِِِّّّلاطلبی» « ،بازتاب فسِِِّّّاد و سِِِّّّتم جامعه» و «تشِِِّّّویق به مبارزه و جهاد»،
برجستهترین مضامین اجتماعی در شعر بدر شاکر سیّاب و قیصر امینپور است .بین این دو شاعر
در پرداختن به این مضامین شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد:
درمقولۀ «آزادی» ،امینپور با توجه به دورههای مختلف زندگیاش ،برداشِِّّتهای گوناگونی از
این مفهوم دارد؛ «رهایی از قید اسارت دشمن»« ،رهایی از قید تعلقات» و «رهایی انسان در معنی
عام و مطلق» از نمونههای آن اسِِّّت امّا سِِّّیّاب ،محور اندیشِِّّههای خود را در این موضِِّّوع ،در
«آزادی از بند ا ستعمار و دخالت بیگانه» قرارمیدهد که خود نتیجۀ شرایل سیا سی و اجتماعی
کشورهای عربی در آن دوران است .همصنین برای بیان این مفهوم ،قیصر به استفاده از نمادها و
صنایع بدیعی تمایل بیشتری نشان میدهد امّا سیّاب به صراحتگویی گراین دارد.
 در مقولۀ « صلا» نیز شاهد تفاوتهایی در نگاه این دو شاعر ه ستیم؛ قی صر برای تحققیافتنصِِّّلا ،در بیشِِّّتر موارد ،منتظر منجی موعود و مصِِّّلا اسِِّّت تا صِِّّلا را در جهان برقرارکند امّا
سِِِّّّیّاب ،بر این باور نیسِِِّّّت .سِِِّّّیّاب ،تحققیافتن صِِِّّّلا را فقل در مبارزه با دشِِِّّّمن و قیام علیه
تجاوزگران میداند.
در بیان «فسِِّّاد و سِِّّتم جامعه» ،سِِّّیّاب به خاطر اینکه در تمام دوران زندگیاش شِِّّاهد ظلم وخفقان در جامعۀ خوین بودهاسِِِّّّت ،نسِِِّّّبت به قیصِِِّّّر ،قصِِِّّّاید بیشِِِّّّتری دربارۀ این موضِِِّّّوع
سرودهاست .همصنین ،این دسته از اشعار او ،عمق بیشتری نسبت به اشعار قیصر دارد زیرا از بار
معنایی اسطورهها و نمادها زیاد بهره گرفتهاست.
 در موضوع «تشویق به مبارزه و جهاد» ،قیصر در دوران جنگ تحمیلی ،این موضوع را وظیفۀاصِِّّلی شِِّّعر خوین قرارداده ولی سِِّّیّاب ،ون شِِّّاهد جنگی در کشِِّّورش نبوده ،با محوریت
«تشویق به قیام علیه فساد جامعه و استعمار اجانب» به این موضوع پرداختهاست.
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یادداشتها
 -1این ابیات می تواند ا شاره به این بیت م شهور ابوتمام دا شته با شد که در مدح معت صم ،بعد از
فتا عموریه ،سِِّّرودهاسِِّّت :الس ِّّیفل أصِِّّدقُ دنباِ من الکتُب!  -فی حدّه الحدُّ بینَ الجدّ و اللّعب.
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 -2امینپور ،قیصر .)1391( .مجموعۀ کامل اشعار قیصر امین پور .اپ نهم .تهران :مروارید.
 .)1363( .ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ -3در کوچۀ آفتاب ،ج  .1تهران :حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 -4بالطه ،عیسی .)2007( .بدر شاکر السیّاب؛ حیاته و شعره .اپ هفتم .بیروت :المؤسسۀ العربیۀ
للدراسات و النشر.
 -5پطرس ،أنطونیوس( .بیتا) .شاکر السیّاب شاعر الوجع .بیجا.
 -6جحا ،میشاَ خلیل .)1999( .الشعر العربی الحدیث .بیروت :دار العودۀ.
 -7سویدان ،سامی .)2002( .بدر شاکر السیاب و ریادۀ التجدید فی الشعر العربی الحدیث.
بیروت :دار اآلداب.
 -8السیّاب ،بدر شاکر .)2000( .اعمال الشعریۀ الکاملۀ .اپ سوم .بغداد :دار الحریۀ.
 -9شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1380( .شعر معاصر عرب .تهران :سخن.
 -10الضاوی ،احمد عرفات 1384( ،هِّ .ش) .کارکرد سنت در شعر معاصر عرب .ترجمۀ سید حسین
سیّدی .مشهد :دانشگاه فردوسی.
 -11محقّق ،جواد .)1387( .شکفتن در آتش .تهران :هنر رسانهای اردیبهشت.
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