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.1مقدمه
ويرانشهر ،شهري است پر از فقر ،افسردگي ،لم ،فساد ،دروغ و نیرنگ .شهري است که
زندگي ساکنانش سراسر نزن است و اندوه و اوضاع مردم بسیار پريشان است و نابسامان.
شهري است که بر اثر مجموعهاي از عوام ازجمله :لم و فساد ناکمان و سکو و
سرخوردگي مردم به فساد و تباهي کشیده شده است و امید چنداني به بهبودي آن نیست.

"ويرانشهر يا خرابآباد ،انگارهي پیدايش سرزمین ناخوشايندي است که ساکنان آن در گونهاي
متفاو با آرمانشهر زندگي ميکنند و خاستگاه آن ،شکست طرحهاي انديشهورزان و بنیان-
گذاران انديشۀ آرمانشهر مانند :توما مور( 4سیاستمدار و انديشمند انگلیسي ،)4122-4818
فرانسیس بیکن( 8فیلسوف و سیاستمدار انگلیسي  ،)4814-4181کار مارکس( 1اقتصاددان و
جامعهشنا آلماني) و ...در وجود بخشیدن خارجي به اين مکان خیالي بود که اسباب پیدايش
يأك محأور انديشأگاني متضأاد با آرمانشهر را فراهم ساخت( ".نیدريان شهري .)20
برخالف آرمانشهر ،که سعي دارد جهاني را ترسیم کند که در آن همه چیز در ند اعلي و به
بهترين نحو ممکن است ،ويرانشهر مکاني خیالي است که در آن همه چیز به بدترين شک
ممکن است .شهر پر است از فقر ،افسردگي ،بیماري ،فساد ،اندوه ،پريشاني و. ...
اوضاع نابسامان سیاسي و اقتصادي ايران و کشورهاي عربي ،بهويژه عراق ،در قرن بیستم و
بروز آشفتگيها و تحوال سريع سیاسي و اجتماعي در اين کشورها ،موجب هور خیزش-
هاي عمومي و مطالبا مدني جامعه شد .از اين میان شاعران و نويسندگان و طبقهي روشنفکر
جامعه ،پیشگام مبارزا سیاسي و مدني مردمي بوده و در راه اصالح و بیداري جامعه و مبارزه
با نکام الم و مستبد کشور از هیچ کوششي فروگذار نبودند .به دنبا پیروزيهاي کوتاه مد
و ايجاد فضاي باز سیاسي و اجتماعي ،بارقههايي از امید در د مردم روشن گشته و طبقهي
روشنفکر جامعه ،به انجام تحوال مثبت امیدوار ميگشتند اما اين گشايش هیچگاه دوام
چنداني نیاورد و هر بار ،پس از گذشت اندک زماني ،با سرکوب شديد مردم و ايجاد رعب و
ونشت عمومي ،همه چیز به نالت قب بازگشته و امیدها به يس و نومیدي بد ميگشت.
طبیعي است که پس از تکرار چند بارهي اين وضعیت ،موجي از ناامیدي سراسر جامعه و به-
ويژه طبقهي روشنفکر آن را در بر بگیرد و آنان را از ادامهي راه ناامید کند .اما تاريخ نشان داده
__________________________________________________________________________
-Tomas Mor
2
-Francis Bacon
3
- Karl Marx
1
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که عدالتخواهان و مبارزان نقیقي راه آزادي ،هیچگاه تسلیم زور و جور ناکمان نگشته و تا
رسیدن به سر منز مقصود ،دست از مبارزه نميکشند .آنان امیدوار به پیروزي نهايي هستند و
سعي ميکنند مردم را از مسائ و مشکال جامعه آکاه کنند .شاعر و نويسندهي مصلح ،سعي
دارد عالوه بر به تصوير کشیدن وضعیت نابسامان جامعهي خويش ،عل اصلي ضعف و
نابودي ملت را بهخوبي نشان داده ،تمام تالش خود را در بیداري مردم و خیزش آنها علیه
جور و فساد ناکمان بهکار گیرد.
آنچه شايستهي توجه است اينکه هر دو انديشهي "آرمانشهر" و "ويرانشهر" ،ميتواند بستري
براي بیان تفکرا اصالني و نتي انقالبي شاعر باشد .بدينگونه که شاعران آرمانشهر با
تصويري خیالي از مدينهي فاضله در شعر خود و "با ناخرسندي از اوضاع نابسامان سیاسي و
اقتصادي جامعهي خويش ،شرايط عیني پیرامون خود را با آرمانهاي ذهني خود در تضاد مي-
بینند و با ارائهي راهکار و طرح برونرفت از وضعیت موجود ،ديگران را نیز به تغییر و
دگرگوني تشويق ميکنند"(کريمي  )841و شاعران ويرانشهر نیز با تصويري نقیقي از
مشکال شهر خود ،سعي در بیان اوضاع پريشان مردم داشته ،در نهايت جامعه را به سوي
تغییر اوضاع رهنمون ميسازند .بديگر سخن ميتوان گفت که شاعران ويرانشهر هم به نوعي
آرمانشهرگرا هستند .نمونه روشن اين مطلب را ميتوان در شعر "شهر سنگستان" اخوان ثالث
که نمونهي برجستهي اشعار ويرانشهر فارسي است مشاهده نمود" .اخوان با يادآوري گذشته-
ي شاهزاده از زبان کبوتران ،خاطرا خود را تداعي ميکند .گذشتهاي که امید تکرار آن در
آينده نیز هست و شاهزاده ميکوشد دوباره آن را بهدست آورد ...درواقع توصیف شهر پیش از
هجوم دزدان ،نوستالژي آشکاري است که نسر شاعر براي رسیدن به موقعیت توصیف شده
را دارد .گرچه می به گذشته در آن به ذهن ميرسد اما ميتواند نوعي آرمانشهر نیز باشد که
شاعر آرزو دارد آن را ببیند و در آن زندگي کند(".نجفي )181
نیمايوشیج و بدرشاکر السیاب نیز با نمايش دقیق و روشن اوضاع زمانهي خود و وضعیت
پريشان و نابسامان مردم جامعه و لم و ستم ناکمان در دو قصیدهي "سوي شهر خاموش" و
"مدين الممر " ،سعي در آگاهي و بیداري مردم از خواب غفلت داشته ،تالش ميکردند بذر
امید در د مردم بکارند و آنان را نسبت به تغییر و تحولي عظیم و شايد انقالبي بزرگ توسط
آنان يا نس آينده امیدوار کنند .از اينروست هرجا سخن از زشتي و پلیدي به میان ميآيد پس
از آن امیدي زنده ميشود و شهر از وجود شر و تباهي پاک ميگردد .و هرجا صحبت از

951

جدال یأس و اميد در ویران¬شهر "نيما یوشيج" و "بدرشاکر السياب"با تکيه بر دو سروده «سوی شهر خاموش» و «مدینة بال مطر» 151

سرخوردگي و خواب مردم جامعه است پس از آن بارقههايي از هوشیاري و بیداري عمومي
خود را مينماياند .اينگونه است که نهايت هر دو قصیده امید است و خوشبیني و آرزوهايي که
به آگاهي و هوشیاري مردم و بیداري کودکان و آيندگان گره خورده است.
آنچه اهمیت پژوهش پیشرو را نشان ميدهد ضرور آشنايي مخاطبان و عالقمندان ادبیا
معاصر عربي و فارسي با وضعیت و فضاي مشابه سیاسي ناکم بر ايران و عراق قرن بیستم و
چگونگي بازتاب آن در ادبیا شاعران و نويسندگان اين سرزمینهاست .به ديگر سخن مي-
توان گفت تشابه فضاي سیاسي و اجتماعي اين دو کشور بر فضاي ادبي آن نیز تسثیر گذاشته و
در موارد متعددي ،همنوايي و تشابه فکري و ادبي بسیاري میان اديبان و نويسندگان اين
کشورها وجود دارد.
آب در روف مرتبطه در يك سطح قرار ميگیرد .آنچه در اين صد ساله در شعر عرب اتفاق
افتاده است عینا در شعر فارسي نیز روي داده است ،با تفاو هاي مختصري که برخاسته از
شرايط متفاو فرهنگها و ساختارهاي نیا ايندو قوم است .تسثیر پذيري پروين و بهار و
ايرج ،با تفاوتهايي ،همان تسثیر پذيري نس شوقي و ايلیا ابو ماضي است وتسثیر پذيري فروغ و
شاملو و سپهري ،همان تسثیر پذيريهاي نس خلی الحاوي و البیاتي و ادونیس است .با
فريادي که محمود درويش بر آورده ،...همه خردمندان و شیفتگان فرهنگ ايراني نیز هم
صداييخواهند داشت ...ميبینید که با اندک تفاوتي ،تمامي آنچه در شعر عرب در قرن بیستم
اتفاق افتاده است ،در شعر فارسي نیز نظیري دارد .سخن از موج عمومي و جريانهاي اصلي
ساخت و صور هاي شعري است و نه بحث از اين که چه کسي (واو) را ،نخستین بار ،به
او مصراع برد و چه کسي براي نخستین بار (واو) را در آخر مصراع نشانید .يا چه کسي به
تقلید از طرزي افشار ،شاعر ايراني قرن يازدهم ،نخستین بار مصدر (اويیدن) را در نوشتهاش
به کار برده و چه کسي مصدر (توئیدن ) را و (شمائیدن ) را ...،در آن سوي اين بحثهاي
لو کودکانه ،چشم انداز عموم ي شعر فارسي و عربي ،در اين قرن ،يکي است و بسیار طبیعي
است که آب در روف مرتبطه در يك سطح قرار گیرد( ".شفیعي کدکني )48
نیما و سیاب ،پیشگامان شعر نو در ادب معاصر فارسي و عربي ،در اوج اين تشابه فکري و
ادبياند و در زمینههاي گوناگوني مورد توجه و بررسي اديبان و پژوهشگران نوزهي نقد و
ادبیا تطبیقي بوده و خواهند بود .صانب کتاب "شعر معاصر عرب" ميگويد" :کاري که
سیاب در شعر عربي سا هاي پس از جنگ دوم کرده است ،بيشباهت به کار نیمايوشیج نیست
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و من بي آن که هیچ دلی مشخصي داشته باشم ،نميدانم چرا تصور ميکنم که السیاب تسثیرکي
از نیما و شعر آزاد فارسي داشته است" (.)411
با تسم در دو سرودهي "سوي شهر خاموش" و "مدين الممر " ،درمييابیم که فضاي سیاسي و
ادبي ناکم بر فکر و انديشهي دو نويسنده تا چه اندازه به هم نزديك بوده ،و چگونه توانسته
است بر گفتار و چارچوب و نتي عنوان دو سروده تسثیر بگذارد.

هر دو شاعر در عنوان سرودهي خود از "شهر" استفاده ميکنند .شهري که ويران ،و زندگي بر
ساکنانش سخت شده است .ويرانشهري که در يك سروده" ،خاموش" و در ديگري "بدون
باران" است؛ اما در هر دو نابساماني يکسان است .ويرانشهري که سراسر غربت است و تر
و قحطي و گرسنگي و...
اين دو سروده عالوه بر عنوان ،از جهاتي ديگر نیز بههم شبیهاند .در هر دو ،ابتدا سخن از شهر
است و توصیف انواع مشکال و ناماليما آن .وضعیت پريشان و بي سامان مردم ستمديده و
لم و جور ناکمان .اما آنچه در ادامه ميبینیم امید به آينده است و نس جديد .در هر دو
سروده ،شاعر چشمانتظار انقالبي عظیم است و نگاهش به کارواني است که از دور پیدا و به
سوي شهر خاموش در نرکت است و ميآيد تا همچون صبح سفید بر تاريکي شهر فايق آيد.
نگاهش به ابري است که به سوي باب در نرکت است و با بارش فراوان خود ،گناهان او را
مي شويد .به ديگر سخن ،اگرچه هر دو شاعر در ابتداي سرودهي خود از ناامیدي و مشکال
و امید ،جانب امید را گرفته و نويد

شهر ميگويند اما در ادامه و در جدا نفسگیر يس
پیروزي به خود و مردم ستمديدهي جامعه ميدهند.
آنچه گفته شد دلی انتخاب اين دو شاعر و سرودههاي "سوي شهر خاموش" و "مدين الممر "
به عنوان موضوع بحث اين جستار بود .هدف اصلي نگارنده بررسي جلوههاي يس و امید در
کالم دو شاعر و تبیین وضعیت شناوري است که دو شاعر در شرايط مختلف و در جدا
نفسگیر يس و امید با آن دست به گريباناند .آشنايي مخاطب با وضعیت ناکم بر ويرانشهر
نیما و سیاب و چگونگي بازتاب آن در ادبیا دو شاعر ،با روش توصیفي تحلیلي ،توصیف
فضاي سیاسي و ادبي ناکم بر دو سروده و تحلی ادبي جلوهها و نشانههاي يس و امید از
ابتدا تا انتهاي قصیده ،مورد نظر و هدف نگارنده اين مقا بوده است.
.7پيشينهی تحقيق
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از آنجا که نیمايوشیج پديد آورندهي قالبي نو در ادبیا فارسي است و او را پدر شعر نأو
مينامند ،بديهي است که دربارهي زندگي و اشعار او کارهاي زيادي انجام گرفته باشأد ،از
طرف ديگر بدر شاکر السیاب نیز پدر شعر نو عربي بأه نسأاب مأيآيأد و طبیعتأا مأورد
اهتمام اديبان و پژوهشگران متعددي قرار گرفته است .از میأان کارهأاي بسأیاري کأه بأه
زندگي و آثار اين دو شاعر شناختهشده پرداخته است تعدادي از آنها ارتباط بیشتري با کار
پیشرو داشته و در مواردي زمینهساز بعضي از مبانث ارائهشده در اين جستارند که بأراي
نمونه ميتوان به مقالههاي زير اشاره کرد:
 معروف ،و ويسي( ،)4104در اثر خود با عنوان "بررسي تطبیقي مفهأوم نمأادين بأاران در
شعر سیاب و اخوان ثالث" به شرح و تحلی مفهوم مجازي باران در اشعار سأیاب و اخأوان
ثالث پرداختهاند.
 محمدرضايي ،و آرما ( ،)4122در مقالهي خود با عنأوان "بررسأي تطبیقأي اشأعار بأدر
شاکر و نیمايوشیج" پس از شرح مختصر زندگاني و بررسي رونیا مشابه و زبأان شأعري
يکسان دو شاعر نوگراي معاصر فارسي؛ نیمايوشیج و بدر شاکرالسیاب ،به بیان شاخصهاي
بارز شعري دو شاعر ازجمله :تنهايي ،غربت ،طبیعتگرايي و ...پرداختأه ،سأپس رمزگرايأي
اجتماعي در اشعار ايشان را که همچون ابزاري براي بیأان دردهأاي اجتمأاعي و سأکو و
خفقان دوران استبداد بهکار گرفته شده بررسي نمودند.
 رجبي( ،)4109در اثر خود با عنوان "مرگ زندگي بخش در شأعر بأدر شأاکر السأیاب و
نیمايوشیج" به بیان ديدگاههاي مختلف در مورد مرگ پرداختأه ،سأپس مفهأوم مأرگ را در
شعر و انديشهي دو شاعر معاصر فارسي و عربي؛ سیاب و نیمأا ،بررسأي نمأوده و بأه ايأن
نتیجه رسیده است که آنها زندگي توام با ذلت را مطلقا نمي پذيرنأد و مرگأي را کأه باعأث
تداوم زندگي شود مي ستايند و تصوير جديدي از مرگ ارائه مي دهند که با عنأوان «مأرگ
زندگي بخش» تعريف ميشود.
 نظري منظم ،و رنیمي( ،)4102در اثر خود با عنوان "مجالية ملالممةا مللسةيوالي ص دةةيدي مدينة
الممرة لددششةا مللسةيا " به توصیف و تحلی برجستهترين ويژگأيهأاي سأبکي بأدر شأاکر
السیاب در سرودهي "مدينة الممرة " پرداخته و به اين نتیجه رسیدهانأد کأه شأاعر ،سأرودهي
خود را در يك فضاي افسانهاي شک داده و از اين رهگذر ،دلهرهها و دغدغههاي سیاسي و
اجتماعي خود را بیان داشته است .ايشان در مقالهي خود میزان سازگاري بین فرم و معنأا را
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مورد بررسي قرار داده و بر اين باورند که سیاب از واژگان کأاربردي در ايأن شأعر اسأتفاده
کرده است تا مفهوم کلي شعر را ارائه دهد.
 نیدريان شهري ،و صديقي( ،)4104در مقالهي خود با عنوان "نشانههايي از ويرانشهر در
شعر خلی ناوي" به بررسي مفهوم ديستويپا و عناصر و مؤلفههاي شک دهندهي فضأاي
ويرانشهر در سرودههاي خلی ناوي پرداخته است.
مطالعه و بررسي کارهاي انجامشده ،ناکي از آن است که تاکنون پژوهش مستقلي دربأاره
موضوع اين جستار که هدف آن بررسي جدا يأس و امیأد در فکأر و انديشأهي نیمأا و
سیاب با تکیه بر دو سروده "سوي شهر خاموش " و "مدينة الممرة " است صور نگرفتأه
است .محمدرضايي ،و رجبي هرکدام از جنبههايي به تطبیق اشعار نیما و سیاب پرداخته و
در مبانث کلي ،تا ندي کمكکار نگارندهي اين سطور بودهاند اما درمأورد دو سأرودهي
پژوهش پیشرو و مبانث تحلیلي آن کاري صور ندادهاند .نظري مأنظم ،و معأروف بأا
بررسي اشعار سیاب و تاکید بر مفهوم باران و قصأیدهي "مدينة الممرة " توانسأتند زمینأهي
مناسبي براي برخي از مبانث مربوط به سیاب فراهم نمايند اما جاي کار بسأیاري در ايأن
زمینه و بهويژه در بحث نیما و سرودهي "سوي شهر خأاموش" بأاقي گذاشأتند .در میأان
مقاالتي که به بحث ويرانشهر در آثار و اشعار اديبان و شأاعران مختلأف پرداختأه بودنأد
مقالهي نیدريان شهري ،باتوجه به نگاه جزئي و دقیق به موضأوع ويأرانشأهر و تسلسأ

منطقي مطالب اين مقاله ،توانست در اسلوب و دستهبندي منظم مبانث مربوط بأه نشأانه-
هاي ويرانشهر مورد استفاده اين پژوهش قرار گیرد.
همچنان که در باال نیز اشاره شد تاکنون بررسي جدا يس و امید در فکر و انديشهي نیما
و سیاب با تکیه بر دو سروده "سوي شهر خاموش " و "مدينة الممرة " مورد پژوهش هأیچ
مقالهاي نبوده است و اين جستار بر آن است تا ضمن بررسي اين دو اثر و ذکر جلوههأاي
يس و امید در هر کدام ،به نکا جديدي دست يابد.
.1ویرانشهر و نشانههای آن در سرودهی دو شاعر
"ويرانشهر ،خرابآباد ،خرابستان ،شهر پلید ،شهر اهريمني و يا بأه روايأت اخأوان ثالأث
"شهر سنگستان" ،در ادب فارسي و ملالدينة مللداطية  ،ملالدينة ملخلاطئة  ،ملالدينة مللفاسةدي و ملالدينة ملل ذيية
در ادب عربي ،معاد واژهي " "Dystopiaبه معناي مکان بد يا ضد يوتوپیأا (،)utopia
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تصويرگر دنیاي تخیلي ناخوشايندي است کأه دسأتاوردهاي شأوم نظأامهأاي اجتمأاعي،
سیاسي و تکنولوژيکي را به منصهي هور ميگذارد .از مشهورترين آثار ويأرانشأهري در
نوزهي ادبیا  ،ميتوان به "دشت سترون" تي.ا .الیأو (/Thomas Srearns Eliot
نويسأأنده و شأأاعر برجسأأتهي انگلیسأأي" ،)4222-4018گ أ هأأاي بأأدي" شأأار بأأودلر
( /Chales Baudelaireشاعر و نويسندهي مشهور فرانسأوي  )4284-4212و بأهويأژه
"دنیاي قشنگ نو" آلأدو هاکسألي ( /Aldous Huxleyنويسأنده و شأاعر انگلیسأي

 )4201-4011و "پرتغا کوکي" آنتوني برجس ( /Anthony Burgessرمأاننأويس و
منتقد نامدار انگلیسي  )4042-4001اشاره کرد ... .برجستهترين نمونهي شعر ويرانشهري
در ادبیا معاصر فارسي ،چکامهي "قصهي شهر سنگستان" سرودهي مهدي اخوان ثالأث
ميباشد که شاعر در آن با تکیه بر يك زبان کهنهگراي نماسي و فاخر ،بأا لحنأي سراسأر
نزن و اندوه و نومیدي و بهويژه با بهکارگیري نمادها و آيینهاي اساطیري ايأران باسأتان،
به بیان اوضاع پريشان و نابسامان ايران در دورهي نکومت شاهنشاهي پرداخته اسأت .در
شعر معاصر عربي نیز ،باب ( ،)Babelبه عنوان شأهر مأدرن و شکسأتخأوردهي عربأي،
نفر آبادي است(". ...نیدريان شهري .)20-04
ويرانشهر نیما و سیاب بازتاب مجموعهاي از بديها و تباهيهاست .سرشار است از
قحطي ،گرسنگي ،خستگي و خاموشي .در اين شهر بهخوابرفتهي مفلوج ،مظاهر گوناگون
ويراني همچون :غربت ،تر  ،اندوه و پريشاني مردم از يك سو ،و فساد و شکنجه و بي
رنمي ناکمان از سوي ديگر پیدا و هويداست.
"باب " که در اشعار شاعران معاصر عرب ،نماد خرابي و شهرآشوبي است در سرودهي
"مدينۀ بالمطر" سیاب نیز بازتاب پلیدي و تباهي است .باب  ،شهري است که تا صبح بي-
خواب است و صداي باد ،برجهاي آن ،و نالهي بیماران ،تمام شهر را فراگرفته است .آنجا
که سیاب ميگويد" :مدينتنا تؤشق لييها ناش الم َلب .../و توشک أن تدق طدول الاالل ،مث يغشاها /صفري
ملل يا ص أال ملجها و أنني م ضاها"(السیاب ( .)121ترجمه :آتشي بدون شعله ،باعث ميگردد شهر
ما تا صبح بيخواب بماند ... /و چیزي نمانده که طب هاي باب کوبیده شوند ،سپس آنجا را
فراگیرد /صداي باد در برجهاي باب و نالهي بیمارانش) .شاعر از غربت و سرگرداني و
آوارگي سخن ميگويد .از گرسنگي و دستهاي خالي و چشمان گودافتاده و سرد" .وحنن
هنيم الغ الاء من دملش إلی دملش /لنسأل عن هدملياها /جياع حنن ...ومل أسفاه! فاشغتان فاها /وداسيتان عيناها/
الاشدتان الذهب( .)128 (".ترجمه :و ما همجون انسانهاي غريب از خانهاي به خانهاي ديگر
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سرگردان هستیم /تا از هداياي آن بپرسیم /ما گرسنهايم ...آه و افسو ! دستان وي خالياند/
و چشمانش گود افتاده /سرد همچون طال) .کار به جايي ميرسد که سايهاي از اندوه و
پريشاني و پژمردگي و نهايتا مرگ ،قصیده را فرا ميگیرد .مرگي میان نور و تاريکي" .عذملشملنا
حزملنی ذملهمت حول عشتاش ../وغةنا العد غةن تذالل مللک م  /الريء موتنا ملالنسل الني مللنوش و مللظيم  /له
مللويمت من أسد نکاالد شدده ملألدشد"( ( .)121ترجمه :دوشیزگان ما ،نارانت و پريشان بر گرد
عشتار ميچرخند ../و شاخههاي درخت انگور ،يکي پس از ديگري خشك ميشوند /مرگ
ما میان نور و تاريکي ،کند و زجرآور است /چه واوياليي است ،گويي در زير آروارههاي
بيدندان شیري دچار رنج و شکنجهايم) .سیاب از مرگانديشي مردم ميگويد .از بادهاي
سرد و ترسناک اسفند .از گرسنگي و تر و تاريکي .از بچهاي که دنبا شیر ميگردد" .ددوش
إخوتنا تنادينا /وتدحث عنک أيدينا /ألن ملخلوف ملء ديوالنا ،وشياح آذملش /هتز مهودنا فنخاف .وملألصوملت
تدعونا /.جياع حنن م جتفون ص مللظيم  /وندحث عن يد ص مللييل ترعمنا ،تةغرينا ،نشد عيوننا ملالتيفقات
الزندها مللعاشي /.وندحث عنک ص مللظيماء ،عن ثديني ،عن حيم "( ( .)121ترجمه :گورهاي
برادرانمان ما را ميخواند /و دستان ما تو را ميجويد /چرا که تر سراسر وجودمان را فرا-
گرفته ،و بادهاي اسفندي /گهوارههايمان را ميلرزاند و ميترسیم ،و صداها ما را فرا مي-
خواند /ما گرسنهايم و در تاريکي ميلرزيم /و در شب به دنبا دستي هستیم که ما را غذايي
دهد و [لباسي] بپوشاند ،و چشمهايمان را به دستان خالي او ميدوزيم /و در شب تاريك
تو را ميجويیم ،پستانهاي [پر از شیر] تو را و نوک پستانت را) .شاعر ،ناکمان شهر را فرا
ميخواند و لم و قساو شان را مورد نکوهش قرار ميدهد و ميگويد" :فيا أشالاالنا ملالتريعني
الغري ما شمح  /عيونكم مللجاش حنسها تندملح ص مللعتم  /لتمجنا الم نقم  /تدوش كأهنن شحی الريئات تيوك
جفوننا( .)121(".ترجمه :اي ناکمان ما که با نگاهي بدور از رنم و مهرباني از باال به ما مي-
نگريد .چشمانتان صخرههايي است که در لمت شب رها ميشوند تا ما را ،بي هیچ
گناهي ،بزنند .صخرههايي همچون سنگ بزرگ آسیاب که با چرخش خود ،چشمان
بیدارمان را خرد مي کنند).
در سرودهي نیما نیز اگرچه نام شهري خاص ،به میان نميآيد اما در نقیقت تمام نشانههاي
ويرانشهر در آن ديده ميشود" .سوي شهر خاموش" نمود ويرانشهري است که جلوههاي
گوناگون خاموشي و مرگ را بازتاب ميدهد .تن خستهي شهر ،نه جالئي با جان دارد و نه
تکاني در تن .شاعر ميگويد " :شهر ،ديريست که رفتهست به خواب /شهرخاموشي
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پرورد /شهر منکوب بجا /و از او نیست که نیست /.نفسي نیز آوا /مانده با مقصد متروکش
او /مرده را مي ماند /که در او نیست که نیست /نه جالئي با جان /نه تکاني در تن(".نیما،
مجموعه کام اشعار  .)180نیما از خستگي و بیهودگي سخن ميگويد .از يس و ناامیدي.
از فقر ،شکنجه ،نق غیر خوري ،تبهکاري ،و از وضعیتي که همه را کور و کر ،و روي
جهان را سیاه کرده است" .خستهي بیم و نهیب /بیهده روشن فانو  /بیهده مشتي نیران/
بیهده پاري مايو  .../و شکنجه به عناد سیهش(همچو سیه زندانهاش) /دم به دم ميفشرد
دندانهايش /و طمع ،هرزه درآ ،کرده همه چشمان کور /همچناني که نق غیر خوري،
گوش کسان ساخته کر /و همه روي جهان کرده سیاه .)119 (".شهر نیما شهري است
مفلوج .شهري که در اثر خواب سنگین ،رگهايش خشك شده است" .شهر مفلوج (که
خشك آمده رگهايش از خواب گران)"( .)114
آنچه از واکاوي سرودههاي نیما و سیاب بر ميآيد اين است که هر دو شاعر به دنبا
نابساماني و هرج و مرجي که در جامعهي زمان خود ميبینند چشم انتظار انقالبي عظیم
هستند که بتواند همه را چیز را تغییر دهد اما پس از اينکه سلطهي المانهي ناکمان و
اربابان قدر و بیهودگي تالشها و خیزشهاي مردم را ميبینند امیدشان ناامید گشته و
بیش از پیش سرخورده ميشوند .اما شاعر بسان يك بیدارگر و مصلح اجتماعي از هر راهي
و منفذي براي بیداري و اصالح جامعه و بهبود امور مردم بهره ميگیرد ،و دوباره و چندين
باره تالش خود را از سر ميگیرد .او اگرچه نگاه ويژهاي به نس جديد و آيندگان دارد اما
هرگز از مردم همعصر خود بهکلي ناامید نگشته و از هر فرصتي براي دمیدن نفسي تازه در
کالبد نیمهجان جامعه استفاده ميکند .نیما و سیاب از يك سو با ترسیم زشتيها و
نابسامانيهاي جامعه ،و از سوي ديگر ،با يادآوري چندبارهي امید به کودکان ،آيندگان و
کاروانیاني که براي کمك به اين شهر در راهاند ،سعي مي کنند خواب و سستي را از چشم
و تن مردم بزدايند و آنان را به آگاهي و بیداري اجتماعي و سیاسي وا دارند.
.0دالیل پيدایش ویرانشهر در کالم دو شاعر
شهر ويران دنیاي کنوني در نگاه برخي از شاعران ،در سايهي ابهت و تسلط خأدايان صأنعت،
قدر  ،شهو و ماديگرايي بر روح انسانهاي معاصر ،رو به سوي تباهي دارد و تا زماني کأه
لم و فساد ناکمان و سکو و سرخوردگي مردم جامعه پايان نیابد نميتوان امیدي به سامان
اين ديار داشت .در اين دو قصیده به وضوح ناکمیت شر ،فساد و تباهي بأه چشأم مأيخأورد
بگونهاي که هر دو شاعر تغییر اوضاع را بسیار سخت ميبینند .اما با اين نأا امیأد خأود را از
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دست نداده و چشم به نس جديد و آيندهاي روشن دارند .از نگاه ايشان ،دو دلی عمده ،عام
اصلي پیدايش ويرانشهر است که عبار اند از لم و فساد ناکمان و سأکو و سأرخوردگي
مردم.
از مهمترين داليلي که باعث ايجاد ويرانشهر نیما و سیاب شأده اسأت لأم و فسأاد ناکمأان
است .سیاب از ناکمیت آنان که در اين وبرانشهر بدون هیج رنم و مروتي چشأمان خأود را
بر اوضاع بسته اند «عیونکم الحجار» شکايت دارد و چشمان تاريك آنها را به سنگهايي تشأبیه
مي کند که به سوي مردم بيگناه پرتاب ميشوند .سنگهأاي بزرگأي همچأون آسأیاب کأه بأا
چرخش خود ،مردم را زير لم و فساد خود ،سايیده و خرد ميکنند.
"فيةا أشالاالنةا ملالتريعةني الغةةري مةا شمحة  /عيةةونكم مللجةاش حنس ها تنةدملح ص مللعتمة  /لتمجنةا ال م نقمة  /تةدوش كةأهنن شحةةی
الريئ ة ةةات تية ةةوك جفوننة ةةا /حت ی ألفناهة ةةا /عية ةةونكم مللجة ةةاش كأهن ا لدنة ةةات أسة ة ةوملش /الأي ة ةةدينا ت ة ةةا ل تفع ة ةةل ملألية ةةدي
الةنيناها(".السیاب .)121
(ترجمه :اي ناکمان ما که با نگاهي بدور از رنم و مهرباني از باال به ما مينگريأد .چشأمانتان
صخرههايي است که در لمت شب رها ميشوند تا ما را ،بي هیچ گناهي ،بزنند .صأخرههأايي
همچون سنگ بزرگ آسیاب که با چرخش خود ،چشمان بیدارمان را خرد مي کنند .تا اينکه مأا
با ستمهاي آنان خو گرفتیم و چشمان سنگبارشان را چون خشتهاي ديأواري ديأديم کأه بأا
دستان خود بنا کرديم .و ساختیم آنچه نبايد دستان بسازند).

نیما نیز در اين سروده به "چشمان مهیب" پاسبانان و ناکمان اشاره دارد که از بأاال و بأر فأراز
برجها و قلعههاي نکمراني خود به مردم خسته مينگرند .مردمي که از بیم و مهیب ،خسأته و
درمانده شدهاند و نیران و سرگرداناند.
"شهر را دربندان /بر عبث در بسته /پاسبانانش بیهوده به چشمان مهیب /بر فراز بأارو /خفتگأان
را دارند /خسته ي بأیم و نهیأب /بیهأده روشأن فأانو  /بیهأده مشأتي نیأران /بیهأده پأاري
مسيو (".نیما ،مجموعه کام اشعار .)119
نیما در جايي ديگر از زندان و شکنجه ميگويد و اينگونه ميسرايد:
"و شکنجه به عناد سیهش(همچو سیهزندانهاش) /دم به دم ميفشرد دانهايش"(.)119
لم و ستم ناکمان تا جايي ميتواند ادامه يابد که مردم در مقاب آنان سکو کنند و عمال بأه
فساد و جور ناکم بر جامعه خو بگیرند .آنجا که مردم از تر شکنجه ،فقر و گرسنگي ،مطیأع
امر و جور ناکم الم مي شوند مطمئنا ايأن وضأعیت نأه تنهأا باعأث رنأم و مأرو
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خشونت طلب نمأي شأود بلکأه روز بأه روز بأر وخامأت اوضأاع افأزوده ،و مأردم ،فقیرتأر و
سرخوردهتر ميشوند .از اين روست که هر دو شاعر در کنار لم أالم ،سأکو مظلأوم را از
عوام اصلي ايجاد ويرانشهر ميدانند و بر آن تاکید دارند.
سیاب در اين سروده ،همچنانکه اشاره شد ،مردم را به مبارزه فرا ميخوانأد و بأه مأردم بیأدار
جامعه و مخصوصا نس آينده امید دارد .او از کساني که خود را به خواب زدهانأد و يأا گأاهي
همچون مردهاي هستند و هیچ نرکتي ندارند گله دارد.
شاعر از شهري سخن ميگويد که سراسر آن را فقر و گرسنگي و تر فرا گرفته اسأت .مأردم
جامعه ،ناامید و سرخورده ،دنبا دستي هستند که آنها را سیر کنأد و لباسأي بأر تأن عريانشأان
بپوشاند.
"ألن ملخلوف ملء ديوالنا ،وشياح آذملش /هتز مهودنا فنخاف .وملألصوملت تدعونا /.جياع حنن م جتفون ص مللظيم /
وندحث عن يد ص مللييل ترعمنا ،تغرينا(".السیاب .)121
(ترجمه :چرا که تر سراسر وجودمان را فرا گرفته ،و بادهاي اسفندي /گهوارههايمان را مي-
لرزاند و ميترسیم ،و صداها ما را فرا ميخواند /ما گرسنهايم و در تاريکي ميلرزيم /و در شب
به دنبا دستي هستیم که ما را غذايي دهد و [لباسي] بپوشاند).
در ويرانشهر نیما ،همچون خرابآباد سیاب ،مردم جامعه دير زماني است که در خواب غفلت
بهسر ميبرند .شاعر در جاي جاي سرودهي خود ،اشارا بسیاري به خوابزدگي مردم جامعه
دارد و گاهي آنان را مردگاني بينرکت ميپندارد که نه جالئي با جان دارند و نه تکاني در تن.
"شهر ديري ست که رفتهست به خواب( /.شهر خاموشي پرورد /شهر منکوب بجا) /و از او
نیست که نیست.
نفسي نیز آوا /.مانده با مقصد متروکش او /،مرده را ماند /.که در او نیست که نیست.
نه جالئي با جان /،نه تکاني در تن /.و بهم ريختهي پیکرهي الغر اوست /،بر تنش
پیراهن(".نیما ،مجموعه کام اشعار .)180
نیما از کساني گله دارد که دنبا سود کوتاه مد خود هستند و ناضرند براي اين منفعت
موقت ،سعاد همیشگي جامعه را فدا کنند و همه را در لم و ستم نگهدارند و در مقاب
کساني که خواستار خوشبختي واقعي مردماند و خدمت بيمزد و منت به مردم دارند زبان طعنه
ميگشايند .شاعر اينان را سفیهان ،انمقان و طعنهپردازان ميداند.
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" و پي آن که کند قامت جزغا شده دوزخي کوتهشان /همچو ديوار نمود /انمقان ميکوشند/
که نیارايد ديوار بلندي را قد /سفها ميجوشند /که به عیبي تن ديواري آيد معیوب /و زبان کج
طعنهپرداز /به رخ خدمت بي منت و مزدست دراز.)119 (".
.5جدال یأس و اميد در اندیشه و کالم دو شاعر
يس و امید دو مضمون متضاد و مهم در ادبیا هستند که شاعران در طو زندگي ادبي خود
با آنها روبرو ميشوند .رويارويي اين دو مضمون و تسثیر آن بر ذهن و کالم شاعر معموال
همیشگي و ادامهدار بوده و ميتوان گفت تعداد اندکي از شاعران و نويسندگان تحت تسثیر
کام و يکنواخت يکي از اين دو بودهاند .از آنجا که هر شاعر و نويسندهاي در طو زندگي
خود فراز و نشیبهاي بسیاري داشته و لحظا تلخ و شیريني را تجربه کردهاند طبیعي است
که واکنش آنها در مقاب نوادث و اتفاقا مختلف ،گاهي خوشبینانه و گاهي بدبینانه باشد؛
بنابراين جدا يس و امید در ذهن و کالم آنها بصور مستمر وجود داشته است.
نجواي نزن آلود نیما و سیاب بازتاب رؤياي شاعراني است که با ترسیم جدا همیشگي
پاکي و نا پاکي ،سوداي آن دارند تا با شکست طلسم کفر و پلیدي ،مرگ و ويراني و لمت و
اندوه را از چهرة تکیده و مبهو نس سرگشتهي عصر ناضر بزدايند.
"سوي شهر خاموش" از اشعار سیاسي – اجتماعي نیمايوشیج است که در بهمن  4182سروده
شده است .در اين سروده اگرچه نوادث جاري آن زمان با زباني سمبولیك اهر ميشوند اما
بیان شاعر در مورد اتفاقا جامعه چنان است که جايي براي شك و ابهام مخاطب باقي نمي-
گذارد.
اين شعر "يك شعر تمثیلي است .اين شهر مثالي از ايران روزگار نیماست .شهر درخواب رفته،
شهر خاموش ،شهر منکوب ،شهر شبیه مرده که نه جاني و نه تکاني دارد .اما اين شهر به زودي
از طريق قافلهاي که روي به سوي آن دارد و نام کااليي است ،و همچون صبح سفید ،پردهي
روشنايي و امید از تاريکي و نومیدي ميگشايد .سخن از شهري است که سنگین از ناملگي
شده است و نطفهي جالي ديگري ميبندد و آن را بیدار و هشیار ميسازد و باالخره در اين
معرکه ،يار فريادرسي به مدد سوختگان ميرسد و سوي شهر خاموش ،جرسي ميسرايد(".نیما،
مجموعه کام اشعار .)111-180
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در شرايطي که انتما تغییر و تحولي در جامعه ميرود بارقههايي از امید در شعرهاي نیما
خود را نشان ميدهد .در اين سروده نیز نشانههايي از امید و خوشبیني شاعر براي شهر
خاموش و خوابزدهي آن زمان وجود دارد ،اما اين خوشبیني ،همیشه همراه است با يك
نگراني بزرگ و يك تر پنهان در د و يك نومیدي از سرانجام آن.
نیما با بهرهگیري کام از تمثیال و نمادها در اشعارش ،در پي بیان شرايط سیاسي و اجتماعي
زمانه خود است .او ميخواهد ايران زمانهي خود را در قالب يك تمثی روايي ترسیم کند و
وضعیت نابسامان جامعه و لم و جور ناکمان را به تصوير بکشد .از لحاظ شک نیز شاعر از
چارچوب سنتي و تقلیدي عروض خارج شده و سرودهي خود را به صور شعر تفعیله و در
قالبي نو و بلند ارائه مينمايد.
"مدين الممر " از سرودههاي سیاسي بدرشاکر السیاب است که با زباني نمادين و رمزگونه بیان
شده و دربردارندهي خصوصیا منحصر بهفرد و ويژهاي است که شاعر به خوبي توانسته
است دغدغهها و د آزردگيهاي سیاسي و اجتماعي خود را در فضايي تاريخي و اسطورهاي
ترسیم نمايد و با پناه بردن به رمزها و نمادهاي مختلف پرده از تجربههاي شخصي و انگیزه-
هاي سیاسي و اجتماعي خود بردارد.
از لحاظ شک و قالب قصیده نیز شاعر از چارچوب سنتي و عروض خلیلي خارج شده و
تالش نموده است افکار و مضامین مورد نظر خود را به صورتي منطقي و منظم و در سبکي
ادبي و نوين که همان سبك تفعیله و وند موضوعي قصیده است به تصوير بکشد .انتخاب
عنوان " مدين الممر  /شهر بدون باران" به خوبي گوياي محتواي قصیده و ويرانشهري است
که شاعر در پي ترسیم خشکسالي ،خفقان و سرخوردگي مردم آن است.
1.5جلوههای یأس
نیما در سرودهي "سوي شهر خاموش" در جدا همیشگي يس و امید است .گاهي مسيو از
همه چیز ،شهر را خاموش و تاريك و مردم جامعه را خفتگان و بلکه مردگاني ميداند که توان
هیچ نرکتي ندارند ،شاعر سرودهاش را با سخن از يك ويرانشهر آغاز ميکند:
"شهر ديري است که رفته است به خواب /.شهر خاموشي پرورد/شهر منکوب بجا /و ازو
نیست که نیست /.نفسي نیز آوا /.مانده با مقصد متروکش او /،مرده را ميماند /.که ازو نیست
که نیست /.نه جالئي با جان /نه تکاني در تن /.و بهم ريختهي پیکرهي الغر اوست /،بر تنش
پیراهن(".نیما ،مجموعه کام اشعار .)180
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ويرانشهر نیما به مردهاي شبیه است که نه جاني در بدن دارد و نه توان تکاني .مردمان اين
خرابآباد دير زماني است که به خواب رفتهاند و شهر در سکو و خاموشي کام است.
جامعه از لم و زور ناکمان در فشار است و شاعر نومیدانه ميسرايد" :شهر را در بندان /بر
عبث در بسته /پاسبانانش بیهوده به چشمان مهیب /بر فراز بارو /خفتگان را دارند /خسته ي بیم
و نهیب /بیهده روشن فانو  /بیهده مشتي نیران /بیهده پاري مسيو )119 ( ".
مردم اين شهر ،مسيو  ،خسته و رنجورند و پاسبانان با چشماني مهیب از فراز باروها آنان را
نظاره ميکنند .شکنجه ،لم و ستم ناکمان به نهايت خود رسیده است" .و شکنجه به عناد
سیهش(همچو سیه زندانهاش) /دم به دم ميفشرد دندانهايش /.و طمع ،هرزه درآ ،کرده همه
چشمان کور /همچناني که نق غیر خوري گوش کسان ساخته کر /و همه روي جهان کرده
سیاه.)114 ("...
شاعر در ادامه به انمقان ،سفیهان و طعنهپردازان جامعه اشاره ميکند .همآنان که تالش ميکنند
جامعه و مردم آن روي خوشي نبیند و اوضاع آن روز به روز نابسامانتر شود" .انمقان مي
کوشند /که نیارايد ديوار بلندي را قد /سفها مي جوشند /که به عیبي تن ديواري آيد معیوب /و
زبان کج طعنه پرداز /به رخ خدمت بي منت و مزدست دراز)111( ".
سیاب در قصیدهي "مدين الممر " ،ناامید است .دير زمانياست خسته و پژمرده شده و امید از
د او و مردم شهرش رخت بربسته است .شهر از تمام مظاهر زندگي و ناص خیزي خالي
است .ابرها آسمانش را پوشانده اما دريغ از قطرهاي باران .مردم ترسان ،گرسنه و چشم انتظار
تموزي هستند که با آمدنش سیر شوند و ترسشان از بین برود اما کسي نیست که د شورگي-
هاي آنان را به آرامش تبدي نمايد .روشهاي مختلف نفي در سراسر اين قصیده داللت بر نفي
تمامي چیزهايي دارد که نیا را در اين شهر ممکن ميسازد:
"ولکن م ت ملألعوملم ،ثريمل ما حسدناها /الممر ولو در ي /ول زه ولو زه ي /الممث أن َنيينا ملجل دملء أنةا
أدمناها /لنذالل َتتها وَنوت(".السیاب ( .)121ترجمه :سا هاي بسیاري سپري شد ،چنان زياد که
گمانش نمي کرديم .بدون باران ...نتي يك قطره .بدون گ  ...نتي يك شکوفه .بدون میوه،
گويي نخ هاي بي شاخ و برگ ما ،تیرهاي قماربازي هستند که برافراشتهايم ،تا در زير آنها
پژمرده شويم و بمیريم).
اين يس و ناامیدي در جاهاي ديگري خود را نشان ميدهد و نکايت از ويرانشهري دارد که
نشانههاي خرابي آن را در جاي جاي قصیده ميتوان مشاهده کرد .شاعر از سرگرداني مردم
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جامعه سخن ميگويد .از گرسنگي و دستان خالي و چشمان گود افتاده و ابرهاي رعدآسا اما
بي باران .از گردباد ،از تر و از انتظار بیهودهي باران.
"وحنن هنيم الغ الاء من دملش إلی دملش /لنسأل عن هدملياها /.جياع حنن ...ومل أسفاه! فاشغتان فاها /،وداسيتان
عيناها /الاشدتان الذهب /.سحائب م عدملت مربدات دون إمراش /دضينا مللعام ،العد مللعام ،العد مللعام ،ن عاها/
وشيا تشده ملإلعةاش ،لم ت إعةاش /ول هدأت -ننام ونستفيق وحنن َنشاها( .)128 (".ترجمه :و مانند
انسانهاي غريب از خانهاي به خانهي ديگر سرگردانیم /تا از هدايايش بپرسیم /ما گرسنهايم ...آ
و افسو ! دستان او خالي است /و چشمانش گود افتاده /سرد ،همچون طال /ابرهاي پر رعد و
برق اما بي باران /سا ها را در انتظار باران از پس يکديگر پشت سر گذاشتیم /و بادي شبیه
گردباد ،اما نه اينکه چون گردباد بگذرد /و سپس آرام گیرد /ميخوابیم و بیدار ميشويم
درنالیکه همچنان ميترسیم).
آنچه شاعر به دنبا آن است ترسیم جامعهاي سرخورده و خفقانزده است .جامعهاي قحطي
زده و بدون باران .سیاب با انتخاب عنوان "شهر بدون باران" و باتوجه به معناي پاکي و
شويندگي آن ،در پي ترسیم خفق ان جامعه و نبود آزادي و بیان فساد ناکمان است و واژگاني
همچون :جیاع ،وا أسفاه ،قاسیتان عیناها ،عیونکم الحجار ،بالمطر و الزهر و ...اين نابساماني
اوضاع را نشان ميدهد .سیاب شاعر زمانهي خويش است و آنچه ميگويد تجلي اتفاقا
ناگوار و اضطرابا و هرج مرج روزگار اوست.

" ددوش إخوتنا تنادينا /وتدحث عنک أيدينا /ألن ملخلوف ملء ديوالنا ،وشياح آذملش /هتز مهودنا فنخاف .وملألصوملت
تدعونا /.جياع حنن م جتفون ص مللظيم  /وندحث عن يد ص مللييل ترعمنا ،تةغرينا ،نشد عيوننا ملالتيفقات الزندها
مللعاشي /.وندحث عنک ص مللظيماء ،عن ثديني ،عن حيم " /.فيا من صدشها ملألفق مللکدري وثديها مللغيم َ /سعت
نشيجنا وشأيت يف َنوت ...فاسقينا! َنوت ،وأنت – وملأسفاه – داسي المشمح ( .)121 (".ترجمه:
گورهاي برادرانمان ما را ميخواند /و دستان ما تو را ميجويد /چرا که تر سراسر وجودمان
را فرا گرفته ،و بادهاي اسفندي /گهوارههايمان را ميلرزاند و ميترسیم ،و صداها ما را فرا
ميخواند /ما گرسنهايم و در تاريکي ميلرزيم /و در شب به دنبا دستي هستیم که ما را غذايي
دهد و [لباسي] بپوشاند ،و چشمهايمان را به دستان خالي او ميدوزيم /و در شب تاريك تو را
ميجويیم ،پستان هاي [پر از شیر] تو را و نوک پستانت را /پس اي کسي که سینها افق
بیکران است و پستانت ابر پر باران /نالهي ما را شنیدي و ديدي چگونه ميمیريم ...ما را سیراب
کن /ميمیريم و تو –متاسفانه -سنگدلي و بيرنمي).
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به عقیده ي سیاب ناص جدا و کشمکش در اين ويرانشهر میان خیر(النور) و شر(الظلمۀ)،
خستگي و يس اهالي آنجاست چرا که خود در اين جدا نقشي ندارند و تنها بر لم و
تاريکي اندوه ميخورند و آرام آرام زندگي و سرسبزيشان به زوا و پژمردگي ميگرايد و
مرگي را تجربه ميکنند که کند و زجرآور است .او مردم را به صورتي ترسیم ميکند که گويي
در چنگا شیري اسیر شدهاند که دندان ندارد اما آنها را در زير آروارههاي خود ميجود و خرد

ميکند" .وغةنا العد غةن تذالل مللک م  /الريء موتنا ملالنسل الني مللنوش و مللظيم  /له مللويمت من أسد نکاالد
شدده ملألدشد"( ( .)121ترجمه :و شاخههاي درخت انگور ،يکي پس از ديگري خشك ميشوند/
مرگ ما میان نور و تاريکي ،کند و زجرآور است /چه واوياليي است ،گويي در زير آروارههاي
بيدندان شیري دچار رنج و شکنجهايم)
7.5جلوههای اميد
آنچه نائز اهمیت است اينکه در جدا امید و نومیدي ،اين خوشبیني و امید به آينده است که
بر ذهن دو اديب تسلط بیشتري داشته و توانسته است تاثیر نهايي را بر کالم ايشان بگذارد.
عنواني که نیما براي سرودهي خود انتخاب ميکند "سوي شهر خاموش" است و خاموشي
واژهاي است که شاعر با کاربست آن سعي در بهتصوير کشیدن اوضاع و شرايط نابسامان
سیاسي و اجتماعي و فساد ناکمان دارد .قرار گرفتن واژهي "سوي" در کنار خاموشي يادآور
نور است که با خاموشي نوعي ايهام تضاد به وجود آورده است و اين نشان دهندهي
پارادوکسي امیددهنده در کالم شاعر است .نیما اعتقاد دارد که نوري خواهد بود و درنهايت
تاريکيها را از بین ميبرد .اين شهر به اهر ساختهي ذهن نیما است ولي در اص يك شهر
واقعي است که نیما نام اصلي آن را برداشته و به آن ،عنوان "نور خاموش" داده است .نیما به
عنوان شاعري سمبولیك و کمتر رمانتیك ،در قصیده "سوي شهر خاموش" از واژهي
"خاموش" براي ترسیم اوضاع نابسامان سیاسي و اجتماعي جامعه و فساد ناکمان آن و از
واژهي "سو" براي ترسیم روشني و نور و پايان يافتن دورهي لم و ستم بهره گرفته است.
استفاده از نمادهاي طبیعي ازجمله نماد "نور" در ادبیا معاصر فارسي بهويژه پس از هور
شاعران نمادگرا(سمبولیسم) اهمیت ويژهاي يافت .طبیعي است که نیما به عنوان پیشاهنگ
سمبولیسم در ادبیا معاصر فارسي ،از انواع نمادها بهره برده و آنها وارد شعر فارسي کند.
"سمبولیسم در شعر معاصر ايران ،با نیمايوشیج آغاز ميگردد .او تحت تسثیر سمبولیستهاي
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فرانسوي و مطالعهي آثار آنان ،برخي از ويژگيهاي سمبولیسم را وارد شعر فارسي
کرد(".پورنامداريان .)880
نیما در سرودهي خود به نبرد راستي و کژي و جدا میان لمت شب و سپیدهي صبح اشاره
ميکند .او بر اين باور است روزگاري کارواني از راه خواهد رسید و با خود نور و روشنايي را
خواهد آورد و جانهايي را که به فسون و نیرنگ در خاک مذلت رفتهاند بیدار خواهد ساخت
و غبار اندوده شده بر چهرههاي ايشان را خواهد سترد" .خواب ميبیند(خوابش شیرين) /که بر
او بگذشتهست /منجمد با تن او مانده ،شبان سنگین /و افق ميشکند /.همچو در برزخ زندان
سیاه /و آرزوئي که فلج آمده بودش اکنون /بسته در زمزمهي صبح نفس /جسته در مسکن
بیداران راه /وز بر راه ،در اندودهي لرزان غبار /ميگريزند روانهائي دروغ (پاي تا سر شکمان)/
که از آنان به فسون داشت تن خاک فروغ /در رسیدست ،گران بار به تن ،بر در شهر /کاروان
ره دور /.قامت آراي نوايش ( به شکوه /همچو ديوارسحر /،که در او روشني صبح به رقص)/
قد بیاراستهست /آنچه کاو بودش در خواهش د  /کاروان نیز به د خواستهست(".نیما،
مجموعه کام اشعار .)180
نیما با وجود تمام بديها ،خوشبین است که خاموشي شهر خاموش روزي پايان ميپذيرد و به
روشنايي ميگرايد .او ميگويد" :شهر بیدار شدهست /شهر هشیار شدهست /.مژه ميجنبدش از
جا رفته /و جداي از همآور نگهش /سوي دنیا رفته .در تشنج تن اوست /و نفس در تشويش/.
دستش آرام و سبك ميگذرد /بر جبینش مغرور /از صداي پايي /لب او ميشکند /بوسه
دورادور .)111 (".يا آنجا که ميگويد" :آيد آن روز خجسته که بجا آورده او /دوست از دشمن
و دشمن از دوست /و به هر لحظهي روشن شدهاي بیداري /بر کفش شربت نوش /گرم خواند
با او /بدواند با او /وندر اندازد در مخزن رگهايش هوش /همچو مرغي که به هوش آيد جان
برده بهدر /از درون قفسي /سوي شهر خاموش ميسرايد جرسي.)111( ".
شاعر در پس نومیدي ،کور سوي امیدي ميبیند .او در دلش امیدي به پايان تاريکي و دمیدن
صبح روشن دارد.
"(چو پیام نفس کوکبهي صبح سفید) /ميگشايد به فراوان بخشي /در دلش گنج امید.)111(".
شايد منتظر هور فريادرسي است و جرسي که به سوي اين شهر خاموش به صدا درآيد:
"وندرين معرکه در رستاخیز /ميرسد سوختگان را به مدد /يار فريادرسي /سوي شهر خاموش/
ميسرايد جرسي"( .)118
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سیاب نیز در قصیدهي "مدين الممر " ،با کاربست دو اسطورهي عشتار و تموز و بازگشت آنها
به شهر باب با خوشبیني به امور جهان نگريسته و قصیده را با امید به انجام ميرساند .سیاب
در اين سروده از اسطورههاي عشتار يا همان ايشتار (خداي عشق و باروري) و تموز (خداي
گیاهان و بهاران) براي بیان ناص خیزي و سرسبزي پس از خشكسالي بهره ميبرد" .تموز،
در ادبیا ديني باب  ،به عنوان همسر يا معشوق جوان ايشتار(عشتار) ،اهر ميشود".
(محمدي فشارکي " .)449اطالعا موجود دربارهي نحوهي وصلت تموز و ايشتار ،پراکنده و
مبهم است ،اما از منابع در دستر ميتوان فهمید که تموز هر سا ميمرد و از زمین پرسرور
به جهان تیره و تار زير زمین فروميشد و هر سا معشوق خداگونهاش در جستجوي او به
سرزمیني که از آن بازگشتي نبود ،يعني جهان تاريکي که همه جاي آن را غبار پوشانده بود،
سفر ميکرد .در مد سفر و غیبت او ،شور عشقي در عالم در کار نبود و به تبع آن ،مردمان و
نیوانا تولید مث را فراموش ميکردند( "...الیاده " .)12سرانجام در پي درخواست پدر و
برادر ايشتار و عقیم ماندن عالم ،پیکي از سوي خداي بزرگ ،عازم رهانیدن ايشتار ميشد؛
خدايي که همه چیز در نیا خود به او وابسته بود .ملکۀ سنگد جهان زيرين( ،خواهر
ايشتار) ،در ابتدا در برابر درخواست پیك خدايان مقاومت ميکرد و از زنده کردن و رها کردن
آنها امتناع ميورزيد ،اما باألخره به کراهت اجازه ميداد که به ايشتار آب نیا بپاشند .به هر
نا  ،ايشتار پس از زنده شدن دوباره ،به همراهي معشوق خود ،تموز به جهان زبرين

بازميگشت؛ بازگشتي که همزمان با آن ،همۀ طبیعت از نو زنده ميشد( ".فريزر 182و .)180
"در اين قصیده ،بهرهمندي سیاب از نماد عشق عشتار و تموز در سطح اسطورهاي و نمادين از
جايگاه خاصي برخوردار است؛ عشقي که سرمنشس زندگي ،مبارزه و انقالب است ،عشقي که
شاعر سرخوردهي معاصر عرب به آن پناه ميبرد تا از رکود ناکم بر وطنش شکوه کند .به
همین دلی  ،سیاب در اين قصیده ،وضعیت خشكسالي و قحطي را که عراق در آن شرايط با
آن مواجه بوده به تصوير ميکشد؛ هنگامي که در انتظار انقالب است و آن انتظار را به شک
تراژيك و جذاب ترسیم ميکند؛ تا جايي که ميتوان اين قصیده را از بارزترين قصیدههاي
تموزي در آن هنگام دانست ،هنگامي که او خشكسالي را به تصوير ميکشد امید به ناص -
خیزي و رشد را در آيندهاي نزديك لمس ميکند؛ بنابراين در برابر هر تصوير ناباروري،
تصويري از امید و ناص خیزي است(".جاسم 118و .)111ابتدا شاعر از سر نومیدي اينگونه
ميسرايد" :و ص غ فات عشتاش /تظل َمام مللفخاش خاوي الم ناش /وي تفع مللدعاء أن ل حناج مللقةب /من
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ملالستنقعات تةيا /:لهث من مللتعب /تؤو إَل مللدم ،خدز الاالل ،مشس آذملش( ".السیاب ( )121ترجمه :و
در اتاقهاي ايشتار /همواره منق هاي سفالین ،خاموش و بدون آتش هستند /دعاها به سوي
آسمان بلند است ،گويي ننجرههاي ني از درون باتالقها فرياد ميزنند /از خستگي له له
زنان /:الههي خون ،نان باب  ،خورشید بهاران باز ميگردد .اما در ادامه امیدي در او ايجاد مي-
شود و ميگويد" :صحا توز ،عاد لداالل ملخلض ملء ي عاها" ( .)121ترجمه :تموز بیدار شد ،به باب
سرسبز بازگشت تا آن را نمايت کند).
بدرشاکر السیاب به عنوان يکي از شاعران نمادگراي ادبیا معاصر عربي اهتمام ويژهاي به
استفاده از نمادهاي طبیعي در اشعار خود دارد .در اين میان ،نماد "باران" از چنان جايگاهي
برخوردار است که شاعر در يکي از زيباترين اشعار خود به نام "أنشودة المطر" ،واژهي باران
را به عنوان واژهي کلیدي و محور قصیده بهکار برده است" .يکي از نمادهاي طبیعي که سیاب
در شعر خويش ،از آن استفاده ابزاري نموده ،باران است که از آن براي بیان دغدغههاي سیاسي
و اجتماعي عصر خود بهره برده و تصويري از جهان دلخواه خود ارائه کرده است .باران در
شعر او از يك عنصر طبیعي به لفظي سرشار از مفاهیم ژرف و سنگین و ترنمي سحرآمیز
تبدي شده که فیضاني روحبخش به قصايد ميبخشد و داللتهاي بيشماري در آن انشاء مي-
کند(".رجائي " .)22باران در شعر سیاب ،گاه متفاو تر از همیشه رنگ معنوي دارد و با تموز،
الهي سرسبزي ،پیوند مييابد .شاعر در قصیده "مدين الممر " زماني که ميخواهد بر مرگ

روني و معنوي اعراب اشاره کند بر مرگ تموز تاکید ميکند(".بالطۀ  .)881در شعر سیاب،
باران نماد پاکي و پاکیزگي است .او بارش باران را هديهاي آسماني ميداند .هديهاي که ابرها
براي پاکي اه زمین و بخشش گناهان وي فرو ميريزند" .عيی هد من مللغيمه /عيی شعشات ماء،
در ي هست هبا نسمه /لنعيم أن الاالل سوف تغسل من خراياها(".السیاب ( .)122ترجمه :بر هديهاي از
ابر /بر ريزشهاي لرزان آب ،قطرهاي که نسیم در گوشش زمزمه ميکند /که بدانیم باب به
زودي از پلیديهايش پاک خواهد شد).
"باران در شعر سیاب ،زندگيبخش است .باران يك رستاخیز است و ميتواند به زندگي
سیاسي و اجتماعي که از ديد سیاب مرده است نیاتي دوباره بخشد و يك زندگي پاک سیاسي
و اجتماعي ،عقالني ،و آکنده از تفکر را زنده کند(".کما زکي  .)818سیاب در قصیدهي
"مدين الممر " از نجا دهندهاي صحبت ميکند که با شکوفه و باران ميآيد" :ومنقذه مللذي ص ل
عام من هناک يعود الاألزهاش وملألمراش( ".السیاب ( .)121ترجمه :و نجا دهندهي او که هر سا از
آنجا با شکوفهها و بارانها برميگردد).

911

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،72شماره  ،1بهار و تابستان 911 1041

شاعر چشمانتظار ابري است که بیايد و سرزمین تشنهي باب را سیراب گرداند" :وحول ت ملهبا
مللظمآن ،من عمد وأسوملش /سحا  ..ان لول هذه ملألسوملش شوملها( .)122 (".ترجمه :و در اطراف خاک
تشنهي آن ،از ستونها و ديوارها /ابري ..که اگر اين ديوارها نبودند همه جاي آنرا سیراب مي-
گرداند).
او در قصیدهي "مدين مللسندالاد" ،از نیا بخشي باران ميگويد و به ستايش آن و خدايي که

خلقش نموده است ميپردازد" :وجئت يا مر  /تةفج ت منک مللسماء و مللغيوم /وشقق مللةخ  /وفاض من
هداتک مللف ملت وملعتک  /وهدت مللقدوش ،هز موهتا ودام /وصاحت مللعظام /:تداشک ملإلله ،وملهب مللدم ملالر ( ".
( .)190ترجمه :باران تو آمدي /آسمان و ابر جوشید و تو را پراکند /و تخته سنگها شکافت/
و از فیضان بخشش تو ،فرا پرآب گشت /و مردگان بیدار شدند و گورها شکافت /و
استخوانها فريادها برآورد /بزرگ است خداوندي که خون به باران ميبخشد!)
در قصیدهي "مدين الممر " ،برخي ابیا و بهويژه ابیا آغازين آن ،نکايت از ناامیدي دارد اما
شاعر در جاي جاي قصیده در پس هر نومیدي ،نور امیدي ميبیند و نشان ميدهد از نظر او
پیروزي نهايي با امیدواران است.
"وص أالد من ملإلصغاء الني ملل عد وملل عدَ /سعنا ل حفيف مللنخل َتت مللعاشض مللسحاح /أو ما وشوشته ملل يا
حيث ملالتيت ملألدوملح /ولكن خفق ملألددملم وملأليدي /وكك ي و"آه" صغريي ددضت اليمناها /عيی دم ي ف ف
كالف ملش  ،أو عيی جنم  /..عيی هد من مللغيمه /عيی شعشات ماء ،در ي هست هبا نسمه /لنعيم أن الاالل سوف
تغسل من خراياها" ( .)122
(ترجمه :و در ابديتي میان شنیدن رعدها /شنیديم اما نه صداي خش خش درختان خرما را در
زير ابرهاي پر باران /يا آنچه باد به نرکت درميآورد و درختان را خیس ميکند /بلکه صداي
دستها و پاهايي بود /و صداي خنده و "آه" دخترکي که با دست راست خود /روي ماه يا
ستاره را گرفته که همچون پروانه پر ميزد /بر هديهاي از ابر /بر ريزشهاي لرزان آب ،قطرهاي
که نسیم در گوشش زمزمه ميکند /که بدانیم باب به زودي از پلیديهايش پاک خواهد شد).
شاعر در وراي همهي سختيها و ناکاميها ،کورسوي امیدي به آينده دارد و امیدوار است که
نس آينده و کودکان اين سرزمین بتوانند با انقالبي عظیم ،ديوارهاي لم و فساد ناکمان را
فرو ريزند و رشد و ناص خیزي را دوباره به سرزمین باب بازگردانند .او معتقد است اگر اين
ناکمان زورگو و مستبد نباشند ابرهاي بارانزا دوباره بر فراز اين سرزمین ميآيند و ميبارند و
تشنگان را سیراب ميکنند.
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"وأال دت مللسماء أن زندق من مللناش /تفتا فوق الاالل نفسها .وأضاء وملدينا /وغيغل ص د ملشي أشضنا وهج فع ملها/
الکل الذوشها وجذوشها والکل موتاها /.وسا وشملء ما شفعته الاالل حول محاها /وحول ت ملهبا مللظمآن ،من عمد
وأسوملش /سحا  ...ان لول هذه ملألسوملش شوملها!"( ( .)121ترجمه :و آسمان برقي زد ،گويي گ زنبقي
از آتش /بر فراز سرزمین باب شکفته شد و سرزمین ما را روشن کرد /و شعلهاي در د
سرزمین ما نفوذ کرد و آنرا از تمام دانهها و ريشهها و مردگان پاک کرد /و در وراي آنچه باب
را اناطه کرده ،از ديوارها و قلعهها /و در اطراف خاک تشنهي آن ابري باريد /ابري که اگر اين
قلعهها نبودند همه جا را سیراب ميکرد).
اگرچه ويرانشهر نیما سراسر خفقان است و تر  ،اما مقطع پاياني قصیده ،با عبار «أن الاالل
سوف تغسل من خراياها» نشان ميدهد که شاعر ناامید نگشته و امید به پاک شدن شهر از هر
بدي و فساد دارد.
.6نتيجه
وضعیت و فضاي مشابه سیاسي ناکم بر ايران و عراق قرن بیستم بر فضاي ادبي آن نیز تسثیر
گذاشته و در موارد متعددي ،همنوايي و تشابه فکري و ادبي بسیاري میان اديبان و نويسندگان
اين کشورها وجود دارد .آب در روف مرتبطه در يك سطح قرار ميگیرد .آنچه در اين صد
ساله در شعر عرب اتفاق افتاده است عینا در شعر فارسي نیز روي داده است ،با تفاو هاي
مختصري که برخاسته از شرايط متفاو فرهنگها و ساختارهاي نیا ايندو قوم است .نیما
و سیاب ،پیشگامان شعر نو در ادب معاصر فارسي و عربي ،در اوج اين تشابه فکري و ادبياند
و در زمینههاي گوناگوني مورد توجه و بررسي اديبان و پژوهشگران نوزهي نقد و ادبیا
تطبیقي بوده و خواهند بود .با تسم در دو سرودهي "سوي شهر خاموش" و "مدين الممر "،
درمييابیم که فضاي سیاسي و ادبي ناکم بر فکر و انديشهي دو نويسنده تا چه اندازه به هم
نزديك بوده ،و چگونه توانسته است بر گفتار ،چارچوب و نتي عنوان دو سروده تسثیر بگذارد.
جلوههاي يس و ناامیدي در کالم دو شاعر از ابتداي قصیده ،خود را واضحتر نشان داده و
ميتوان گفت که ناامیدي کام  ،بر فضاي قصیده ناکم است .میانهي قصیده شاهد وضعیت
شناوري است که در آن دو شاعر در شرايط مختلف و در جدا نفسگیر يس و امیدند .اما
آنچه شايستهي اهمیت است اينکه هرچه به پايان قصیده نزديكتر ميشويم اين يس و
ناامیدي رنگ باخته و جاي خود را به امید و خوشبیني ميدهد .در هر دو ،ابتدا سخن از شهر
است و توصیف انواع مشکال

و ناماليما

آن .وضعیت پريشان و بي سامان مردم ستمديده و
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لم و جور ناکمان .اما آنچه در ادامه ميبینیم امید به آينده است و نس جديد .آنان امیدوار به
پیروزي نهايي هستند و سعي ميکنند مردم را از مسائ و مشکال جامعه آکاه کنند.
پس از بررسي و تحلی دقیق دو سروده ،نتايجي به شرح ذي ناص ميآيد:
 بازکاوي سروده «سوي شهر خاموشي» از نیمايوشیج و «مدين الممر » از بدر شاکر السیابناکي از آن است که بخشي از رويکرد نومیدانه و غمگینانهي دو شاعر ،ريشه در تالش آنان
براي نمايش دقیق و روشن اوضاع زمانهي خود و سعي در آگاهي و بیداري مردم از خواب
غفلت داشته است.
 هر دو شاعر تالش ميکردند بذر امید در د مردم بکارند و آنان را نسبت به تغییر و تحوليعظیم و شايد انقالبي بزرگ توسط آنان يا نس آينده امیدوار کنند .از اينروست هرجا سخن از
زشتي و پلیدي به میان ميآيد پس از آن امیدي زنده ميشود و شهر از وجود شر و تباهي پاک
ميگردد .و هرجا صحبت از سرخوردگي و خواب مردم جامعه است پس از آن بارقههايي از
هوشیاري و بیداري عمومي خود را مينماياند.
 سیاب از ناکمیت آنان که در اين ويرانشهر بدون هیج رنم و مروتي چشأمان خأود را بأراوضاع بسته اند شکايت مي کند و چشمان تاريك آنها را به سنگ هايي تشبیه مي کنأد کأه بأه
سوي مردم بيگناه پرتاب ميشوند .نیما نیز در سرودهي خود به امیدي عاري از پشتوانه اشأاره
دارد که ساکنان شهر را چونان تشنه اي وصف کرده است که د به برکهاي سرابگونأه دارنأد.
او روشنايي فانو هاي امید را بیهوده و سنگیني قلعأههأاي ناامیأدي را باعأث خاموشأي ايأن
فانو ها ميداند و براي رهايي اسیران از چنگا گرگ ،فرياد بر ميآورد .هر دو شاعر بأر ايأن
باورند تا زماني که لم و فساد ناکمان و سکو و سرخوردگي مردم جامعه پايان نیابد نمأي-
توان امیدي به سامان اين ديار داشت .در هر دو سروده به وضوح ناکمیت شر ،فساد و تبأاهي
به چشم ميخورد بگونهاي که هر دو شاعر تغییر اوضاع را بسیار سخت ميبینند .اما با اين نا
امید خود را از دست نداده و چشم به نس جديد و آيندهاي روشن دارند.
 در جدا يس و امید ،سیاب با کاربست دو اسطورهي عشتار و تموز و بازگشت آنها به شهرباب با خوش بیني به امور جهان نگريسته و قصیده را با امید به انجام ميرساند .هرچند برخي
ابیا او نکايت از ناامیدي دارند ولي در نهايت ،روشني و امید است که جاي يس و بدبیني
را ميگیرد .نیما نیز با وجود تمام بديهايي که ميتوان نوعي از آن را در اين ويرانشهر ديد،
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باز ناامید نگشته و خوشبین است که خاموشي شهر خاموش روزي پايان پذيرد و به روشنايي
.بگرايد
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