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رمزگشایی واژة شب در سرودههای عبدالوهّاب البياتی و مهدی اخوان ثالث
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عبّاس عرب
دانشیار زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد

معصومه نقیپور
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
عبدالوهّاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث ،دو شاعر برجستة معاصر در ادبیّات عربی و فارسی ،توانستهاندد افکدار و
اندیشههای خود را در قالب واژگان نمادین به تصویر کشند .از جملدة ایدن واژگدان ،واژة «شدب» اسد

کده در

اشعار این دو شاعر ،مفاهیم مختلف و متنوّعی را دربر دارد .بیاتی و اخوان به دلیل تجربههای نسبتاً مشدابهی کده
در زندگی از سر گذراندهاند ،با نگاهی تقریباً یکسان به این پدیده نگریستهاند؛ اگرچه تفاوتهایی نید در ندوع
نگاهشان یا سبک پرداخ

دیده میشود .از این رو ،تمرک اصلی این مقاله بدر اشدتراکات معندایی ایدن واژه در

اشعار دو شاعر اس  .در این مقاله با بررسی مفداهیم واژة «شدب» در اشدعار ایدن دو شداعر متعهّدد ،بده مفداهیمی
سیاسی و اجتماعی از این واژه دس

یافتیم که به شکلی هنری و زیبا جلوهگر شده اس .

واژگان کليدی :عبدالوهّاب بیاتی ،اخوان ثالث ،شب ،مفاهیم سیاسی واجتماعی ،تغ ّل.

* .تاریخ دریاف 0930/2/01 :
رایانامة نویسندة مسئولadabiyat@yahoo.com :

تاریخ پذیرش0930/2/22 :
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 .1پيشگفتار
عبدالوهّاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث از شاعران معاصر در ادبیّات عربی و فارسی هسدتند .هدر یدک از
این دو ،نگاه خاصّ خود را به جهان و مسائل پیرامونی آن داشدتهاندد کده در اشعارشدان جلدوهگدر شدده
اس  .و به واسطة همین نگاه ،سبک مختلفی از نظر سرایش شعر دارند .امّا در کنار این سدبک منصصدر
به فردشان ،به دلیل فضای خفقانی که در آن مدیزیسدتند و همچندین بده دلیدل رویکدرد مبارزاتیشدان در
عرصة ادب ،مشابه هایی در شعرشدان وجدود دارد کده از جملدة آنهدا ،بیدان نمدادگرا و بهدرهگیدری از
واژگان نشانداری اس

که در دل معنای اوّلیّة خود ،بیانگر مواضعی سیاسی و اجتماعی و ...در شعر دو

شاعر اس .
بسامد باالی واژگان نمادین از اینرو اس

که« :شعر معاصر فارسی و عربی به طور کلّی با آنچه در

گذشته وجود داشته ،تفاوت اساسی پیدا کرده اس  .مضدمون ،قالدب و اهددان آن ،بدا توجّده بده تغییدر
مصیط زندگی ،به کلّی متصوّل شده و راهدی تدازه در پدیش گرفتده اسد  .در ایدن دگرگدونی فددراگیر،
قالبهای سنّتی شعر به کلّی در هم شکسته شده ،واژگان معانی تازه و غالباً نمادین یافتهاندد» (سدلیمی و
مرآتی )023 :0933 ،واژة «شب» از جمله پربسامدترین واژگانی اس

که عالوه بر بُعد زمدانیش ،معدانی

نمادین بسیار یافته اس  .لذا در این جستار در پدی ایدن مسدأله برآمددیم کده از چندد منظدر معناشناسدی،
زمینهشناختی و سبکشناسی ،به بررسدی ایدن واژه در شدعر دو شداعر بردردازیم .کده در سده مسدألة زیدر
خالصه میشود:
 واژة شب در سرودههای بیاتی و اخوان ثالث در چه معانی و مفاهیمی به کار رفته اس ؟ اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن زمان تا چه اندازهای در مفهومسازی نمدادین شدبدر سرودههای این دو شاعر تأثیرگذار بوده اس ؟
 آیا بیاتی و اخوان ثالث در مفهومسازی واژة شب یکسان عمل کردهاند؟.1پيشينة تحقيق
در باب دو شاعر ،و سبک و ویژگیهدای شعریشدان کارهدای مختلدف و عمددهای در ادبیّدات عربدی و
فارسی انجام شده اس

که پژوهشهای تطبیقی را نی شامل میشود .از جملة این پژوهشها:

التمی فّف یّ عرّ
الرؤیاّيفّالشّعرّالبیايت ،مصییالدّین ،صبصی؛ عبدالوهابّالبیاتیّفیّمرآةّالشّرق ،زاهر الجی اندی؛ ّ
ّ

عبدالوهابّالبیاتی ،حسن عبد عوده؛ عبدالوهابّالبیاتیّ،حیاتهّ ّو عرهّدراساتّنقدیة ،ناهده فوزی؛ «تأثیرپذیری

رم گشایی واژة شب در سرودههای عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث 39/

رم گرایی عبدالوهّاب بیاتی از مولوی» ،یصیی معدرون و سدارا رحیمیپدور؛ «اسدطورههای برجسدته در
شعر عبدالوهّاب البیاتی» ،علی نجفی ایوکی.
در باب شعر اخوان ثالث نی کارهای بسیاری صورت گرفته اس  ،مانند «بررسدی فرایندد نوسدتالژی
در شعر معاصر فارسی ،براساس اشعار نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث» نوشتة مهدی شریفیان و شریف
تیموری ،چاپ شده در مجلّة کاوشنامه« ،طعن و آیرونی در اشعار مهدی اخدوان ثالدث» ،نوشدتة مدریم
مشرن ،در مجلّة تخصّصی زبان و ادبیّات دانشکدة ادبیّات و علوم انسدانی مشدهد« ،پیغدامهدایی بده هدی
کجا (بررسی مشابه های زندگی و شعر بلند الصیدری و مهدی اخوان ثالدث)» نوشدتة منیدژه عبدداللهی
در مجلّة پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)» و...
در باب واژة شب نی پژوهش «مطالعة تطبیقدی واژة شدب در شدعر نیمدا یوشدیج و ندازل المالئکده»
نوشتة علی سلیمی و مهدی مرآتی در نشریة ادبیّات تطبیقدی دانشدگاه بداهنر انجدام شدده اسد  .تفداوت
پژوهش حاضر با سایر پژوهشهایی که واژة «شب» را در شاعری مورد بررسی قرار دادهاند ،ایدن اسد
که در این جستار ،رویکرد به «شب» توأمان اجتماعی و هم فردی اس .
امّا پژوهشی تطبیقی که به بررسی واژة شب در شعر دو شاعر حاضر برردازد دیده نشدد ،ایدن جسدتار
کوششی در این باب اس .
 .9روش تحقيق
روش انجام این پژوهش کتابخانهای و از نوع پدژوهش کیفدی اسد  .و بدرای بصدث و بررسدی در بداب
پرسشهای مورد نظر مقاله ،در چارچوب مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی اس  .چنانکه «مبنای عمدل
و نظر مکتب آمریکایی ،بیان مشابه ها و تفاوتها بین ادبیّات کشورهای مختلف و همچنین نمودهدای
دیگر تفکر بشری اس  .مکتب آمریکایی در پی ایجاد یگانگی بین نمودهای ادبی و هنری فکدر بشدری
اس  .به این علّ

در بررسیهای خود ،تمای ی بین ادبیّات ،موسیقی و هنرهدای تجسدمی قائدل نیسد ،

ضمن آنکه در پی اثبات روابط تأثیر و تأثّر نیس ( ».علوش)32- 39 :0331 ،
 .3فرازی از زندگی و حيات شعری بياتی و اخوان ثالث
 .1-3عبدالوهّاب بياتی

عبدالوهّاب بیاتی سال  0326میالدی در بغداد متولّد شد .سال  0399در دانشسرای عالی بغدداد پذیرفتده
شد و تصصیالت دبیرستان و دانشگاه را در همان شهر ادامه داد و  0321از آنجا در رشتة ادبیّدات عدرب
فارغالتّصصیل شد .اوّلین دیوان خود را با نام «مالئک ةّوّ یا ن» در همان سال منتشر نمود .سدال  0322بده
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عنوان معلّم دبیرستان ،مشغول به کار شد و در  .0329دیوان «أباریقّمهشمة» او منتشر شدد و بددین ترتیدب
در سالهای بعدی شاعر آثار متعدّدی را چون «اجملدّلال فال» «الفیتون»« ،ا عارّفیّاملنفی»« ،عشرون قصیدةّمنّ

برلن» و ...از خود به یادگار گذاشته اس ( .شفیعیکدکنی)036 :0931 ،
بیاتی از شاعران واقعگرا و از ادیبانی اس که توانسته شعر را به عندوان سدخن انسدانی بدرای انسدانی
دیگر و یا عاشقی برای عاشقی دیگر به مخاطبان خود عرضه کند .او به خوبی مدیداندد کده مخاطبدانش
شعر را سخن یک انسان عاشق فقیر تلقّی میکنند که به زندگی ،عددال  ،زیبدایی و خیرخدواهی ،عشدق
میورزد و انسان را به دوس داشتن زندگی ،سوق میدهد( .صالح)29-20 :0336 ،
 .1-3مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث متخلّص به م .امید ،سال  0911در شهرستان توس متولّدد شدد .تصصدیالت ابتددایی و
متوسّطه را در همانجا گذراند ،سرس به تهران آمد و مدّتی در روستاهای ورامین به آموزگاری مشغول
شد .پس از انتقال به تهران ،زندان و تبعید را در کوران مبارزات آن سالهدا تجربده کدرد .مددّتی نید در
رادیوی مرک آبادان به فعّالیّ های فرهنگی و ادبی پرداخ ( .روزبه)033 :0930 ،
مهمترین ویژگی عصر اخوان ،پراکندگی ،نداموزونی و تشدتّ

آن اسد  .در چندین فضدایی وظیفدة

شاعری چون اخوان بیش از پیش نمدود مدییابدد کده همدان معندا بخشدیدن بدده جهدانددی بدیمعندداس .
(شاهیندژی )213 :0931 ،او خود زبان شعریاش را اینگونه معرفی میکند:
«اتّکای زبان من که مهدی اخوان ثدالمم ،بده تمدام امکاندات خالقدة گذشدتة ادب ایدران اسد  .تمدام
تواناییها و دقایقی که دارد .یک جا گفتهام من میکوشم که بتوانم اعصاب و رگهای سدالم و درسد
زبانی پاکی ه و متداول را که  -همة تار و پود و استخوانبندی استوارش از روزگاران گذشته اس

 -بده

خون و احساس و ترش امروز پیوند ب نم و به این دلیل اس که تمام چی هدایی را کده از گذشدته ،قابدل
پذیرش و گسترش اس  ،قابل بهرهبرداری اس  ،زنده و جاندار اس  ،کلماتی کده پدر از معندی اسد ،
دارای لطف خاص ذاتی اس  ،به کار میبرم( ».اخوان ثالث)99 :0993 ،
 .5انس بياتی و اخوان با شب
با مطالعه در زندگی عبدالوهّاب البیاتی ،درمییابیم که وی از همان ابتدای کودکی ،با شب انس گرفتده
و خلوتهای شبانة زیبایی با خیال خود داشته اس  .بیاتی خود در خاطراتش از این خلوتهدای شدبانه،
سخن میگوید و از آنها به نیکی یاد میکندد .اندس وی بدا شدب بده گوندهای بدوده کده آن را زیبداترین
اوقات زندگی خود بر میشمرد( .بیاتی)33 :0909 ،

رم گشایی واژة شب در سرودههای عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث 32/

بعدها هنگامیکه بیاتی به عنوان یک شاعر متعهّد ،اشعاری سیاسدی اجتمداعی مدیسدراید ،افدقهدای
تازهای در خیال او بروز مییابد ،شب ،به اشکال مختلفی در اشعار وی نمودار میشود.
بیاتی در قصیدة «أحالمّ اعر» شب را برای خیالپردازی خود بستری مناسب میداند و به غ لسدرایی
در آن میپردازد( .ر .ل :البیاتی ،0332 ،ج )016 :0
اخوان نی چون بیاتی انس زیبایی با شب دارد و از آن برای ترسیم اح ان درونی خود بهره میگیرد:
شب اس

و غم گرفته چارسویم /بیا ای دوس

بنشین روبرویم /بیا تا قصّة غم را و شب را /اگر خواب

نمیآید ،بگویم (اخوان ثالث)909 : 0991 ،
اخوان ،شب را فرص

مناسبی برای درد دل دوستانه میداند و از غمهای شب نی بدا دوسدتان خدود

میگوید .او که غم ،سراسر وجودش را فراگرفته اس  ،زبان به شکوِه باز نمیکند و تنها به وصف حال
خود با دوس

و همدمش میپردازد.

 .6پردازش و تحليل موضوع
 .1-6مفاهيم شب در اشعار بياتی و اخوان ثالث

بیاتی و اخوان به عنوان شاعرانی متعهّد ،سعی نمودند تا هر کدام از واژگدان اشدعار خدود را در جایگداه
حقیقی و شایستة آن به کار برند .مفاهیم گوناگون واژة شب در اشعار این دو شاعر ،دلیل بر صدق ایدن
مدّعاس .
 .1-1-6مفهوم سياسی شب

بیاتی به عنوان یک شاعر سیاسی ،توانسته اس

به خوبی اعتراض خود را به نظام حاکم زمان ،در اشدعار

خود بیان کند .ابعاد سیاسی زندگی بیاتی بر اشعار وی سایه افکنده و بده روشدنی قابدل درل اسد  .در
این میان واژة شب بیش از سایر واژگان ،ظلم حاکم بر جامعه را به تصویر میکشد.
 .1-1-1-6شب ،بيانگر ظلم حاکم

شب در این معنا و رویکرد ،بیشترین حجم از شعر دو شاعر را به خود اختصاص داده اس .
بیاتی در قصیدة «جمن ونّعائش ة» با به کارگیری کلماتی چون شب ،تاریکی ،زنددان و ...ظلدم حداکم را بده
تصویر میکشد .او در این قصیده از گنجشکانی (آزادیخواهان) سخن میگوید که در تداریکی پنهدان
شدهاند ولی آواز آنها ندویددبخش رهدایدی اس
میکنند.

و در ظلمد شدب ،شاعددر را از خدواب غفلد

بیددار
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ِ ِ
ب املسحوِر /رأَیت غُصنا م ِزهراا یّلر يف ال ِرُِوِر /علري ِمر فُرو ِ
لت َم َع العصفوِر /يف الغَ َیه ِ َ ُ َ ُ
أَی َقظَتنی فی اللّیل غناءُ ُعص ُفوٍر فأَو َغ ُ
ُ
ُ ُ ُ
ِجِا ِر الن ُوِر (البیاتی ،5991 ،ج ) 222 :2
آواز گنجشکی شباهنگام ،خواب از من ربود و من نی با گنجشک همراه شدم ،در تاریکی جادوشده ،شاخهای
شکوفه زده دیدم که در تاریکی سر به بیرون زده ،به من از دیوار نور.

او در این شعر ،تاریکی سِصرآمی شب را نمایانگر اوج ظلم حاکم میداند ولی بالفاصله بدا مشداهدة
شاخهای که بر روی دیوار نور شکوفا شده ،روح امید در وجودش ریشه میدواند.
اخوان نی در اشعار سیاسی خود ،به ظلم حاکم اشداره دارد و سدخن از سدیاهی بده میدان مدیآورد و
شب را به عنوان نماد تاریکی و ظلم

به کار میبندد .گاهی نی بارقههای امید خود را بدا رفدتن شدب و

آمدن سصر به تصویر میکشد:
از ظلم

رمیده خبر میدهد سصر /شب رف

و با سریده خبر میدهد سدصر /در چداه بدیم ،امیدد بده مداه

ندیده داش  /واینک ز مهر دیده خبر میدهد سصر /از اختر شبان رمدة شـب رمیدد و رفد  /وز رفتده و
رمیده خبر میدهد سصر (اخوان ثالث)021 :0933 ،
در قصیدة «املوتّيفّاملنفی» همانگونه که از نام قصیده برمیآید ،شاعر از مدر

در تبعیددگاه سدخن

به میان میآورد .او در این قصیده از انسانی سوار بر اسب میخواهد تا از اعمداق مدر

و سدکوت ،بده

سوی او برود؛ چراکه خود را چدون شمعی میببندد کده در سکوت سایددة شدب ملتهدب اسد  .فضدایی
مهآلود که از آیندهای مبهم حکای
نوعی ظلم

میکند و زوزة سگها و غرق در مطالعده بدودن شداعر ،همگدی از

و بالتکلیفی و غفل  ،خبر میدهد .روح ناامیدی و خفقان دروندی بیداتی ،بدر کدلّ قصدیده

حاکم اس .

قت ،تعررا  /فأنررا التهررب اللیل ةّ َکالشررق ِع يف صر ِ
أیُّهرا الفررار  /مر أعقرا ِ لی لّ املررو ِ والصر ِ
رقت الظر ِ ُ /دقررت السرراعاُ يف قلر ِ
رب
ل
ُ
ُ
الضرربا ِ  /نبحررت عررمل املیر ِ
رِاال الو ر  /وأن را أدف ر رأ ري يف کتررا ٍ  /أبررِاأ أُع ر اللیل ةّ عررمل ألر ِ
را بررا ٍ
ِ
األرض
رب يف
ر
ع
تن
رِا
ر
ب
أ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
اخلاا ِ (البیاتی ،5991 ،ج )3 :5
ای شهمسوار! از دل شب مر و سکوت بیرون بیا! من امشب مانند شمع در سدکوت تداریکی شدعلهور هسدتم.

ساع ها در دل مه به شمارش درآمده؛ سگان در میدان شهر پارس میکنند .و من سرم را در کتابی فرو بدردهام
برای همیشه تو را میشنوم که به فاصلة ه ار در ،در سرزمین ویران فریاد سردادهای.

اخوان نی گاهی اندوه سیاسی خود را با غمی عاشقانه پیوند میدهدد و بدا واژگدانی تغ ّلدی از وضدع
موجود ،شکوه میکند:

رم گشایی واژة شب در سرودههای عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث 31/

ناگهان همچون طلوع طلع

صبصی /در شـبی بدیروح و بدیاختدر /نخدل نازقدامتی از آن عدربدختدر

اعتنامان را مشوّش کرد /... /اینک اینجا من شکسته ،خاطرم خسدته / ،آمدسدتم در کمندد نداگ یریهدا/
کوچ را آماده و باروبنه بسته /ای پیشگاه ،ای به شب ن دیک! (اخوان ثالث)29- 20 ،
مقابرّالربی » ،شدّت نابسامانی سیاسی و اجتماعی را با ترکیب اضافی «بدسس اللّیدالی»،
ّ
بیاتی در قصیدة «يفّ
به تصویر میکشد .او وخام

اوضاع را به گونهای میداند که در آن حتّی سدرنی ه نید بده خدود اجدازة

سرکشی در مقابل خورشید میدهد .عمق ناامیدی شاعر از بهبود وضع موجود ،در آرزوی بداقی مانددن
شب قابل مالحظه اس  .او که بهش را دور از دسترس و امید را تنها رؤیایی دروغین مییابد ،خاموش
ماندن شب را آرزو میکند؛ شبی که تنها فایدة آن ،پنهان داشتن عشق درونی شاعر اس .

حتت الش ِ
ارَ يف الثلراَ حبنرا/
غار  -یا بر َ اللیراي  -بنرا /... /فلی َ
ال شيءَ َ
رت ه ااّاللی لّ الینجلري /حتلری نرو َ
قس حتی السناَ /
 /...فعاد اجلنلةُ مهجورة /قاحلة َإال بقایا جنی /إال بقایا حل ٍم کاذ ٍ (البیاتی ،5991 ،ج)21-22 :5
هی چی در زیر خورشید وجود ندارد حتّی نور ،ای درد روزگاران فریفتة ما شدو؛ ای کداش امشدب هدی گداه
سرری نشود تا اینکه دانةمان را در خال بکاریم .بهش

خالی و مترول شده و ج بداقیمانددههدای میدوههدای

چیده شده چی ی از آن باقی نیس  ،ج باقیماندة رؤیایی دروغین بر آن چی ی نمانده.

اخوان نی به زیبایی اوضاع نابسامان جامعة خدود را در قالدب شدعر بیدان کدرده و شدب را نمداد ایدن
نابسامانی به کار میبندد:
شب خامش اس

و خفته در انبان تنگ وی /شهر پلید کودن دون ،شهر روسری / ،نانشسته دسد

و رو/

برن غبار بر همه نقش و نگار او.
اخدوان شددهر فسدداد و پلیدددی را درون سددیاهیهددای شدب ،پنهددان مددیدانددد و شددب را وسددیلة شددوم و
دربردارندة پلیدیهای سیاسی و اجتماعی میداند.
 .1-1-1-6شب ،بيانگر غم درونی بياتی و اخوان

بهرهگیری از واژة «شب» فقط منصصر به نگاه اجتماعی نیس

بلکه گاهی «شب» زمدان و بهاندهای اسد

تا دو شاعر توجّهشان را معطون خود کنند البتّه این توجّه کامالً منفصل از اجتماع نیس .
بیاتی در مدّت اقامتش در زندان ،نامهای به فرزندش علی مینویسد و در آن غم دروندی خدود را بدا
کلماتی چون شب ،مه و ...بیان میکند .او درد و رنج خود را چون شدبی مدیداندد کده بدر سدرش سدایه
افکنده و در آن ،روزنة امیدی برای رهایی از زندان و دیدار خانوادهاش وجود ندارد:
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ولِي احلبیب /نادیت باُ و ِ
ط فو َ رأ ي کالضبا ِ ِ /
کعیوال ِلأم يف وداعري /کاملغی ِ
رت باُر /
اجللیِ /کاللّیلّ یهب ُ
رب /نادی ُ
ُ
ُ
احلبیب»( .البیاتی ،5991 ،ج )223 :5
ي
ولِ
«
صَِ:
ال
فجاوبين
املنفی/
يف
/
یح
مهب الا
ِ
يف ِل
ُ
فرزند و دوس من ،به اسم تو و یخ ندا سر دادم به مانند شب بر سرم چون مه فرود میآید مانند چشمان مادرت
در نبود من ،مانند غیب
گف  :فرزند و دوس

من در رهگذر باد به نام تو فریاد زدم در تبعیدگاه ،سرس انعکاس آن صددا برگشد

و

من.

اخوان نی گاهی مر

و تیرگی و نگونبختی را با واژة شدب بده تصدویر مدیکشدد و شدب را زمدان

یادآوری تمامی سیاه بختیهای خود میداند:
گرچه میدانم /که نمیدانم چه میجویم /باز امشب یادم آمدد ایدن /... /آری امّدا ایدن یقیددن دارم کدده
میبینم
روز هر روزی همان زنجیرة زرّین /شب همان دل تیرة تاری اس  /... /نی امشب یادم آمد باز کای بسدا
شبهای مر

اندود /که من و دل ،این دو دردآلود /این دو بیاختر ،دو شب فرسود /... /و بدین سان

ای بسا شبهای چونین شوم ... /وای بسا شبها که من فریاد را امداد می /...شب همان تیدره دل تداری
اس

(اخوان ثالث)21 :0930 ،

 .9-1-1-6معنای عاشقانة شب

اگرچه بیاتی بخش عمدة زندگی خود را در تبعید به سر برده و قلم خود را نی بدیش از همده در جهد
اهدان سیاسی خود به کار گرفته اس  ،و اخوان نی بیش از همه درگیر مسائل سیاسی بدوده اسد  ،امّدا
هر دو شاعر به نوبة خود اشعار عاشقانهای را بر جای نهادهاند که شایستة توجّه و درنگ اس .
گاهی بیاتی برای بیان شوق عاشقانة خود از واژة «شب» استمداد میجوید و از شبزنددهداریهدای
خود در راه عشق میگوید .در اینجاس

که «شب» در نگاه وی رنگی زیبدا بده خدود مدیگیدرد و حتّدی

شبزندهداری نی در کام او شیرین میشود.
بیاتی در قصیدة «العطرّاألمحر» ،مصبوب خود را به گلی تشبیه میکند که عطر سرخ آن ،خدواب را از
سر شاعر ربوده اس

و با این حال شاعر شکایتی از وضع موجود ندارد:

رت يف أعقاقِهررا
راوا واجر أ
رت أجفرراي وأیر َ ال َورراَ /وأنر َ
را /أأبقر ُ
عّاهررا األ ررا /قلرري شراا أ حر أ
رعاها األ ر َرا یررا وردة /أر ل لیل ي ُ
یررا َشر َ
سها (البیاتی ،5991 ،ج )06 :5
تَ ُ
ای زلف سرخفام معشوق ! ای گلگون ،عطر سرخش مرا شباهنگام بیخواب کرد .قلب من بادبدان سدرگردان و
لرزان اس  .من پلکهایم را بر هم نهادم و خواب را با چشمان من چه کار؟! و تو در اعماق این شب بیخوابی.

رم گشایی واژة شب در سرودههای عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث 33/

بیاتی در این ابیات «شب» را یادآور مصبوب خود میداندد و از ایدن روسد

کده خدواب از سدر وی

زائل میشود و وی تمام شب را با یاد مصبوب خود ،به بیداری سرری میکند .نکتة جالدب توجّده آنکده
شاعر برای زیبا نمودن چهرة مصبوب و بیدان اشدتیاق شددید بده او ،از حدسآمید ی اسدتفاده مدیکندد و
ترکیبی از بویایی و بینایی را برای این منظور به کار میگیرد .گدل سدرخ نمداد عشدق و از خوشدبوترین
گلها به شمار میآید .بیاتی عطر زیبای این گل را با رنگ جذّاب آن میآمی د و بدین ترتیب ترکیبدی
از زیبایی مصبوب و عطر خوش آن ارائه میدهد .ضمن آنکه شداعر ایدن دو امدر را عامدل ربدوده شددن
خواب از سر خود میداند.
اخوان نی چون بیاتی ،اوّلین دفتر شعری خدود را بده اشدعار تغ ّلدی ،اختصداص مدیدهدد .اخدوان در
ابتدای جوانی به دور از سیاس

و فعّالیّ های سیاسی ،روح پرشور و احساسات سرشار خود را بده کدار

میگیرد و از عشق ،نغمه سرمیدهد.
شاعر در این دفتر که «ارغنون» نام دارد ،برای به تصویر کشیدن عشق سرشار خود از عناصدر زمدانی
مختلفی بهره میگیرد که پرکاربردترین آن ،واژة «شب» اس .
شاعر در قصیدة «رؤیا» ،از شور و شوقی مستانه ،سخن به میدان مدیآورد .او ،شدب سرشدار از عشدق
خود را اینگونه به تصویر میکشد( :بده جد یک بی
میگوید که بی

تمامی ابیددات از حددال

خددود در شدب سدخن

آغازین و پایانی آن با شب شروع و پایان مییابد).

من امشب از گلِ سرخِ چمن شکفتهترم /که باغ حسن و طراوت شدکفته در نظدرم /ببندد یدک نفدس ،ای
آسمان دریچة صبح /بر آفتاب ،که امشب خوش اس
اخوان آنچنان از شادی عاشقانة خود سرمس

با قمرم (اخوان ثالث)66- 62 :0911 ،
اس

که هی گاه نمیخواهد شب مستانة او به پایدان

آید .او شب دیدار مصبوب خود را بس ارزشمند و نایافتنی میداند؛ از این رو از آسمان مدیخواهدد تدا
دریچة صبح را بر آفتاب ببندد و مانع از طلوع آفتاب و سرآمدن شب مسدتانة او شدود .او فلدک را قسدم
میدهد تا در این شبِ شیدایی ،به کندی بگردد تا وی زمان بیشتری را با معشوق خدود بده سدر بدرد .بده
قدری این شب در کام شاعر شیرین مینماید که وی از تمام کائندات بدرای سدرری نشددن آن ،کمدک
میطلبد.
 .3-1-1-6شب ،بهانهای برای بيان حزن عاشقانة دو شاعر

بیاتی و اخوان ،هر یک به گونهای غم تغ ّلی خود را به تصویر کشیدهاند .آنچه بدیش از همده در اشدعار
این دو شاعر نمود دارد ،غلبة ح ن عاشقانه ،بر شور تغ ّلی دو شاعر اس  .فراوانی اشدعار حد نآلدود در
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دو دفتر «مالئکةّ ّو یا ن» و «ارغنون» ،دلیل بر صدق این مدّعا اس  .البتّده در اینجدا ذکدر ایدن نکتده الزم
میآید که اخوان بیش از بیاتی از شور عاشقانه در اشعار خود سخن میگویدد .شداید بتدوان ایدن امدر را
نشداندی از اوج دردهدا و رندجهای بیداتدی دانس  .بیداتدی درد و رنج کدل انسدانهدای عدالم را در سدینه
میپرورانده اس ؛ این در حالی اس که اخوان تنها به رنج خود و جامعة خود در اشعارش میپردازد.
بیاتی در قصیدة «منّأحفانّاللّی ل» همانگونه که از نام قصیده برمیآید ،از حد ن و انددوه شدبانة خدود
میگوید و برای عشق از دس

دادة خود ،ناله سرمیدهد:

ِ
ِ
ِ
آمنتّباللیلّ الذي ال ینتهري /ودفنرت يف ُج ِ
ُ
رنح الظر صرباحي /یرا لی لّ یرا غرا َ العّرور ویرا صرَُِ /ح لري الرذي قرِ مرا َ قبر َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
صِاحي /ه يف فضاو م خیا مارد؟ (البیاتی ،5991 ،ج )99 :5
ایمان آوردم به شب بیانتها و صبصم را در دل تاریکی دفدن کدردم ...ای شدب! ای بیشدة عطرهدا و ای پدژوال،
عشق مردة من آوازم را پذیرف  .آیا در عرصة تو خیالی سرگردان هس ؟

بیاتی در اینجا «شب» را پژوال عشق از دس رفتة خدود مدیدانددد؛ گویددا «شدب» یددادآور تمدامی
رنجهایی اس

که شاعر در راه عشق کشیده اس  ،امّا علیرغدم آن همده رندج ،از رسدیدن بده مصبدوب

خود بازمانده اس .
پایان نیافتن شبِ درد و رنجِ بیاتی و دفن شدن صبح امید در تاریکی آن ،شکسدته شددن کداسهدای
عشق و به تَبَع آن مر ِ عشق و خیال سرکش شاعر ،همگی از روحی آشفته و بیقرار حکای

میکندد

که شاعر از آن در رنج و عذاب اس .
اخوان نی در قصیدة «هذیان» ،به زیبایی غم عاشقانة خود را به تصویر میکشد:
امشب هنوز افسردهام ،زآن غم که دیشب داشتم /دیشب که باز از دس

دل روحی معذّب داشدتم /هدی

میشدم «چون یاسمین گاهی چنان گاهی چنین» /هذیان که مدیگفدتم ،یقدین تدب داشدتم تدب داشدتم/
چون مصتضرها میزدم ،در عالم دیگر علم /امّا حبیبا باز هم ،نام تو بر لب داشتم( ...اخوان ثالث:0911 ،
)29
اخوان در این شعر ،علّ

اصلی هذیان خود را دوری از مصبوب و سختیهدای ایدن فدراق مدیداندد.

اینکه اخوان در هذیان نی نام مصبوب را به زبان میآورد ،از عشقی آتشین حکاید

دارد کده شداعر در

آتش این عشق که چون تبی سوزان اس  ،همواره میسوزد.
خیال شعری اخوان در مقایسه با بیاتی در به تصویر کشیدن غدم و رندج عاشدقانه ،ضدعیفتدر اسد .
اخوان برای بیان این درد و رنج تنها به چند تشبیه ساده بسنده کرده اس

این در حالی اسد

کده بیداتی

رم گشایی واژة شب در سرودههای عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث 010/

تصویری را از این شب میسازد که درد و رنج درونیاش را به عمدق وجدود مخاطدب منتقدل مدیکندد.
اخوان در این قصیده تنها از خواب مشوّش و روح معذّب خود سخن به میان میآورد؛ در حدالیکده در
نگاه بیاتی کلّ زندگی رنگ باخته اس

و همه چی رنگ غم و اندوه به خود گرفته اس .

 .5-1-1-6شب ،زمان مناجات

بیاتی در قصیدة «عنّوضاحّالیمنّواحلبّّوامل وت» ،تصویری عرفانی از شب ارائه میکند .او در ایدن قصدیده
از شب گف

و گوی خدا با موسی علیه السّالم یاد میکند( :ر .ک :البیراتی ،5991 ،ج  )235 :5شداعر در

آن ،با واژة «نارّاللّیل» به شبِ گف

و گوی حضرت موسی با خداوند اشاره کرده اس .

اخوان در یکی از سرودههای خود ،به جنگ تصمیلی ایران و عراق مدیپدردازد .او در ایدن قطعده بدا
تشویق دالورمردان وطن ،آنها را بر ستاندن حقّ مظلومان تصریک مینماید:
فتح فرجام بیشک شما راس  /ای دلیران همپدای و هدمپدو /خواندد «امیدد» هدر شـب دعاتدان /همچدو
زردش

و م دل به مینو (پژوم)23 :0911 ،

اخوان خطاب به دالورمردان ،از دعای خود در حقّشان میگوید و شب را به عنوان زمان راز و نیداز
خود با خداوند و دعای آنان معرّفی میکند.
نتيجه
با تمرک بر واژة «شب» در شعر دو شاعر ،دیده شد که دو شاعر از واژة «شب» و مصداق معنایی و بیرونی آن به
ممابة عنصر زمانی صرن فراتر رفتهاند .و از آن به عنوان واژهای نمادین و نشاندار بهره بردهاند و آن را بهاندهای
ساختهاند و وضعیّ درونی و اجتماعی خویش را به آن پیوند زدهاند .یک جا شب ،بهانهای اس
تا به وسیلة آن ،ظلم حاکم ،روزگارسیاه ،نابسامانی و وخام

برای دو شاعر

اوضاع را به تصویر کشند .اگرچده گداهی اخدوان

ثالث با امید به سر زدن بارقههای امید از دل شب ،این سیاهی را قدری تلطیف میکند.
بهرهگیری از واژة «شب» فقط منصصر به نگاه اجتماعی نیس

بلکه گاهی شب زمان و بهانهای اسد

تدا دو

شاعر توجّهشان را معطون خود کنند و از ح ن و غم عاشقانة خود سخن گویند؛ چراکه در این زمان ،فرصدتی
برای دو شاعر فراهم شده تا در خلوت خویش یادی از گذشته کنند و آماج درد دوری قرار گیرند و جدایی از
معشوق را در نتیجة مبارزات خویش فرایاد آورند.
به بیان دیگر ،با مطالعة آثار بیاتی و اخوان درمییابیم که هر دو شاعر به دلیل تجربههای سیاسی و اجتماعی
نسبتاً مشابه ،تا حدّ زیادی نگاهشان به «شب» مشابه بوده و رنگی که واژة شب در اشعار ایدن دو شداعر بده خدود
میگیرد ،نقاط مشترل فراوانی دارد .پررنگ ترین نمودی که این واژه در اشعار هر دو شاعر داشته ،مربدوط بده
مسائل سیاسی بوده اس  .شاید بتوان گف

بیش از پنجاه درصد موارد کاربردی این واژه در اشعار هر دو شاعر
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به وصف اوضاع سیاسی و اجتماعی اختصاص داشته اس  .در کنار کاربرد سیاسی این واژه ،هر دو شاعر گاهی
رنگ تغ ّلی ،ح نآلود و عرفانی و ...نی به «شب» بخشیدهاند که از تجارب نسبتاً مشابه ایدن دو شداعر حکاید
دارد.
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