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Abstract
In the contemporary period because of the many similarities between the two Persian
and Arab cultures, one can feel the similarity of thoughts and images and ultimately the
poetic themes, which in some cases are accompanied by different perspectives, in the
poetic works of the poets in two nations. Behzad Kermanshahi and Abdul Wahhab alBayati, as part of their community, have played an important role in reflecting political
and social developments. But sometimes, the facts of society, for some reason, such as
the inappropriateness of the political and social space, are not explicitly expressed in
their poetry. Because the expression of these facts in some cases was in conflict with the
political and social institutions. Thus, the two poets have used the symbol to express
their views. so according to the principle that a proper assessment of national literature
and its position in the intellectual and literary heritage of humanity not possible except
by comparing nations literature, this paper aims to enrich the national literature and
shows its literary values along with the literature of various nations, it tries to do with a
descriptive-analytic approach and the American school of comparative literature, whose
scope of research is not limited to affecting, but emphasizes artistic beauty, to analyze
the function of the symbol in the poems of Behzad Kermanshahi and Abdul Wahhab alBayati. Studies show that the symbol is inextricably linked with the emotional
experiences of these two poets and reflects the frustrations of the artist and the social
political conditions of their time, a way to reveal the ugliness and repression of society.
Keywords: Comparative Literature, Contemporary Poems, Symbol, Behzad Kermanshahi,
Abdul Wahab Al-Bayati.
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نمادگرایی در شعر بهزاد کرمانشاهی و عبد الوهّاب البياتی
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استادیار زبان و ادبیّات فارسی ،دانشکده ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

عطا الماسی

2

کارشناسارشد زبان و ادبیّات تطبیقی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
دریافت1331/11/3 :

پذیرش1331/2/22 :

چکيده
در دورة معاصر بهدلیل مشترکات فراوان بین دو فرهنگ ایرانی و عربی ،میتوان تشابه افکار و تصاویر و درنهایت ماتامین شتعری همستان
را که البتّه در برخی موارد با دیدگاههای متفاوت همراه هستند ،در آثار شعری شاعران دو ملّت بتهختوبی حتک کترد .بهتااد کرمانشتاهی و
عبد الوهّاب بیاتی ،بهمثابة عاوی از جامعة ادبی خویش ،نقش مهمّتی در بازتتاب تحتوّالت سیاستی و اجتمتاعی ایفتا کتردهانتد؛ امّتا گتاهی
اوقات واقعیّ های جامعه ،بنا به دالیلی همچون مناسبنبودن فاای سیاسی و اجتماعی ،در سرودههای آنهتا بتهصتراح  ،بیتان نمتیشتود؛
چراکه بیان این واقعیّ ها در برختی متوارد بتا نهادهتای سیاستی و اجتمتاعی در تقابتل قترار متیگرفت ؛ از ایتنرو ،دو شتاعران بترای بیتان
دیدگاه های خویش از نماد استفاده کرده اند؛ لذا با توجّه به این اصل که ارزیابی درس ادبیّات ملّی و تبیین جایگتاه آن در میتراث فکتری و
ادبی بشری جا با مقایسة ادبیّات ملّ ها میسّر نمیشود ،نوشتار پیش رو در راستای غنابخشیدن به ادبیّات ملّی و نشتاندادن ارزشهتای ادبتی
آن در کنار ادبیّات ملل مختلف ،میکوشد تا با رویکردی توصیفی  -تحلیلی و براساس مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی که دامنتة پتووهش
آن منحصر به تأثیر و تأثّر نیس  ،بلکه بر زیباییهای هنتری تأکیتد دارد؛ کتارکرد نمتاد را در شتعر بهتااد کرمانشتاهی و عبتد الوهّتاب بیتاتی
تحلیل کند .بررسیها نشان میدهد نماد با تجربههای روحی و عاطفی این دو شاعر ،پیوندی ناگسستنی دارد و بازتتابی از سترخوردگیهتای
هنرمند و شرایط سیاسی  -اجتماعی روزگار آنان و راهی برای آشکارکردن زشتیها و خفقان حاکم بر جامعه اس .
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،شعر معاصر ،نماد ،بهااد کرمانشاهی ،عبد الوهّاب بیاتی.

 .1رایانامة نویسندة مسئول:
 .2رایانامه:

erahimi2009@yahoo.com
almasi_ata@yahoo.com
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 .8پيشگفتار
 .8-8تعریف موضوع

واژة نماد در دورة معاصر ،برای نمایاندن مکتب و نها جدیدی که چارچوب خاصّی دارد ،بهکار متیرود.
«در حوالی  1111میالدی در نسل جوان ادبی نوعی حال روحی پیدا شد که زاییدة ناآرامی دربرابر زنتدگی،
ادبیّتتات رئالیستتتی و ناتورالیستتتی بتتود ،البتّ ته بتتهدور از احساستتات تنتتد و تی تا و تغ تاّل فتتو العتتادة رمانتیستتم»
(سیدحسینی ،1311 ،ج  .)133 :2براساس این ،مکتب سمبولیسم در اروپا ،پک از مکتب رمانتیسم ظهتور کترد
و بهنوعی اعتراضی دربارة مکاتب ادبی پیش از خود ،همچون رئالیسم ،ناتورالیستم و حتّتی رمانتیستم بتود؛ امّتا
جریان ادبی نمادگرایی در ادب فارسی و عربی اگرچه همزمان با اروپا آغاز شد ،دالیل و چگتونگی گترایش
شاعران و ادیبان این دو حوزه به آن ،با اروپا کامالً متفاوت بود .چنانکه «جیوستی» نیتا معتقتد است کته ایتن
حرک در ادب عربی بتهستان همتااد آن در ادبیّتات اروپتایی نبتود (ر.ک)1113 :2111 :؛ زیترا دلیتل اصتلی
آفرینش نمادها در شعر شاعران معاصر فارس و عرب ،شرایط اجتماعی  -سیاسی و آشتوبی است کته جامعتة
آنان را دربر میگرف ؛ از اینرو ،هدف از این نمادها ،بیان گاارشگونة فاای سیاستی و اجتمتاعی روزگتار
شاعر و در پارهای از موارد ،تالش برای تغییر در رونتد آن بتود؛ از ستوی دیگتر ،بیشتتر نمادهتای شتعری کته
سرودههای شاعران معاصتر فتارس و عترب ،بتر محتور آنهتا شتکل گرفتته است ؛ تتداعیکننتدة نومیتدی و
دل مردگی ،منجی دروغین ،تالش بیهوده و جامعة خفقان آلوده اس و تفاوت شاعران در پردازش ایتن دستته
از مفاهیم را نیا باید در میاان امید و ناامیدی آنها در تحقّق آرمتان رهتایی بتهواستطة تتالش مردمتی و ظهتور
منجیای عدال گستر دانس (ر.ک :جاسم.)21-21 :1332 ،
یداهلل بهااد کرمانشاهی( )1و عبد الوهّاب بیاتی( )2از عنصر نماد همچون ابتااری بترای ماتامین اجتمتاعی و
سیاسیِ واقع در جامعة خویش استفاده کردهانتد .ایتن دو شتاعر ،بتا تأثیرپتذیری از نهات فکتری و حتوادث
سیاسی (جریان مشروطه ،استقالل کشتورهای عربتی پتک از جنتگ جهتانی و آشتنایی بتا آثتار اروپتایی ایتن
ملّ ها) که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در خاورمیانته پدیتدار شتد ،بتا واقعیّتات جدیتد زنتدگی
روبهرو شدند؛ بنابراین ،نظام ارزشی و زیباشناسی آنان نیتا بته تبعیّت از ایتن دگرگتونی فکتری ،تغییتر یافت ؛
بدین معنا که این تحوّالت فکری ،سرچشمة ایجاد تغییر در عنصتر عاطفته و خیتال شتاعران معاصتر گردیتد و
شعر معاصر جوالنگاه تصاویری شد که تا حدود فراوانی حاصل تجربههای متفاوتی با شعر کالستی

فارستی

و عربی بود .پارهای از این تجربیّات جدید در ارتباط با طبیع و عناصر پیرامون زندگی شتکل گرفت ؛ بترای
مثال ،بسیاری از الفاظ مستعار مثل شب ،باد ،آتش ،طوفان ،رنگها ،ابر و ...در جریان شعرها مفتاهیمی نمتادین
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یافتند و گویا شاعر با تکرار پیوستة آنها درصددِ القای پیامی خاص به مخاطب اس ؛ پیامی که خواننتده را بته
ورای معانی این الفاظ و مفاهیمشان میبرد.
 .1-8ضرورت ،اهمّيّت و هدف

با سنجش و مقایسة آثار این دو شاعر میتتوان بخشتی از موضتعگیتریهتای ادبیّتات دو ملّت را در تقابتل بتا
وضعیّ سیاسی و اجتماعی موجود ،در قالب رما و نماد رماگشایی کترد .هتدف نوشتتار پتیش رو آن است
که براساس مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی برای مخاطب روشن سازد که جریتان نمتادگرایی اجتمتاعی کته
در اواخر قرن نوزدهم در ایران و کشورهای هم جوار حاکم شد تا حدود زیتادی در جریتان نمتادپردازی ایتن
دو شاعر تأثیرگذار بوده اس که درادامه با بررسی کارکرد نمادها به بازتاب ایتن جریتان اشتاره خواهتد شتد؛
امّا نظر به اینکه عناصری همچون شب ،رنگ ها ،باغ و باد ،شاخص ها و عناصر برجستة نمتادین در شتعر بهتااد
کرمانشاهی و عبد الوهّاب بیاتی هستند ،در پووهش حاضر ،تالش بر آن اس که بتا تکیته بتر سترودههتای دو
شاعر ،کارکرد نمادین این عناصتر بررستی و تحلیتل و رویکترد بهتااد کرمانشتاهی و عبتد الوهّتاب بیتاتی در
بهکارگیری این شاخصها تبیین شود.
 .3-8پرسشهای پژوهش

 رویکرد بهااد کرمانشاهی و عبد الوهّاب بیاتی در بهکارگیری نماد چگونه اس ؟ نماد در سرودههای دو شاعر چگونه در انتقال فکر و مفاهیم اصلی بهکار گرفته شده اس ؟ .4-8پيشينة پژوهش

تاکنون پووهشی به بررسی تطبیقی نمادگرایی و کتارکرد نمادهتا در شتعر بهتااد کرمانشتاهی و عبتد الوهّتاب
بیاتی نپرداخته ،امّا پووهشهای متعدّدی پیرامون دو شاعر انجام گرفته اس که برخی از آنها عبارتاند از:
سیفی ( )1331با توجّه به نگرش شاعر ،جنبه های زیباشناستی رنتگ آبتی در اشتعار بیتاتی را تحلیتل و بررستی
کرده اس  .عرب و نقیپور ( )1331معتقدند که واژة شب در شعر هر دو شتاعر ،اشتتراکات معنتایی فراوانتی
نمقدسی و گیتی ( )1331ضمن اشاره بته کتارکرد
دارد و در راستای بیان مفاهیم سیاسی و اجتماعی اس  .امی 
نماد شب در شعر معاصر ،دو شعر «هس شتب» و «اللّیل فيففکل ّ فکال » از نیمتا و بیتاتی را تحلیتل کترده؛ ستپک
تفتاوتهتای آندو را بیتان متیکننتد .معتروف و رحیمتیپتور ( )1331تأثیرپتذیری بیتاتی را از

شتباه هتا و
نمادهای عرفانی نینامة مولوی و غالیات شمک بیان کردهانتد .رنجبتران ( )1331جنبتههتای مختلتف آثتار دو
مهمترین مؤلّفتههتای
شاعر (محتوا و عناصر ساختاری شعر) را بررسی کرده اس  .بیگزاده و الماسی ( )1331
مقاوم و پایداری را در شتعر بهتااد کرمانشتاهی بررستی کتردهانتد .موستوی گرمتارودی ( )1311برختی از
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موضوعات شعر بهااد کرمانشاهی را نقد کرده اس .
چنانکه مالحظه شد ،هیچکدام از پووهشهای یادشده ،شعر دو شعر را باهم مقایسه نکردهانتد؛ از ایتنرو،
نوشتار حاضر از زاویهای دیگر ،چگونگی بهکارگیری عناصر نمادپردازی را در شعر دو شاعر تطبیق میدهد.
 .5-8روش پژوهش و چارچوب نظری

در ارتباط با چرایی انتخاب مکتب آمریکایی برای پووهش حاضر ،باید افاود که «پووهشگران حتوزة ادبیّتات
تطبیقی پک از جنگ جهانی دوم ،نظریّهای را مطرح کردند که به مکتتب آمریکتایی ادبیّتات تطبیقتی موستوم
گردید .این نظریّه ،بدون توجّه به تأثیرپذیری متتون ادبتی از همتدیگر و همچنتین بتدون توجّته بته پتکزمینتة
تاریخی ،به بررسی متون ادبی میپردازد» (انوشیروانی)13 :1313 ،؛ بنابراین با توجّه به اینکه در پتووهش پتیشِ
رو ،تأثیر و تأثّر بهااد کرمانشاهی و عبد الوهّاب بیاتی از یکدیگر مدّ نظر نیس و تکیه بتر زیبتاییهتای ادبتی و
هنرپردازی دو شاعر اس  ،مکتب آمریکایی ادبیّات تطبیقی ،اساس پووهش واقع شده اس .
 .1پردازش تحليلی موضوع
در این بخش از پووهش ،رویکرد دو شاعر در پترداختن بته برختی از نمادهتای قتراردادی ،بررستی و تحلیتل
میشود .این نمادها ،بهسبب فراوانی استعمال ،دالل واضح و روشنی دارند .نمونههای معروف آن عبارتانتد
از :زیتون و کبوتر ،رما صلح و آشتی؛ آب ،باران ،چشمه و رود ،رما نور و روشنایی؛ سترو ،رمتا جتاودانگی؛
گل ،رما بهار و زیبایی؛ زمستان ،رما مرگ و ویرانی؛ بهار ،رما جوانی و تجدید حیات؛ طاووس ،رمتا غترور
و زیبایی و...
 .8-1باد

یکی از نمادهای قراردادی که در شعر دو شتاعر ،کتاربرد قابتل تتوجّهی دارد« ،بتاد» است  .در متتون باستتانی
نسب به باد ،باورها و اعتقادات متفاوتی وجود دارد؛ بهعبارت دیگر ،در برختی آیتینهتا ماننتد آیتین مهتری و
متون مادیسنی ستایش میشود و به ایاد باد و مینتوی بتاد اشتاره کتردهانتد (ر.ک :ورمتازرن)212 :1312 ،؛ و
ستایش باد بهمثابة آفریدة مادا خاطرنشان شده اس (ر.ک :پورداوود .)22 :1312 ،در بندهشن نیا دیتد مثبتتی
نسب به باد ارائه شده اس  ،چراکه در آن جان با باد پیوسته اس (ر.ک :بهار )21 :1323 ،و شتاید تعبیتر «بتاد
مسیح» که مبتنی بر حیاتبخشی و اعطای جان به مردگان اس  ،با این بتاور استاطیری در ارتبتاط باشتد؛ امّتا از
سوی دیگر ،نگرش مثبتی نسب به باد وجود ندارد .در متون اساطیری از باد بتهمثابتة یتاریگر دیتوان یتاد شتده
اس (ر.ک :بهار« .)31 :1311 ،در شعر معاصر بهدلیل منش اجتمتاعی ،کتنشهتای سیاستی و نگترش ختاصّ
شاعران این دوره ،کارکردی جدید مییابد .بتاد در شتعر معاصتر ستمبل ویرانگتری ،خرابتی ،هترج و مترج و
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درنهای دگرگونی اس ( ».پورنامداریان و خسروی شکیب)113-112 :1311 ،
در شعر بهااد کرمانشاهی و بیاتی نیا وضع بدینگونه اس ؛ گاهی تصویرهای مثبت و منفتی در قالتب نستیم،
باد ،تندباد ،گردباد و طوفان از آن ارائه میشود و به شکلهای مختلفی که آمیختتهای از باورهتای استاطیری و
جریان نمادگرایی اجتماعی اس  ،در شعر این شاعر تجلّی مییابد بهگونهای که گاهی عامل مترگ و نتابودی
و رما ظلم و ستم حاکم بر جامعه اس و گاه رمتا انقتالب و گتاهی اوقتات ،نستیم را نمتاد آزادیخواهتان و
حرک های آزادیخواهی معرّفی کرده اس ؛ برای مثال در شعر زیر از بهااد کرمانشاهی ،بتاد نمتاد زنتدگی،
جنبش و قیام اس :
«شاخهای خشکم /تشنة آن سبا افسونگر /که دهد پیوند /با سرانگشتی ز لطتف بتاد و ابترش سِتحرها در کتار/
جسمهای مرده را با جان)12 :1311( ».
وی در این شعر ،برخالف دیدگاه ناامیدی و عدم اعتقاد به منجی وضتعیّ موجتود ،در برابتر ستتم حکومت
پهلوی سکوت نمیکند و در پی تغییر وضعیّ نامطلوب اس :
«شتتاخهای خشتتکم ،دژمروی و زمتتانفرستتود /ستتوخته از آتشتی بتیدود /حستترت روز بهتتاران را /در درونتتم
هایهای گریهای خاموش /با سکوتم ،خشم صد طوفان /و آخته لرزان تن خود را به گستتاخی /راست چتون
انگش تهدیدم /به روی باد پاییاان( ».همان)12 :
بهااد در شعر «باد نوروزی» ،جامعة یخزدة ایران عصر پهلوی را بهتصویر میکشد که باوجود آمتدن بهتار ،در
آن خبری از شتادی و سترور نیست و گویتا زمستتان استتبداد قصتد رفتتن نتدارد .حتّتی مبتارزان انقالبتی نیتا
نمیتوانند زمستان سرد استبداد را از بین ببرند .اینجاس که مخاطب ،روحیة نومیدی شاعر را در تغییتر اوضتا
موجود مشاهده میکند:
یکتوبی سترایم را؟ /ختواب ایتن ویرانته را - /ختوابی همته رؤیتای او
«هان و هان ای باد نوروزی! /در چته مت 
یداری؟ /بتا منت ایتن شتو طبعتی چیست ؟ /گفتمت
غمگین /-از چه رو با های و هوی خویشتن آشفته مت 
یگویم /کاندر این بیروزن خاموش /هیچ دل را شو بهاران نیس ( »!...همان)11 :
صدبار و دیگربار م 
گاهی اوقات ،باد در شعر بهااد کرمانشاهی ،نمتاد مترگ و نیستتی است  ،در سترودة زیتر ،بتاد عامتل مترگ
مبارزانی اس که برضدّ ستم بهپا خواستهاند .باد در پی آن اس تا باغ را که شاخههای نورسش بتهستوی نتور
و روشنی دس فراز کردهاند ،نابود کند:
«باد خشم میوزد /باد خشم اهرمن /گویی از کران این شبان مرگزای /بازهم دمیده است  /ایتادی ستتارهای
که روشنی دهد /رهروان بیامید را به پیش پای /باد خشم میوزد /تتا درافکنتد بته ختوف مترگ /بتاغ را کته

12

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 8331

شاخههای نورسش بهسوی آفتاب /دس ها فراز کردهاند /دش را که دانههاش /دیتدگان بته جستتجوی نتور
باز کردهاند( ».همان)11 :
این رویکرد نیا در شعر بیاتی مشاهده میشتود ،وی در قصتیدة «اجللاا فال ّفهبیّلة» طوفتان را نمتادی از انستانهتای
انقالبی و مبارز میداند که برخالف نظر بهااد کرمانشاهی ،توانایی تغییر وضع موجود را دارند؛ بنتابراین بیتاتی
در انتظار آمدن آنهاس و ایمان دارد آمدنشان بشارتدهندة رخدادهای خوب اس :
لةفالاکل /فتبلُفيفامللزا ف
شاقف فويفأسواقهفامللوک/...فرأیتففلکفنوح/فأمم فکغلوبةًفتنوح/فرأیتفشهازا َفج ریلةفکنن ّف
«رأیتففيفکزاب فال ّف
فبؤسفالشاق/...فانتظافاملبشافاإلنس /فانتظافالطوف ».ف( 5991فجف:5ف )513-512ف
رأیت َ
(ترجمه :پادشاهان را در زبالهدانهای شر و در بازارهایش ،دیدم /کشتی نوح را دیدم /و ملّ های شکس ختوردهای
که شیون میکنند /شهرزاد ،بانوی شهرهای خاکستر را دیدم که /در حراج به فروش میرسد /بیچارگی شر را دیتدم/
به انتظار بشارتگر انسان /به انتظار طوفانم).

بیاتی در این سروده ،تصویری ملموس و محسوس از سرزمین عرا را کته گرفتتار خودکتامگی حاکمتان آن
اس  ،نشان میدهد ،کشوری که بهدلیل حاکمان ناشایس و ناالیق آن ،تبدیل به زبالتهدان و خاکستتر شتده و
شرف و آبروی ساکنان آن نیا به حراج گذاشته شده اس ؛ از اینرو ،سترزمین او در انتظتار طوفتان و خیتاش
مردان انقالبی اس که وضعیّ موجود را دگرگون کنند؛ افاون بر این ،بهترهبتردن بیتاتی از نمادهتای دیگتر
همچون شهرزاد (نماد زنتان عترا ) و کشتتی نتوح (نمتاد سترگردانی شتاعر و مردمتان آوارة عترا ) نشتان از
کاربرد فراوان نماد در شعر وی دارد و در اینجاست کته مخاطتب «چیرگتی جریانتات اجتمتاعی بتر زنتدگی
معاصر و گسترش آن در شعر را که یکی از عوامل نتوگرایی است » (المالئکته ،)11 :2111 ،در سترودههتای
بیاتی مشاهده میکند .این رویکرد در سرودة «شيءفکنفألففلیللة» نیا بهچشم میخورد .وی بتا اشتارة نمتادین بته
سندباد (نماد آوارگی شاعر و انسانهای آزادیخواه) ،زیتون و کبوتر (نماد صلح و دوستی) در کنار کتارکرد
نمادین طوفان ،نشان میدهد که تتا چته انتدازه بتا تأثیرپتذیری از نمتادگرایی اجتمتاعی ،واقعیّت هتای محتیط
سیاسی و اجتماعی پیرامونش را بیان کرده اس :
اُفالسلنناب /فسلتوو ینفکلافال فطّوفل فللکللکفة کلة/فحتملل ف فوعلل فقل ف
إيل/فلتقلو فيفأع صل ّف
«سلتوو ینف َّ
فالاکل /فواللنفمکللیشفشلا ّ
احملب فغم کة/فغصنفزیتو فکنفاألرضفعال/فستظل فإل فیومفالقی کة/فمتطاین».ف( 5991فجف:2ف )511ف
(ترجمه :بهسویم بازخواهی گش  /تا در طوفانهای خاکستری رهبری کنی /در حتالی کته تتاریکیهتا بادبتان ستندباد
اس  /بههمراه طوفان بازخواهی گش برای کشتی کبوتریس  /در حالی که بر قبر عاشقان ابریست  /شتاخة زیتتونی را
از زمین بهمثابة نشانه خواهی آورد /پیوسته تا روز دمیدن در صوراسرافیل /خواهی بارید).

عبد الوهّاب بیاتی« ،مدافع آزادی و عدال برای متردم ستتمدیده است و بترای احقتا حقوقشتان بستیار
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تالش کرده اس » (جحا)312 :2113 ،؛ از این رو ،تالش وی برای بتهدست آوردن آزادی و عتدال در ایتن
شعر مشاهده میشود .طوفان ،در آن ،نماد انقالب و حرکت آزادیخواهانته است  .بتا وزش طوفتان ،کشتتی
سندباد (نماد انسانهای آزادیخواه و مبارز) بهحرک درمیآیتد .بتا آمتدن آنهتا ،صتلح ،آرامتش ،عشتق و
دوستی بر سرزمین عرا حکمفرما میشود و تا ابد این وضعیّ ادامه مییابد.
 .1-1کارکرد نمادین رنگها

رنگها در شعر بهااد کرمانشاهی و عبد الوهّاب بیاتی ،نهتنها پدیدهای طبیعی ،بلکه کتارکردی نمتادین دارنتد
و هردو شاعر با تصویرسازیهای ادبی بهوسیلة آن ،نقش مهمّی در القای مفاهیم مختلتف بته مخاطبتان دارنتد؛
از اینرو ،تفسیر و تحلیل کارکرد نمادین رنگ در آثار بهااد و بیاتی ،متیتوانتد مخاطتب را بتا جهتان فکتری
آنها آشنا سازد .در این میان ،رنگ سیاه ،سر  ،زرد و آبی بهختاطر اوضتا سیاستی و اجتمتاعی در شتعر دو
شاعر ،حاور برجستهای دارند.
در شعر بهااد کرمانشاهی ،رنگ سیاه بسامد باالیی دارد و این نشان میدهد که روحیة نومیدی بتر اندیشتة وی
حاکم اس ؛ چراکته رنتگ ستیاه را «نمتاد شتب ،ظلمت  ،غتم ،وحشت  ،اضتطراب و رنتگ انتدوه و مترگ
میدانند .این رنتگ را نمتاد شتیطان و اهریمنتان دانستته و رنگتی بترای پوشتیدگی و جنایت و دزدی معرّفتی
کرده اند( ».نیکوبخ و قاسم زاده )211 :1312 ،ماکک لوشر 1نیا نظر مساعدی نسب به رنگ سیاه نتدارد .در
نظرگاه او سیاه «نمایانگر مرز مطلقی اس که در فراسوی آن ،زنتدگی متوقّتف متیگتردد و لتذا بیتانگر فکتر
پوچی و نابودی اس  .سیاه نفیکنندة خود ،نشانگر ترک عالقه ،تسلیم یا انصراف نهایی بتوده است :1311( ».
 )31پک با استناد به توضیحات آوردهشده میتوان گف  :بهااد کرمانشاهی بهمثابتة کستی کته بته رنتگ ستیاه
تمایل دارد ،درحقیق میخواهد همهچیا را نفی کند و با اینکار ،اعتراض خود را نسب به وضتع موجتودی
که مطابق میل او نیس  ،ابراز میدارد ،یا اینکه از وضعیّ موجود ،وحش زده و ماطرب اس ؛ بترای مثتال،
سرودة «زندانی شب» که شاعر در سیاهی و ظلم زندان شب گرفتار اس :
متتتتتتن رهگتتتتتتذری دردسرشتتتتتتتتم

جتتتان ستتتوخته از تتتتاب و تعتتتبهتتتا

زنتتتتتتدانی شتتتتتتبهتتتتتتای ستتتتتتیاهم

بگریختتتتتتتته از وادی شتتتتتتتبهتتتتتتتا
()22 :1311

یا در شعر همه «بال و پر» ،با استفاده از واژة سیاه و شتب ،ختویش را گرفتتار تیترهروزی و ناامیتدی بتهتصتویر
میکشد:
1. Max Lusher
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تو بهار جانفاایی نه شگف اگر نپرستی

ز خاان غم نصیبی که منم خبر پپو جتان

من و ما شب ستیاهیم و استیر تیترهروزی

تو بمان که آفتابی به فروغ و فر پپو جتان
(همان)111 :

در شعر بیاتی ،رنگ سر  ،بسامد قابتل تتوجّهی دارد و ایتن نشتان متیدهتد کته در شتعر وی روح زنتدگی و
حیات موج میزند؛ زیرا یوهانک ایتن 1رنگ قرما را «نماد حیات و زنتدگی و عامتل متؤثّری در ستازندگی و
تشدید رویش گیاهان و بیتانکننتدة هیجتان و شتورش دانستته است » ()221 :1311؛ همچنتین رنتگ قرمتا را
نمادی از قدرت مردانه دانسته اند که حاالت مردانگی (آنیموس) را تح تتأثیر قترار متیدهتد .در مصتر ایتن
رنگ را محافظ آتش ،در ژاپن نشانة خوشبختی و در دیتدگاه سوسیالیست هتا و کمونیست هتا ،نشتانة آزادی
بود (ر.ک :علیاکبرزاده)11 :1311 ،؛ بنابراین ،انتخاب رنگ قرما توسّط افراد ،تمایل آنها را به فعّالیّت هتای
پرجنب و جوش نشان میدهد .فعّالیّ هایی نظیر تالش خالقانه ،رهبری ،رشد و توسعه و همکتاری بتا روحیتة
تهوّرآمیا .در سرودة زیر ،بیاتی در میان خرابه های وطنش کته گرستنه و عریتان است  ،امیتد بته زنتدگی را بتا
ترکیب «تک حةًفةااء» به مخاطب القا میکند:

اءف
«صل فألجلي!/فع فأسلوار/فوطليفاحللزین فاجلل عا فالول ر /فوعلل فرصلیففاملافلظفانتظلفا /...فقلليفکیل ُفالبرلافحتملله/فتک حلةًفةلا ف
کت ک ٍر/ف فوعب فآذار»...ف( 5991فجف:5ف )545ف
(ترجمه :برای من دعا کن /از البهالی دیوارهای /وطن غمگینم ،وطن گرستنهام ،وطتن عریتانم /و بتر پهنتة بارانتداز بته
انتظار بنشین /...آبهای دریا قلبم را حمل میکنند /همچون سیب سرخی ،بهسان یادبودی /و بوی خوش ماه مارس)...

یا در قصیدة «الوطافاألةا» روح زندگی ،شور و نشاط و خوشبختی در کنار معشو به چشم میآید:

اجف».ف(مه فجف:5ف )16ف
ُفح ٌعافو ٌف
«مفشواه فاألةافمفور ة/فأر ّقفلیليفعطه فاألةا/فقليفشاا ٌ
(ترجمه :ای گیسوی سر رنگ معشو  ،ای گل سر  /عطر سر گیسوی او مرا در شتب بتیختواب کترد /قلتب متن
بادبان سرگردان و لرزان اس ).

همانطور کته گفتته شتد ،رنتگ ستر در نتاد سوسیالیست هتا نشتانة آزادی بتود کته بتا توجّته بته گترایش
سوسیالیستی بیاتی ،این رویکرد نیا مشاهده میشود:

«اذکافأ َّ فینُففَکا ٍ
فکاتفعل فحزينفعل فصرااء».ف( 5991فجف:5ف )331ف
أیةفةااء َّ
(ترجمه :بهیاد دارم که دستش همچون پرچم سر بر حان و اندوه من در صحرا گذش ).

در این زمینه ،الزم اس گفته شود که «بیتاتی پتک از فتارغالتّحصتیلی از دانشسترای عتالی بته ستال 1311
تح تأثیر فاای حاکم بر محافل روشنفکری با مفاهیمی همچون سوسیالیسم و کمونیستم آشتنا شتد و متتأثّر
1. Johann Ethen
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از جوّ آن روزگار بهسوی اندیشههای مارکسیستی گرایش یاف ( ».فوزی)121 :1311 ،
رنگ آبی نیا بهمثابة یکی از رنگهای پُربسامد در شعر بیاتی حاور برجستهای دارد ،این رنگ بهطتور عمتده
نمادی از آرامش اس  .یوهانک ایتن نیا در مورد رنگ آبی آورده اس « :رنگ آبی بهمعنای آرامتش است
و از دیدگاه فیایولوژیکی معنای خشنودی را میدهد ،یعنی خشنودی از وضعیّ آرامش همراه با لتذّتبتردن
از آن .هرکک کته در یت

وضتعیّ متتوازن ،هماهنتگ و عتاری از اضتطراب قترار دارد ،احستاس ثبتات و

یکپارچگی و امنیّ میکند( ».ایتن )12 :11311 ،با توجّه به توضیحات پیشین میتوان گف  :کسی که رنتگ
آبی را بر دیگر رنگ ها ترجیح میدهد ،به آرامش عاطفی ،صلح و صفا ،هماهنگی و خشتنودی یتا یت

نیتاز

روحی به استراح  ،تسکین و فرصتی برای تجدید قوا نیاز دارد .هر کک خواستار رنگ آبی است  ،خواستتار
آرامش و محیط بیسر و صدا ،دوربودن از ناراحتیها و اضطراب هاس  ،محیطی کته روابتط فترد بتا ستایرین
راح و آسوده و بهدور از ستیا اس  .بیاتی باوجود تنش و اضطرابی که بر کشور عرا میبینتد ،بته برقتراری
آرامش ،صلح و دوستی در سرزمینش امیدوار اس :

«اذکافأ َّ ففاحةًفزرق ء/ف َبَّتفباوحيفوباتفأشی ء/فيفغمزةفالفلّق ء».ف( 5991فجف:5ف )331ف
(ترجمه :به یاد دارم که شادی آبیرنگی در روح من نفوذ کرد و چیاها در هنگام دیدار گریستند).

یا هنگامی که وضعیّ اسفناک بغداد را ترسیم میکند ،در پایان ،خطاب به این شتهر مصتیب زده متیگویتد:
چه وق آسمان آبیات را مشاهده میکنم ،گویا شاعر منتظتر است وضتعیّ تغییتر پیتدا کنتد و آرامتش بته
سرزمینش بازگردد:
کفالزرق ».ف(مه :ف )215ف
«بغنا فمفکنینةفالنُّجوم/فکت فأریفمس َء َّ
(ترجمه :بغداد ای شهر ستارهها! /چه زمانی آسمان آبیات را مشاهده میکنم).

یکی دیگر از رنگهایی که در شعر بیاتی جلب توجّه متیکنتد ،رنتگ زرد است  .بتاوجود اینکته بترای ایتن
رنگ بیشتر نقش نمادین مثب درنظر گرفته میشود ،ولی در شعر بیتاتی ،کتارکرد نمتادین منفتی دارد؛ بترای
مثال ،در سرودة زیر «کتابهای زرد ،نمادی از خیان روشنفکران اس ( ».النیهوم)23 :2112 ،
لت فعبل رةٌ/فکاتوبلةٌفابلل ّنمف
«عنیللنةفأسللالهفهل افاللّیل فيفاملغل رة/فجل جملفامللوت فکتل هفأصللکا فقیعل رة/فنقل فعلل فاحلل ع /فطل ٌفکیّل ٌ

فوقفه ُفاحلج رة».ف(:2662ف )21ف
(ترجمه :این شب در غارت و چپاول خویش چیاهایی را بته غنیمت گرفت  /جمجمتة مردگتان ،کتتاب زرد ،گیتتار/
نقاشی روی دیوار /پرندگان مرده ،عبارتی که/با خون بر روی این سنگ نقش بسته شده اس ).

با این تفسیرها میتوان گف  :روزنامههای زرد هتم نمتادی منفتی از روشتنفکران ختائن هستتند کته موجبتات
مرگ سندباد (انسانهای آزادیخواه) را فراهم آوردهاند:
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فالصلکااءفکلنفو ففوالفأراُ/فکاکبلهفیبلُفيفامللزا فوسلیکهف
فالصخاةفتباي:فکل
«جنیةفالبرافعل ّف
تفالسلنناب /ف فوهل فأ فأراُ/فبلورقفاجلااعلن ّ
ّ
یاساُفاحلنا ».ف(البی يت ف 5991فجف:2ف )25ف
(ترجمه :پری دریایی بر صخره گریه میکند :سندباد مُرد /و این من او را میبینم /با برگههای روزنامههتای زرد دفتن
شده و او را نمیبینم /کشتی او به حراج گذاشته میشود و آهنگر شمشیرش را میشکند).

 .3-1باغ

یکی دیگر از نمادهای قراردادی که در شعر بیاتی و بهااد کرمانشاهی بدان اشتاره شتده« ،بتاغ» است  .بتاغ در
سرودههای آنان با صف هایی همچون «بیگل»« ،ستمسوخته» و «غارتشده» آمده کته بتا توجّته بته ذهنیّت و
تجربیّات شخصی دو شاعر در برخورد با مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون ،در معنای یکستانی بتهکتار گرفتته
شدهاند .واژة نمادین باغ در شتعر بیتاتی و بهتااد کرمانشتاهی هماننتد دیگتر شتاعران معاصتر «نمتاد جامعتهای
غارتشده و گرفتار استبداد ظلم و ستم اس که یأس و ناامیتدی بتر آن چیتره شتده است ( ».پورنامتداریان و
همکاران)31 :1331 ،
در شعر «باد خشم» از بهااد کرمانشاهی ،باغ از ستم باد که در اینجا نمتاد استتبداد است  ،در امتان نیست ؛ زیترا
میخواهد شاخههای نورس آن (جوانان انقالبی و مبتارز) را از پتای درآورد و روشتنی دیتدگان آن را از بتین
ببرد:
«باد خشم میوزد /تا درافکند به خوف مرگ /باغ را که شاخههای نورسش بتهستوی آفتتاب /دست هتا فتراز
کردهاند /دش را که دانههاش /دیدگان به جس وجوی نور باز کردهاند)11 :1311( ».
همچنین در شعر «زندانی شب» ،بهااد «باغ ستمستوخته» را تترک متیکنتد؛ زیترا در آن مجتالی بترای زیستتن
مشاهده نمیکند ،آنچه میبیند؛ ناامیدی ،ستم و رنج روانکاه اس :
شتتتتب در فرستتتتودة زنتتتتدان

بشکستتتت و متتتتن از بنتتتتد بِرستتتتتم

یتتتت

تتتتتتتتا بازنگیرنتتتتتتتد بتتتتتتته دامتتتتتتتم

یکتتتتتتتدم زدن از پتتتتتتتا ننشستتتتتتتتم

بگذاشتتتتتتم آن خانتتتتته کتتتتته در وی

جتتتتتا رنتتتتتج روانکتتتتتاه ندیتتتتتدم

وز بتتتتتتتتاغ ستتتتتتتتتمستتتتتتتتوختة او

بتتتتتتتار و بتتتتتتتر امیتتتتتتتد نچیتتتتتتتدم
(همان)23 :

البتّه گاهی اوقات در شعر بهااد ،باغ نمادی از اسطورة ملّی (تختتی) است  .ازنظتر او ،جایگتاه تختتی در کنتار
دیگر اسطورههای ملّی قرار میگیرد ،اسطورههایی که در مسیر اعتالی ایران ،فداکاریها کردهاند:
دریغتتتا کتتته مهتتتر جهتتتانتتتتاب متتترد

و زان در تتتتتن زنتتتتدگی تتتتتاب متتتترد

جهتتتانپهلتتتوان متتترد و بتتتیاو جهتتتان

خاانیست ت کتتتش بتتتاغ شتتتاداب متتترد
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دگربتتتتتتاره تهمینتتتتتته ستتتتتتهراب زاد

دریغتتتتتا دگربتتتتتاره ستتتتتهراب متتتتترد

تهمتتتتتتن ز رختتتتتش تکتتتتتاور فتتتتتتاد

جهتتتان شتتتد بتتته کتتتام بتتتداختر شتتتغاد
()11 :1311

فاألول» باغ را نمتادی از کشتور عترا متیدانتد کته بتاوجود گرفتتاریهتا و مشتکالت
بیاتی در قصیدة «الفّاحیل ّف
بسیاری که دارد ،همواره به وزش نسیمی امیدوار اس که نفکهتای زنتدگی را بتر آنجتا گتذر دهتد .کشتور
عرا در آن روزگار ،تح حکوم نوری السّعید قرار داشت  ،وی فاتای خفقتان و استتبداد و دیکتتاتوری
ایجاد کرده و کشور را به ویرانهای تبدیل نموده بود:
بیا/فسظهیملفوحن فيفالبر رفالفنّ عبل ت...فو لیل فکلاکيفاجلسلور/ف
ّف
الابیافبالفزهور؟/فقلت:فاهنع
«ق لت:فحنیقتن ؛فأتبق فيف ّف
فبونفالا َ
عین فخضااوا فأنک سفاحلی ة/فلیالفهتبفعل َّيفکنفحقليفالبوین».ف( 5991فجف:5ف )512ف
(ترجمه :گف  :آیا باغ ما در بهار بیگل خواهد ماند؟ /گفتم :بعد از بهار آرام بتاش /متن ختودم تنهتا در دریاهتای دور
سرگردان خواهم بود ...و راهنمای کشتی دلیرم /دو چشم سبا اس  .نفکهای زنتدگی /در هنگتام شتب ،در بتاغهتای
دوردس  ،بر من میوزد).

کاربرد نمادین واژة «باغ» در کنار کاربرد نمادین واژگانی همچون «بهار ،نسیم ،کشتتی و گتل» ،شتعر بیتاتی را
نمادین جلوه میدهد .نکتة قابل ذکر در این سروده و برخی سرودههای بیاتی (سفر اسطورة ستندباد) ،اشتارة او
به سفر ،کوچ و درنهای بازگش اس  .این امر چندانکه برخی از صاحبنظران ادبی اشاره کردهانتد؛ بتیش
از هر چیای ،احساس بیاتی را از آزادی و رهایی بیشتر ،سرشار میکند (ر.ک :البیاتی)11 :1321 ،؛ و بتهختاطر
این ویوگی اس که مخاطب ،در شعر وی نسب به بهااد کرمانشاهی ،امیتد ،آزادی و رهتایی را بیشتتر لمتک
فاألول) امید به رهایی بازتاب مییابد و میگوید:
الاحی ّف
میکند .چنانکه در ادامة این شعر ( فّ

شلموُفاملطک ل ت/فيفخمللنعيفاملهجللورفتنتظللافاللّهللب/ف
«عینل فخضلااوا فأنکل سفاحلیل ة/فلللیالفهتللبفعلل َّليفکللنفحقللليفالبویللن/فحیل فال ّ

يفالااع فالب کيفالائیب/فتوکيفإل ّ فأب فأعو ».ف( 5991فجف:5ف)512
فوخی ّف
لفأک فّ
(ترجمه :نفکهای زندگی /،شبانه بر باغ دوردس میوزد /آنجا کته شتمعهتای فرومُترده در بستتر متتروک بته انتظتار
شعلهای اس  /و تصویر مادر لرزان ،گریان و رنجورم /با من اشارتهایی دارد که بازگردم).

افاون بر این ،مخاطب باوجود مشاهدة روحیة امید بته آزادی و رهتایی در برختی از سترودههتای وی ،دوبتاره
حاکمشدن نومیدی و دلمردگی را احساس میکند؛ برای مثال سرودة «إل فوللن فعللي» که در آن باغ (بُستتان)،
نماد سرزمین غارتشدة عرا اس که دفینتههتا و گنجینتههتای آن (نمتاد انستانهتای آزادیختواه ،مبتارز و
انقالبی) به غارت رفته و انقالب و آرمانهای آن به شکس انجامیده اس :

کفالسلنناب /فلانّلهفخل ٍو...فأک ل اف
«فیل فقملفا فاحل لزین:فالانللزفيفادللایف فل /فيفآخللافالبسللت فحتللتفشللج ةفالفلّیمللو فخبَّللظُفهن ل
ّ
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منللوتف ل ُفاألرضفاجی لااهفوُل ُّ
لففقنللنی فالطکولی لةفيفال ل ّفاه؟/فأهالل افاللشفالفنّهلل رف بللوف فولللیشفدوقللنفالکقللااءف ر؟»ف(البیلل يت ف
 5991فجف:2ف )22-25ف
(ترجمه :ای ماه اندوهگین من :گنج در صندوقچهای /در انتهای باغ ،زیر درختچة لیمو پنهان اس  .جایی که ستندباد را

در آنجا دفن کردهاند /امّا صندوقچه خالی اس  ...آیا بدینسان در این سرزمین ویران میمیریم و آتشفشتان کتودکی
در خاک خش

میشود؟ /آیا اینگونه خورشید روز خاموش میشود در حالی که در آتشدان فقیران ،آتشتی وجتود

ندارد).

در شعر بیاتی ،همانند شعر بهااد ،نومیدی و دلمردگی در باغ (سرزمین استبدادزده) موج میزند .ایتن بتاغ،
مبارزان انقالبی را یکی پک از دیگری در خاکش دفن میکند .امیتدی بته روشتنایی روز نیست کته تتاریکی
شب را از بین ببرد؛ زیرا خورشید هم رو به زوال و نیستی اس .
 .4-1شب

«شب» در شعر بهااد کرمانشاهی و عبد الوهّاب بیاتی بسیار بهکار رفته اس  .بهطوری که میتوان گفت ازنظتر
کارکرد رمای ،در صدر نمادهای اشعار دو شاعر قرار دارد .در بیان معنای نمادین شب گفتهاند« :شتب نمتادی
برای خواب و مرگ ،رؤیاها و نگرانیها و فریتب است ( ».شتوالیه و آلتن گربتران ،1311 ،ج  )23 :2در شتعر
معاصر فارسی ،برعکک ادبیّات سنّتی که شب زمانی بترای راز و نیتاز عارفانته و عاشتقانه بتوده است  ،نمتادی
برای بیان خفقان ،ظلم ،نابرابری و ناآگاهی اس  .بتهویتوه آنکته ترکیتب واژة شتب بتا صتف هتایی همچتون
تاری

 ،سیاه ،تار و ...معنای نمادین آن را که بدان اشاره شد ،شدّت میبخشید .بتهنظتر متیرستد دلیتل اینکته

شب در شعر معاصر چنین معنای نمادینی یافته اس  ،استبداد رضاخانی و شکست دولت مصتدّ و کودتتای
 21مرداد در سال  1332باشد که بهنوعی روحیة نومیدی و دلمردگی را بر فاتای جامعته حتاکم کترد؛ بترای
مثال شب در شعر «کلبة من» که بهااد آن را در سال  1321ستروده است  ،نمتادی از ایتران است کته گرفتتار
خفقان استبداد پهلوی شده اس  .حاور واژههایی چتون تنتگ ،تتار ،غتم ،محنت  ،گتور ،اهتریمن و دوز ،
کارکرد نمادین این واژه را برجستهتر کرده اس :
بیدر و روزن چتو گتور

در دیتتتار شتتتب متتترا کاشتتتانهایستتت

تنگ و تاری

دیتتتده آنجتتتا ننگتتترد جتتتا روی غتتتم

گتتتوش آنجتتتا نشتتتنود بانتتتگ ستتترور

نیستتتتتتش در وی مجتتتتتال زیستتتتتتن

آرزو هرچنتتتتد باشتتتتد ستتتتخ جتتتتان

وایِ متتتتن کتتتتا نتتتتاگایری بتتتتودهام

گورگتتتتتتتتتتاه آرزو را پاستتتتتتتتتتبان

ستتالهتتا شتتد کانتتدرین محنتت ستترای

بتتتتینصتتتتیب از روشتتتتنی و رامشتتتتم
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چشتتتتتم اهتتتتتریمن چتتتتتراغ کلبتتتتتهام
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کتتتتتتتام دوز بستتتتتتتتر آسایشتتتتتتتم
()11 :1311

یا در سرودة «نالهای در شب» که در سال  1333در قالب نیمایی سروده ،فاای غمزدة آن سالها را بتهتصتویر
میکشد .در این تصویر ،نشانی از قداس گذشتة شب نیست ؛ چراکته بتهگفتتة پورنامتداریان «شتب در شتعر
متعهّد معاصر ،قداس خود را از دس داده ،بارهتا نمتاد اوضتا خفقتان و آگتاهیستتیای و استتبداد و بیتداد
میشود( ».پورنامداریان و خسروی )111 :1311 ،از ایتنرو ،در شتعر بهتااد نیتا ،نمتادی بترای بیتان استتبداد و
خفقان دورة پهلوی اس  .بهااد بهمثابة شاعری متعهّد ،نمیتوانسته اس نسب بته وضتعیّ پیرامتون ختویش،
بیتفاوت باشد؛ از اینرو ،در سرودة «نالهای در شب» ،اهریمن شب را به باد انتقتاد متیگیترد؛ افتاون بتر ایتن،
نقش نمادین واژة شب بههمراه واژگتانی همچتون اهتریمن ،ستیاه ،ختاموش ،ستنگین و ستکوت ،قابتل توجّته
اس :
«شب سیاهس و خاموش و سنگین /آسمان خالی از ماه و اختر /گاهگه در سکوت و سیاهی /مرغت

نالتهای

میکشد پر /پیکری همچو طفلی هراسان /میخاد نرم در دامن شب /نیستش پای رفتتن کته بتر وی /راه بستته
اهریمن شب)11 :1311( ».
در سرودة زیر نیا ،کاربرد واژة نمادین شب در کنار واژگانی با بار معنایی منفی همچون «گتور»« ،دودانتدود»،
«سراب»« ،چشم فتنه»« ،تیرهبخ »« ،فاتایی شتوم»« ،ستکوت مترگ» و ...نمایتانگر فاتایی نتامطلوب است ؛
فاایی که بهواسطة استبداد پهلوی بر جامعة عصر بهااد حاکم شتده است  .گویتا بهتااد کرمانشتاهی در برابتر
وضعیّ موجود تسلیم شده اس و بارقههای نجات و رهایی را بیثمتر متیدانتد و چنتدان اعتقتادی بته تغییتر
اوضا ندارد و درخشش نور در تاریکی را نیا یاریگر دزد میداند:
«من از آن برج قیراندود متروکم /که چونان مردهای افراشته اس از ژرفنتای گورگتاهی تنتگ /تتن بتیجتان
خود را در فاایی شوم /و با هر چیا کتاو را زنتدگانی هست دارد جنتگ /از آن تاریت

جتای /بته هتر ستو

بنگری در تیرگیها تیرهبختیهاس  /:شبان دیرپتا بتیروز /چتراغ صتبحدم ختاموش /سترود زنتدگی چونتان
سکوت مرگ ،دردآلود /همه آوازها فریاد /همه فریادها جانسوز /بیابانها سراب اندر سراب آفا دودانتدود/
به تاریکی اگر گاهی فروغی هس  /نشان دزد و عیار اس  /شب اس امّتا کستی را نیست رای ختواب /کته
چشم فتنه بیدار اس )23-22 :1311( ».
این رویکرد در شعر عبد الوهّاب بیاتی نیا دیده میشتود .وی بتهماننتد بهتااد کرمانشتاهی ،زیستتن در شترایط
سیاسی و اجتماعی در زیر سلطة استبداد و اختنا را تجربه کرده اس «بته هتر جتا نگتاه متیکترد ،حاکمیت

34

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 8331

شب را میدیده اس  ،گرچه این شب پیوسته نقاب عوض میکرد( ».امتین مقدستی و شتهریار گیتتی:1331 ،
 )2در سرودة زیر ،شب در کنار واژگانی همچون سکوت و مرگ ،معنای نمادین آن را تداعی میکند:

لتفالس ل ع فکللنفقلللبف
ش لمافيفصللمتفال فظّالل /قَّل
الص لمت فتو ل ل!/ففللظ فالتهللبفالفلّیلللةفک ل ّ
«أفیّه ل فالک ل رس!/کنفأعم ل قفلی ل فاملللوتف فو ّ
ّ
ه».ف( 5991فجف:5ف )3ف
ضب ه/فنبرتفع فاملینا فالااله/فوأ فأ فنفرأسيفيففکت ٍف
ال ّف
(ترجمه :ای شهسوار ،از دل شب مرگ و سکوت بیرون بیتا /متن امشتب هماننتد شتمعی در ستکوت تتاریکی روشتن
هستم /ساع ها در دل مه به شمارش درآمده /سگها در میدان شهر پتارس متیکننتد /و متن سترم را در کتتابی دفتن
میکنم).

شب ،جامعترین و کاملترین واژهای اس

که میتواند روزگار بیاتی را بهتصویر بکشد؛ زیرا بهگفتة وی :ف

«ولنتفيفعصافاجیی تف فويفأزکنةفالو اهف فوالعورات».ف( 5991فجف:2ف )213ف
(ترجمه :در عصر خیان ها و روزگار درد و عذاب و انقالبها به دنیا آمدم).

بهگفتة شفیعی کدکنی ،بیاتی «کلمه را بهصورت پردهای درآورده اس که در ورای آن معانی بستیاری نهفتته
است » (البیتتاتی)1 :1321 ،؛ بنتتابراین ،وی از شهستتوار کتته بتتهنظتتر متتیرستتد؛ نمتتاد انستتانهتتای آزادیختتواه و
استبدادستیا اس  ،میخواهد از دل شب ،شب مرگزا و خاموش ،از دل جامعة استبدادزده به حرک درآیتد
و وضعیّ موجود را درهم بشکند؛ افاون بر این ،واژگان سگ ،شتمع ،ستاع و مته نیتا هرکتدام بتار معنتای
نمادین خاصّ خود را دارند که در کنار واژة نمتادین شتب ،رمتایبتودن شتعر بیتاتی را دوچنتدان کتردهانتد؛

همچن تین بیتتاتی در ستترودة زی تر کتته بخش تی از قص تیدة «اللّیل فيفکل ّفکال » اس ت  ،بتتهماننتتد همتتتایش ،بهتتااد
کرمانشاهی ،جامعة استبدادزدة عرا را بهتصویر میکشد که حاکمی شب ،فاتای آن را تیتره و تتار کترده
اس :

لت فعبل رةٌ/فکاتوبلةٌفابلل ّنمف
«عنیللنةفأسللالهفهل افاللّیل فيفاملغل رة/فجل جملففاملللوت فکتل هفأصللکا فقیعل رة/فنقل فعلل فاحلل ع /فطل ٌفکیّل ٌ
فوقفه ُفاحلج رة».ف(:2662ف )21ف
(ترجمه :این شب در غارت و چپاول خویش چیاهایی را بته غنیمت گرفت  /جمجمتة مردگتان ،کتتاب زرد ،گیتتار/
نقّاشی بر روی دیوار /پرندگان مرده ،عبارتی که /با خون بر روی این سنگ نقش بسته شده اس ).

در این سروده ،شب نماد دیکتاتوری عترا است کته آن کشتور را غتارت کترده است  .در ایتن ملت
چپاولشده ،همهچیا رنگ مرگ و نیستی دارد .پرندگان مرده ،جمجمة مردگان و عبتارتی کته بتا ختون روی
سنگها نقش بسته شده اس  ،فاای جمود و رکود را بر شعر بیاتی چیره کرده اس .
 .3نتيجهگيری
گرایش بهااد کرمانشاهی و عبد الوهّاب بیاتی بته نمتادپردازی و رماگرایتی بتا تعهّتد و واقتعگرایتی دو شتاعر پیونتدی
تنگاتنگ دارد؛ زیرا شرایط سیاسی و اجتماعی یکسانی که بهتااد کرمانشتاهی و عبتد الوهّتاب بیتاتی در دورة زنتدگی
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خویش تجربه کرده بودند ،تأثیر فراوانی در گرایش این دو شاعر بته رمتا و نمتاد داشت  .فاتای پترتنش و حاکمیت
خفقان پهلوی در ایران از ی سو و استبداد نوری السّعید و بههمریختگی عرا در دوران عبدالکریم قاستم ،نومیتدی و
دلمردگی را بر شعر دو شاعر تحمیل کرده اس  .ایندو در این برهه از زمان ،مجالی برای بیان انتقتاد صتریح و آشتکار
از فاای سیاسی و اجتماعی نداشتند ،براساس این ،بهکارگیری نماد در شعر بهااد کرمانشاهی و عبد الوهّتاب بیتاتی ،از
محوریتی ویوه و منحصربهفرد برخوردار اس  .این دو با استفاده از نمادهای قتراردادی ،تجربتههتای روحتی و عتاطفی
خویش را نشان داده و زشتیها و خفقان حاکم بر جامعه را آشکار کردهاند.
رویکرد دو شاعر در استفاده از این نمادها بهطور عمده باهم یکسان است ؛ بتا ایتن تفتاوت کته بهتااد کرمانشتاهی
چندان به رهایی و رستگاری امیدوار نبوده اس و تمام بارقههای امیدی کته در پتی تقویت روح قیتام و خیتاش بتود،
بیثمر میداند؛ امّا عبد الوهّاب بیاتی باوجود استفاده از بنمایههای یأس و دلمردگی در سرودههتایش ،بته رستتگاری و
رهایی از وضعیّ نامطلوب که جامعه گرفتار آن شده ،امیدوار اس  .کارکرد برخی نمادهتا در سترودههتای دو شتاعر
بدینشرح اس  :هر دو ،شب را نمادی از تیرگی حاکمی استبداد میدانند ،باغ هم نماد سترزمین گرفتتار ایتن تیرگتی
اس ؛ افاون بر این ،باد در شعر نمادین ایندو ،نمادی برای مبارزان آزادیخواه اس که با وزش خویش در تتالشانتد
وضعیّ موجود را تغییر دهند البتّه در پارهای موارد این رویکرد تغییر میکند و باد رما ظلم و ستتم متیشتود .کتارکرد
نمادین رنگها هم در شعر بهااد و بیاتی از دیگر شاخصهای نمادین شعر آنهاس  .رنگ ستیاه بستامد قابتل تتوجّهی
در شعر بهااد دارد و همین امر مشخّص میکند در شعر او نسب به بیاتی روحیة یأس و نومیدی برجستهتر اس ؛ امّتا در
شعر بیاتی تنوّ رنگها بهچشم میخورد ،در این میان بسامد رنگ ستر بتارزتر است و ایتن امتر بتا توجّته بته معنتای
نمادین رنگ سر  ،بیانگر روحیة امید به بهبودی وضعیّ و سرزندگی شاعر اس .

 .4پینوشتها
( )1یداهلل بهااد کرمانشاهی ،در نیمة بهمنمتاه  1312خورشتیدی در کرمانشتاه پتا بته عرصتة وجتود گذاشت ؛ پتک از طتی دوران
کودکی و گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسّطه ،در سال  1321خورشیدی ،راهی تهران شد و در دانشتکدة ادبیّتات بته تحصتیل
پرداخ  .در آنجا از محار استادان بارگی همچون جاللالدّین همایی ،بدیعالاّمان فروزانفر ،احمد بهمنیار ،محمّد معتین ،ذبتیحالته
صفا ،پرویا ناتل خانلری و دیگر استادان آن روزگار دانشگاه تهران بهرهها برد .از وی دو اثر با نام گلی بتیرنتگ کته شتعرهای آن
را محمّدرضا شفیعی کدکنی انتخاب کرده و دیگری یادگار مهر ،بهچاپ رسیده است  .ماتامین ایتن دو مجموعتهاشتعار ،متنتوّ
اس  .وی در کنار سرودههای رمانتی
در مورد سب

و عاشقانه به برخی از مفاهیم اخالقی ،اجتماعی و سیاسی پرداخته اس .

شعری وی نیا باید گف  ،از سب

بهچشم میخورد و هم نازکاندیشیهای سب

خاصی پیروی نمیکند؛ زیرا در سرودههایش هم سب

هندی و عراقی و در پارهای موارد در سب

و سیا خراستانی

نیمایی هتم شتعرهایی ستروده است .

در مورد جایگاه ادبی وی نیا به نقلقولی از مهدی اخوان ثالث بسنده میشود؛ وی در این زمینته متیگویتد« :نقتدها را اگتر عیتاری
میگرفتند و نقّادان و صیرفیان عصر ،کارشان قاعده و قراری چنانکه سااوار است  -نته قالّبتی و قالّشتی و غتلّ و غتشانتدازی و
اندودگری و سحق طلی (تشخیص سره از ناسره) و دغلبازی و قلبسازی و ناسرهپردازی میداش  ،-یداهلل بهااد امتروز ،جتایش
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در صف مقدّم و طراز اوّل شهرت و قبول و رواج و عاّت و حرمت و محبوبیّت و مقبولیت بتود( ».موستوی گرمتارودی:1311 ،
 )23بهااد سرانجام در سال  1312در عین گمنامی دیده از جهان فروبس .
( )2عبد الوهّاب بیاتی یکی از پیشگامان شعر نو عربی اس که «در سال  1322در ختانوادهای تنگدست در بغتداد دیتده بته جهتان
گشود .وی از کودکی توسّط پدربارگش که مردی اهل مطالعه بود ،با ادبیّات کهن عرب آشنا شد و در نوجتوانی مجتذوب آثتار
معاصر عربی ازجمله آثار جبران خلیل جبران و طه حسین شد .در سال  1322به دانشسرای عالی و مرکا تربی معلّتم بغتداد رفت و
در رشتة ادبیّات عرب مشغول به تحصیل شد و در آنجا با شاعران معاصر عترب همچتون نتازک المالئکته و بتدر شتاکر السّتیاب و
سلیمان العیسی آشنا شد( ».فوزی)122 :1311 ،
شفیعی کدکنی ،بیاتی را از پیشگامان شعر نو در ادبیّات معاصر عرب میداند (ر.ک :شفیعی کتدکنی .)131 :1311 ،بیتاتی بته
خاطر آوارگی ،مهاجرت و تبعید همیشه در سفر بوده و این سفر و گذار در شعرهایی که از وی بتهجتا مانتده ،بازتتاب یافتته است .
ماامین اشعار وی نیا بهمانند همتایش بهااد ،افاون بر مفاهیم عاشقانه و رمانتیت  ،بته مستائل سیاستی و اجتمتاعی اختصتاص دارد.
وی سرانجام پک از سالها تبعید و مهاجرت به سال  1333در کشور اردن وفات یاف (ر.ک :الرّوضان.)331 :2111 ،
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کق لةفحماّمة ف
حبوثفيفاأل هفاملق ر ف(األ ب فالوايبفوالک رسي) ف
السنةفالتّ سوة فالون ف 33فربیاف 0441فصص.ف 33-10ف
ج کوةفراز ف ّ

الوه هفالبی يت ( راسةفکق رنة) ف
استخنامفالاکزفيفشواف زا فكاک نش هيف فوعبنف ّف
ّف
ابااهیملفرحیميفزنگنه 5ف

الفارسیة وآداهبا ،جامعة رازي ،كرمانشاه ،إیران ف
أستاذ مساعد ي قسم اللّغة
ّ

عط فامل سي 2ف

ماجستری ي فرع األدب املقارن ،جامعة رازي ،كرمانشاه ،إیران ف

الوصول5440/1/51 :

القبول0441/9/8 :

خص ف
املل ّف

وجیود ال ثیری مین القواسیم املشیبكة بینی الثّقافیة اإیرانیّیة والعربیّیة ي عصیران ال ّیراهن أوجید بینی الثّقیافتنی تشیاهبا ملحوایا مین لییث امل یامنی واألف یار
الوه یاب البیییايت اعتبارمهییا
الس ییاق ذاتییب ،أ ّن ّ
الش یاعرین «هب ی اد كرمانشییاه » وعبیید ّ
و ّ
الص یور مییو وجییود بع ی وجییوه ارییال ي الی ّیرؤى بینهمییا .وي ّ
یتعرضیا
السیاسییّة واالجتماعیّیة الّیيت م ّیر هبیا تتمعهمیا .إّال أ ّنمیا ي ّ
عنصرین من عناصر اجملتمو اإیراين والعريب لعبا دورا مفصیلیا ي ع ی التّط ّیورات ّ
السیاس ی ی
الس ی یبب ي ذل ی ی قی یید یع ییود إىل ع ییدم ت ییوفّر املن ییاس ّ
السیاس یییّة واالجتماعیّی یة القائم ییة ي تتمعهمی ییا بص ی یرالة ووض ییو  .و ّ
ب ییبع احلق ییائ ّ
الش یاعربن لییال تصییر هما بتل ی احلقییائ  .مییا جعییل
السیاسیییّة واالجتماعیّیة مییو ّ
واالجتمییاع الّیذي یسییمهل امییا بییذل ن یرا ملواجهییة ّ
املؤسسییات ّ
الشیعوب وتبیینی م انتهیا ي ال ّیبا الف یري
الشاعرین یلتجئان إىل استخدام ّالرمیوز لالفصیا عین وجهیات ن رمهیا .ومبیا أنیّب ال مي ین التّقیو دداب ّ
ّ
الشیاعرین هبی اد والبییايت ،اایرا ا دداب
الشعوب ،یستهد هیذا البحیث دراسیة ّالرمیوز ي عیعر ّ
واألديب بش ل صحیهل إّال جإجرا املقارنة بنی آداب ّ
ععبنا وال شف عن قیمها األدبیّة مقارنة مو األدب العريب ،اعتمادا على املنهج الوصف التّحلیل وي ضیو املدرسیة االمری یّیة لیأدب املقیارن الّیيت
ال تقتصر على ال شف عن التّأاری املتبیادل بینی ادداب بیل تبحیث عین اامالییات الفنّییة فیهیا أی یا .وممیا تفییده هیذه ال ّدراسیة ،أن مثیة عالقیة وایقیة
السیاسییّة واالجتماعیّیة الّیيت
ال انفصیام ایا بینی ّالرمی وتیارب ّ
الشیاعرین هبی اد والبییايت النّفسییّة والعاطفیّیة الّیيت هی نتیجیة ملشیاعرمها امل بوتیة وال ّیرو ّ
الس یائدة علیهمییا ي
یعیشییان فیهییا .أ ّن ّ
الش یاعرین هب ی اد والبیییايت اسییتخدما ّالرم ی كوسیییلة للتّعبییری عیین مسییاوا اجملتمییو االی یراين العییريب وال ّدكتاتوریییة ّ
عصرمها.

الوهاب البیايت.
املکا
اتفالاعیسیة :األدب املقارنّ ،
الشعر املعاصرّ ،الرم  ،هب اد كرمانشاه  ،عبد ّ
ّ
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