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 دانشگاه فردوسی مشهد زبان و ادبّیات عربی، دانشیار

 پورمعصومه نقی
 ، دانشگاه فردوسی مشهدعربی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 چکيده

 و افکدار انددتوانسته فارسی، و عربی ادبیّات در معاصر برجستة شاعر ثالث، دو اخوان مهدی و بیاتی عبدالوهّاب

 در کده اسد  «شدب» واژة واژگدان، ایدن ةجملد از کشند. یرتصو نمادین به واژگان قالب در را خود هایاندیشه

 مشدابهی کده نسبتاً هایتجربه دلیل به اخوان و دارد. بیاتیدربر  را عیمتنوّ و مختلف مفاهیم شاعر، دو این اشعار

 وعند در نید  هاییتفاوت اگرچه اند؛نگریسته پدیده این به یکسان تقریباً نگاهی با اند،زندگی از سر گذرانده در

رو، تمرک  اصلی این مقاله بدر اشدتراکات معندایی ایدن واژه در  شود. از اینمی دیده نگاهشان یا سبک پرداخ 

مفداهیمی  بده ،متعهّدد شداعر دو ایدن اشدعار در «شدب»ة واژ مفداهیم بررسی با مقاله این اشعار دو شاعر اس . در

  اس . شده گرجلوه زیبابه شکلی هنری و  دس  یافتیم که واژه این اجتماعی از سیاسی و

 .لواجتماعی، تغ ّ یسیاس مفاهیم شب، ثالث، اخوان بیاتی، عبدالوهّاب: کليدی واژگان
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  پيشگفتار. 1

عربی و فارسی هسدتند. هدر یدک از  ادبیّاتبیاتی و مهدی اخوان ثالث از شاعران معاصر در  عبدالوهّاب

گدر شدده رشدان جلدوهاندد کده در اشعاامونی آن داشدتهل پیرخود را به جهان و مسائ ، نگاه خاصّاین دو

ا در کنار این سدبک منصصدر مختلفی از نظر سرایش شعر دارند. امّ همین نگاه، سبک اس . و به واسطة

همچندین بده دلیدل رویکدرد مبارزاتیشدان در  زیسدتند وبه فردشان، به دلیل فضای خفقانی که در آن مدی

گیدری از هدا، بیدان نمدادگرا و بهدرهوجدود دارد کده از جملدة آن ی در شعرشدانهایادب، مشابه  عرصة

جتماعی و... در شعر دو خود، بیانگر مواضعی سیاسی و ا لیّةس  که در دل معنای اوّا داریواژگان نشان

 . شاعر اس 

ی با آنچه در شعر معاصر فارسی و عربی به طور کلّ»س  که: ا روبسامد باالی واژگان نمادین از این

ه بده تغییدر ه وجود داشته، تفاوت اساسی پیدا کرده اس . مضدمون، قالدب و اهددان آن، بدا توجّدگذشت

راگیر، دل شده و راهدی تدازه در پدیش گرفتده اسد . در ایدن دگرگدونی فدی متصوّمصیط زندگی، به کلّ

)سدلیمی و  «انددنمادین یافته ی در هم شکسته شده، واژگان معانی تازه و غالباًتی شعر به کلّهای سنّقالب

عد زمدانیش، معدانی س  که عالوه بر بُا ترین واژگانیاز جمله پربسامد «شب» ( واژة023: 0933مرآتی، 

اسدی، آمددیم کده از چندد منظدر معناشنله برألذا در این جستار در پدی ایدن مسد نمادین بسیار یافته اس .

زیدر  ازیم. کده در سده مسدألةدو شداعر بردردر به بررسدی ایدن واژه در شدعشناسی، شناختی و سبکزمینه

 د:شوخالصه می

 های بیاتی و اخوان ثالث در چه معانی و مفاهیمی به کار رفته اس ؟شب در سروده ةواژ -

ن شدب سازی نمدادیای در مفهوماوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن زمان تا چه اندازه -

 اس ؟های این دو شاعر تأثیرگذار بوده در سروده

 اند؟شب یکسان عمل کرده سازی واژةو اخوان ثالث در مفهوم آیا بیاتی -

 تحقيق .پيشينة1

عربدی و  ادبیّداتای در هدای شعریشدان کارهدای مختلدف و عمددهدر باب دو شاعر، و سبک و ویژگی

 ها: این پژوهش شود. از جملةبیقی را نی  شامل میهای تطفارسی انجام شده اس  که پژوهش

می فّف یّ  عرّالتّ  ، زاهر الجی اندی؛رقالبیاتیّفیّمرآةّالشّ ّعبدالوه اب ین، صبصی؛الدّ، مصییعرّالبیايتالشّ ّؤیاّيفالرّ 
 یثیرپذیرتأ»وزی؛ ، ناهده ف عرهّدراساتّنقدی ةالبیاتی،ّحیاتهّّوّدالوه ابعب، حسن عبد عوده؛ البیاتیّعبدالوه اب



 39/ های عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالثرم گشایی واژة شب در سروده
 

های برجسدته در اسدطوره» پدور؛ا رحیمی، یصیی معدرون و سدار«بیاتی از مولوی عبدالوهّابرم گرایی 

 ، علی نجفی ایوکی.«البیاتی عبدالوهّابشعر 

نوسدتالژی بررسدی فرایندد »در باب شعر اخوان ثالث نی  کارهای بسیاری صورت گرفته اس ، مانند 

شریفیان و شریف نوشتة مهدی « ا یوشیج و مهدی اخوان ثالثاساس اشعار نیمدر شعر معاصر فارسی، بر

مدریم  ، نوشدتة«طعن و آیرونی در اشعار مهدی اخدوان ثالدث»نامه، کاوش ةچاپ شده در مجلّ تیموری،

هدایی بده هدی  یغدامپ»ی مشدهد، و علوم انسدان ادبیّات دانشکدة ادبیّاتصی زبان و تخصّ ةمشرن، در مجلّ

للهی منیدژه عبددا نوشدتة« بلند الصیدری و مهدی اخوان ثالدث( های زندگی و شعر هبکجا )بررسی مشا

 و...  « (های ادب عرفانی )گوهر گویاپژوهش ةدر مجلّ

« نیمدا یوشدیج و ندازل المالئکدهشدب در شدعر  مطالعة تطبیقدی واژة»در باب واژة شب نی  پژوهش 

تطبیقدی دانشدگاه بداهنر انجدام شدده اسد . تفداوت  ادبیّات نوشتة علی سلیمی و مهدی مرآتی در نشریة

اند، ایدن اسد  را در شاعری مورد بررسی قرار داده« شب» که واژةهایی حاضر با سایر پژوهش پژوهش

 توأمان اجتماعی و هم فردی اس .« شب»که در این جستار، رویکرد به 

شب در شعر دو شاعر حاضر برردازد دیده نشدد، ایدن جسدتار  ا پژوهشی تطبیقی که به بررسی واژةامّ

 اس . کوششی در این باب

 روش تحقيق .9

ای و از نوع پدژوهش کیفدی اسد . و بدرای بصدث و بررسدی در بداب پژوهش کتابخانه روش انجام این

مبنای عمدل »که . چناناس تطبیقی  ادبیّاتهای مورد نظر مقاله، در چارچوب مکتب آمریکایی پرسش

همچنین نمودهدای  کشورهای مختلف و ادبیّاتها بین ها و تفاوتو نظر مکتب آمریکایی، بیان مشابه 

اس . مکتب آمریکایی در پی ایجاد یگانگی بین نمودهای ادبی و هنری فکدر بشدری کر بشری دیگر تف

، موسیقی و هنرهدای تجسدمی قائدل نیسد ، ادبیّاتهای خود، تمای ی بین   در بررسیاس . به این علّ

 (32- 39: 0331 )علوش،« ضمن آنکه در پی اثبات روابط تأثیر و تأثّر نیس .

 حيات شعری بياتی و اخوان ثالث فرازی از زندگی و  .3

 بياتی عبدالوهّاب .3-1
 پذیرفتده بغدداد عالی سرایدانش در 0399 سال شد. دمتولّ بغداد در میالدی 0326 سال بیاتی عبدالوهّاب

 عدرب ادبیّدات ةرشت در آنجا از 0321 و داد ادامه شهر همان در را دانشگاه و دبیرستان تصصیالت و شد

 بده 0322 سدال نمود. منتشر سال همان در «مالئک ةّوّ  یا ن»نام  با را خود دیوان لیناوّ شد. صصیلالتّفارغ
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 ترتیدب بددین و شدد منتشر او« أباریقّمهشمة»دیوان  .0329 در و شد کار به مشغول دبیرستان، ممعلّ عنوان

منّّةقصید عشرون»، «فیا عارّفیّاملن»، «الفیتون» «اجملدّلال فال»دی را چون های بعدی شاعر آثار متعدّلسا در
 (036: 0931 کدکنی،شفیعیو... از خود به یادگار گذاشته اس . )« برلن

 انسدانی بدرای انسدانی سدخن عندوان به را شعر توانسته که اس  ادیبانی از و گراواقع شاعران از بیاتی

ه مخاطبدانش کد دانددخوبی مدی به کند. او عرضه خود مخاطبان به دیگر عاشقی برای عاشقی یا و دیگر

 عشدق خیرخدواهی، و زیبدایی عددال ، زندگی، به که کنندمی یتلقّ فقیر عاشق انسان یک سخن را شعر

 (29-20: 0336دهد. )صالح، می سوق زندگی، داشتن دوس  به را انسان و ورزدمی

 ثالث اخوان مهدی .3-1

 و ابتددایی تصصدیالت. شدد دمتولّد توس شهرستان در 0911 سال امید، .م هب صمتخلّ ثالث اخوان مهدی

 مشغول آموزگاری به ورامین روستاهای در تیمدّ و آمد تهران به سرس گذراند، جاهمان در را طهمتوسّ

 در نید  تیمددّ .کدرد تجربده هداسال آن مبارزات کوران در را تبعید و زندان تهران، به انتقال از پس .شد

 (033 :0930 )روزبه،پرداخ .  بیاد و فرهنگی های الیّفعّ به آبادان مرک  رادیوی

 ةوظیفد فضدایی چندین در. اسد  آن  تشدتّ و نداموزونی پراکندگی، اخوان، عصر ویژگی ترینمهم

اس . دمعندبدی یدانددجه هدبد بخشدیدن معندا همدان کده یابددمدی نمدود پیش از بیش اخوان چون شاعری

 :کندمی معرفی گونهاین را اششعری زبان خود او (213: 0931دژی، )شاهین

 تمدام .اسد  ایدران ادب گذشدتة قدةخال امکاندات تمدام بده ثدالمم، اخوان مهدی که من زبانی کااتّ»

 درسد  و سدالم ایرگه و اعصاب بتوانم که کوشممی من امهگفت جا یک .دارد که دقایقی و هاتوانایی

 بده - اس  گذشته زگارانرو از استوارش بندیاستخوان و پود و تار همة - که را متداول و پاکی ه زبانی

 قابدل گذشدته، از کده را چی هدایی تمام که اس  دلیل این به و ب نم پیوند امروز ترش و احساس و خون

 اسد ، معندی از پدر کده کلماتی اس ، دارنجا و زنده اس ، برداریبهره قابل اس ، گسترش و پذیرش

 (99 :0993ثالث،  )اخوان «برم.می کار به اس ، ذاتی خاص لطف دارای

 انس بياتی و اخوان با شب .5

یم که وی از همان ابتدای کودکی، با شب انس گرفتده یابالبیاتی، درمی عبدالوهّابزندگی  با مطالعه در

هدای شدبانه، زیبایی با خیال خود داشته اس . بیاتی خود در خاطراتش از این خلوت ةهای شبانو خلوت

زیبداترین ده کده آن را ای بدود. اندس وی بدا شدب بده گوندهکندها به نیکی یاد میاز آن گوید وسخن می

 (33: 0909 )بیاتی، شمرد.اوقات زندگی خود بر می
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هدای سدراید، افدق، اشعاری سیاسدی اجتمداعی مدیمتعهّدکه بیاتی به عنوان یک شاعر بعدها هنگامی

 شود.اشکال مختلفی در اشعار وی نمودار می شب، به ،یابدای در خیال او بروز میتازه

سدرایی داند و به غ لود بستری مناسب میپردازی خرا برای خیال شب «أحالمّ اعر» قصیدة بیاتی در

 ( 016: 0 ، ج0332ل: البیاتی، . رپردازد. )در آن می

 گیرد:اخوان نی  چون بیاتی انس زیبایی با شب دارد و از آن برای ترسیم اح ان درونی خود بهره می

/ اگر خواب  راشب  غم را و ةبیا تا قصّ/ / بیا ای دوس  بنشین روبرویمچارسویماس  و غم گرفته  شب

 (909:  0991آید، بگویم )اخوان ثالث، نمی

های شب نی  بدا دوسدتان خدود داند و از غماخوان، شب را فرص  مناسبی برای درد دل دوستانه می

کند و تنها به وصف حال کوِه باز نمیگوید. او که غم، سراسر وجودش را فراگرفته اس ، زبان به شمی

 پردازد. خود با دوس  و همدمش می

 تحليل موضوعو زش اپرد .6

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

 جایگداه در را خدود اشدعار واژگدان از کدام هر تا نمودند سعی ،متعهّد شاعرانی عنوان به اخوان و بیاتی

 ایدن صدق بر دلیل شاعر، دو این اشعار در شب ةواژ گوناگون مفاهیم .دبرن کار به آن ةشایست و حقیقی

 .عاس مدّ

 شب سياسی مفهوم .6-1-1

 اشدعار در زمان، حاکم نظام به را خود اعتراض خوبی به اس  توانسته سیاسی، شاعر یک عنوان به بیاتی

 در. اسد  درل قابدل شدنیرو بده و افکنده سایه وی اشعار بر بیاتی زندگی سیاسی ابعاد کند. بیان خود

 .کشدمی تصویر به را جامعه بر حاکم ظلم واژگان، سایر از بیش شب ةواژ میان این

 حاکم ظلم بيانگر شب، .6-1-1-1

 شب در این معنا و رویکرد، بیشترین حجم از شعر دو شاعر را به خود اختصاص داده اس .

 بده را حداکم ظلدم ...و زنددان تاریکی، شب، نچو کلماتی کارگیری به با «جمن ونّعائش ة» ةقصید در بیاتی

 پنهدان تداریکی در که گویدمی خواهان( سخن)آزادیگنجشکانی  از قصیده این در کشد. اومی تصویر

 بیددار غفلد  وابخد از را ردشاعد شدب، ظلمد  در و اس  یدایدره بخشندویدد آنها آواز ولی اندشده

 .کنندمی
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سُحورِ  وٍر فَأوَغلُت َمَع العصفوِر/ يففُ صغناُء عُ  یللّ ال أَیَقظَتِنی ِفی
َ
ّلرُ  يف / رَأَیُت ُغصنا  الَغیَهِب امل ُُورِ  ُمزِهراا  ُی ِِ ِمر  فُروِ   ي  / علرالر

 ( 222: 2 ، ج5991ُوِر )البیاتی، ِجِاِر الن
ای خهشده، شادر تاریکی جادو هنگام، خواب از من ربود و من نی  با گنجشک همراه شدم،آواز گنجشکی شبا

 .شکوفه زده دیدم که در تاریکی سر به بیرون زده، به من از دیوار نور
 ةمشداهد بدا بالفاصله ولی داندمی حاکم ظلم اوج نمایانگر را شب صرآمی سِ تاریکی شعر، این در او

  دواند. می ریشه وجودش در امید روح شده، شکوفا نور دیوار روی بر که ایشاخه

 و آوردمدی میدان بده سدیاهی از سدخن و دارد اشداره حاکم ظلم به خود، یاسیس اشعار در نی  اخوان

 و شدب رفدتن بدا را خود امید هایبارقه نی  گاهی. بنددیم کار به ظلم  و تاریکی نماد عنوان به را شب

 :کشدمی تصویر به سصر آمدن

 مداه بده امیدد بدیم، چداه / درسدصر دهدمی خبر سریده با و رف  شبسصر/  دهدمی خبر رمیده ظلم  از

 و رفتده / وزرفد  و رمیدد شـب ةرمد شبان اختر / ازسصر دهدمی خبر دیده مهر ز / واینکداش  ندیده

 (021: 0933)اخوان ثالث،  سصر دهدمی خبر رمیده

 سدخن تبعیددگاه در مدر  آید، شاعر ازبرمی قصیده نام از که گونههمان «املنفیّيفاملوتّ» قصیدة در

 بده سدکوت، و مدر  اعمداق از تا خواهدمی اسب بر سوار انسانی از قصیده این در او .دآورمی میان به

 اسد . فضدایی ملتهدب شدب ةدساید سکوت در هدک ددنببمی شمعی وندچ را خود چراکه برود؛ او سوی

 از همگدی شداعر، بدودن مطالعده در غرق و هاسگ ةزوز و کندیم حکای  مبهم ایآینده از که آلودمه

 قصدیده کدلّ بدر بیداتی، دروندی خفقان و ناامیدی د. روحدهمی خبر غفل ، و بالتکلیفی و م ظل نوعی

 .اس  حاکم

قلررِب  ق ررت السرراعاُ يف/ دُ صررقِت الظر  ِ  َکالشررقِع يف  اللیل ةّ / فأنررا التهررُب قِت، تعررا  الصلراملرروِ  و  لی  لّ / مرر  أعقراِ  أیُّهرا الفررارُ  
األرِض  أبررِا  تنعررُب يف عررمَل ألررِا بررا ٍ  اللیل  ةّ / أبررِاأ أُُعرر  کتررا ٍ   يف يا أدفررُ  رأ رر/ نبحررت عررمَل املیررِااِل الورر ُ / وأنررالضرربا ِ 
 ( 3: 5 ، ج5991)البیاتی،  اخلاا ِ 

 .ور هسدتمشمع در سدکوت تداریکی شدعلهمن امشب مانند  !از دل شب مر  و سکوت بیرون بیا ای شهمسوار!

ام کنند. و من سرم را در کتابی فرو بدردهدان شهر پارس میسگان در می ؛ها در دل مه به شمارش درآمدهساع 

 .ایدهدادر سرزمین ویران فریاد سره ار در،  ةشنوم که به فاصلهمیشه تو را میبرای 
 وضدع از لدیتغ ّ واژگدانی بدا و دهددمی پیوند عاشقانه غمی با را خود سیاسی اندوه گاهی نی  اخوان

 :کندمی شکوه موجود،
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 دختدرعدرب آن از نازقدامتی نخدل/ اختدربدی و روحبدی شـبی در/ صبصی طلع  طلوع همچون ناگهان

 /هدانداگ یری کمندد در آمدسدتم / خسدته، خاطرم شکسته، من اینجا اینک/ .../ کرد شمشوّ را اعتنامان

 (29- 20 ،ثالث )اخوان! ن دیک شب به ای پیشگاه، ای/ بسته باروبنه و آماده را کوچ

 ،«یدالیاللّ بدسس» اضافی ترکیب با را اجتماعی و سیاسی نابسامانی تشدّ ،«بی  مقابرّالرّ ّيف» ةقصید در بیاتی

 ةاجداز خدود بده نید  سدرنی ه یحتّ آن در که داندمی ایگونه به را اوضاع وخام  او کشد.می تصویر به

 مانددن یبداق آرزوی در موجود، وضع بهبود از شاعر ناامیدی عمق .دهدمی خورشید مقابل در سرکشی

 خاموش یابد،می دروغین رؤیایی تنها را امید و دسترس از دور را بهش  که او .اس  مالحظه قابل شب

 .اس  شاعر درونی عشق داشتن پنهان آن، ةفاید تنها که شبی کند؛می آرزو را شب ماندن

ََ يف/ حتلريالینجلر ه ااّاللی لّ / فلیرَت بنرا/ ... - یرايَ  الل  یا بر   - ی السنا/ غَارقِس حت  َء حتَت الش  يال ش َا حب نرا/ الثلر ی نروار
 ( 21-22: 5، ج5991ٍم کاذٍ  )البیاتی، / إال بقایا حلُة مهجورة / قاحلة  إاَل بقایا جنی  / فعاد  اجلنل ...

؛ ای کداش امشدب هدی  گداه ما شدو ی نور، ای درد روزگاران فریفتةهی  چی  در زیر خورشید وجود ندارد حتّ

هدای هدای میدوهمانددهمان را در خال بکاریم. بهش  خالی و مترول شده و ج  بداقینشود تا اینکه دانة سرری

 ؤیایی دروغین بر آن چی ی نمانده.ر ماندةج  باقی ،چی ی از آن باقی نیس  چیده شده

 یدنا نمداد را شدب و کدرده بیدان شدعر قالدب در را خدود ةجامع نابسامان اوضاع زیبایی به نی  اخوان

 :بنددمی کار به نابسامانی

 /رو و دسد  نانشسته / روسری، شهر دون، کودن پلید شهر /وی تنگ انبان در خفته و اس  خامش شب

 .او نگار و نقش همه بر غبار برن

 و شددوم ةوسددیل را شددب و داندددمددی پنهددان شدب، هددایسددیاهی درون را پلیدددی و فسدداد شددهر اخدوان

 .داندمی تماعیاج و سیاسی هایپلیدی ةدربردارند

 اخوان و بياتی درونی غم بيانگر شب، .6-1-1-1

ای اسد  زمدان و بهانده« شب»فقط منصصر به نگاه اجتماعی نیس  بلکه گاهی « شب» گیری از واژةبهره

  منفصل از اجتماع نیس . ه کامالًه این توجّهشان را معطون خود کنند البتّتا دو شاعر توجّ

 بدا را خدود دروندی غم آن در و نویسدمی علی فرزندش به اینامه زندان، در اقامتش تمدّ در بیاتی

 سدایه سدرش بدر کده دانددمدی شدبی چون را خود رنج و درد او کند.می بیان ...و مه شب، چون کلماتی

 :ندارد وجود اشخانواده دیدار و زندان از رهایی برای امیدی ةروزن آن، در و افکنده
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ِِ احلبیُب/ نادیُت باُ يولِ / کاملغیرِب/ نادیرُت باُر / يوداعر کالضباِ / کعیواِل أمِل  يف  يیهبُط فوَ  رأ  یلّ کاللّ /   واجللی
 (223: 5 ، ج5991. )البیاتی، «احلبیبُ  يولِ»صَِ: ال املنفی/ فجاوبين مهبِل الایِح/ يف يف

مانند چشمان مادرت آید ه فرود مید شب بر سرم چون مبه مانن به اسم تو و یخ ندا سر دادم ،فرزند و دوس  من

ا برگشد  و سرس انعکاس آن صدد ،در تبعیدگاهمانند غیب  من در رهگذر باد به نام تو فریاد زدم  ،در نبود من

 گف : فرزند و دوس  من.
 زمدان را شدب و کشددمدی تصدویر بده شدب ةواژ با را بختینگون و تیرگی و مر  نی گاهی اخوان

 :داندمی خود هاییبخت سیاه تمامی یادآوری

 هدکد دارم ندیقید ایدن اامّد آری/ / ...ایدن آمدد یادم امشب باز /جویممی چه دانمنمی که/ دانممی گرچه

 بینممی

 بسدا کای باز آمد یادم امشب نی / / ...اس  تاری ةتیر دل همان شب /ینزرّ ةزنجیر همان روزی هر روز

 سان بدین و // ...فرسود شب دو اختر،بی دو این/ ددردآلو دو این دل، و من که/ اندود مر  هایشب

 تداری دل تیدره همان شب .../می امداد را فریاد من که هاشب بسا وای...  /شوم چونین هایشب بسا ای

 (21 :0930 ثالث، )اخوان اس 

  شب عاشقانة معنای .6-1-1-9

 جهد  در همده از بدیش نی  را دخو قلم و برده سر به تبعید در را خود زندگی ةعمد بخش بیاتی اگرچه

ا اسی بدوده اسد ، امّدیاس ، و اخوان نی  بیش از همه درگیر مسائل س گرفته کار به خود سیاسی اهدان

 اس . درنگ و هتوجّ ةشایست اند کهای را بر جای نهادهعاشقانه اشعار خود هر دو شاعر به نوبة

هدای داریزنددهجوید و از شبستمداد میا« شب»خود از واژة  ةگاهی بیاتی برای بیان شوق عاشقان

ی گیدرد و حتّددر نگاه وی رنگی زیبدا بده خدود مدی« شب»گوید. در اینجاس  که خود در راه عشق می

 شود.داری نی  در کام او شیرین میزندهشب

آن، خدواب را از  کند که عطر سرخبه گلی تشبیه می ، مصبوب خود را«العطرّاألمحر» ةبیاتی در قصید

 شاعر ربوده اس  و با این حال شاعر شکایتی از وضع موجود ندارد: سر

/ أأبقررُت أجفرراي عُّاهررا األ ررا/ قلرري يلیل  / أر ل ة  یررا َشررعَاها األ ررَا  یررا ورد / وأنررَت يف شرراا أ حرراواأ واجرراأ أعقاِقهررا  وأیررَ  الَوررَا
 ( 06: 5 ، ج5991َتسهُا )البیاتی، 
من بادبدان سدرگردان و  قلب .خواب کردسرخش مرا شباهنگام بی عطر ،ونفام معشوق ! ای گلگرخسای زلف 

 .خوابیو تو در اعماق این شب بی و خواب را با چشمان من چه کار؟! هایم را بر هم نهادممن پلک .لرزان اس 
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داندد و از ایدن روسد  کده خدواب از سدر وی را یادآور مصبوب خود می« شب»بیاتی در این ابیات 

ه آنکده جالدب توجّد ةکند. نکتود و وی تمام شب را با یاد مصبوب خود، به بیداری سرری میشزائل می

کندد و آمید ی اسدتفاده مدیمصبوب و بیدان اشدتیاق شددید بده او، از حدس ةشاعر برای زیبا نمودن چهر

ین نمداد عشدق و از خوشدبوترگیرد. گدل سدرخ ن منظور به کار میترکیبی از بویایی و بینایی را برای ای

آمی د و بدین ترتیب ترکیبدی اب آن میآید. بیاتی عطر زیبای این گل را با رنگ جذّها به شمار میگل

دهد. ضمن آنکه شداعر ایدن دو امدر را عامدل ربدوده شددن از زیبایی مصبوب و عطر خوش آن ارائه می

 داند.خواب از سر خود می

دهدد. اخدوان در لدی، اختصداص مدیعار تغ ّلین دفتر شعری خدود را بده اشداخوان نی  چون بیاتی، اوّ

ه کدار های سیاسی، روح پرشور و احساسات سرشار خود را بد الیّابتدای جوانی به دور از سیاس  و فعّ

 دهد. میگیرد و از عشق، نغمه سرمی

نام دارد، برای به تصویر کشیدن عشق سرشار خود از عناصدر زمدانی « ارغنون» شاعر در این دفتر که

 اس .« شب» کاربردترین آن، واژةگیرد که پربهره میمختلفی 

آورد. او، شدب سرشدار از عشدق ، از شور و شوقی مستانه، سخن به میدان مدی«رؤیا» ةشاعر در قصید

ود در شدب سدخن دال  خددات از حدد  یک بی  تمامی ابیدده جدبکشد: )گونه به تصویر میخود را این

 (.یابدشب شروع و پایان میگوید که بی  آغازین و پایانی آن با می

ندد یدک نفدس، ای بب // که باغ حسن و طراوت شدکفته در نظدرمترماز گلِ سرخِ چمن شکفتهامشب  من

 (66- 62: 0911 خوش اس  با قمرم )اخوان ثالث، امشببر آفتاب، که / صبح ةآسمان دریچ

او به پایدان  ةمستان خواهد شبگاه نمیخود سرمس  اس  که هی  ةچنان از شادی عاشقاناخوان آن

خواهدد تدا داند؛ از این رو از آسمان مدیآید. او شب دیدار مصبوب خود را بس ارزشمند و نایافتنی می

او شدود. او فلدک را قسدم  ةصبح را بر آفتاب ببندد و مانع از طلوع آفتاب و سرآمدن شب مسدتان ةدریچ

بیشتری را با معشوق خدود بده سدر بدرد. بده دهد تا در این شبِ شیدایی، به کندی بگردد تا وی زمان می

نماید که وی از تمام کائندات بدرای سدرری نشددن آن، کمدک قدری این شب در کام شاعر شیرین می

 طلبد.می

 دو شاعر ةای برای بيان حزن عاشقانشب، بهانه .6-1-1-3

یش از همده در اشدعار اند. آنچه بدلی خود را به تصویر کشیدهای غم تغ ّبیاتی و اخوان، هر یک به گونه

آلدود در دو شاعر اس . فراوانی اشدعار حد ن لیح ن عاشقانه، بر شور تغ ّ ةاین دو شاعر نمود دارد، غلب



 0930، تابستان 6های زبان و ادبیّات عربی(، سال دوّم، شمارة فصلنامة نقد و ادبیّات تطبیقی )پژوهش/ 011

 

ه در اینجدا ذکدر ایدن نکتده الزم س . البتّدعا ا، دلیل بر صدق این مدّ«ارغنون»و «  یا نمالئکةّّو»دو دفتر 

گویدد. شداید بتدوان ایدن امدر را ر اشعار خود سخن میآید که اخوان بیش از بیاتی از شور عاشقانه دمی

هدای عدالم را در سدینه ی درد و رنج کدل انسدانداتدی دانس . بیداتدهای بیجدا و رندی از اوج دردهداندنش

 پردازد.خود در اشعارش می ةپرورانده اس ؛ این در حالی اس  که اخوان تنها به رنج خود و جامعمی

خدود  ةآید، از حد ن و انددوه شدبانمیگونه که از نام قصیده برهمان« ی لنّاللّ منّأحفا» ةبیاتی در قصید

 دهد:میخود، ناله سر ةگوید و برای عشق از دس  دادمی

/ ُحريل لی لّ یرا  /يُجرنِح الظر ِ  صرباحِ  / ودفنرت يفيینتهر ال يذالل  بال لیلّ ّآمنتُ   َ قرِ مراَ  قبرَ   يذاللر   یرا غراَ  العّروِر  ویرا صرِ
 ( 99: 5 ج ،5991)البیاتی،  ؟فضاِو  م  خیاٍ  ماردٍ  يف / ه يصِاحِ 

 ،عطرهدا و ای پدژوال ةیشد.. ای شدب! ای ب.و صبصم را در دل تاریکی دفدن کدردم انتهاایمان آوردم به شب بی

 تو خیالی سرگردان هس ؟ ةآیا در عرص .من آوازم را پذیرف  ةعشق مرد

ادآور تمدامی دید« شدب»ا دد؛ گویددداندخدود مدی ةدس  رفترا پژوال عشق از « شب»بیاتی در اینجا 

رندج، از رسدیدن بده مصبدوب  رغدم آن همدها علیهایی اس  که شاعر در راه عشق کشیده اس ، امّرنج

 مانده اس .خود باز

هدای پایان نیافتن شبِ درد و رنجِ بیاتی و دفن شدن صبح امید در تاریکی آن، شکسدته شددن کداس

کندد قرار حکای  میر ِ عشق و خیال سرکش شاعر، همگی از روحی آشفته و بیعشق و به تَبَع آن م

 شاعر از آن در رنج و عذاب اس . که

 کشد:خود را به تصویر می ، به زیبایی غم عاشقانة«هذیان» ةاخوان نی  در قصید

هدی  /ب داشدتمکه باز از دس  دل روحی معذّ دیشب /داشتم دیشب ام، زآن غم کههنوز افسرده امشب

/ گفدتم، یقدین تدب داشدتم تدب داشدتم/ هذیان که مدی«چون یاسمین گاهی چنان گاهی چنین»شدم می

: 0911ر لب داشتم... )اخوان ثالث، ا حبیبا باز هم، نام تو ب/ امّزدم، در عالم دیگر علمصتضرها میچون م

29) 

داندد. یدن فدراق مدیهدای ا  اصلی هذیان خود را دوری از مصبوب و سختیاخوان در این شعر، علّ

آورد، از عشقی آتشین حکاید  دارد کده شداعر در اینکه اخوان در هذیان نی  نام مصبوب را به زبان می

 سوزد.آتش این عشق که چون تبی سوزان اس ، همواره می

تدر اسد . خیال شعری اخوان در مقایسه با بیاتی در به تصویر کشیدن غدم و رندج عاشدقانه، ضدعیف

ن این درد و رنج تنها به چند تشبیه ساده بسنده کرده اس  این در حالی اسد  کده بیداتی اخوان برای بیا
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کندد. اش را به عمدق وجدود مخاطدب منتقدل مدیسازد که درد و رنج درونیتصویری را از این شب می

کده در آورد؛ در حدالیود سخن به میان میب خاخوان در این قصیده تنها از خواب مشوّش و روح معذّ

 زندگی رنگ باخته اس  و همه چی  رنگ غم و اندوه به خود گرفته اس . ه بیاتی کلّنگا

 مناجات زمان شب، .6-1-1-5

 قصدیده ایدن در او کند.می ارائه شب از عرفانی تصویری ،«وامل وتّعنّوضاحّالیمنّواحلبّ » ةقصید در بیاتی

در  شداعر( 235: 5 ، ج5991البیراتی،  ک:. )ر :کندمی یاد المالسّ علیه موسی با خدا گوی و گف  شب از

 اشاره کرده اس . خداوند با موسی حضرت گوی و گف  شبِ به «یلنارّاللّ » ةواژ با آن،

 بدا قطعده ایدن در او .پدردازدمدی عراق و ایران تصمیلی جنگ به خود، هایسروده از یکی در اخوان

 :نمایدمی تصریک مظلومان حقّ ستاندن بر را هاآن وطن، مرداندالور تشویق

 همچدو/ دعاتدان شـب هدر «امیدد» خواندد /پدوهدم و پدایهم دلیران ای/ راس  شما شکبی فرجام فتح

 (23: 0911مینو )پژوم،  به م دل و زردش 

 نیداز و راز زمان عنوان به را شب و گویدمی شانحقّ در خود دعای از دالورمردان، به خطاب اخوان

 .کندمی فیمعرّ آنان دعای و خداوند با خود

 نتيجه
صداق معنایی و بیرونی آن به و م« شب» شاعر، دیده شد که دو شاعر از واژةدر شعر دو « شب» با تمرک  بر واژة

ای اند و آن را بهاندهدار بهره بردهای نمادین و نشاناند. و از آن به عنوان واژهعنصر زمانی صرن فراتر رفته ممابة

اس  برای دو شاعر  ایاند. یک جا شب، بهانهی خویش را به آن پیوند زده  درونی و اجتماعاند و وضعیّساخته

کشند. اگرچده گداهی اخدوان  تصویر به را حاکم، روزگارسیاه، نابسامانی و وخام  اوضاع ظلمتا به وسیلة آن، 

 کند.امید از دل شب، این سیاهی را قدری تلطیف می هایثالث با امید به سر زدن بارقه

ای اسد  تدا دو فقط منصصر به نگاه اجتماعی نیس  بلکه گاهی شب زمان و بهانه« شب» ز واژةگیری ابهره

که در این زمان، فرصدتی ن خود کنند و از ح ن و غم عاشقانة خود سخن گویند؛ چراهشان را معطوشاعر توجّ

رند و جدایی از یقرار گاز گذشته کنند و آماج درد دوری  برای دو شاعر فراهم شده تا در خلوت خویش یادی

  یاد آورند.خویش فرامبارزات  معشوق را در نتیجة

های سیاسی و اجتماعی یابیم که هر دو شاعر به دلیل تجربهآثار بیاتی و اخوان درمی با مطالعة، به بیان دیگر

بده خدود  شب در اشعار ایدن دو شداعر ةمشابه بوده و رنگی که واژ« شب»زیادی نگاهشان به  مشابه، تا حدّ نسبتاً

ترین نمودی که این واژه در اشعار هر دو شاعر داشته، مربدوط بده گیرد، نقاط مشترل فراوانی دارد. پررنگمی

مسائل سیاسی بوده اس . شاید بتوان گف  بیش از پنجاه درصد موارد کاربردی این واژه در اشعار هر دو شاعر 
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نار کاربرد سیاسی این واژه، هر دو شاعر گاهی به وصف اوضاع سیاسی و اجتماعی اختصاص داشته اس . در ک

مشابه ایدن دو شداعر حکاید   اند که از تجارب نسبتاًبخشیده« شب»آلود و عرفانی و... نی  به لی، ح نرنگ تغ ّ

 دارد.
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ّ
ّکلمةّ ّ*الثاخوانّالثّ ّيوّمهدّالبیايتّعبدالوه ابا عارّّيف«ّللیلا»حل ّرمف

 عباسّعرب
مشهِيف  يفادو  جامعة، د  العايبغة واألأ تاذ مشارک قسم اللل   

بوريقنّةمعصوم  
مشهِيف  يفادو  جامعة، د  العايبغة واألدکتوراه قسم اللل  ةأالب  

ّ  امل ّل
َصرولرا قرِ ا رتّاعا أال یُ  يالفار و  املعاصا العايب د األ لث بوصفهقا شاعای  مشهوری  يفااخواال الثل  يمهِو  البیايت عبِالوهلا 

 شعار هذی  الشاعای .أ ملتنوعة يفاا توعبت املفاهیم املختلفة و  يتالل « ی اللل »م  هذه املفادا  کلقُة آراءمها مبفادا  رمزیة؛ و 
َّل قررِ نظررااحیاهتقررا و  الخررواال قررِ اختررملا شررار  مشررا ة يفاو  إالل البیررايت لررو أالل هنرراک إلرری هررذه الظرراهاة نظرراة مشررا ة. و  مرر  
هرذه املقالرة قرِ در رنا مفهرو    يفهرذه الولقرة. و معنری  شرااک يفهرذة املقالرة تُاکلرز علری وجروه اإ هذه النظاة ولور  اخت فا  يف

حیث حقیقیة هلذه الولقة اهیم  یا یة، اجتقاعیة، تغزلیة و قِ وصلنا إلی مفشعار هذی  الشاعای  امللتزمنی و أ يف« ی اللل »کلقة 
ا قِ تبلور  بأمج  وجه يف  اشعار هذی  الشاعای . إّنل

 ی ، املفاهیم السیا یة، التغزلیة، احلقیقیة.الث، اللل لثل ، اخواال االبیايت عبِالوهلا  :لیلی ةالدّ الکلماتّ
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