در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکر السیّاب با تکیه


بر «أنشودة المطر»

حسین شمس آبادی
دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری


راضیه کارآمد

کلیدواژهها :ادبیات پایداری ،بدر شاکر السیّاب ،سلمان هراتی ،درونمایههای ادبیات پایداری.

تاریخ دریافت مقاله1395/9/27 :



دانشجوی دکترا دانشگاه حکیم سبزواری.

تاریخ پذیرش مقاله1396/10/25 :
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چکیده
این نوشتار انعکاس درونمایههای ادبیات پایداری را در آثار سلمان هراتی و «أنشودة المطر»
بدر شاکر السیّاب به صورت تحلیلی -توصیفی مورد بررسی قرار میدهد .این دو شاعر به
وطن خویش عشق ورزیده و آن را ستودهاند و سلمان هراتی عقل و عشق و دین را در ستایش
وطن در هم آمیخته است .بدر شاکر السیّاب و سلمان هراتی به فردایی بهتر امیدوار هستند و
این باور را در اشعارشان انعکاس دادهاند .سلمان هراتی با زبانی تند و شدید از غفلت و
رفاهطلبی مردم انتقاد میکند و السیاب با بهرهگیری از نماد و مظاهر طبیعی به توصیف جامعة
ظلمتزده خود میپردازد.
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(شفیعیکدکنی.)140 – 133 :1359،

نکتة برجسته در شعر «أنشودة المطر» تکرار واژة «مطر» است که ایبن تکبرار بیبانگر
این است که شاعر در انتظار باران رهایی است؛ چرا که بارانی که السیّاب مطرح میکند،
معنایی همسبو ببا معنبای قرآنبی آن دارد .واژة مطبر در آیبات قبرآن ،بباران عبذاب و
هشداردهنده برای ظالمان است« :و أمطَرنا عَلَیهِم مَطَراً فَساء مطرُ المُنذَرینَ (شعراء 173/و
نمل )58 /و یا «و لَقَد أتوا علی القریَه الّتی أمطِرَت مَطَرالسّوءِ (فرقان)40/؛ اما «غیب » ببه
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مقدمه
ادبیات پایداری ،همان فریاد شجاعانه در چهرة ظالم و صیحة مظلوم در صورت غاصب
مستبد است .ادبیات پایداری از فرزندان ملت میخواهد که ننگ را نپذیرند .بذر ادبیبات
پایداری در سرزمینی می روید که از خفقبان و اختنبال لبریبز شبده اسبت .ایبن ادبیبات
می کوشد تا شعلة امید به آزادی را در دل مردم زنده نگه دارد و از منافع مادی و معنوی
و کرامت انسان دفاع کند .ایران و کشورهای عربی هر دو به نبوعی اسبتبداد و جنبگ را
تجربه کردهاند؛ بنابراین می توان شباهتهایی را در آثار شباعران و نویسبندگان آنهبا پیبدا
کرد؛ سلمان هراتی شاعر ایرانی و بدر شاکر السیّاب شباعر عبرب در ایبن حبوزه دارای
آثار ادبی هستند .این نوشتار درونمایههای ادبیات مقاومت را در شبعر «انشبودة المطبر»
السیاب بررسی میکند و به تمام آثار سلمان نظر دارد.
سلمان هراتی در سال  1338در روستای مرزدشت تنکابن زاده شبد و در سبال 1365
بر اثر سانحه رانندگی در مسیر لنگرود درگذشت .سبلمان در پیبدایش شبعر انقبوب و
دفاع مقدّس نقش داشت .او شعر را برای ادای تعهّد اجتماعی وحتّی گاه سیاسبی خبود
میدانست .آثار منتشر شده سلمان هراتی عبارت است از :از آسمان سبز ،دری ببه خانبة
خورشید ،از این ستاره تا آن ستاره ،گزیدة ادبیبات معاصبر ،مجموعبة کامبل شبعرهبای
سلمان هراتی با مقدمه قیصر امین پور (کاظمی.)321 :1390،
بدر شاکر السیّاب در سال 1926م در عرال در روستایی به نام جیکور به دنیا آمبد .او
وارد دانشسرای عالی شد و به تحصیل در رشتة ادبیّات عرب روی آورد .پس از آشنایی
با ادبیات غرب ،رشتة خود را به زبان انگلیسبی تیییبر داد .او طعبم تنهبایی و غرببت و
دوری از وطن را چشید .دوران زندگی وی با استبداد نوری سعید در عرال مقارن ببود.
«أنشببودة المطببر» او در معببانی عمیببق و رمزهببای پیدیببده سببروده شببده اسببت

ضرورت و پیشینة پژوهش
مفهوم مقاومت و پایداری ،در فرهنگ ملّتها عام است؛ زیرا مقاومبت نبوعی واکبنش در
برابر مهاجم است و ایران و کشورهای عربی هر دو با مقاومت و پایداری بیگانه نیسبتند
و آن را تجربه کردهاند و ادبیبات هبر دو کشبور از ایبن مفباهیم سرشبار اسبت .ببرای
فارسیزبانی که با ادبیات عربی آشنایی دارد ،آشبنایی ببا انعکباس مضبمونهای ادبیبات
پایداری در آثار نویسبندگان ایبن دو سبرزمین و مقایسبه ایبن مضبمونها در آثبار آنهبا،
موضوعی است که میتواند در خور توجّه و جال باشد« .بررسی محتوایی و تصبویری
شعر سلمان هراتی در مجموعة آسمان سببز» عنبوان مقالبهای اسبت از دکتبر غومرضبا
رحمدل و «نوآوریهبای سبلمان هراتبی در پبردازش نمادهبای دفباع مقبدس» از دکتبر
محمّدرضا یوسفی و صدیقه رسولیان آرانی است که به تحلیل و بررسی نمادها وکباربرد
آن در اشعار سلمان پرداخته است« .مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر السیّاب (با تکیه
بر «أنشوده المطر»)» عنوان مقالهای است از دکتر امیرحسین رسولنیا و مریم آقاجانی که
درونمایههای ادبیات پایداری را در تابلوهای مختلف برای مخاط ترسیم کبرده اسبت.
بدر شاکر السیاب با شاعران فارسیزبان دیگری مقایسه شده است مانند «بررسی تطبیقی
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معنی باران ،که در قرآن به کار رفته ،باران رحمت الهبی اسبت .بنبابراین گویبا ببه نظبر
می رسد که السیاب از روی عمد از واژة «مطر» استفاده کرده اسبت کبه مجبازات شبدن
ظالمان را نوید دهد و «باران در نزد سیاب انقوبی است کبه ظلبم را از ببین مبیببرد و
آلودگیهای جامعه را میشوید و زندگیبخش اسبت .رسبتاخیز اسبت کبه مبیتوانبد ببه
زندگی اجتماعی و سیاسی ،که از دید السبیّاب مبرده اسبت ،حیباتی دوبباره ببخشبد و
زندگی پاک سیاسی و اجتماعی ،عقونی و آکنده از تفکّر را زنده کند» (کمبالزکبی:1991،
 .)262 - 258در شعر سلمان هم تکرار وجود دارد؛ مثل تکرار حرف نون در این عبارت:
اینجا زیر نور نئون آسمان پیدا نیست (هراتی 1388 ،الف.)66 :
این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی در پی پاسخ به پرسشهای زیر است:
 .1درونمایههای ادبیات پایداری در شعر «أنشودة المطر» ،ببدر شباکر السبیّاب و اشبعار
سلمان هراتی چگونه بروز و ظهور یافته است؟
 .2چه شباهتهایی در بروز و ظهور درونمایههای ادبیات پایداری در شبعر دو شباعر ببا
زبان و ملّیّت مختلف به چشم میخورد؟
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ادبیات پایداری
توجّه به ادبیات پایداری و آشنا کردن مردم با مفباهیم ،الگوهبا و مبوارد مرببوب ببه آن،
یکی از بایستهترین و ارزشمندترین وظایفی اسبت کبه هبر ملبت و قبومی بایبد ببه آن
بپردازد .نوشتهها و سرودههایی که مببارزه ملّتهبا را در براببر عوامبل اسبتبداد داخلبی و
خارجی و تجاوز بیگانگان نشان دهد در حوزة ادب پایداری جای میگیرد.
ادب پایداری به مجموعة آثاری گفته میشود که درونمایة آن با تکیه بر ویرگی ملیّت
یا دین ،انسانها را به دفاع و مبارزه در برابر هر نوع استبداد ،تحقیر ،بنبدگی و بردگبی
ترغی و تشویق کند یا صحنههای نبرد و تبعبات آن را توصبیف نمایبد (مکبارمینیبا
.)12 :1383،

ادب مقاومت در مفهوم امروزی خویش بعد از جنگ جهانی دوم و با انحصبارطلبی
دولتهای امریکایی و اروپایی شکل گرفت .حوادث قرن بیستم مانند شبکلگیبری رژیبم
صهیونیستی و اشیال فلسطین و تهباجم ببه کشبورهای اردن ،سبوریه ،لبنبان و مصبر و
انقوب اسومی ایران باع آفرینش آثباری در حبوزة ادبیبات مقاومبت ملبل شبرقی و
اسومی شد .گرچه هر اثری را که گزارشگر کارهای قهرمانی باشد نمبیتبوان در حبوزة
ادب پایداری شمرد؛ زیرا قصة قهرمانی و قصة پایداری مترادف نیست؛ امبا اگبر در هبر
اثر ادبی ،یک قهرمان ،نمودگار پایداری نیز باشد از زیباترین آثار ادبی است مشروب ببر
اینکه توان فنی نویسنده آن را به پایگاه عمل انسانی پختهای رسانده باشد (شبکری:1366،
 .)19شعر مقاومت فلسطین و شعر دفاع مقدّس ایران به عنوان بخشی از ادبیات پایبداری
ملل در انعکاس اوضاع و احوال خاص جبهههای نبرد با متجاوز ،نقش بسبزایی داشبت.
«نقش ادبیات مقاومت فلسطین به طور کلی برانگیختن ،بسیج کبردن ،ایجباد هوشبیاری
قومی ،وطنی وگرایش اندیشه عمومی به سمت قیام است که به مبارزه کمبک مبیکنبد»
(کنفانی.)5 :1968،
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اشعار بدر شاکر و نیما یوشیج» از دکتر علیرضا محمدرضایی و سبمیه آرمبات و «تقاببل
شببهر و روسببتا در شببعر معاصببر عببرب و فارسببی بببویره در آثببار بببدر شبباکر السبیّاب
(شاعرعرب) و قیصر امینپور (شاعر پارسیگوی)» از جواد قربانی و رسول عباسبی .در
این پروهشها جای تطبیق اشعار سلمان هراتی و بدر شاکر السیّاب خالی اسبت کبه ایبن
نوشتار بر آن است این جای خالی را پر کند.

ویرگیها و شاخصهای ادبیات پایداری عبارت است از :ترسیم چهبرة رنبج کشبیده و
مظلوم مردم ،دعوت به مبارزه ،بیان جنایتها و بیدادگریها ،القای امید به آینبده و پیبروزی
موعود ،ستایش آزادی و آزادگی ،ستایش سرزمین خود ،طرح بیهبویّتی جامعبه ،طبرح
نمادهای اسطورهای ملّی و تاریخی ،بزرگداشت مقام شهدا ،اعتراض ،وطنستایی ،گریبز
از تجمل و عافیتطلبی و ...
در این مقاله برخی از این شاخصها و درونمایههبا در شبعر «أنشبودة المطبر» و در
اشعار سلمان هراتی بازگو میشود که این درونمایهها عببارت اسبت از :وطبنسبتایی و
ستایش سرزمین خود ،امید به آینده ،ترسیم جامعة ظلمتزده و مببارزه ببا ببیهبویتی و
غفلت مردم ،طرح نمادها و اسطورههای ملّی و تاریخی.
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وطنستایی و ستایش سرزمین خود
شعرهای «دوزخ و درخت گردو»« ،از بیخطی تا خط مقبدّم»« ،در کوچبههبای گریبه و
هیچ»« ،پاسخ یک نامه» سلمان هراتی به موضوع وطن اشاره میکند .وطبن در شبعرهای
سلمان هراتی به اعتبار ارزشها ،باورها و ایجاد حادثبهای ببزر ب انقبوب ،شبهادت و
ایمان ب اعتبار یافته است .تلفیقبی از عشبق و عقبل در ذهبن هراتبی ،وطبن را هویّبت
میبخشد و اسطورههای ذهنی او نیز همانهبا اسبت کبه ببا باورهبا و ارزشبهای متعبالی
شاعرانه پیوند یافته است .امام ،پوریای ولی ،علی(ع) و نمادهبایی چبون دریبا ،آفتباب،
جنگل و درختان ترجمان گستره روحی شاعر است (کریمیالریمی 80 :1388،و .)81نگرش
سلمان نسبت به وطن با نگرش بسیاری از شاعران متفاوت است .او وطبن را ببه گونبة
دیگری میبیند و ارادت و عشق خالصانة خود را نسبت به میهن خبود ببا زببان رسبای
شعر باز مینماید و وطن را چون موجود جانداری میپندارد که با آن سخن میگوید .او
مر را در کنار وطن ،زندگی میپندارد و این نگرشی اسبت مانبدگار کبه شباید بتبوان
گفت شاعران عصر پیشتر به آن کمتر توجّه کردهاند .او در مورد وطن اینگونه میسراید:
«بگذار گریه کنم /نه برای تو /که عشق و عقل در تو آشتی کردهاند /که دستهای تو سببز
است /و آسمان تو آبی /و پسران تو /مردان نیایش و شمشیرند» .از دیبدگاه سبلمان ،دو
ناساز عقل و عشق در ایرانزمین میتواند در کنار یکدیگر زندگی کند .او مویه مبیکنبد
برای وطنی که دستهای آن سبز است و آسمان آن آبی! سبز و آبی رنگهایی است بسبیار
ماندگار و بوی زندگی را میتوان در آن حس کرد .استفاده از این رنگ در شعر موجب
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ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم /وطن مبن! /ای توانباترین ،مظلبوم /تبو را دوسبت
دارم! /ای آفتاب شمایل دریادل /مر در کنار تو زندگی است /ای منظومة نفیس غم
و لبخند /ای فروتن نیرومند! /ایستادهایم در کنار تو سبز و سبربلند /و تبوآن درخبت
گردو کهنسالی /و بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم /تو ایسبتادهای (هراتبی 1388،
الف.)9 :

او وطنش را اگرچه مظلوم میداند ،آن را غیرمنفعل و پویا معرّفی میکند و با عشقی
سوزان و معتقدانبه ،مبر را در کنبار چنبین وطنبی ،زنبدگی مبیپنبدارد و ایسبتادگی
اسطورهای آن را صمیمانه میستاید و دلیل دوست داشتن وی همین سادگی وطن است
و او خود را شاعری ساده میداند؛ چنانکه وطنش ساده و بیپیرایه اسبت و در سبرایش
شعرش از درد دل خویش الهام میگیرد نه از چیز دیگبر (کریمبیالریمبی 81 :1388،ب .)83
سلمان در بخشی از انتهای همین شعر ،دریدهای از دین به وطبن مبیگشباید تبا حبس
وطندوستی را تعریف کند:
«کجای زمین از تو عاشقتر است /ای چشمانداز روشن خدا /درکجای جهان /این
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میشود امید به زیستن در همه جا سایهگستر باشد .همدنین او مبردان ایبران را ،مبردان
نیایش و شمشیر میداند.
« دوست دارم تو را /آنگونه که عشق را /دریا را /آفتاب را /کی میتبوان از سبادگی
تو گفت».
سلمان ،وطن را به همان اندازه دوست دارد که عشق ،دریا و آفتاب را و قطعاً دلیبل
دوست داشتن وی ،همین سادگی وطن است و سلمان وطبن را عشبق مبیخوانبد« :ای
وطن من ،ای عشق /ای ازدحام درد /جان من از بیدردی /درد میکند».
عشق و درد از دیدگاه سلمان ،هر دو همزاد اسبت و سبلمان وطبن را عشبق و یبا
ازدحام درد میپندارد که نشان از اندیشه واالی شاعر دارد (شفیعی .)40 – 33 :1387،
همانطور که اشاره شد ،یکی از زمینههای تفکّر در شعر پایداری وطندوستی اسبت.
سرزمین برای شاعر همه چیز است؛ محمبل خباطرات کبودکی ،محبلّ عشبقورزیهبای
جوانی وآرامگاه سالهای کهنسالی و سالخوردگی .تطابق اندیشههای دینی و ملی با طرح
روایت «ح ّ الوطن من االیمان» از قول شارع مقدّس دین اسوم سب شبد تبا ایرانیبان
در چشمانداز عشق به میهن ،آرمانهای دینی را مدّنظر قبرار دهنبد (کریمبیالریمبی:1388 ،
79و .) 80زیباترین نمونة این باور ،شعر «دوزخ و درخت گردو» سلمان است:
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همه پنجره برای تنفّس باز شده است /من از تو برنمیگردم تا بمیرم /وقتی خدا رحمت
بیمنتهایش باریدن میگیرد میگویم شاید /از تو تشنهتر نیافته است».
سلمان در بخشی از شعر مظاهر ملّی و دینی وطن را در هبم مبیآمیبزد و معجبونی
میسازد که خمیرمایة تفکّر وطندوستی شاعران دفاع مقدّس است:
«ای رویینتن متواضع /ای متواضع رویینتن /ای میزبان امبام /ای پوریبای ولبی /ای
طبی  ،ای وطن من! /درختان با اشاره باد /بر طبل جنگل سبز میکوبنبد /کبباده بکبش/
علی را بخوان /صلوات بفرست» (هراتی 1388 ،الف )15:؛ (کریمیالریمبی ) 87 :1388 ،و ایبن
قسمت شعر سلمان:
«کجای زمین از تو عاشقتر است /ای چشمانداز روشن خدا /در کجای جهبان /ایبن
همه پنجره برای تنفّس باز شده است» (هراتی1388 ،الف.)12 :
در این بخش ،وطن و مضمونسازی وتوصیفهای آن ،نمادهای پنجره و تنفّس را ببه
همراه دارد که تنفّس نمادی اجتماعی و سیاسی است و پنجره دربردارندة مفاهیم دهبان،
راههای ارتباطی و شیوههای مختلف است و تنفّس میتواند نماد آزادی ،انتقباد ،شبرایط
مطلوب ،عدالت ،زندگی راحت ،ارتباب و فعّالیّتهای سیاسی باشد.
سلمان نسبت به وطن و آداب و رسوم ملّی هم از زاویبه عشبق معنبوی و آسبمانی
مینگرد و وطن را به این اعتبار دوست میدارد کبه چنبین مردمبی و چنبین انقوببی را
پرورده است:
«تو را دوست میدارم /و بهشت زهرایت را /که آبروی زمین است /و میدانهای تبو/
که تراکم اعتراض را حوصله کردند /و پشتبامهای تو که مهربان شدند /تا من «کوکتبل
مولوتف» بسازم » (کاظمی.)332 :1390،
سلمان در شعر سپید «پاسخ یک نامه» توصیف انقوبی و حماسهگون از وطبن ارائبه
میکند:
«وطن سیّد بزرگواری است /که با دستاری سبز /چون مبوجی در سبواحل طوفبانی/
حماسه میخواند» (کریمیالریمی90 :1388 ،ب.)115
در مورد بازتاب وطنستایی و عشق به سبرزمین مبادری در شبعر «أنشبوده المطبر»
میتوان به این مطل اشاره کرد که:
«عشق و وطن در این سرود در هم میآمیزد و محبوب شاعر و وطن او با هم یکی
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السیاب شعر خود را با تشبی
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برای وطن آغاز میکند:

عَیناکِ غابتا نخیلٍ ساعة السّحر/أو شُرفتانِ راحَ یَنأی عنهما القَمَر/عَیناکِ حینَ تَبسِبمانِ
تُورلُ الکُروم /وَ تَرقصُ األضواء...کاألقمار فی نَهَر /یَرُجُّهُ المِجذافُ وَهناً ساعة السّحر/
کّأنّما تّنبضُ فی غَورَیهما النّجوم» (السیاب .)253 :2000،ترجمه :چشبمانت جنگلبی از
درختان نخلند در آغاز صبح /یا دو ایوان بلند که ماه در دور دستشان میدرخشبد /ببا
تبسّم چشمان تو ،تاکستان به بر می نشبیند /و رقبص نورهبا چبون رقبص مباه در
رودخانه است /پارو آب رودخانه را هنگام سحر به آرامی تکان مبیدهبد /گبویی در
عمق آن چشمان ستارهها میتپد.

با تأمّلی در این بخش میتوان گفت که «مقصود شاعر از معشبول در آغباز قصبیده،
مادر یا روستا یا عرال یا هر سه آنها با هم است» (عبّاس.)153 :1992،
شاعر در توصیف معشوقه ،او را با طبیعت در میآمیبزد و چشبمان معشبوقهاش را در
کنار نخلهایی به تصویر میکشد کبه آوازهبای کبودکیش را میبان آنهبا سبر داده اسبت.
معشوقة شاعر ،سرزمینش عرال ،و منظور از چشمان ،جیکور زادگاه السیّاب است و این
درواقع نوعی تشبی برای وطن است و حرکت برگهای تاک و رقبص نبور داللبت ببر
زندگی ،رشد ،تجدّد و نشاب دارد .او در ادامه باز هم معشوقهاش را مورد خطباب قبرار
میدهد؛ زیرا فعل خود را با صییه مؤن آورده است و میگوید:
أتَعلمینَ أیَّ حُزنٍ یَبع ُ المطر؟ /و کیفَ تنشجُ المَزاریب ُ ذذا انهَمَبر؟ /و کیبفَ یَشبعرُ
الوحیدُ فیه بالضّیاع؟ /بو انتهاء  -کالدّمِ المُرالِ ،کالجیاعِ /،کالح ّ ،کاألطفال ،کالموتی
– هو /المطر /و مقلتاکِ بی تَطیفان مع المطر /وعببر أمبواا الخلبیج تَمسبحُ الببرول/
سواحلَ العرالِ بالنّجوم و المحار /،کأنّها تهمّ بالشرول /فَیَسبح ُ اللیبلُ علیهبا مِبن دَمٍ
دِثار (السیّاب254 :2000،و .)255ترجمه :بانوی من! میدانی باران میتواند چه انبدوهی
را برانگیزد؟ /و چگونه ناودانها هقهق گریه سر میدهند وقتی باران فرو میریبزد؟ /و
چه حسّ عجیبی به آدم تنها در باران دست میدهد؟ /بیانتها همدون خون ریخته ببر
خاک ،همدون گرسنگان /چون عشق ،چون کودکان ،چون مر  ،و ایبن همبه /بباران
است /چشمان تو و باران سرگردانم میکنند /در سراسر خلیج دست آذرخبش دسبت
می سایند /بر سواحل عرال ،با مرواریدها و ستارگانش /گویی خیال درخشیدن دارند/
ش بر سواحل عرال ،روکشی از خون میکشد.

آهنگ و واژههای این بخش نجوای اندوهبار عاشقی با معشول را انعکاس میدهد.
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میشود» (رجائی.)90 :1381،

رنج و غربت و تبعید و تنهایی رنگی از اندوه آرام و عمیق بر بندهای نخستین قصیده
زده و همة تصاویر آن را در برگرفته است؛ گویی حزنی جانکاه با هر قطرة باران فرو
می بارد و احساس تباهی و حیرت بیانتها را در افسردگی تنهایی دامن میزنبد .ایبن
تباهی و حیرت بیمنتها در تنهایی بهانه است تبا شباعر از محبور اوّل قصبیدهاش ببه
محور اصلی آن منتقل شود .او بار معنای دیگبری را ببر بباران حمبل مبی کنبد و آن
انقوب و قیام در برابر حکومت ظالم و سلطة سیاسی است (رجائی.)93 :1381،

در این مقطع شاعر خود را در چشمان معشوقهاش عرال میبیند و واژة «مقلتاک» در
این شعر ،زادگاه شاعر جیکور است .جیکور ،حکم بهشت گمشدة شاعر را دارد؛ بهشتی
که زمانی به مهاجرت از آن مجبور شد و همواره در آرزوی بازگشت ببه آنجبا اسبت و
تنها راه دیدن دوبارة جیکور را ،رستاخیزی میداند که در پی آن ظالمبان از ببین برونبد.
گویا شاعر در موقعیتی این شعر را سروده که از زادگاهش دور بوده است.

ای دلیل جنبش زمین قسم به فجر /تا تولّد بهار عدل در جهان /ظالمان دهر را ببه دار
میکشیم /گوش را به نبض تند خاک میدهیم /گام عبادلی ببزر را منتظبر ،شبماره
میکند /در بهار ،اعتراف سبز با را شنیدهام که میشکفت /اذن رویش بهار را تو
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امید به آینده
از موضوعات دیگر ادبیّات پایداری ،امید به آینده و فردایی بهتر با روحیّه خودبباوری و
خوداتّکایی و احیای هویّت اسومی است .سلمان در غبزل «یبک چمبن دا » ببه مبردم
آیندة روشن و درخشان را نوید میدهد .سرچشمة این بشارت و امید باوری اسبت کبه
او به انقوب دارد« :غرل غباریم و غربت ،با من بیاسمت باران /صد جویبار است اینجبا
در انتظار من و تو» (هراتی)81 :1368 ،؛ (کریمیالریمبی 224 : 1388،و .)225شبعر ،نبارنجکی
است که شاعر آن را بر کف گرسنهای مظلوم میگذارد تا با خشم تمبام ،ضبامنش را ببا
دندان کنده به طرف ظالمان پرتاب ،و از پبرش ترکشبهایش تمبامی پیکبر پلیبد آنهبا را
چاکچاک کند .شعر او سفرة ظالم را بیگندم و لبخند میخواهد تبا خبود خوشبههبای
پربار گندم در سفرة مظلومان باشد (شفیعی.)90 :1387 ،
سلمان هراتی ،عدالت موعود را برای خواننده تجسّبم مبیکنبد؛ عبدالتی کبه دلیبل
جنبش و تکاپوی زمین افسرده ،دادگاه محاکمه و به دار آویختن ظالمان دهبر اسبت .او،
زمین را به انسانی تشبیه کرده که منتظر گامی بلند برای متحوّل کردن جهان است:
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در منظری که سلمان ایستاده است ،آن سوتر از همة کبودیها ،نه بارقه و جرقه بلکبه
دشت ،دریا و آسمان روشنی است:
فردا /با یک زلزله صبح میشود /آنگاه پیامبران /با شاخهای از گل محمبدی /ببه دنیبا
میگویند /:صبح بخیر /فردا ما آغباز مبیشبویم /فبردا جنگلبی از پرنبده /آسبمانی از
درخت /و دریایی از خورشید خواهیم داشت /فردا پایان بدیها است /فبردا جمهبوری
گل محمدی است (هراتی.)33 :1368،
76

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،1شماره ،2پاییز و زمستان 1395

76
76

در مورد بازتاب امید به آینده در «أنشودة المطر» و دیدگاه السیّاب در این محور باید
گفت که جلوة امید به آینده را در این شعر میتوان در دو مقطع مشاهده کبرد :یکبی در
بخشی که شاعر به طرز ماهرانهای صبحنة تصویرسبازیهای خبود را عبوض مبیکنبد و
دیگری در بخش انتهایی شعر.

تثاءبَ المساءُ و الیُیومُ ما تزال /تَسُحُّ ماتَسُحُّ مِن دموعهبا الثّقبال /کبأنّ طفبوً بباتَ –
یَهذی قبل أن یَنام /:بأنّ أمّه – التی أفال منذ عام /فلم یَجِدها ،ثُمَّ حینَ لَجَّ فی السؤال/
قالوا له« :بعد غَدٍ تعود /»...البُدَّ أن تَعود /و ذن تهامسَ الرّفالُ أنّها هنباک /فبی جانب
التّلِّ تنامُ نومةَ اللّحود /تَسَفُّ مِن تُرابها و تَشربُ المطر (السیاب .)254 :2000 ،ترجمبه:
غروب خمیازه میکشد و ابرها /پیوسته اشکهای سنگین خبویش را فبرو مبیریزنبد/
گویی کودکی پیش از خواب در بیقراری هذیان میگوید /کبه مبادرش همبان کبه از
زمانی که به خود آمد /او را ندید ،و چون با لجاجت و اصرار سراغش را گرفبت /ببه
او گفتند پس فردا بر خواهد گشت /هم او بر خواهد گشت /هر چند دوستان پبچپبچ
کردند که او آنجاست /در کنار تل در گبور آرمیبده /از خباک مبیخبورد و از بباران
میآشامد.

در ادبیات و زبان شعری نویسندگان ،اغل ش نماد سبتم و تبعبیض اسبت و ایبن
تعبیر ،که ش خمیازه میکشد ،بیانگر این است که ساعات پایانی را سپری میکند.
ناگهان صحنه به طرز ماهرانهای به دوران کودکی شاعر ببدل ،و مبر مبادر در ایبن
دوران ،پایان شادیها و آغاز سختیهایش قلمداد میشود .منظور از مبادر ،عبرال اسبت.
شاعر با گفتن «البدّ أن تعود» اعتقاد به بازگشت حتمی دارد .مادر السیّاب از دنیا رفتبه
است و دیگر باز نمیگردد؛ اما وطن ،مادر دوم شاعر است و حق بازگشت ببه آزادی
از دست رفته را دارد و درواقع ،وطن فرزندان بسیار دارد که در سراسر عبرال زیبر
چکمههای ظلم و ستم جان میسپارند (رسولنیا.)59 :1392،
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دادهای (هراتی 1388 ،الف 92:و.)93

السیّاب در این بخش از کودکی ،که به دنبال مادرش میگبردد ،سبخن مبیگویبد و
ریزش مداوم باران را به هذیان طفل و نگرانیش در خبواب تعبیبر مبیکنبد کبه جبز ببا
شنیدن صدای امیدی خوشحالکننده آرام نمیشود.
تصویر کودکی بیقرار در نبود مادر درواقع تصویر ایام کودکی السیّاب است که خبالی
از وجود مادر سپری شد و تعبیر از این بیقراری به هذیانگبویی ،تناسببی ظریبف ببا
احوال روحی شاعر و آالم غربت و تنهایی او دارد .ابعاد شخصیِ این تصویر شبعری،
ابعاد کلی و جمعی آن را تحتالشعاع قبرار نمبی دهبد؛ بلکبه در سبیر کلبی قصبیده
احساس می شود که صورت جمعی کودک بویره آن بُعد این صورت که رو به سبوی
آینده دارد با قدرت و هیمنة خاصی بر اندیشة شاعر سیطره یافته است (رجبائی:1381،
.)92

أصیح بالخلیج :یا خلیج /..یا واه اللؤلؤ ،و المحار ،و الرّدی! /فیرجع الصبدی /کأنبه
النّشیج /یا خلیج /یا واه المحار و الردی /و ینثبر الخلبیج مبن هباتبه الکثبار /علبی
الرمال :رغوةاألجاا و المحار /ما تبقّی من عظام ببائسٍ غریبق /مبن المهباجرین ظبلّ
یشرب الردی /من لجة الخلیج و القرار /،و فی العرال ألفُ أفعی تشرب الرحیبق /مبن
زهره یربّها الفراتُ بالنّدی /و أسمع الصدی /یرنّ فی الخلیج /مطر/..مطر /...مطر /...فی
کل قطره من المطر /حمراء أو صفراء من أجنّه الزّهّر /و کلّ دمعة من الجیاع و العبراه/
و کل قطره ترالُ من دم العبید /فهی ابتسام فی انتظار مبسم جدید /أو حلمبة تبورّدت
علی فم الولید /فی عالم الید الفتیّ واه الحیاه /و یهطبلُ المطبر» (السبیاب256 :2000،
و .)257ترجمه :رو به خلیج فریاد میزنبم :ای خلبیج! /ای بخشبندة لؤلبؤ و صبدف و
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در این بخش ،کودک رمز نسل جدیبد مبردم عبرال اسبت کبه ببه مرحلبة رشبد و
هوشیاری رسیده است و میتواند منتظر تیییر باشد .نسلهای گذشته ابرهای ببیبباران را
تجربه کرده است و به قصهای گوش میدهد که آن را باور نمیکند و ایبن نکتبه را کبه
سرنوشت این ملت تیییر خواهد کرد ،غیرممکن میداند و ببه رغبم سبخن از تحبوّل و
تیییر و بازگشت زندگی در ته قلبش ایمان دارد که هیچ تیییبری در ایبن کشبور ایجباد
نخواهد شد و همة کومش به دلیل دلداری دادن به نسبل جدیبد آمبده و خشکسبالی و
خشکی و ستم تقدیر این ملت است ،ولی افراد نسل جدید با قاطعیّت اعوم میکنند کبه
مادر باید برگردد و تیییر باید ایجاد ،و ش باید زایل شود.
شاعر در بخش انتهایی قصیدة «أنشودة المطر» بار دیگر از امیبد ببه فردایبی بهتبر دم
میزند:
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شاعر در کشور خود به جای فریاد زدن ،پرواک صدایی را میشنود که بباران را نبدا
میدهد و تأکید میکند که هر خون ریخته شده ،چون لبخندی است در انتظبار لبخنبدی
جدید در جهانی که بعد از این خواهد آمد و تعبیر «عالم الید نوعی خوشبینی و ایمبان
به از بین رفتن ظلم است» (ابوحاقّه .)411 :1979 ،باران در قسمت پایبانی مبیتوانبد دارای
بار مثبت باشد؛ زیرا شاعر ،باریدن آن را برای همیشه متصوّر مبیشبود و آن را ببا فعبل
مضارع بیان میکند .از طرفی ،السیّاب اعتقاد دارد که ظلم ،عووه بر عرال بایبد در تمبام
جهان از بین برود؛ پس ،باران عذاب ،همواره بر سر ظالمان خواهد بارید و اینگونبه ببه
ظالمان در جهان هشدار میدهد که «سیهطل المطر» (غالی 127 : 2012 ،و .)128
ترسیم جامعة ظلمتزده و مبارزه با بیهویّتی و غفلت مردم
در ادبیات پایداری ملّتها ،لبة تیز حملهگاه متوجّه کسبانی اسبت کبه در غرببت و دور از
وطن زندگی میکنند یا به دنیا میآیند و کمکم حسّاسیّتهای ملّی آنبان رنبگ مبیببازد و
رنگ بیگانه به خویش میگیرند .در ادبیات دفاع مقدّس ،هم در سالهای جنبگ تحمیلبی
و هم در سالهای پس از پایان جنگ موضبوع فراموشبی ارزشبها و ببیدردی و غفلبت،
محور و موضوع بسیاری از داستانها ،سرودهها ونوشتهها قرار میگرفبت (سبنگری :1389،
.)79

سلمان هراتی در بیان بیدردیها ،ثروتاندوزیها ،محافظبهکاریهبا و سیاسبتبازیهبای
شیطنتآمیز خودی و بیگانه با زبانی طنزآمیز از پیشتازان بود .او ،سبخنان نیشبدار قاببل
توجّهی را با زبان چاالک و جسور خبویش ببرای اصبوح جامعبه و رهنمبونی افبراد و
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مر  /پرواک صدایم بر میگردد /که گویی نالبهای حبزنآلبود اسبت /ای خلبیج /ای
بخشندة لؤلؤ و مر  /و خلیج به دلیل بخشش زیادش میپراکند /کف آبهای شبور و
صدف روی ماسهها /و آنده از استخوانهای بینوا غرل شده بر جای مانبده /مهباجران
که هنوز مر مینوشند /از اعمبال خلبیج و مبرداب /در عبرال هبزار اژدهبا عسبل
مینوشند /از شکوفهای که فرات به بار آورده /و من پرواک صدایم را مبیشبنوم /کبه
در خلیج طنین میافکند /باران /باران /در هر قطرة باران /در هر شکوفة سبرخ و زرد/
و هر قطرة اشک گرسنگان و برهنگان /و هر قطبره از خبون بردگبان کبه مبیریبزد/
تبسّمی به انتظار لبخندی دیگر است /که بر لبهای کودکی نقش مبیبنبدد /در فردایبی
جوان که زندگی میبخشد /و باران همدنان میبارد.

تیپهای هنجارستیز و متظاهر به سوی نیکی و زیبایی بازگو کرده است .گباه تنبدزبانی او
به سرودههایی سرشار از خشم و خروشی توفنده بدل میشود که خانه به نباروا بناشبدة
ستم را از بیخ و بن به لرزه در میآورد تا بر ویرانههبای کریهبا بنبای درسبت و اسبتوار
حقیقتخواهی ،عدالتجویی و سومت جامعة انسانی قامت برافرازد (خادمیکوالیی:1385،
151و.)152

قل تو ای پستونشین حقیر /قل تو مثل سکّههای زمان طاغوت است /یک روی آن
به عکس شاه مزیّن است /و روی دیگر آن عکس یک شبیال /تبو تلفیقبی از شباه و
شیالی /این سکّه دیگر رایج نیست /و آخرین مهلتش پریروز بود /سبرانجامِ تبو هبم
نزدیک است /چرا که ما پشتمان از حضور مردم گرم اسبت (هراتبی 1388،البف)76 :؛
(خوشهچرخآرانی.)7 :1393،

سلمان هراتی در سنگر شعر ایستاده ،و مدام در مراقبت است تا سنگاندازان فراروی
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سوءاستفادهها و بیاعتنایی مرفّهان بیدرد ،نسببت ببه دسبتاوردهای جنبگ ،قبدرت
یافتن صاحبان زر و سیم ،بیتوجّهی به طبقات محروم ،رواا تملّق و چاپلوسبی ،از یباد
رفتن ایثار و مجاهدتهای دلیرمردان جبهة حق و بیاعتنایی به آنها از درونمایههای شبعر
شاعران انقوب و جنگ است .سلمان در شعر سپید «هزارة آوار» اعتراض و انتقاد خبود
را نسبت به بیدردان جامعه ،اختصاص داده است و تقابل دو نوع زندگی ،یکی ،آنهبایی
که غرل کثافتند؛ در لجنزار غوطه میخورند و دیگری کسانی که با فقر و صفا تنها خبدا
را دارند (کریمیالریمی.)222 :1388،
آنگاه که گروههایی از مردم منافع خود را در دور بودن از صحنههای جنگ میبینند،
وظیفة شاعر مقاومت است که انسانها را با ضربهای محکم و طعنآمیبز از خبواب بیبدار
کند .سلمان هراتی در شعر سپید «ترانههای بعثت سبز» این رسالت را انجبام مبیدهبد و
با طنز و طعنه از رواا دنیاطلبی و زرپرستان پستونشین ببا زببان صبریح و سباده انتقباد
میکند :وقتی جنوب را بمباران میکردند /تبو در ویبوی شبمالیات /ببرای حبل کبدام
جدول بیرنج /از پنجره به دریا خیره شده بودی؟ (هراتی 1388،الف)44 :
شاعر نگاهی قهرآمیز به صاحبان ثروتهای بادآوردهای دارد که امام خمینی(ره) از آنها
به مرفّهان بیدرد تعبیر میکند؛ مثوً در شعر «یک قلم ناسزا نثبار محتکبر قرببة ذلبی ا »
محتکر را از آن جهت مذمّت میکند و او را مانند سکّههای طاغوتی ،آمیبزهای از شباه و
شیال میداند که مانع حضور حماسی مردم در جبهه است:
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سلمان در شعر «زمزمة جویبار» ،که حالت گفتگو دارد از اینکه خدیجبه ببا دادن دو
شهید از شدّت تنگعیشی حتّی قادر نیست به زیارت امام رضا(ع) برود ،امّا شهو ضمن
نادیده انگاشتن هنجارها و رسوم انقوب هر ماه ببرای خریبد ببه اروپبا مبیرود ،بسبیار
آزرده و ناخرسند است (کریمیالریمی 119 :1388،و.)120
چرا خدیجه گریه نکند /در حالی که او ما را /به اندازة دو ببا گبل سبرخ /ببه بهبار
نزدیکتر کرده است /با تحمّل دو دا به اندازة دو طلوع /صبح ظهور را جلبو انداختبه
است /امّا هنوز حق با شهوست /شهو چه گلی به سر بهار زده است؟ /که ایبن همبه
زبانش دراز است /و جرأت میکند /اسم خیابانها را عوضی بگوید (هراتی.)15 :1368،

او به عنوان مصلح اجتماعی و به عنوان ناظری مسئول و متعهّد با زببانی کنایبهآمیبز،
مواضع خود را نسبت به نابرابریها و بیعدالتیهایی که حتّی پبس از انقبوب ادامبه پیبدا
کرده بود ،ساده ،شفّاف و به زیبایی هر چه بهتر بیان میکند .این شعر سلمان ،زورگویان
و زراندوزان را مورد خطاب قرار میدهد که بدون توجّه به مفاهیم و ارزشبهای انقبوب
در پی منافع خویش هستند:
چرا سهم عبدا  /جری جری زحمت است و حسرت /و سبهم ناصبرخان /هکتبار
محصول است و استراحت؟ /ما در مقابل امریکا ایستادهایم /اما چبرا هنبوز کیبومرث
خان خرش میرود /عبدا باداس /هر ش چند خوک سر مزرعه میکشد /اما وقتبی
ارباب میآید ،مجبور است تعظیم کند /چرا عبدا مجبور است به این خوک تعظبیم
کند؟ /مگر ارباب از دما فیل افتاده است (همان.)16 ،

در این شعر سلمان« :ای مقتبدای آبهبای آشبوب /در روزگبار جسبارت مبرداب /و
گستاخی قارچهای مسموم /طوفبان آخرینبی /کبه ببر گسبترة خباک خواهبد گذشبت»
(هراتی 1388،البف .)22 :منظور از «جسارت مرداب» حکومت حاکمبان فاسبد و ظبالم ببر
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انقوب را با سنگ کلمات ،نشانه رود و سر و سینه روح تهبی از نبوع دوسبتی آنبان را
زخم زند .مخاط شعر اعتراض او ،زورگویان و زراندوزانی هسبتند کبه ببیتوجّبه ببه
مفاهیم و ارزشهای انقوب در فکر مطامع خویش هسبتند .او از ایبن کبه کسبانی ببدون
هیچگونه توجّهی به ارزشهای انقوب و رسالت شهیدان در پی آسایش و عاقبت خویش
هستند ،ل به اعتراض میگشاید ،زبان وی گاه لحن طعنه و کنایبه ببه خبود مبیگیبرد

زمین است و منظور از «گستاخی قارچهای مسموم» هتک حرمت به مقدّسبات اسبومی
توسّط برخی از فرقههای گمراه در عصر شاعر میباشد.
هراتی در شعر «زمستان قرن بیستم» در توصیف جامعة امروز خود و اعتراض به آن،
چنین میگوید:
و امروز بازنشستهای فرتوت /در پارکهای سبرانجام /از کبار افتبادهای مستأصبل /کبه
خمیدگی قامت وحشتناکش را /با عصایی جبران میکند /من از اهالی جهان سومم /و
با تو با زبان تفنگ سخن میگبویم /فبردا را روشبنتر از سبحر حبدس مبیزنبم /کبه
خندهدارتر از مر نمبرود /ببه نبیش پشبهای فروخبواهی ریخبت (هراتبی 1388،ب:
219و.) 220

(هراتی1388،الف.)47 :

شعر سپید «پاسخ یک نامه» هراتی در پاسخ به کسانی است کبه در کبوران حبوادث
خود را به آن سوی آب رساندهاند و با مفاخره و مباهات ببه اینسبوماندگان ببه شبکلی
موذیانه دهنکجی میکننبد؛ شبادیها و تمتّعبات حقیبر و ببیعمبق خبود را ببه شبکلی
اغرالآمیز به رخ آنان میکشند و برحقّانیّبت خبود در گریبز از وطبن پبای مبیفشبرند:
تعارف کردی دوستمان داری /در نامهای /در پاکتی که به تمببری از /آسبمانخراشبهای
واشنگتن /آلوده بود (هراتی1388،ب.)170 :
هراتی همواره پیکان اتهام را رو ببه خبود مبیگیبرد و آنگباه کبه در مبورد مسبائل
جامعهاش به نظاره مینشیند ،دنیای بیرون از جامعهاش را مورد اتّهام قرار نمبیدهبد .او
گزندهترین انتقادات اجتماعی خود را با هنرمندی بیان میکند؛ هر چند خود را از جامعه
بیرون نمیداند؛ اما با جسارت هنرمندانهای به نقد وضع موجود میپردازد و مبیپنبدارد
که فردفرد افراد جامعه در اصوح وضعیت ،موظف و مسئول هستند:
زمستانی دراز را /با گریه و خون کشتیم /با دامن دامن گل سرخ /آمدیم /تازه بهبار را
بر میزدیم /و تبسّم را /در کار شکفتن بودیم /ما بودیم و سرآغاز یک بهار /... /تبا
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او در شعر «هزارة آوار» ترکی «ش نشین» را با مفاهیم مبردم دچبار خفقبان ،اهبل
بدی و گناه ،افرادی که تحت ظلم و ستم هستند و انسانهای غفلبتزده و گمبراه چنبین
به کار برده است:
آی شمایان ش نشین /که نیمه قبیحی /به خوش رقصیتان وا میدارد /و تنتان /گبرم
مسببتی جرعببة بببدبویی اسببت /کببه خوکهببای خببوشسببلیقه /در آن تببف کببردهانببد
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بدر شاکر السّیاب هم از غفلت و ذلّتپذیری مردم گویه میکند و با تعابیر گوناگون
در جای جای این قصیده ،قصد آگاه کردن مردم را دارد؛ چنانکه در این قصیده ببه طبور
پراکنده برخی دیگر از محورهای ادبیات پایداری را میتوان دید که مشابه آن در اشبعار
سلمان هراتی بیان شد؛ مثل ترسیم چهرة رنجکشیده و مظلوم مردم ،دعبوت ببه مببارزه،
مبارزه با بیهویّتی و غفلت مردم و اعتراض به وضع موجود از جملبة ایبن مبوارد ایبن
بخش از قصیده است:
و فی العرال جوع /و یَنثرُ الیولَ فیه موسمُ الحصاد /لِتشبَعَ الیِربان و الجراد /و تطحن
الشّوّانَ و الحَجَر /رحیً تَدور فی الحقول...حولها بشر /مطر /...مطبر /...مطبر /...و کبم
ذرفنا لیلة الرحیل مِن دُموع /ثمَّ اعتَلَلنا – خَوفَ أن نُومَ – بالمطر /...مطر /...مطبر /...و
مُنذُ أن کُنّا صِیاراً ،کانت السماء /تَییم فی الشتاء /و یَهطل المطبر /وکبلّ عبام – حبین
یُعشِ الثّری – نَجوع /ما مرّعامٌ و العرال لیس فیبه جبوع /مطبر  /...مطبر  /...مطبر...
(السیّاب 255 :2000،و.)256
ترجمه:گرسنگی بر عرال حاکم است  /حال اینکه هنگام درو ،محصول و غله فبراوان
است /تا آنجا که کوغها و ملخها سیر میخورند /امّا آسیاب جز سنگ و کاه برای آرد
کردن چیزی ندارد /آسیاب در مبزارع مبیچرخبد و آدمیبان پیرامبون آن /و همبه در
آرزوی نزول باران /باران /باران /چه اشکها که نریختیم ش کوچ /و از ترس مومبت
باران را بهانه آوردیم /باران  /باران /از آن زمان که خردسال بودیم آسمان /در زمستان
با ابر چهره در هم کشیده /و باران می باریبده /و هبر سبال آنگباه کبه زمبین سرسببز
میگردد ،ما گرسنهایم /هیچ سالی نمیگذرد که در عرال گرسنگی فرمبانروایی نکنبد/
باران /باران /باران.

شاعر در این بخش به ترسیم جامعة عرال و وضعیّتی میپردازد کبه مملبوّ از فقبر و
گرسنگی است و مردم زمانش را آگاه میکند کبه حتبی اگبر بباران بببارد ،ولبی مبردم،
خودشان برای رسیدن به پیروزی توش نکنند و با مبارزان یکی نشبوند ،حاصبل بباران
برای کوغها و ملخهای (ظالمان) سودجو خواهد ببود و نبه مبردم و عامبل اصبلی ایبن
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نخستین برف بارید /برفی که بومی بود /ما ظنین شدیم /بیرون آفتابی را /دستهامان را
در جی فرو بردیم /و به خویشتن بسبتیم /تهمبت سبردی را /زردی را /نبامردی را/
آیینه حجم تأیید بود /و سادگی و صداقت /در آینبه لبخنبد مبیزنبد /گفتبیم :بهبار و
برف؟ /نه ،نه /ما چنین بودیم /اما بیرون /در بستر برفی یخ میبست /ما ابر را ندیدیم/
آن ابرهای سیاه را /و امروز /ماییم و تراکم برفهای بومی( .../هراتی 41 :1368،و.)42

کأنّ صیّاداً حزیناً یَجمعُ الشّباک /و یلعنُ المیاهَ و القَدَر /و یَنثُرُ الفناءَ حی یأفلُ القَمَبر/
مطر /...مطر(...السیاب .)254 :2000،ترجمه :گویی ماهیگیری غمگین دام برمیگیبرد /و
آب و سرنوشت را لعنت میکند /و با افول ماه ترانهای سر میدهد /باران /باران.

ماهیگیر ،نمادی از انسانی عراقی است و حزن و اندوه ناشبی از نارضبایتی از وضبع
موجود در عمق جان او شعله میکشبد و قبدر و سرنوشبت ،همبان دشبمن اسبت کبه
ماهیگیر او را لعنت میکند .شاعر به طور نامحسوس به عالم مردگان اشاره دارد و معتقد
است تا زمانی که ماهیگیر از اعمال دریا ،که جهان ظالمان اسبت ،روزیبش را طلب کنبد،
چیزی به دست نخواهد آورد .ماهیگیر خود شاعر است که تورش را با هزار امید و آرزو به
دریا میاندازد که عدالت و سرسبزی و تولد صید کند ولبی جبز ناامیبدی و ببدبختی و
شکست صید نمیکند (ناظمیان.)19 :1387،
طرح نمادها و اسطورههای ملّی و تاریخی
السیّاب از رمز به عنوان ابزاری برای آنده بیان صریح از گفتن آن ناتوان است ،استفاده

83

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،1شماره ،2پاییز و زمستان 1395

گرسنگی ،که نمادی از عدم آزادی و آزادگی است ،خود مردم هستند و تبا ارادة انسبانها
برای برانداختن ظلم و کفر وجود نداشته باشد ،تقدیر آنان را همان ظلم و استعمار رقبم
میزند .شاعر اعتقاد دارد که باران همیشه وجود داشته حتّی در زمان کودکیش هم باران
بسیار میباریده؛ ولی همواره گرسنگی در عبرال ببا وجبود سرسببزی زمبین ببر گبروه
ستمدیده سایه میافکنده و این گرسنگی وحشتزا برای به هوکبت رسباندن انسبانها ببه
انتظار مینشسته است و به عبارتی دیگر حقّی که غص شده و خونی که ریختبه شبده
بیجواب مانده است .السیّاب به قدرت آدمی در استمرار رویارویی و تیییر خاستگاههبا،
خوشبین است و توش میکند تا انسان عراقی باور کند که میتوانبد ببر تقبدیر پیبروز
شود و نیز در مقابل سرنوشتش مسئول است .کو رمز زشبتی و ببدی و دزدی و ملبخ
رمز خرابی و نابودی و آفات است .امکانات و غذا در عرال موجود اسبت ولبی ظلبم و
ستم حاکم بر مردم آنها را از دستیابی به آن باز میدارد و مزدوران دیکتاتور در مبزارع و
وسط روستاها و شهرها آسیابهایی علم کردهاند که به جای گندم انقوبیبون و معترضبان
را که سختتر از سنگها هستند ،آسیاب میکنند .شاعر از آفات و انحرافات موجود در راه
انقوب اظهار نگرانی میکند؛ امید و آرزویش به تیییر ،یبأس مببدّل مبیشبود (ناظمیبان ،
 21 :1387؛رسولنیا)66 :1392،؛ همدنین در این بخش از شعر به ترسیم جامعبة ظلمبتزده
میپردازد:
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نتیجهگیری
ادبیات پایداری تصویرگر دفاع و مبارزه در برابر استبداد و تجاوز است .سلمان هراتی و
بدر شاکر السیّاب در حوزة شاخصهای ادبیات پایداری شبعر سبرودهانبد و مضبمونهای
تأملی همسانی را میةتوان در آثار آنها پیدا کرد.
بدر شاکر السیّاب ویرگیها و درونمایههای ادبیبات پایبداری را در قصبیدة «أنشبودة
المطر» خویش بازتاب داده و به وطن و زادگاه خویش عشق ورزیده است .وطبن ببرای
السیاب به منزله مادر دوم است که همواره آرزوی بازگشت به آغوشش را دارد و ضمن
بیان احساس نگرانی و اندوه نسبت به آن به آیندة آن همدنان امیدوار مانده اسبت و در
خول ابیات این شعر حسّ مسئولیّتپذیری مردم را به آنان یادآور شده و به ببدفرجامی
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می کند و از اسطورههای شرقی و غربی ،بسیار بهره جسته است .السبیّاب از ظالمبان ببا
نماد افعی ،کو و ملخ یاد میکند؛ مانند این بخش از شعر او« :و فی العرال ألبفُ أفعبی
تشرب الرحیق» و «لِتشبَعَ الیِربان و الجراد».
در شعر سلمان خفّاش نماد افرادی است که از پذیرش حق سرباز میزننبد؛ افبرادی
که چشم دیدن حقیقت را ندارند؛ انسانهای رذل و پسبت ،گمراهبان و جباهون ،ببویره
نماد سردمداران رژیم ظلم و ستم:
«شگفتا /در بیکران آفتاب خیز ما /مگر پشت تاریکی دلهاتان /پنهان مانده باشید/هیچ
خفّاشی /قلمرو آفتاب را در نمینوردد /جز به سرانجامی بد» (هراتی1388 ،ب .)175:
السیّاب از آذرخش و تندباد به عنوان نماد مبارزان یاد میکند؛ «أکبادُ أسبمعُ العبرالَ
یَذخَرُ الرّعود /و یَخزنُ البرولَ فی السّهول و الجبال» و سلمان در شعر «هبوای ببا » ببه
توصیف رزمندگانی میپردازد که مردانه به کمک انقوب و رهبرآمدهاند و با ایبن «شب
ظلمانی» مبارزه میکنند:
«سبزند که از هوای با آمدهاند /سرخند که از کویر دا آمدهاند /در اوا تراکم شب
ظلمانی /مردانه به یاری چرا آمدهاند» (هراتی.)94 :1368 ،
السیّاب خلیج را نمادی از عرال میداند و با او نجوا میکند و برای ترسیم بد
فرجامی عمل ظلم و ظالم از قوم ثمود یاد کرده است؛ «لمتترک الریاحُ مِن ثَمود /فی
الوادمِن أثر» و سلمان هم از فرعون و نمرود نام برده است.

منابع
 القرآن الکریم. ابوحاقّه ،احمد؛ االلتزام فی الشعر العربی؛ ب  ،1بیروت :دارالعلم للمویین.1979 ، السیاب ،بدرشاکر؛ األعمال الشعریة الکاملة؛ الطبعة الثالثة ،بیداد :دارالحریة للطباعة و النشر.2000 ، خادمیکوالیی ،مهدی؛ آشنای شالیزار (پروهش در زندگی و شبعر سبلمان هراتبی)؛ سباری:شفلین.1385 ،
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ظلم و کار ظالم اشاره کرده است .السبیاب ،عبدم آزادی ،فقبر و گرسبنگی وطبن را ببه
تصویر میکشد و بر لزوم ارادة مردم سرزمینش تأکید میورزد.
سلمان ،وطن را چون معشول خویش دوست میدارد و این عشق را با حسّ ملّبی و
دینی در هم میآمیزد و وطن را به مظاهر طبیعت مانند میکند و با آن سخن میگویبد و
سادگی و ایستادگیش را میستاید و به آیندة سرزمین خویش خوشبین است و آن را با
عدالت موعود پیوند میدهد و با زبانی صریح از نابرابریها و غفلبت مبردم انتقباد کبرده
است .او نوید آیندهای روشن و درخشان را میدهد و به کسانی که دور از وطن ،حبسّ
میهن دوستی را به فراموشی میسپارند ،اعتراض میکند و رفاهزدگی و غفلت را نکوهش
میکند و فردفرد جامعه را مسئول تعیین سرنوشت جامعه میداند.
هر دو شباعر و البتّبه ببدر شباکر السبیّاب بیشبتر از نمباد و رمبز در بیبان افکبار و
مضمونهای خویش بهره بردهاند و هر دو وطن خود را عاشقانه به تصویر میکشند و ببا
غفلت و رفاهطلبی به ستیز میپردازند و هر دو شاعر در انعکاس مظاهر ظلبم و فسباد و
مقاومت مردم نقش بارزی بر عهده داشتهاند .بدر شاکر السیّاب و سلمان هراتبی هبر دو
وطن را چون معشول خویش دوست داشتهاند و به آینده آن امیبدوار هسبتند و سبلمان
این امید را با اعتقاد به تحقّق عدالت موعود در هم میآمیزد .هر دو مردم را از غفلبت و
بیهویّتی و ظلمپذیری نهی کردهاند و سلمان در اشاره به غفلت مردم صریحتر و تنبدتر
بوده است .این دو شاعر برای بیان افکار خویش به رمز و نماد پناه بردهاند که این مسأله
در اشعار بدر شاکر السیّاب از پیدیدگی بیشتری برخوردار است.
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