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چکیده
در ایــن جســتار ،بهمنظــور بررســی و تبییــن چگونگــی گرهخــوردن شــعر بــا فضــا،
بــا رویکــرد بینرشــتهای برگرفتــه از نقــد جغرافیایــی ،بــه بررســی وطنســرودههای مهــدی
اخوانثالــث و عبدالوهــاب البیاتــی پرداختــه شــده و انــگاره وطــن در شعرش�اـن تحلی��ل شدهاســت.
نگارنــده در ایــن پژوهــش ،درحقیقــت کوشیدهاســت بــه پاســخ ایــن پرســشها دســت یابــد
کــه نمودهــای فــراوان وطــن در شــعر البیاتــی و اخوانثالــث ،چــه نســبتی بــا واقعیت(هــای
طبیعــی ،ســرزمینی و جغرافیایــی) دارد؟ مــراد آنهــا از "وطــن" مشــخص ًا چیســت و کجاســت؟
آیــا وطــنِ آفریدهشــده در شــعر آنهــا ،تعیــن مــادی و بیرونــی دارد؟ بررســیها نشــان
میدهــد کــه .1 :در شــعر اخوانثالــث و البیاتــی ،وطــن فضایــی اســت کــه پیــش از هــر چیــز،
دارای نمـ�ود فرهنگ��ی و انساــنی اسـ�ت و نــه فقــط صحنــهای منفعــل و قطعــهای از خــاک یــا
بری��دهای از جغرافی��ای طبیع��ی ک��ه ک��وه و دری��ا و دش��ت دارد؛ وطــن = مــکان  +انســان.2 .
نــگاه آنه��ا بـ�ه وط�نـ ،گاه رمانتیکــ میش��ود :آنج�اـ ک��ه ش��اعر چن��ان ب��ه وط��نـ و هرآنچــه بــدان
تعلــق داردـ عشــق مــیورزد کــه آن را از معشــوق و یــا فرزنــد بازنمیشناســد؛ یــا آنجــا کــه
وطــنِ غــمزده را ،بــا انــدوه" ،بــا ِغ بیبرگــی" یــا "مزارآبــاد" یــا "شــهر سنگســتان" میبینــد.3 .
ـگاره وطــن.
آنچــه از وطــن ،در شــعر اخوانثالــث و البیاتــی میبینیــم ،یــک "انــگاره" اســت؛ انـ 
ـگاره وطــن ،در شــعر
ـه ایــن انــگاره ،در شعرشــان تمامــ ًا یکســان نیســت؛ انـ 
 .4شــکل و گونـ 
البیاتــی پدیــداری گســترده و ســیال اســت؛ امــا در شــعر اخــوان ،معنــای چنــدان گســتردهای
نــدارد و او آنگاه کــه از وطــن ســخن میگویــد ،تنهــا متوجــه ایــران اســت.
واژههــای کلیــدی :شــعر معاصــر فارســی و عربــی ،رویکــرد بیــنرشــتهای ،اخوانثالــث،
البیاتــی ،نقــد جغرافیایــی.
 1دانــش آموختــه دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی ،مــدرس مدعــو گــروه زبــان و ادبیــات فارســی ،دانشــکده ادبیــات و
baharakvalinia@gmail.com
علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
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مقدمه
مــکان /فضــا همیشــه در متــون ادبــی حضــور داشتهاســت؛ در شــعر همــه روزگاران
و در همــه روایتهــای ادبــی از اســطوره و حماســه تــا رمــان و داســتان کوتــاه ،بهویــژه
در وطنســرودهها کــه ذاتــ ًا مکانمنــد هســتند؛ امــا در نقــد ادبــی ،تــا پیــش از نقــد
جغرافیایــی ،کمتــر بهطــور روشــمند و دقیــق ،بــه عنصــر فضــا ،بهویــژه فضــای جغرافیایــی
توجــه شدهاســت .در حقیقــت ،نقــد جغرافیایــی اســت کــه پــس از گــذر پستمدرنیســم از
زمــان بــه فضــا (چرخــش فضایــی) ،بهطــور کامــل بــر فضــای جغرافیایــی متمرکــز میشــود و
مطالعــه روابــط ادبیــات و فضــا میپــردازد .برتــران وســتفال ،1نظریهپــرداز شناختهشــده

بــه
نقــد جغرافیایــی ،رابطــه میــان فضــا و ادبیــات را رابطــهای مبتنــی بــر دیالکتیــک فضــاـ ادبیــاتـ
رابطــه فضــا و ادبیــات،

فضــا ،میدانــد .بــه بــاور او «ایــن دیالکتیــک موجــب میشــود تــا
رابطــهای پویــا و ســیار باشــد؛ یعنــی هیــچگاه ثابــت و معیــن نشــود .تراکنشــی بیوقفــه
موجــب میشــود تــا تصویــر فضــا بهوســیله ادبیــات و تصویــر ادبیــات بهوســیله فضــا
دگرگــون شــود» (نامورمطلــق .)52 :1392 ،نقــد وســتفالی بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه
بیــن اثــر ادبــی و فضــا ،ارتبــاط دوسـ 
ـویه پویایــی وجــود دارد و ایــن تنهــا جهــان خــارج و
مــکان واقعــی نیســت کــه الهامبخــش آفرینــش اثــر ادبــی میشــود؛ بلکــه اثــر ادبــی هــم ،بــر
درک عمومــی از فضــای واقعــی تأثیــر میگــذارد (حاجیحســن عارضــی و حســینی:1392 ،
ـه خــود بــه تصویــر مــکان" و فضایــی کــه
 .)64شــاعر و نویســنده بــا "افــزودن نــگاه و عاطفـ 
از آن ســخن میگوی��د ،فضــای ت��ازهای میآفرین��د؛ بهگون��های کـ�ه توصیــف فضــای بیرونــی
بــا نوعــی توصیــف محیــط از دیــدگاه او بــا توجــه بــه تمایــات درونــیاش ،فرهنگــش و
نــگاه بومــی و غیــر بومــیاش گــره میخــورد .در ایــن رویکــرد «توصیــف فضــای بیرونــی،
جــای خــود را بهنوعــی توصیــف تصویــری از ایــن فضــای بیرونــی میدهــد کــه نگاهــی
ویــژه ،آن را بهتصویــر میکشــد» (کهنموییپــور .)79 :1392 ،درمجمــوع میتــوان گفــت
در نــگاه نقــد جغرافیایــی بــه رابطــه ادبیــات و فضــا ،مکانهــا در آثــار ادبــی ،فقــط صحنــه
رویدادهــا نیســتند؛ بلکــه آفریدههــای معنــاداری هســتند کــه بــا هویــت فرهنگــی مؤلــف
و نگــرش او بــه زمــان و مــکان یــا یــک فضــای ویــژه درپیونــد هســتند؛ در ادبیــات «هــر
فضــا ،هــر شــهر و هــر محیــط در نــوع خــود مجمعالجزایــری از مفاهیــم و نگاههاســت؛ هــر
نگاهــی آن را بهگونــهای توصیــف میکنــد و توصیفــش بیشــک متأثــر اســت از فرهنــگ
غالــب بــر او ،دانســتههایش ،خواندههایــش ،تاریــخ کشــورش و غیــره» (همــان)80 :؛ شــاعر
و نویســنده بــا افــزودن نــگاه و عاطفــه خــود بــه تصویــر مــکان و فضایــی کــه از آن ســخن
میگویــد ،یــک انــگاره میآفرینــد؛ کاری کــه البیاتــی و اخوانثالــث نیــز در شعرشــان انجــام
دادهانــد و بــا تمرکــز بــر وجــوه فرهنگــی و انســانی وطــن و البتــه بــا نگاهــی رمانتیــک بــه
وطــن و متعلقاتــش از جملــه تاریــخ ،زبــان ،ادبیــات ،فرهنــگ ،اســطورهها ،حماســهها و ،...
انگارههــای ویــژه خــود را از وطــن آفریدهانــد.
Bertrand Westphal
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ایــن خوانــش از رابطــه ادبیــات و فضــا ،محــدود بــه دیــدگاه وســتفال و نقــد وســتفالی
نیســت و در آرای میشــل کولــو 1و گاســتون باشــار 2نیــز دیــدهمیشــود؛ میشــل کولــو
معتقــد اســت کــه نویســنده یــا شــاعر ،مــکان را توصیــف نمیکنــد؛ بلکــه تجســم میکنــد و
یــا بهگونــهای دیگــر میآفرینــد؛ «یعنــی ســازهای ویــژه از مــکان کــه هــم معنــای خــاص و
هــم شــکل ویــژهای دارد؛ زیــرا از نــگاه خاصــی نگریســته شدهاســت و در نوشــتار خاصــی
متبلــور میشــود» (خطــاط .)122 :1392 ،کولــو بــرای بیــان مقصــود خــود ،اصطــاح منظــره را
بــهکار میگیــرد؛ «منظــره در اثــر ادبــی ،آن مکانــی نیســت کــه نویســنده در آن زیســته و آن
را تجربــه کــرده باشــد یــا در اثــرش توصیــف کــردهباشــد؛ بلکــه تصویــری اســت خیالــی از
آن مــکان کــه بــا احساســات و نوشــتار او گــره خوردهاســت» (همــان) .در رویکــرد گاســتون
باشــارـ کــه بــر تجربــه ســوبژکتیو مــکان تأکیــد میکنــدـ نیــز «پژوهــش در متــون ادبــی نشــان
میدهــد کــه بینــش نویســندگان چگونــه از درک روابــط میــان ذهــن و جهــان ،اثــر میپذیــرد
و چگونــه بــر آن اثــر میگــذارد» (سیدقاســم و نوحپیشــه.)80 :1395 ،
پیونــد فضــا و ادبیــات در وطنســرودههای اخوانثالــث و البیاتــی ،پیونــدی دوســویه و
تحــت تأثیــر رویکــرد عاطفــی آنهــا بــه مــکان در مقــام وطــن اســت :عنصــر مــکان /فضــا،
بــه شــعر آنهــا رنگوبــوی وطنــی و ملــی بخشــیده و درک آنهــا از وطــن ،بــه وطــن،
شــیفته وطــن آشــکار میشــود.

تصوی��ری ویــژه دادهاســت؛ تصویــری کــه در شــعر شــاعر
همــه وطنیــات یــا وطنســرودهها ،هــم

وطنســرودههای البیاتــی و اخوانثالــث ،ماننــد
ـد هســتند و هــمـ در پرتــو نــگاه و نگــرش دو شــاعرـ در آنهــا ،وطــن (فضــا)،
ذات ـ ًا مکانمنـ 
فقــط تعیــن جغرافیایــی در معنــا و مفهــوم طبیعــی (جغرافیــای طبیعــی) آن نــدارد؛ بلکــه بیشــتر
تعیــن فرهنگــی و انســانی دارد؛ یعنــی وطــن در شعرشــان تنهــا عبــارت از کوههــا و دشــتها
و رودهــا و دریاهــای آن نیســت؛ بلکــه بیشــتر عبــارت اســت از داشــتههای فرهنگــی ،پیشــینه
تاریخــی ،آثــار ادبــی ،قهرمانــان ملــی و اســطورهای و . ...پیشفـ ِ
ـرض نگارنــده ایــن اســت کــه
یکــی از عوامــل پدیدآورنــده ایــن نــوع نگــرش البیاتــی و اخوانثالــث بــه وطــن (توجــه آنهــا
بــه تعینــات فرهنگــی و انســانی وطــن و اینکــه وطــن در آثــار آنهــا بیشــتر نمــود فرهنگــی و
انســانی دارد تــا نمــود طبیعــی) این اســت کــه تاحــدودی رویکــرد رمانتیــک دارند و نــگاه آنها
بــه وطــن ،اساسـ ًا عاطفــی اســت و از ایــنرو حتــی بــه جلوههــای طبیعــی وطــن و زادبــوم نیــز
دریچــه احســاس مینگرنــد .در تبییــن مســئله ایــن تحقیــق ،میتــوان بهاختصــار گفــت،

از
نگارنــده میکوشــد در ایــن مقالــه ،بــه کمــک نقــد جغرافیایــی ،بهویــژه نقــد وســتفالی،
بــه ایــن پرســشها پاســخ دهــد :چگونــه البیاتــی و اخوانثالــث ،بــا تصویرپــردازی وطــن،
انگارههــای خــود را از آن آفریدهانــد؟ و چــرا وطــن در شعرشــان بیشــتر نمــود فرهنگــی و
انس�اـنی دارد؟ در تبیی��ن چرای��ی انتخ��اب ای��ن دو ش��اعر نی��ز بای��د گفـ�تهــر دو از چهرههــای
برجس��ته ش��عر معاصـ�ر هستــند ،سرچشــمههای ادبــی و فرهنگــی نزدیــک بــه هــم دارنــد و
وطنس��رودههای شناختهش��دهای نیزــ آفریدهانــد .در ایــن پژوهــش ،بــه جــای اصطــاح
Michel Collot
Gaston Bachelard
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مــورد نظــر میشــل کولــو (منظــره) ،از اصطــاح «انــگاره» اســتفاده میشــود؛ در تعریــف کولــو،
ـه اخــوان و البیاتــی
منظــره ،محصــول تخیــل شــاعر یــا نویســنده اســت؛ حــال آنکــه در مواجهـ 
فقــط بــا نقــش تخیــل روبــهرو نیســتیم؛ آنهــا دربــاره وطــن ،انــگارهای برآمــده از جهانــی
عاطفــه و احســاس و مبتنــی بــر اندیشــه و معرفتــی عمیــق دارنــد.
روش تحقیق
از آنجاکــه بررســی رابطــه شــعر بــا فضــا ،بــا بهرهگیــری از ظرفیــت دو دانــش ادبیــات و
جغرافیــا ممکــن اســت ،در ایــن نوشــتار بــا بهرهگیــری از مبانــی نظــری نقــد جغرافیایــی (کــه
ماهیت ـ ًا بینرشــتهای و محصــول تعامــل و همکنشــی ادبیــات و جغرافیاســت) ،تصویــر وطــن
ـگاره وطــن در
در شــعر مهــدی اخوانثالــث و عبدالوهــاب البیاتــی (شــاعر عراقــی) ،بررســی و تحلیــل و انـ 
همــه آثــار دو شــاعر

ارایــه نمونههــای شــعری،

شعرشــان نشــان داده شدهاســت .در اســتخراج و
مدّ نظــر بــوده و در ارجــاع بــه مجموعههــای شــعری ،بــه ایــن شــیوه عمــل شدهاســت( :نــام
مجموعــه شــعر /عنــوان ســروده :شــماره صفحــه)؛ مث ـ ً
ا (کتابالبحــر /المعبــوده.)۳۰۸ :
پیشینه تحقیق

رجبــی ( )1390در «دغدغههــای اجتماعــی شــعر عبدالوهــاب البیاتــی و مهــدی
اخوانثال�ثـ» و مقیســه ( )2012در «تقابــل شــهر و روســتا در شــعر عبدالوهــاب البیاتــی و
مه��دی اخوانثالـ�ث» ،بــه س��نجش ش��عر اخوانثالــث و البیات��ی پرداختهان��د .ناظمیــان ()1389
در «در انتظــار گــودو :بررســی تحلیلــی مفهــوم منجــی نجاتبخــش در شــعر اخوانثالــث،
البیات��ی و ن�زـار قبانیــ» و رحمانــی و متحــد ( )1397در «شــهر بینشــان در اندیشــه عبدالوهــاب
البیاتــی و مهــدی اخوانثالــث» ،بــه بررســی جایــگاه قهرمــان آرمانــی و آرمانشــهر در شــعر
اخوانثال��ث و البیات��ی پرداختهان��د .خانمحمــدی و رســتمیپور ( )1395در «از شــهر واقعــی
تــا شــهر تخیلــی بــا تأکیــد بــر نقــد جغرافیایــی» ،بــه تحلیــل نقــش فضاهــای شــهری در
الهامبخش��یدن ب�هـ نویس��نده در خل��ق ش��هر تخیّلـ�ی پرداختهانـ�د .خــوشکام و پاکــرو (،)۱۳۹۳
در مخاطبشناســی در اشــعار مهــدی اخوانثالــث و عبدالوهــاب البیاتــی ،بــه نقــش وطــن در
جل�بـ توج��ه مخاطـ�ب توج�هـ کردهانـ�د .در جس��تار حاضــر ،ابتــدا جلوههــای انــگاره وطــن
در شــعر البیاتــی و اخوانثالــث توصیــف میشــود و پــس از آن ،بــر اســاس ایــن اصــل در
نق��د جغرافیای��ی ک��ه میگویدــ :شــاعر و نویســنده بــا افــزودن نــگاه و عاطفــه خــود بــه تصویــر
انــگاره تــازه

مــکان و فضایــی کــه از آن ســخن میگویــد (اینجــا وطــن) ،یــک منظــره یــا
میآفرینـ�د ،بــه تحلیــل آن پرداختــه و نشــان داده میشــود کــه نــگاه رمانتیــک ایــن دو شــاعر
بــه وطــن ،در شعرشــان ،انــگارهای رمانتیــک از وطــن پدیــد آوردهاســت :تصویــر و توصیفــی
کــه در شــعر اخوانثالــث و البیاتــی از وطــن میبینیــم ،یــک منظــره (در بیــان میشــل کولــو) یــا
ـگاره وطنــ .ایــن ویژگــی در دیگــر پژوهشهــا
ی��ک انـ�گاره (در بی��ان ای��ن جس��تار) اس��ت؛ انـ 
دیــده نمیشــود و نشــاندهنده تازگــی ایــن پژوهــش اســت.
الف .توصیف جلوههای انگاره وطن در شعر دو شاعر

مطالعه بین رشتهای شعر مهدی اخوانثالث و عبدالوهاب البیاتی؛ تحلیل "انگاره" وطن 119 /

 -۱البیاتی
 -۱ -۱معشوقانگاری وطن
البیاتــی ،گاهــی در نامههــای عاشــقانهای کــه بــرای همســرش مینویســد ،او را "فریــاد
ملتــش" میخوانــد و بــه "بــوی خــوش بیشــههای کردســتان در ســپیدهدم بارانــی" ماننــد
میکنــد؛ در ایــن انــگاره ،همذاتپنــداری معشــوق و وطــن و انســانانگاری وطــن دیــده
میشــود :انــگار وطــن ،معشــوق /انســان اســت و معشــوق ،وطــن« :ای همــراز روحــم ،عشــقم،
فریــاد ملتــم! /و رؤیاهایــم و خانــهام /و ای بــوی خــوش بیشــههای کردســتان در ســپیدهدم
بارانــی! /چشــمانت دو چــراغ از طــا و آتشانــد /کبوتــرم! از طــا و آتــش /و گلنــار /کــه
در شــب تبعیدگاهــم میدرخشــند» (المجــد لألطفــال و الزیتــون /رســاله حــب إلیزوجتــی:
 .)۲۱۰ -۲۰۹نیــز ر.ک .مالئکــه و شــیاطین /بغــداد۷۴ -۷۳ :؛ بستانعائشــه /الــدرع،۵۳۲ :
کلمــات التمــوت ۱۲ /قصیــده إلیالعــراق ۳۳۹ :و ۳۴۱؛ کتابالبحــر/
البصــره۵۰۹ -۵۰۸ :؛
ُ
المعبــوده.۳۰۸ :
او گاه در شــعر ،عشــق بــه وطــن را چنــان بــا عشــق بــه فرزنــد درمیآمیــزد کــه انــگار
آن دو را از هــم بازنمیشناســد .زیبایــی تصویــر آنــگاه دوچنــدان میشــود کــه میگویــد:
«ای وطــنِ دور مــن!» و مــا نمیدانیــم کــه مخاطــب ،فرزنــد اوســت یــا وطنــش« :ای عشــق
نخســتینم /ای جویبــاری کــه بــه صحــرای مــن ،زندگــی میبخشــی /ای وطــنِ دور مــن /مــاه ِ
مــن! /ای کوچکتریــن فرزنــدم!» (أشــعار فیالمنفــی /الزنبــق والحریــه إلــی ولــدی ســعد:
.)۲۶۳
در ســایه ایــن عشــق ،انــگاره البیاتــی از وطــن ،فضایــی زنــده ،کام ـ ً
ا انســانی و فرهنگــی
و البتــه پرنشــاط اســت؛ شــهری کــه خورشــید همــواره از آن ســر بــر مــیآورد و ســاکنانش
قهرمانانــی هســتند کــه زنگهــا بــه افتخــار آنهــا بهصــدا درمیآینــد« :خورشــید در شــهر
مــن طلــوع میکنــد /و زنگهــا بــرای قهرمانــان بهصــدا درمیآینــد /معشــوقم مــرا بیــدار
میکنــد /... /در شــهر مــن جشــنهای عروســی برپــا میشــود /و زنگهــا بــرای قهرمانــان
بهصــدا درمیآینــد» (کلمــات التمــوت۱۴ /تمــوز .)۳۶۷ -۳۶۶ :در ایــن تصاویــر ،بهتعبیــر
میشــل کولــو (خطــاط ،)1392 ،شــاعر مــکان را توصیــف نکــرده؛ بلکــه تجســم کــرده و
وط��ن را در پرت��و ن��گاه عاطف��ی ش�خـصی و نگ��رش کامـ ً
ا رمانتیــک خــود ،بهگونــهای دیگــر
آفریدهاســت؛ منظــرهای یــا بــه تعبیــر نگارنــده ،انــگارهای ویــژه از وطــن آفریدهاســت کــه هــم
معن��ای خ��اص و ه��م شکــل وی��ژهای دارد؛ زی��را از ن��گاه خاص��ی ،از دریچ��ه عشــق ،نگریســته
شدهاســت.
 -۲ -۱وطن :زیستگاه همه همزبانان
دشــواریهای زندگــی قــوم عــرب ،بهویــژه در نیمــه دوم قــرن بیســتم و مهمتــر از همــه،
وضعیــت دردنــاک فلســطین ،باعــث شــد کــه شــعر برخــی از شــاعران عــرب ،ترجمــان زندگی
رنجبـ�ار ملـ�ت عـ�رب گـ�ردد؛ شـ�عری کـ�ه منتقـ�دان ،آن را «وجـ�دان اجتماعـ�ی» میخواننـ�د
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(ضیــف۲۹۷ :۱۹۷۱ ،؛ رجایــی .)۲۲۲ :۱۳۷۸ ،البیاتــی ،کامــ ً
ا انســانی ،بــه مــکان و ازجملــه
وطــن و مفهــوم وطــن و هموطــن مینگــرد و از ایــنرو ،مرزهــای مکانــی را درمینــوردد،
پارههــای ســرزمینیِ پراکنــده از حیــث جغرافیایــی؛ امــا یکپارچــه از حیــث پیوندهــای زبانــی،
روحــی و فرهنگــی را در جهــان شــعرش ،کنــار هــم قــرار میدهــد و فاصلههــای ظاهــری
را ازمیــان برمــیدارد؛ او یافــا ،مصــر ،دمشــق و الجزایــر را در مقــام وطــن خــود میســتاید و
بــا مــردم آن ســرزمینها ،همچــون ملــت و هموطنــان خویــش همــدردی میکنــد .البیاتــی
ایــن ســرزمینها را "وطــن عربــی" ،مردمانــش را "ملــت عربــی" و هویــت یکپارچــه آن
را "وطــن بــزرگ" خــود میدانــد و شــکوهمندی را از آن شــهیدان و سختکوشــان آن
میدانــد« :شــکوه از آن شــهیدان و زنــدگان ملتــم بــاد /و از آن سختکوشــان پارهپــاره شــده/.../
و از آن رزمنــدگان در مرزهــای وطــن بزرگــم - /اردوی عــرب و رهایــی( »-المجــد لألطفــال
والزیتــون /رســاله)۱۹۵ :؛ «اینــک زیــر آســمان وطــن عربــی غارتشــده /زانــو میزنــم /و
در چهــره شــاهان نفــت بیابانــی بمــب میافکنــم» (مملکهســنبله /تأمــات فیالوجهاآلخــر
للحــب.)۴۲۸ :
در ســرودی بــرای ســوریه ،آنرا وطــن ایمــان ،وطــن زخمهــا و وطــن مــردان میخوانــد؛
خــود را از نگاهبانــان آن و مبــارزان عــرب را ســازندگان تاریخــی طوالنــی از نبــرد در ایــن
وطــن میشــمارد:
چشــمانم در چشــمان توســت ،ای وطــن ایمــان و نبــرد /و آتــش در قلبــم و ســاح در دســتم/
مرزهایــت را پــاس مــیدارم از زنبــوران کوچــک /ای وطــن زخمهــا /مــن آواز میخوانــم،
و زخــم /آســمان شــهرم را رنگیــن میکنــد (المجــد لألطفــال والزیتــون /أغنیــه إلیســوریا:
.)۲۲۷ -۲۲۶

واژگان شــعرش را همچــون پرســتوها بهســوی هموطنــان مصــری و نویســندگان آن
ســرزمین ،بهپــرواز درمــیآورد .او مصــر را "عشــق مــن" خطــاب میکنــد و بــرای فرزنــدان
آن ،ســرود پیــروزی ســر میدهــد:
و آوازهــا پرمیگشــایند /هماننــد پرســتو بــر فــراز آوردگاه /ای پیراهــن خونیــن /ای انقــاب
شــعلهور مــا /ای چراغهــای زندگــی پیــشِرو /ای پیراهنهــای یــاران پیــروز مــن /بــرای
توســت کــه قلــب پیــروز میخوانــد /.../ســرزمین زهــران و گریــهگاه امصابــر /و حمایــل
ســرخی از نیــل کــه بــر شــاعر افکنــد (المجــد لألطفــالوالزیتــون /کلماتالمجنحــه إلیالکتــاب
مصرییــن.)۲۳۷ -۲۳۶ :

البیاتــی ،جمیلــه بوپاشــا ،زن مبــارز الجزایــری را "خواهــر شــهیدم" میخوانــد و بــه
او زادهشــدن واژگانــی ســرکش را نویــد میدهــد (کلمــات التمــوت /المســیح الــذی أعیــد
صلبــه )۳۶۱ -۳۵۹ :و جمــال عبدالناصــر را سرمشــق جوانــان وطــن خویــش مینامــد و
شــعری امیدبخــش بــه او تقدیــم میکنــد:
در روســتای دوردســت سرســبز مــا /،در عــراق /،در وطــن دارهــای ســیاه /و شــب و
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زندانهــا /و مــرگ و تباهــی /پســران بــرادرم بــه نــام تــو ســخن میگوینــد /.چشــمان فــدای
تــو بــاد /ای بخشــنده بهــار بــه بیابانهــا /و بارنــده بارانهــا بــه روســتای سرســبز مــا /.بــه
ـه مردمــان پســت
نــام تــو جمــال /شــنیدم کــه پســران بــرادر کشتهشــدهام -/بــا ســرب گلولـ 
در عــراق /-بــه نــام تــو ســخن میگوینــد (المجــد لألطفــالوالزیتــون /أغنیــه منالعــراق
إلیجمالعبدالناصــر.)۱۹۲ -۱۹۱:

خطــاب بــه کــودکان یافــا از وطــن بــزرگ خــود چنیــن ســخن میگویــد« :ای بــرادران
خودســوخته مــن بهســوی فــردا ،/زیــر ســتارگان /ای خالقــان عشــق بــزرگ /و نــان و گلهــا/
ای کــودکان ســرگردان یافــا /در مرزهــای وطــن بــزرگ مــن /مــن پیوســته اینجــا ســرود آفتــاب
را میســرایم ،ســوزان» (المجــد لألطفــالوالزیتــون /رســاله.)۱۹۵ :
ایــن تصویــر از وطــن و اصــ ً
ا اینگونــه از نــگاه بــه مفهــوم وطــن را در پرتــو همــان
پیونــدی کــه نقــد جغرافیایــی میــان ادبیــات و مــکان /فضــا نشــان میدهــد و بــه تعبیــر
روشــنتر در پرتــو همــان دیالکتیــک ادبیــات -فضــا -ادبیــات در بیــان و دیــدگاه وســتفال،
بهتــر میتــوان درک کــرد :وطــن بــزرگ البیاتــی ،مفهومــی کام ـ ً
ا فرهنگــی و انســانی دارد و
نــه مفهومــی جغرافیایــی و ســرزمینی در معنــای خــاک و طبیعــت و کــوه و رود و دریــا.
 -۳ -۱البیاتی و جهانوطنی
جهانوطنــی ،بهویــژه جهانوطنــی رمانتیــک ،نگرشــی اســت کــه از مرزهــای جغرافیایــی
و سیاســی درمیگــذرد و پیوندهــای فکــری ،فلســفی ،فرهنگــی و انســانی را مــاک یکپارچگــی
ملتهــا میدانــد و مثـ ً
ا معتقــد اســت کــه بــه اروپــای قــرون وســطی" ،مســیحیت" ،بــه اروپای
دوره رنســانس" ،اومانیســم" و بــه اروپــای قــرن هجــده" ،فلســفیگری" ،هویــت یکپارچــه داده
و بــر آن روح یکســانی حاکــم کردهاســت (گویــارد .)۲۰ :۱۳۷۴ ،ناگفتــه پیداســت کــه در بــاور
معتقــدان بــه جهانوطنــی ادبــی (از گونههــای شــاخص جهانوطنــی) ،ادبیــات بهعنــوان
عنصــر پیونددهنــده ،شــاعران و نویســندگانی از زبانهــا ،نژادهــا و ســرزمینهای مختلــف
را در یــک قلمــرو (قلمــرو ادبیــات) کنــار هــم قــرار میدهــد .البیاتــی را میتــوان شــاعری
جهانوطــن دانســت کــه بــاور و نــگاه جهانوطنــی ،شــعرش را گاه کامــ ً
ا بیســرزمین و
بــه تعبیــر دقیقتــر ،جهانــی و انســانی ساختهاســت؛ بــا ایــن توضیــح کــه «انقــاب ،مبــارزه و
درسرداشــتن شــور مبــارزه در راه آزادی و عدالــت» ،عنصــر پیونددهنــدهای اســت کــه در شــعر
او ،آدمهــا را از سراســر جهــان و فــارغ از همــه شــاخصههای ســرزمینی ،زبانــی و فرهنگــی،
کنــار هــم و در یــک وطــن و ســرزمین (ســرزمین مبــارزان راه آزادی و انقالبیــون) قــرار
دادهاســت .نــگاه متفــاوت او بــه عنصــر فضــا /مــکان ،باعــث شدهاســت در شــعرش وطــن،
بیمــرز باشــد و از زادگاهــش در بغــداد آغــاز شــود ،از ســوریه (حلــب و دمشــق) ،یافــا ،مصــر،
الجزایــر ،ایــران ،اســپانیا ،برلیــن ،پاریــس و ورشــو بگــذرد و در پهنــه گیتــی گســترده شــود .بــا
همیــن نــگاه بــه مــکان /وطــن اســت کــه او مبــارزان و انقالبیــون پاریــس را بــرادران خــود
و ســوزان پاریســی را کــه معصومانــه جــان میســپارد دختــر خویــش میخوانــد؛ بیهیــچ
احســاس بیگانگــی و توجــه بــه تفــاوت مذهــب و نــژاد و زبــان و ملیــت« :صــدای تــو در شــب
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پاریــس مــرا میخوانــد :بیــا /و پرچــم کهنــه قیــام مــا" /:آزادی ،عدالــت و برابــری" /بــه خــون
بیگناهــان آلــوده شــد /.../و ســربازا ِن آن ســوی خــط آتــش؛ زخمــی و نومیــد" /.ســوزان"،
دختــرک مــا ،میمیــرد در شــب پاریــس» (أباریقمهشــمه /فیــت میــن.)۱۲۵ :
در هرجــای جهــان کــه مبــارزی انقالبــی یــا آزادیخواهــی بهپاخیــزد ،البیاتــی هموطــن او
میشــود و آن نقطــه از جهــان وطــن او ،حــال میخواهــد مادریــد باشــد یــا شــیکاگو؛ تهــران
باشــد یــا بغــداد:
بــر دروارههــای مادریــد ،زمانــی دراز منتظــر تــو ماندیــم /و بــرای چشــمانت ،ای یار خورشــید!/
کشــتزاران را خضــاب بســتیم /،زمیــن بازارهــای کهنــه تهــران را فــرش کردیــم /،در محلههــای
ویــران شــیکاگو خــار و خاشــاک خوردیــم /و منتظــرت ماندیــم /و زیــر پرچــم یارانــی دیگــر-/
ماننــد تــو /-تاریــخ را و کلمــات را میســاختیم (المجــد لألطفالوالزیتــون /رفاقالشــمس:
.)۲۱۲ -۲۱۱

عشــرون قصیــده مــن برلیــن ســرودههایی اســت در حمایــت از مبــارزان برلیــن .در ایــن
اشــعار ،شــاعر ،مبــارزان کشتهشــده در برلیــن بهدســت فاشیســتها را بــرادر خــود میدانــد
و بــا انتخــاب تعبیــر "بــرادر انســان مــن" اعــام میکنــد کــه بــا هــر انســان مبــارز مظلومــی،
در هــر جــای جهــان ،بــرادر و هموطــن اســت (عشــرون قصیــده منبرلیــن /إلیالقتیــل رقــم
۳۱۲ -۳۱۱ :۸؛ همــان :سبعســنابل .)۳۱۴ -۳۱۳ :او بــه کــودکان برلیــن عشــق مــیورزد،
بــرای چشــمان آبیشــان میمیــرد و آنهــا را نمــاد صلــح میشــمارد« :میمیــرم بــرای
خوشــههای نــور /در کلیســایی /کــه دعــای آن برپــا میشــود /.بــرای کودکانــت /ای برلیــن!/
بــرای چشــمان آبــی و صلــح /میمیــرم بــرای کاســه شــیر داغ» (عشــرون قصیــده منبرلیــن/
برلیــن فیالفجــر .)۳۱۶ :البیاتــی تهــران را بلنــد واالمقــام میخوانــد و آن را نهتنهــا خانــه
خویــش ،کــه مــادر خویــش میدانــد« :بــدرود ای تهــران /ای عالیمقــام! /خانــهام بــدرود/.
مــادرم بــدرود» (أشــعار فیالمنفــی /الرجلالــذی کانغنــی.)۲۸۱ :
وطنســرودههای او ،ماننــد شــعر رمانتیکهــا -تبعیدیانــی کــه در آرزوی وطــن میســوزند
(هــاوزر ،۱۳۷۷ ،ج  -)۸۲۵ :۳سرشــار اســت از غــم دوری از وطــن و احســاس تلــخ همهجــا و
همیشــه غریببــودن .ایــن احســاس ،برخاســته از سرشــت همیشــه و همهجــا نــاآرام اوســت؛
او ،گاه حتــی در وطــن خویــش هــم غریــب و نــاآرام اســت .البیاتــی ،کــه ســالها دور از
عــراق ،ســرگردان و خانهبــهدوش زیستهاســت ،در غربــت ،شــکوهآمیز یــادآور میشــود کــه
اینــک بهخاطــر چشــمان وطــن /معشــوق ،بیدرکجــا و تنهاســت:
بغــداد ای شــهر ســتارگان /و خورشــید و کــودکان و انگــور /و تــرس و انــدوه! /کــی آســمان
آبــیات را خواهــم دیــد؟ /.../ای وطــن دور مــن! /بهخاطــر توســت کــه ســرگردانم /بهخاطــر
چشــمان توســت کــه تنهایــم /در ایــن گــرداب ســیاه /در ایــن بارانهــا (أشــعار فــی المنفــی/
موالبغــدادی .)۲۵۵ -۲۵۴ :نیــز ر.ک .النــار والکلمــات /لمــاذا نحــن فیالمنفــی۴۳۱ -۴۳۰ :؛
کلمــات التمــوت /قصائــد مــن فیینــا (الطریــد).۳۷۶ :
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 -۲اخوانثالث
 -۱ -۲معشوقانگاری وطن
اخوانثالــث را بهراســتی بایــد از آن عاشــقان حرفــهای وطــن دانســت کــه هرچــه را
بخواهنــد عاشــقش شــوند ،ابتــدا بــه وطــن تبدیــل میکننــد ،بعــد عاشــقش میشــوند .البتــه
او از ایــن وطــن /معشــوق عزیــزش ،تعریــف و تصویــر مشــخصی نــدارد؛ انــگار آن را در
خــواب دیدهاســت ،در رؤیاهــای دور و غریــب روزگارآلــود (ابراهیمــی.)۷۸ -۷۷ :۱۳۷۹ ،
عشــق بــه وطــن ،اخــوان را بــه گذشــته شــکوهمند آن عالقهمنــد و گذشــتهگرا کردهاســت؛
ایــران اخــوان ،ایــران دیروزهــای شــکوهمندی اســت کــه چشــم روزگاران را خیــره میکــرد.
از اینروســت کــه اخــوان همــواره در حــال موییــدن بــر نعــش عزیــزی اســت کــه قهرمــان
روزگاران که�نـ ب��وده و این��ک ،ی��ارای برخاس��تنش نیس��ت« :نعــش ایــن شــهید عزیــز /،روی
دســت مــا ماندهســت /.روی دســت مــا ،دل مــا /،چــون نــگاه نابــاوری بــه جــا ماندهســت/.
ایــن پیمبــر ،ایــن ســاالر /،ایــن ســپاه را ســردار /،بــا پیامهایــش پــاک /،بــا نجابتــش قدســی/
ســرودها بــرای مــا خواندهســت» (از ایــن اوســتا /نوحــه.)۹۳ -۹۱ :
وطــن اخــوان ،در آتــش بیــداد داخلــی و غــارت پیاپــی بیگانــگان میســوزد و تمــام
اندوختههایــش بــر بــاد مــیرود .او کــه تنهاســت ،میکوشــد آتــش را فرونشــاند؛ امــا میبینــد
کــه روح و جانــش در ایــن آتــش هستیســوز میســوزد و دشــمنان موذیانــه ،لبخنــد پیــروزی
میزننــد« :خانــهام آتــش گرفتهســت ،آتشــی جانســوز /.../.مــن بــه هرســو مــیدوم گریــان ،در
لهیــب آتــش پُــردود؛ /وز میــان خندههایــم ،تلــخ /،و خــروش گریــهام ناشــاد /،از درون خســته
ســوزان /،میکنــم فریــاد ،ای فریــاد! ای فریــاد! /خانــهام آتــش گرفتهســت ،آتشــی بیرحــم
(زمســتان /فریــاد.)۸۶ -۸۴ :
عشــق و عالقــه اخــوان بــه گذشــته ،قصههــا ،قهرمانــان و هرآنچــه کهــن اســت و از
ـده طوفانــی از نفریــن و نفــرت ،نســبت بــه برخــی
ایــنرو از اصالــت برخــوردار ،ســبب شـ 
از مظاهــر تمــدّ ن نــو؛ ازجملــه تلویزیــون کــه بــه بــاور او جــای نقــاالن و قهرمانــان کهــن را
گرفتهاســت ،در دل داشــته باشــد:
جعبــه جــادوی طــرار فرنــگان همچنــان گــرم

در دلــش طوفانــی از نفریــن و نفرتهــا/،
فسونســازی /و پراکنــدن فریــب و ُچربکانــدازی" /:راســتینِ چنــد و چونهــا بشــنو از نقــال
امروزیــن /قصــه را بگــذار /،قهرمــان قصههــا بــا قصههــا مردهســت / .../.ای شــمایان دوســتدار
مردگانیهــا /،دیگــر اکنــون زندگــی مــا ،زنــده مایانیــم /مــا ،کــه میبینیــد و میدانیــد /مــا ،کــه
میگوینــد و میخوانیــد /و ای شــمایان دوســتدار پهلوانیهــا /،ســام نیــرم ،زال زر ماییــم/،
رســتم دســتان و ســهراب دالور نیــز /،مــا فرامرزیــم ،مــا بــرزو /شــهریار نامگســتر نیــز" (در
حیاط/...خــوان هشــتم و آدمــک .)۹۱ -۹۰: 2

در مجموعــه تــو را ای کهــن بــوم و بــر دوســت دارم ،بــرای وطــن باســتانی خــود آبادانــی و
ســربلندی آرزو میکنــد« :ای وطــن آبــاد مانــی ،ســربلند ،آزاد مانــی /گرچــه بهــر مــن نــداری،
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کلبــهای ،کاشــانهای هــم / .../عمــر و جــان کــردم نثــارت ،عاشــقم دیوانــهوارت /عاشــقی دیوانــه
چــون مــن نیســتت ،فرزانــهای هــم» (تــو را ای کهــن /...ای وطــن.)۸۵ :
در ش��عر «ت��را ای کهــن بوــم و ب��ر دوس��ت دارم» ،در پایــان هــر بیــت بــا ردیــف «دوســت
دارم» ،عش��قش را ب��ه یکای��ک نشــانهای وطنــ آش��کار میســازد .بــه بــاور وی اگــر قــرار
باشــد در ایــن دنیــای پــوچ و فانــی دل بــه چیــزی بســت ،آن تنهــا وطــن اســت و بــس؛ وطــن
آفریننــده مــردان بــزرگ

کهــن؛ امــا جاویــد و برنــا ،گرانمایــه و دیرینهســال کــه زادبــوم و
تاریـ�خ اس��ت و بهراس��تی شایس�تـه عش��قورزیدن« :ز پــوچ جهــان هیــچ اگــر دوســت دارم/
تــرا ،ای کهــن بــوم و بــر دوســت دارم /تــرا ،ای کهــن پیــر جاویــد برنــا /تــرا دوســت دارم ،اگــر
دوســت دارم» (تــو را ای کهــن /...تــو را ای کهــن بــوم و بــر دوســت دارم.)۱۵۷ :
« -۲ -۲بــاغ بیبرگــی»« ،شــهر سنگســتان» و «مزارآبــاد» ،انگارههــای برجســته وطــن
در شــعر اخــوان
آیینــه ســرخی شکســته اســت کــه هــر ایرانــی ،خــودش و تمــام

وطــن اخــوان گاه
حســرتها و آرزوهایــش را در آن میبینــد؛ بــا تمــام خــوب و زشــتش .ایــن آیینــه تمامنمــای
احــوال را ،بیگانــگان بــه خــاک و خــون کشــیدهاند و اینــک شکســته و شکســتخورده،
بیهیــچ التیامــی در دل اعصــار فروافتادهاســت« :میهنــم آیینــهای ســرخ اســت /بــا شــکافی
چنــد ،بشکســته /،کــه نخواهنــد التیامــی داشــت /زانکــه قابــی گردشــان را بــا بســی قالبهــا
ـه بزرگــی ،راههــای رودهــا مســدود بــر آن ،مانــده ،پیوســته /.میخــورد از
بســته /مثــل دریاچـ 
مایــه تــا گــردد کویــری خشــک /نمنمــک ،آهستهآهســته» (ســال دیگــر /...مــار قهقهــه.)۶۳ :
او امیدی به رهایی وطن ندارد؛ چراکه ِگرد آن را بال فراگرفتهاست:
ازیــن ســو ،ســوی خفتنــگاه مهــر و مــاه ،راهــی نیســت /بیابانهــای بیفریــاد و کهســاران خــار
و خشــک و بیرحــم اســت /.و زآنســو ،ســوی رســتنگاه مــاه و مهــر هــم ،کــس را پناهــی
نیســت /.یکــی دریــای هــو ِل هایــل اســت و خشــم توفانهــا /.ســدیگر ســوی تفتــه دوزخــی
پُرتــاب /.و آن دیگــر بسـ ِ
ـیط زمهریــر اســت و زمســتانها /.رهایــی را اگــر راهیســت /،جــز
راهــی کــه رویــد زان گلــی ،خــاری ،گیاهــی نیســت (از ایــن اوســتا /قصــه شــهر سنگســتان:
.)۱۸

وطــنِ اخــوان را قــوم جــادوان و غارتگــران بــه تــاراج بردهانــد و او دیگــر آن را شایسـ 
ـته
ســتودن نمیدانــد؛ مــردان و انســانهای زنــدهای در آن نیســتند تــا اخــوان بدانهــا افتخــار
کنــد ،همــه ســرد و ســنگ شــدهاند و او ،شــهریار دریغاگــوی شــهر سنگســتان ،از ایــن پــس
تنهــا کاری کــه از دســتش برمیآیــد ،ایــن اســت کــه مرثیهگــوی آن باشــد:
شــبی دزداندریایــی / .../بــه شــهرش حملــهآوردنــد ،و او ماننــد ســردار دلیــری نعــره زد بــر
شــهر –« /:دلیــران مــن! ای شــیران /زنــان! مــردان! جوانــان! کــودکان! پیــران! /»-و بســیاری
دلیرانــه ســخنها گفــت ،امــا پاســخی نشــنفت /.اگــر تقدیــر نفریــن کــرد یــا شــیطان فســون،
هــر دســت یــا دســتان /،صدایــی برنیامــد از ســری ،زیــرا همــه نــاگاه ســنگ و /ســرد گردیدنــد
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(از ایــن اوســتا /قصــه شــهر سنگســتان.)۲۲ -۲۱ :

ایــن وطــن کــه یــادگاری اســت از دیــروز پُررونــق و صفــا ،وطنــی اســت تنهــا ،غمگیــن و
نومیــد کــه دل بــه آمــدن هیــچ بهــاری خــوش نکــرده و جــاودان در خـ ِ
ـواب پاییــز ماندهاســت؛
بــاغ بیبرگــی اســت ،سرشــار از تناقــض و تضــاد:
بــاغ بیبرگــی /،روز و شــب تنهاســت /،بــا ســکوت پــاک غمناکــش /.../.بــاغ نومیــدان /،چشــم
در راه بهــاری نیســت / .../.داســتان از میوههــای ســر بــه گردونســای اینــک خفتــه در تابــوت/
پســت خــاک میگویــد /.بــاغ بیبرگــی /خنــدهاش خونیســت اشــکآمیز /.جــاودان بــر
اســب یالافشــان زردش میچمــد در آن /پادشــاه فصلهــا پاییــز (زمســتان /بــاغ مــن-۱۶۶ :
.)۱۶۷

در "آواز چگــور" ،بــه نوحهســرایی بــر یادهــای گذشــته و وطــن دیــروز میپــردازد و
غمگیــن و آهســته ،رثــای عهــد و آییــن عزیــزش را میســراید .در ایــن ســروده ،روح مجــروح
قبیلــه او بــا تمــام طــور و طومــار غــم قومــش حضــور دارد (از ایــن اوســتا:

و ســیاهپوش
.)۵۹ -۵۸
وطــن او در کنــار وطــن دیگــران (بــاغ شــاد همســایه) باغــی پژمــرده ،بیبرگوبــار و
ـته نفریــن .اخــوان ،دلچرکیــن از احــوال امــروز ،از ســر
بیبهــار اســت؛ بینجابــت و شایسـ 
خشــمی برآمــده از احســاس محــض ،بیپــروای منطــق و خــرد و عقــل ،زبــان بــه نفریــن
وطــن میگشــاید:
روح بــاغ شــاد همســایه /مســت و شــیرین میخرامیــد و ســخن میگفــت / .../مــن نهــادم ســر
بــه نــرده آهــن باغــش /کــه مــرا از او جــدا میکــرد /،و نگاهــم مثــل پروانــه /در فضــای بــاغ او
میگشــت /،گشــتن غمگینپــری در بــاغ افســانه /.../.بــه عــزای عاجلــت ای بینجابــت بــاغ/،
بعــد از آنکــه رفتــه باشــی جــاودان بــر بــاد /،هــر چــه ،هرجــا ابــر خشــم از اشـ ِ
ـک نفــرت بــاد
آبســتن /همچــو ابــر حســرت خاموشــبار مــن /.ای درختــان عقیــم ریشــهتان در خاکهــای
هرزگــی مســتور /،یــک جوانــه ارجمنــد از هیــچ جاتــان ُرســت نتوانــد (از ایــن اوســتا /پیوندهــا
و بــاغ.)۱۰۰ -۹۸ :

وطنــی کــه سراســر مــزار شــهیدان راه وطــن و آزادی اســت؛ بهراســتی مزارآبــاد اســت،
بیهیــچ بهــرهای از حیــات و ســرزندگی ،بهویــژه پــس از کودتــا و گریــز فرادســتان و گرفتــاری
فرودســتان ،آنــگاه کــه آبهــا از آســیا میافتــد و ماندههــا کــه ناشــریفانندِ ،خ ّفــت را تــاب
میآورنــد ،وطــن دیگــر قهرمانــی نــدارد کــه بتــوان بــه او افتخارکــرد؛ قهرمانــان رفتهانــد:
در مزارآبــاد شــهر بیتپــش /وای جغــدی هــم نمیآیــد بــه گــوش /.دردمنــدان بیخــروش
و بیفغــان /.خشــمناکان بیفغــان و بیخــروش/.آههــا در ســینهها گــم کــرده راه /،مرغــکان
سرشــان بــه زیــر بالهــا /.../.آن کــه در خونــش طــا بــود و شــرف /شــانهای بــاال تکانــد و
جــام زد /.چتــر پوالدیــن ناپیــدا بــه دســت /رو بــه ســاحلهای دیگــر گام زد /.در شــگفت از
ایــن غبــار بیســوار /خشــمگین ،مــا ناشــریفان ماندهایــم /.آبهــا از آســیا افتــاده؛ لیــک /بــاز
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مــا بــا مــوج و طوفــان ماندهایــم (آخــر شــاهنامه /کاوه یــا اســکندر.)۲۶ -۲۲:

در همــه ایــن ســرودههای مشــهور ،رابطــه میــان ادبیــات و مــکان /فضــا ،همــان رابطـ 
ـه
ویــژه و محکم��ی اس�تـ ک��ه وس�تـفال آن را مبتنـ�ی بـ�ر دیالکتیـ�ک فضـاــ ادبیـ�اتـ فضـ�ا میدانـ�د
و معتقــد اســت همیــن رابطــه پویــا و همیشــه برقــرار ادبیــات -فضــا اســت کــه موجــب
وســیله فضــا دگرگــون شــود

میشــود تصویــر فضــا بهوســیله ادبیــات و تصویــر ادبیــات به
(نامورمطلــق .)52 :1392 ،در ایــن تصاویــر شــعری ،فضــا /مــکان (وطــن) ،در پرتــو نــگاه
عاطفــیِ (خشــم ،انــدوه ،مهــر ،یــأس ،تــرس و دلهــره) اخوانثالــث ،کامـ ً
ا دیگرگونــه تجســم
همــه ابعــاد عاطفــی وجــودش گــره

و تصــور شدهاســت و انگارههــای او از وطــن ،بــا
خوردهاســت؛ وطــن (فضــا /مــکان) ،تمامــ ًا آن چیــزی اســت کــه عاطفــه و احســاس او در
ا بههمیــن ســبب اســت کــه خــودِ
نظــرش مجسـ�م ک��رده اس��ت و ن��ه چی�زـی دیگـ�ر .اصــ ً
اخــوان هــم آنگاه کــه مثــ ً
ا ایــن "مزارآبــاد" را بــا دیــروزش میســنجد ،بــاور نــدارد کــه
ایــن همــان وطــن اســت؛ نکنــد آن پهلوانهــا و پهلوانیهــا کــه بــه آنهــا بــاور داشتهاســت،
همــه فریــب و دروغ بودهانــد؛ نکنــد حقیقــت همیــن حالوهــوای اکنــون اســت و حکایــت
آنچــه از روزگاران کهــن ملتــش دیــده و شــنیده ،خــواب و خیالــی بیــش نبودهاســت« :آنچــه
میدیدیــم و میدیدنــد /بــود خوابــی ،یــا خیالــی بــود؟ /.../راســتی را آن چــه حالــی بــود؟/
دوش یــا دی ،پــار یــا پیــرار /،چــه شــبی ،روزی ،چــه ســالی بــود؟ /راســت بــود آن رســتم
دســتان /یــا کــه سـ 
ـایه دوک زالــی بــود» (آخــر شــاهنامه /جراحــت.)۱۳۰ -۱۲۸ :
زده ،بــه مشــعلی خامــوش میمانــد؛ جویــی غریــب و بــیآب کــه
ایــن وطــن غــارت 
در گوشــهای از هســتی افتــاده اســت .ســالها چشــمانتظار ســایه ابــری و قطــره بارانــی
مانــده؛ امــا امیــدش همــواره بــه یــأس بــدل شدهاســت .اخــوان بــا یادکــرد روزگار صفــا و
ســرور ایــن جویبــار ،بــا آن همــدردی میکنــد« :ویــن جــوی خشــک ،رهگــذر چشــمهای کــه
نیســت /،در انتظــار ســایه ابــری و قطــرهای /... /،در ایــن سیاهدشــت ،پریشــان و ســوتوکور/.
آه ای غریــب تشــنه! /چــه شــد تــا چنیــن شــدی /،لبهــا پریدهرنــگ و زبــان خشــک و
چاکچــاک /،رخســاره پُرغبــار از ســالهای دور» (زمســتان /مشــعل خامــوش.)۹۱ -۸۷ :
اخــوان از ســر نومیــدی ،امیدهــای آمــده را میتارانــد و از آنهــا میخواهــد خــود را
وقــف ایــن محتضــر ننماینــد؛ چراکــه ایــن وطــن تــا جــاودان بــر بــاد رفتهاســت؛ گورســتانی
خامــوش اســت کــه بهــاران و مهتــاب بایــد از آن دور باشــند و طــراوت و نــور خــود را جایــی
دیگــر هزینــه کننــد:
حیــف از تــو ای مهتــاب شــهریور ،کــه ناچــار /بایــد بــر ایــن ویرانــه محــزون بتابــی /.../اینجــا
چــرا میتابــی؟ ای مهتــاب ،برگــرد /ایــنکهنهگورســتا ِن غمگیــن دیدنــی نیســت /جنبیــدن
خلقــی کــه خشــنودند و خرســند /در دام یــک زنجیــر زریــن دیدنــی نیســت /میخنــدی ،امــا
گریــه دارد حــال ایــن شــهر (زمســتان /بهمهتابــی کــه بــر گورســتان میتابیــد.)۶۸ -۶۶ :
نیز ر .ک :آخر شاهنامه /پیغام.۹۹ -۹۷ :

مطالعه بین رشتهای شعر مهدی اخوانثالث و عبدالوهاب البیاتی؛ تحلیل "انگاره" وطن 127 /

ایــن مزارآبــاد ویرانــهای اســت بهجامانــده از روزگارانــی کهــن و اخــوان چــون جغــدی
نشســته بــر ایــوان آن ،غریبانــه مویــه میکنــد (در حیــاط /...دریــن همســایه .)۶۳ :۱او شــیدای
ایــن «بــاغ بیبرگــی» اســت و ماننــد همــه آنــان کــه نــگاه رمانتیــک بــه وطــن و هویــت ملــی
دارنــد ،بــه اعتبــار گذشــته شــکوهمندش و هرآنچــه در گذشــته وطنــش بودهاســت ،بــا غــرور
مینگــرد و همــه را یکایــک برمیشــمارد تــا انســان امــروز بدانــد او چــه تاریخــی را پشــت
ســر نهادهاســت و اکنــو ِن پریشــانش را بــه خــواری ننگــرد .گویــی بــرای نــازِش بــه وطــن،
چیــزی نــدارد جــز گذشــتهای کــه همیشــه وطنــی فاتــح و شــوکتمند در آن حضــور دارد:
«مــا /فاتحــان قلعههــای فخــر تاریخیــم /،شــاهدان شــهرهای شــوکت هــر قــرن /.مــا /یــادگار
عصمــت غمگیــن اعصاریــم /.مــا /راویــان قصههــای شــاد و شــیرینیم» (آخــر شــاهنامه /آخــر
شــاهنامه.)۷۴ :
در ایــن تصاویــر شــعری یــا انگارههــای اخــوان از وطــن ،بــه تعبیــر گاســتون باشــار،
بین��ش شاــعر ،هــم از درک روابــط میــان ذهــن و جهــان اثــر پذیرفتــه و هــم بــر آن اثــر
گذاشتهاس��ت و او را بــه فهــم تــازه و دیگرگونــهای از فضــا /مــکان (اینجــا :وطــن) رســانده؛
درک و فهم��ی ک��ه بـ�ه انگارههـ�ای او از وط��ن ،هویــت بخشیدهاس��ت .او بـ�ا بهکارگیــری
تعابیــر «بــاغ بیبرگــی»« ،شــهر سنگســتان» و «مزارآبــاد» در توصیــف وطــن ،بــهنیکــی و
ـج
آشــکارا ،خشــم و انــدوه مفــرط؛ امــا فروخـ 
ـورده خــود را فریــاد زدهاســت؛ از ســر درد و رنـ ِ
نهــان ،بهخشــم و بــا بغضــی فروخــورده ،از آنچــه بــا تمــام وجــود شــیفته آن اســت ،بــه طعــن
و نفریــن ســخن گفتهاســت.
 -۳ -۲اخوانثالث و جهانوطنی
شــعر اخــوان از اشــاره بــه شــخصیتهای مبــارز و انقالبــی دیگــر ملــل ،خالــی نیســت؛
امــا ایــن اشــارهها ،در مقایســه بــا شــعر البیاتــی ،انــدک اســت؛ مثــ ً
ا اشــاره بهنــام تــاراس
بولبــا ،دختــر مبــارز فرانســوی کــه طــی قیامهــای انقــاب فرانســه کشــته شــد« :بــه آنجایــی
کــه میگوینــد روزی دختــری بودهســت /کــه مرگــش نیــز (چــون مــرگ تــاراس بولبــا /نــه
چــون مــرگ مــن و تــو) /مــرگ پــاک دیگــری بودهســت» (زمســتان /چاووشــی)۱۵۹ :؛ یــا
اشــاره بــه نــام لنیــن (سیاســتمدار) ،مارکــس (فیلســوف) و ماتســهتون (رهبــر و دبیــر حــزب
کمونیســت چیــن)« :لنیــن و مارکــس را بگــذار و بگــذر /ز هــر بیگانــه حتــی ماتســهتون» (تــو
را ای کهــن /...رســد روزی.)۲۷۷ :
گذشــته از ایــن ،اخــوان در مجموعههــای شــعرش ،تنهــا از ســه تــن از شــاعران یعنــی
الفونتــن ،مکنیــس و طــه حســین نــام بــرده و از شعرشــان بهــره بردهاســت :در توضیــح
بخــش داخــل گیومــه شــع ِر «و در آن چشــمههایی هســت /،کــه دایــم رویــد و رویــد گل
و بــرگ بلوریــن بــال شــعر از آن /.و مینوشــد از آن مــردی کــه میگویــد" /:چــرا بــر
خویشــتن همــوار بایــد کــرد رنــج آبیــاری کــردن باغــی /کــزآن گل کاغذیــن رویــد؟"»
(زمســتان /چاووشــی ،)۱۵۹ :در پاورقــی نوشــته اســت« :ایــن معنــی تکــهای اســت از یک شــعر
مکنیــس کــه دوســت ســفرکرده گرانقــدرم حســین رازی برایــم خوانــد» (اخــوان:۱۳۸۶ ،
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 .)۱۶۱در "چاووشــی" از مکنیــس (زمســتان /چاووشــی )۱۵۵ :و در سوگســرود هدایــت،
از کافــکا نــام بردهاســت (از ایــن اوســتا /روی جــاده نمنــاک )۵۳ :و در پایــان "داســتان
گــرگ و بــره" ،درودی بــر روان الفونتــن نثــار کردهاســت (تــو را ای کهــن بــوم /...داســتان
گــرگ و بــره .)۲۰۷ :یکبــار نیــز بــه شــعر طهحســین اشــاره کردهاســت :طهحســین طنــز
لطیفــی نهفتهاســت /در طــی چنــد واژه ،کــه زیبــا و درخورنــد /او هدیــه کردهاســت نهــال بــرآوری/
بــر جنگلــی ،کــه جملــه تنومنــد و بیبرنــد /از آنچــه ُجستنیســت ،نجوینــد غیــر عیــب /وز آنچــه
خوردنیســت ،فقــط غبطــه میخورنــد /بیــکارگان عاطــل و باطــل نشســتهای /کــز کارکــردن دگــران
رنــج میبرنــد (تــو را ای کهــن /...قطعــه.)۲۳۶ :

ب) اســتدالل :تبییــن یکــی از دالیــل شــکلگیری "انــگارۀ" وطــن در شــعر اخوانثالــث
و البیاتی
تحلیــل دادههــا در ایــن جســتار ،بــا تکیــه بــر پیشفــرض ارایهشــده در مقدمــه و برخــی
اشــارههای پراکنــده در بخــش پیشــین مقالــه انجــام میشــود :نــگاه اخوانثالــث و البیاتــی
بــه وطــن ،یــادآور نــگاه رمانتیکهــا بــه وطــن اســت و ایــن خــود یکــی از عوامــل مؤثــر در
پدیدآمــدن ایــن انــگاره از وطــن در شــعر آنهاســت .بــرای اثبــات ایــن ادعــا ،بهاختصــار ،نــگاه
ـویه دوم ایــن ویژگــی
رمانتیکهــا بــه وطــن را از نظــر میگذرانیــم :رمانتیســم( )۱بــه اقتضــای سـ 
متناقضنمایــش کــه هــم ســرآغاز انــزوای هنرمنــد در جامعــه اســت و هــم ســرآغاز پرداختــن
او بــه اجتمــاع و مســائل اجتماعــی ،بــا مــکان در مقــام وطــن ،زادبــوم و تعینــات فرهنگــی
و انســانی آن پیونــد دارد .نویســندگان پیشارمانتیســم (میانــه قــرن هجدهــم) نیــز بــه مظاهــر
فرهنگــی و انســانی وطــن از جملــه ســنتهای بومــی عالقهمنــد بودنــد (فورســت۱۳۸۰ ،
)۱۳۵:؛ ام��ا رمانتیکه��ا ای��ن ن��گاه را روزب��هروز و نس��ل ب��ه نس��ل ،وس��عت و عم��ق بیش��تری
بخشــیدند و بــه همــه مظاهــر وطــن ،بهویــژه مظاهــر انســانی و فرهنگــی آن پرداختنــد .رنــه
ولــک ،در تاریــخ نقــد جدیــد ،هنــگام توصیــف نگرشهــای نقــدی رمانتیکهــای آلمــان ،بــه
رویکردهــای وطنگرایانــه آنهــا و تغییــر رویکــرد نســلی آنهــا (نســل اول :رمانتیکهــای
ین��ا و هایدلبــرگ و نســل دوم :رمانتیکهــای بــزرگ) بــه وطــن اشــاره میکنــد و دربــاره راه و
ـته توتونــی خــود،
روش نســل دوم مینویســد« :همگــی بــه مطالعــه مبــادی پرداختنــد ،بــه گذشـ 
بــه ترانههــای قومــی ،قصههــای قومــی ،افســانهها ،نیبلونگنهــا ،اداهــا ،و بهطــور کلــی هــر
آنچــه میاندیشــیدند ،بومــی و آبــا و اجــدادی و کهــن و «آلمانــی» و محفــوظ از آفــت تمــدن
عصــر جدیــد اســت و بنابرایــن بــه بهبــود ملــت کمــک میکنــد .از اهــم دســتاوردهای ایــن
ـه ترانههــای قومــی آلمانــی ...و دیگــری داســتانهای
گــروه ،چــاپ دو اثــر بــود :یکــی مجموعـ 
پریــوار توســط دو بــرادر ،یاکــوب و ویلهلــم گریــم» ( ،۱۳۷۹ج  .)۳۲۸ -۳۲۷ :۲فورســت در
تبییــن تفــاوت ایــن دو رویکــرد مینویســد :رمانتیکهــای بــزرگ ،ضمــن توجــه بــه میــراث
ارزشــمندی کــه نســل اول رمانتیکهــا بــر جــای گذاشــته بــود (شــیفتگی شــدید نســبت بــه
امــر طبیعــی و ســاده و« ،)...گرایــش ملیگرایانــه نیرومنــدی را بــه ایــن میــراث افزودنــد.
همیــن گرایــش موجــب شــد تــا پژوهشهــا و مطالعــات محققانــهای در تاریــخ زبــان آلمانــی
(بهوســیله بــرادران گریــم) صــورت گیــرد و همچنیــن مجموعههــای متعــددی از افســانهها و
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ترانههــای محلــی آلمــان جمــعآوری شــود .ادبیــات عامیانــه همچــون نمونــه و الگویــی بــرای
نوشــتههای «رمانتیکهــای بــزرگ» بــهکار میرفــت» ( .)۷۲ -۷۱ :۱۳۸۰
اینگون��ه بهآرامــی در آرا و آثــار رمانتیکهــا ،وطــن از قامــت یــک قلمــرو جغرافیــای
طبیعــی (و ســرزمینی کــه فقــط زیســتگاه مشــترگ گروهــی از مــردم اســت و کــوه ،دریا ،دشــت
و رود دارد) بــه زیســتبوم انســان (انســانهایی کــه بــا هــم قصــه گفتهانــد ،شــعر ســرودهاند،
افتخــار آفریدهانــد ،اســطوره ســاختهاند ،قهرمــان و روایــت پهلوانــی آفریدهانــد ،خاطــره تلــخ
دارنــد و خاطــره شــیرین ،غــم دارنــد و شــادی ،درد دارنــد و راحــت و )...بــدل میشــود.
از ای��نرو میت��وان گف��ت ،نـ�گاه رمانتیکه��ا بـ�ه م��کان در مقــام وطــن و مکانمنــدی آثــار
ادبــی و هنــری آنهــا ،چنــد وجــه دارد .۱ :میهنپرســتی عاشــقانه .۲ ،شــیفتگی بــه ادبیــات
ـته وطــن،
ملــی و ســنتهای بومــی و قومــی .۳ ،نــگاه نوســتالژیک (از ســر دلتنگــی) بــه گذشـ 
 .۴تــاش بــرای گــردآوری ترانههــا ،قصههــا ،افســانهها و متلهــای قومــی و بهکارگیــری
آنهــا در خلــق آثــار ادبــی ،چــه در حــد تلمیــح و اشــاره و چــه بهصــورت بازآفرینــی و
اقتبــاس و ...و .۵بــاور عمیــق بــه جهانوطنــی( )۲و مشــخص ًا جهانوطنــی ادبــی ،بــا حفــظ
جایــگاه ادبیــات و میــراث فرهنگــی و ادبــی ملــی خــودی(.)۳
البتــه در ایــن بخــش و در ذکــر ایــن اســتدالل ،بــه ایــن دو نکتــه بســیار مهــم نیــز توجــه
شدهاســت کــه:
 آنچــه در اروپــا رمانتیســم خوانــدهشــده ،نــه بهاعتبــار مبانــی اجتماعــی و فلســفیاش ونــه بهاعتبــار نظریههــای ادبــیاش و نــه حتــی بــه اعتبــار نمونههــای هنــریاش ،در تاریــخ
فرهنــگ مــا تحقــق نیافتهاســت؛ امــا گاهــی بهناچــار پذیرفتهایــم در بعضــی از گرایشهــای
میــرزاده عشــقی ماننــد «ســه تابلــو مریــم»« ،افســانه»ی نیمــا و بعضــی از منظومههــای شــهریار،
رمانتیســم ادب فارســی پیداســت (شــفیعیکدکنی۵۰۶ :۱۳۹۰ ،؛ همــان .)۵۰ :۱۳۸۳ ،همیــن
دوره تحــول را از ســر گذرانــده اســت :الــف.
گرایــش شــکلی و ناپختــه بــه رمانتیســم ،ســه 
عصــر مشــروطه ( ،)۱۳۰۰ب .عصــر رضاشــاه ( )۱۳۲۰ -۱۳۰۰و ج .دهههــای بیســت و ســی
(جعفــری .)۲۵ :۱۳۸۶ ،در میــان ایــن ســه دوره ،دوره اول چــون نتیجــه تحــوالت فکــری (گریز
از ســنت) و اجتماعــی (انقــاب مشــروطه) عصــر اســت ،بــه ایــن مکتــب ادبــی نزدیکتــر
اســت .پــس از شکســت انقــاب مشــروطه و تســلط اســتبداد مطلقــهای کــه هیچگونــه انتقــادی
را برنمیتابیــد ،روشــنفکران ایرانــی ،در گریــز از بنبســتی بیدادگرانــه ،یــا خودکشــی کردنــد
و یــا بــه دنیــای گذشــته پنــاهبردنــد (میرعابدینــی.)۹۸ -۹۷ :۱۳۸۳ ،
 دوران جنبــش رمانتیســم در ادبیــات عربــی ،بــه لحــاظ زمانــی ،چنــد برابــر ادبیــات فارســیاســت و چهرههــای درخشــانی کــه در حــوزه رمانتیســم عربــی ظهــور کردهانــد و بعضــی
از آنهــا ماننــد جبــران خلیــل جبــران شــهرتی جهانــی یافتهانــد ،بــا نماینــدگان رمانتیســم در
ایــران طــرف مقایســه نیســتند (شــفیعیکدکنی .)۴۷۳ :۱۳۹۰،شــعر رمانتیــک عــرب در فاصلــه
دو جنــگ جهانــی ،تقلیــدی مسخشــده از شــعر رمانتیــک غــرب بــود .بعــد از جنــگ جهانــی
دوم ،رنــج انســان عربــی ،بــههمــراه آمــال ،آرمانهــا ،دردهــا ،نگرانیهــا و غربتــش در شــعر
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رمانتیــک تبلــور یافــت .پیشــگامان آن عبارتانــد از :بــدر شاکرالســیاب ،نازکالمالئکــه و
عبدالوهابالبیاتــی در عــراق و انورالعطــار در ســوریه و صــاح عبدالصبــور در مصــر (رجایــی،
 .)۲۲۲ :۱۳۷۸مازنــی ،عبدالرحمــان شــکری و عقــاد تحتتأثیر شــعر انگلیســی و نقد انگلیســی،
بهویــژه دیــدگاه رمانتیکهــا ،مدعــی شــعری بودنــد کــه قبــل از هــر چیــز ،درونگــرا و
شــخصی بــود .ایــن مســأله تــا حــدی از آنجــا سرچشــمه گرفتــه بــود کــه اینــان آنچــه از شــعر
انگلیســی خوانــده بودنــد ،نمونههــای غنایــی و شــخصی بــود و نیــز ناقــدان انگلیســی کــه
اینــان از ایشــان رهنمونــی گرفتــه بودنــد -امثــال کالریــج و هزلیــت -ناقــدان رمانتیــک بودنــد
کــه بــرای عاطفــه در شــعر اهمیــت بســیار قائــل بودنــد (شــفیعیکدکنی.)۸۱ -۸۰ :۱۳۸۰،
نتیجه
برخـ�ی از مش��خصههای برجسـ�ته ن�گـاه رمانتیکهــا ب��ه وط��ن (میهندوســتی عاشــقانه،
شـ�یفتگی ب��ه س��نتهای بوم��ی و قوم��ی ،ب��اور ب��ه جهانوطنـ�ی) در شــعر البیاتــی و اخوانثالــث
بازتــاب یافتهاســت و همیــن ویژگــی ،گونــه انــگاره آنهــا از وطــن را تعییــن کردهاســت؛ امــا
ـه ایــن بازتــاب ،در شــعر دو شــاعر یکســان نیســت:
شــکل و گونـ 
ـیفته وطنانــد؛ امــا در شــعر اخــوان ،گاه ،رنجیدهخاطــری و نومیــدی از وضــع
هــردو شـ 
موجــود و در مــواردی نفریــن وطــن دیــده میشــود کــه ایــن تاحــدودی ،از سرســپردگی او
بــه آوای احســاس برخاستهاســت .البیاتــی ،در عیــن ناخرســندی از وضــع موجــود ،زبــان بــه
ســرزنش وطــن و اهلــش نمیگشــاید ،در نظــر او ،وطــنِ گرفتــار در انبــوه نــداری و ســتم و
بیسروســامانی ،ذاتــ ًا زیباســت؛ اخــوان وطنــش را مزارآبــاد میبینــد؛ چراکــه سراســر ،مــزار
شــهیدان وطــن اســت .او ،بهویــژه پــس از کودتــا ( ،)1332وطــن را تهــی از مــردان مــرد
میبینــد؛ در ایــن وطــن کــه سنگســتان گمنامــی بیــش نیســت ،راه بــرای همهگونــه تــاراج
بــاز اســت؛ امــا ســاکنان دیــار البیاتــی در چشــم او قهرمانانــی هســتند کــه زنگهــا بــه افتخــار
آنهــا بــه صــدا درمیآینــد؛ او خورشــید را همــواره در حــال طلــوع در وطنــش میبینــد.
شــیفتگی بــه گذشــته درخشــان وطــن ،فرهنــگ و تاریــخ شــکوهمند و اشــارههای
مکــرر بــه اســطورهها و حماســههای قومــی ،در شــعر اخوانثالــث و اشــاره بــه اســطورهها
انــگاره وطــن در شــعر اخــوان و

و حماســههای ملــل ،در شــعر البیاتــی ،کوچکشــدن
گســترده و جهانشمولشــدن آن در شــعر البیاتــی را در پــی داشتهاســت؛ وطــن در شــعر
البیاتــی ،پدیــداری گســترده و ســیال اســت و از زادگاه ،تــا گســتره بیپایــان جهــان هســتی را
دربرمیگیــرد؛ گاه معشــوق /فرزنــد اســت ،گاه بیدرکجاســت و گاه زیــر آســمانهای جهــان؛
ســیالیت ایــن گســتره بیپایــان ،از ســیالیت "مــنِ " هنــری او ،کــه درحقیقــت ،معنابخــش
حقیقــی آن پدیــده واحــد اســت ،برخاستهاســت؛ فرزنــد /معشــوق ،تجلــی "مــنِ شــخصی"،
بغــداد ،تجلــی "مــنِ اجتماعــی" ،جهــان عــرب ،تجلــی "مــنِ قومــی" و جهانوطنــی ،تجلــی
"مــنِ انســانی" البیاتــی اســت .البیاتــی عاشــق وطــن خویــش اســت؛ امــا از وطــن عربــی و
وطــن جهانــی و اساسـ ًا از انســان ،غافــل نمیشــود و همهجــا را چــون وطــن و زادگاه خویــش
و همــگان را همچــون هموطنــان خویــش دوســت مــیدارد؛ امــا در شــعر و جهــا ِن ذهــن اخوان،
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معنــا و مفهــوم انــگاره وطــن ،چنــدان گســترده نیســت :اخــوان ،آنگاه کــه از وطــن ســخن
میگویــد ،بیشــتر متوجــه ایــران اســت .البیاتــی کــه در مقایســه بــا اخــوان ،گرایــش بیشــتری
بــه جهانوطنــی دارد ،برخــاف اخــوان ،خــود را محــدود بــه عناصــر فرهنگــی و تاریخــی و
ادبــی وطــن خویــش نکردهاســت .در مقایســه بــا البیاتــی ،اخــوان ســخت متوجــه "خــودی"
و خویشــتن قومــی و ملــی خویــش اســت.
پینوشتها
( )۱آیزایــا برلیــن ،از زبــان رمانتیکهــای جــوان میگویــد« :رمانتیســم یعنــی انقــاب» ( )۳۹ :۱۳۸۵و بســیاری از
منتقــدان ،رمانتیســم را انقالبــی «فرهنگــی -ادبــی» دانســتهاند کــه همزمــان بــا نخســتین انقالبهــای اجتماعــی
و سیاســی عصــر جدیــد ،دگرگونــی ژرفــی در ذهــن انســان پدیــد آوردهاســت؛ انقالبــی علیــه افــکار علمــی و
مکانیکــیای کــه کشــفیات علمــی زمانــه بــه همــراه داشــت؛ انقــاب علیــه انقیــاد شــعر در برابــر روح یکنواخــت
منطقــی؛ انقـ ِ
ـاب «دل» علیــه «عقــل» ،بهمنظــور باالبــردن شــأن احســاس و عاطفــه و اراده شــاعر بــرای اثبــات
ایــن نکتــه کــه خیــال او برتــر از دنیــای ماشــینی اســت (عبــاس .)۴۳ :۱۳۸۸ ،بــا پذیــرش همیــن رویکــرد بــه
رمانتیســم و باتوجــه بــه نظــر ای .بــی .بــورگام مبنــی بــر اینکــه رمانتیســم تعریفناپذیــر اســت (فورســت:۱۳۸۰،
 ،)۱۱از ارائــه تعریــف رمانتیســم خــودداری میکنیــم .عالقهمنــدان میتواننــد بــرای دســتافتن بــه تعریــف
و گــزارش تاریخچــه رمانتیســم ،بــه برلیــن۱۳۸۵ ،؛ مقــدادی195 :1393 ،؛ هنرمنــدی 573 -572 :1350 ،و منابــع
ذکرشــده در پینوشــت شــماره  ۳مراجعــه کننــد.
( )۲در میــان چهرههــای پیشــگام و تأثیرگــذار در ظهــور و تکامــل رمانتیســم ،مادامدواســتال ،از چهرههــای
شــاخص معتق��د ب��ه «جهانوطن��ی» و «جهانوطن��ی ادب��ی» ،اس��ت .او در کتــاب دربــاره آلمــان (،)۱۸۱۳
رمانتیکهــای آلمــان را بــه فرانســویان شناســاند و از ایــنراه ،بــر رمانتیســم فرانســوی و رواج اندیشــههای
جهانوطنــی در فرانســه تأثیــر گذاشــت (تراویــک.)۴۵۶ -۴۵۵ :۱۳۸۳ ،
( )۳منابع مختلف ،برخی از مؤلّفههای رمانتیسم را اینگونه برشمردهاند:
 .۱اصالــتدادن بــه عالــم خیــال و امــر خیالــی بهجــای جهــان و امــر واقعــی (فورســت.۲ .)80 :1380 ،
فردگرایــی در معنــای اصالــتدادن بــه دریافــت ،بــاور و احســاس فــرد :بــاور بــه اقتــدار «مــن» در برابــر
اقتــدار «او» .۳ .گرایــش بــه تنهایــی و انزواطلبــی کــه از جهتــی محصــول تضــاد میــان آرمــان و واقعیــت اســت
(جعفــری .۴ .)202 :1378 ،توجــه بــه شــرق و شــوق ســفر بــه مشــرقزمین بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
منابــع الهــام رمانتیســم اروپایــی (غنیمیهــال543 -542 :1373 ،؛ جعفــری .۵ .)۱۲ :۱۳۸۶ ،گریــز از «اینجــا»
و «اکنــو ِن» نــاآرام و پناهبــردن بــه «آنجــا» (شــرق) و «آنوقــت» (گذشــته درخشــان) آرامشبخــش .۶ .توجــه
بــه طبیع�تـ بهعن�وـان انگی�زـهای کهــ هنرمنــد را بـ�ه تفکـ�ر وام��یدارد (هیــث .۷ .)78 :1388 ،گذشـ�تهگرایی
در معن��ای توج��ه ب��ه تاری��خ ش��کوهمند و آثـ�ار درخش��ان که��ن (هــاوزر .۸ .)816 :1377 ،گریــز از تمــدن و
شــهر و بازگش��ت بـ�ه روســتا و ســادگی مردمــان آن (میرصادقــی .۹ .)136 -135 :1385 ،بازگشــت بــه کودکــی
(داد .۱۰ .)246 :1385 ،امی��د بــه آرمانش�هـر و شــیفتگی نســبت بــه انقالبهــا و جنبشهــای رهاییبخــش
(جعفــری .۱۱ .)90 :1378 ،خردســتیزی (سیدحســینی ،1389 ،ج179 :1؛ غنیمــی هــال.۱۲ .)66 -63 :1373 ،
وطنگراییــ و اندیشــههای وطنــی (ولــک ،۱۳۷۹ ،ج .)۳۲۸ -۳۲۷ :۲
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The Images of Homeland in the Poetry of Mehdi Akhavan-Sales and Abd
al-Wahhab Al-Bayati: A Geocritical Approach

Baharak Valineya1

Abstract
This paper investigates the ways in which poetry is connected to a place, or in a
more unequivocal way, to the space. More specifically, the homeland image in the
patriotic poems of Mehdi Akhavan-Sales and Abd al-Wahhab Al-Bayati are analyzed
from the perspective of geocriticism. The analysis shows that first, in the poems of
Akhavan-Sales and Al-Bayati, the homeland is a space which essentially acquires
cultural and anthropomorphic representations; it is not merely a passive scene and
a piece of land or a fragment of natural geography with mountains, seas and plains,
but a living being, a place with human characteristics. Second, their view towards
the homeland is sometimes romantic and at times when the poet is quite passionate
about his homeland—and whatever belongs to it— he cannot tell apart the homeland
from his beloved or his child. This view also appears when he recognizes his sad and
forlorn homeland as “the leafless garden” or “grave land” or “stone land city” with a
deep sadness. Third, what we find as the homeland in Akhavan-Sales’s and Al-Bayati’s Poetry is an image, the homeland’s image. Finally, the form and the variation of
this image is not identical in their poetry; the homeland image in Al-Bayati’s poetry
is a broad and fluid phenomenon, while in Akhavan-Sales’s poetry, it is not as broad
and when he talks about the homeland, he only refers to Iran.
Keywords: Contemporary Persian poetry, Contemporary Arabic poetry, Interdisciplinary approach, Akhavan-Sales, Al-Bayati, Geocriticism.
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