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ـ  هشمار، )پژوهشيـ  علمي()مجله ادبيات و علوم انساني سابق(زبان و ادبيات عربي  همجل   1390بهار و تابستان  چهارم 
   

  )دانشگاه گيالنگروه زبان و ادبيات عربي استاديار (دكتر فرهاد رجبي 

          

   دغدغه هاي اجتماعي شعر عبدالوهاب البياتي و مهدي اخوان ثالث

  چكيده

مضامين خويش قرار مي دهـد   تعهد به مسائل اجتماعي انسان را سرلوحه، عاصرشعر م
و شاعراني را به تاريخ معرفي مي كند كـه در راسـتاي تصـوير مفـاهيم اجتمـاعي و حـل       

  . مشكالت جامعه مي كوشند
الوهاب البياتي و مهدي ، عبداز برجسته ترين شاعراني كه در اين فضا حركت مي كنند

آن ها در دو جامعه با شرايط اجتماعي مشابهي زندگي مي كننـد و بـا   . ندهست اخوان ثالث
داراي ديدگاه هاي مشـتركي در برخـورد بـا    ، توجه به زمينه هاي فكري و عقيدتي مشترك

  . مسائل اجتماعي موجود هستند
به كشف مصاديق برخاسته از ، آنان اين نوشته بر آن است تا با نگاهي پژوهشي به شعر

  . ها نائل آيد اين ديدگاه
  . مبارزه، جهل و فقر، تعهد، اجتماع، انسان، شعر معاصر :ها كليدواژه

  مقدمه

ايـن تحـوالت كـه بـا     . تحوالتي شگرف در سطح جوامع انساني بود طليعه، آغاز قرن بيستم
روابـط انسـاني بـه شـكل برجسـته اي رخ       در عرصـه  ،حركت چرخ ماشين ها آغاز گشته بود

، لذا شـعر ايـن قـرن   . هنر و به ويژه شعر را تحت تاثير خود قرار داد، ه سومنماياند و در منزلگا
جريانات و تحوالتي شد كه انسان تجربه مي كرد و اين مهم آن گاه كه قرن از نيمه  پژواك همه

  . مطرح نمود، مسير تكاملي در پيش گرفت و خود را به عنوان اصلي ترين شاخصه، گذشت
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تجربيـات شـعري    سـرلوحه ، در شكل هاي مخـتلفش ، در شعرپرداختن به مسائل اجتماعي 
آن ها با اشتياق فراوان به كمك هم نوعان خود كه در اصطكاك بـا منـافع   . شاعران قرار گرفت

متوجـه  ، شتافتند و در اين رهگذر عـالوه بـر وجـود توانـايي هـا     ، قدرتمندان قرباني مي شدند
  . تمام نماي آن ها نمودند نهضعف ها و ناكامي هايي نيز شدند و شعرشان را آيي

رويكردي مشابه در قبـال  ، شعر معاصر عربي و فارسي به خاطر ظرفيت ها و شرايط موجود
بياتي و اخوان از جمله چهره هايي بودند كـه مسـائلي   ، اين دغدغه ها داشتند و از ميان شاعران

مـردم   يون تـوده آن ها از طرفي هـم خـود را مـد   . مشترك ذهنشان را به خود مشغول كرده بود
  . شان مي دانستنديتومكلف به هدا

، از سـويي اسـت و  ميزان تعهـد آن هـا بـه اجتمـاع      واگويه، مجموعه هاي شعري دو شاعر
ضـرورت طـرح شـان را بـيش از پـيش نشـان       ، بررسي اوضاع اجتماعي عراق و ايران معاصـر 

  . دهد مي
بررسـي نمايـد و    ر شعر اين دوانعكاس اين دغدغه ها را دنوشته حاضر بر آن است تا شكل    

بـه همـين   . نشان دهـد  را در قبال مسائل جديد شاعراتخاذ شيوه هاي مشترك دو ، عالوه بر آن
و سـپس تجربيـات دو شـاعر را در    پردازد  ميعلت ابتدا به تالزم شعر معاصر و تعهد اجتماعي 

جتماعي و مسائلي از قبيل مبارزات ا، تصوير اجتماع اين باره بحث مي نمايد و در ادامه به ارائه
روي  ،جهل و فقر به عنوان دو عنصر اساسي اجتمـاعي كـه دو كشـور بـا آن درگيـر بـوده انـد       

عالوه بر اين ها به انعكاس ديدگاه هاي مشـترك دو شـاعر در قبـال شـهر بـه عنـوان       ، آورد مي
  . توجه مي كند، رهĤورد تمدن جديد

تمركز بر آثار شعري دو شاعر است كه در مراحل  كتابخانه اي با، روش تحقيق در اين نوشته   
  . بعدي ديدگاه هاي ناقدان نيز مورد توجه قرار گرفته است

  زندگي و شعر عبدالوهاب البياتي   

از  1950در سـال  . م در روستايي اطراف بغداد به دنيـا آمـد  1926در سال عبدالوهاب البياتي    
خـود   بي فـارغ التحصـيل شـد و معلمـي را پيشـه     زبان و ادبيات عر مركز تربيت معلم در رشته
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اما بعد از اندكي به خاطر گرايش هاي تند سياسي اخراج گرديد و از كشوري به كشوري  ،نمود
نشـرو  ، ليفأول تؤبه عراق بازگشت و به عنوان مس 1958پس از انقالب سال . ديگر مننقل شد

ت عراق در مسكو پيوسـت  سپس به سفار. مشغول گرديد ترجمه در وزارت آموزش و پرورش
بـه  »  جمـال عبدالناصـر  « به دعوت  1964در . بعد از آن در دانشگاه مسكو به تدريس پرداخت

  . در آن جا رحل اقامت افكند1971مصر رفت و تا سال 
ورودش بـه وطـن    1968تـا 1963از  ،به دنبال مخالفت و مبارزه بر ضد دولـت وقـت عـراق      

به عنوان مشاور فرهنگي وزارت فرهنگ بـه كشـور   ، حوالتبعد از ت1971اما در  ،ممنوع گشت
عمـرش را در اردن   يدوران پايـان  .)338:1996، كامبـل ( بازگشت و پس از آن به اسپانيا رفـت 

در  اين شهر بدررود حيات گفت و در همـان جـا   1999سپس به دمشق رفت و درسال  ،زيست
  .)337:2005، الروضان( دفن گرديد

معاصر عربي و از پرچمداران نوگرايي است كه در اين مسير جدال سختي او از بزرگان شعر    
شـعرش در سـرزمين هـاي عربـي و غربـي      . )133:1974، ابـراهيم ( با كهنه گرايان داشته است

اروپاييـان  نگاه او را  ،شرق شناس ،»كارل پيتر چك« گسترده اي داشته است تا جايي كه بازتاب
  .)469:2003، البعيني( مي كندبزرگترين شاعر معاصر عربي معرفي 

او زبان ساده و صريح  .در بيان شعري را نيز ضروري مي داند تغيير ،بياتي عالوه بر تغيير فرم   
برخـي  . )375:1999، جحـا ( را برمي گزيند تا به سادگي با مخاطب خويش ارتباط برقرار كنـد 
و به . )25:1991، ابواحمد( داين مهم را در اثر آميزش شعرش با تجربه هاي زندگي برشمرده ان

او تمـام وجـود خـود را     نظر مي رسد در اثر همين تجربه هاي ارزشمند است كـه مـي گوينـد   
  .)19:1987، صبحي( صرف سخن گفتن از دغدغه هاي انساني معاصر عربي مي كند

  زندگي و شعر مهدي اخوان ثالث   

همان جـا درس  . د به دنيا آمددر توس مشه)م1928(. ش1307مهدي اخوان ثالث در سال       
بعـد  . آهنگري به پايان رسـاند  هنرستان را در رشته دوره 1326خواند و موسيقي آموخت و در 

به دنبال گـرايش  . )297:1377، لنگرودي( پلشت ورامين به معلمي پرداخت از اندكي در منطقه
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درست زمـاني كـه   ، شد بعد از آزادي در تهران مقيم .هاي تند سياسي مدتي را در زندان گذراند
بنابراين ديگر در پايتخت مجالي براي  .خسته بيرون آمده بود، دنيا به تازگي از جنگي نفس گير

ته درگير مسائل اجتماعي شـده  سغزلخواني وجود نداشت و شاعر خواسته يا ناخواو انزواطلبي 
 ، درر تـوس بودن و سرودن را بدرود گفت و د)م1990(. ش. ـه1369چهارم شهريور  وي .بود

  .)94:1373، دستغيب( كنار آرامگاه حكيم فردوسي به خاك سپرده شد
، تسـليمي ( حتي در قالب قصيده كه عمرش به سر آمده بود ،اخوان ابتدا شعر سنتي مي گفت   

تغيير در بيان شعر  ،اما او نيز قبل از آن كه به تغيير در اوزان عروضي انديشيده باشد. )65:1383
شورشـي اسـت عليـه فـرم و معـاني      ، انست و به همين علـت بلـوغ شـعرش   را ضروري مي د

آميزش زبان مخاطب امروز و زبان كهـن خراسـاني و حاصـل     نتيجه، زبان در شعر او«. تكراري
اجتمـاعي و گـاه فلسـفي و     نوميدانه شعري با انديشه. رعايت كامل و درست وصاياي نيماست

            .)557:1380، حقوقي(» و خطابي مناسبتصويري بجا ، ثرؤلحني م، با فضاي غم انگيز

  شعر معاصر و تعهد اجتماعي 

سلطه زندگي ماشيني و قدرت بالمنازع آن بر سطح روابط انساني و اجتماعي در دهـه هـاي      
برخـي از ارزش هـاي انسانــي بــه     ، اوج خود مي رسد و در پي آن پاياني قرن بيستم به نقطه

او ديگر جـز بـه منـافع شخصـي اش     . م به خود پسندي مي گرددمحكو، انسان، ضعف گراييده
تاريخ نشان مي دهـد  ، اما در كنار اين قضيه. دچار ورشكستگي انساني  مي گرددو نمي انديشد 

در ، در عصـر عباسـي  «چنان كه مـي بينـيم    وي گاهي به ضد خود نيز مي انجامد،كه هر زياده ر
لذا توقع مي رود با آغـاز قـرن    ،نيز شكل مي گيردجريان زهد ، باري هاي اخالقيوكنار بي بند

   .)6 :2009، المير( »شاهد واكنش هايي در برابر مادي گرايي باشيم بيست و يكم،
گرايش به مسائل اجتمـاعي در شـكل    بيان كننده، متون شعري معاصر فارسي و عربي مطالعه   

جريانـات اجتمـاعي بـر     غلبـه «، جـايي كـه   هاي مختلف آن از آغاز عصر نهضت تاكنون است
 دانسـته انـد  »  يكي از عوامـل اصـلي نـوگرايي   ، شعر زندگي معاصر و گسترش آن را در حوزه

غالب شاعران دو زبان در روزنامه نگاري نيز دسـتي داشـته انـد و     .)56ـ   55 :2007، المالئكه(
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البتـه  . ادنـد چنين مسائلي را به شعر خـود انتقـال مـي د   ، تحت تأثير اخبار و مفاهيم ژورناليستي
بلكـه   ،از ماهيت شعري خود خارج شود، گرايش اجتماعي در شعر به اين معنا نيست كه سخن

  . بعد از حفظ اصول و معيارهاي هنري چنين نگرش هايي مورد توجه است
 توجيـه مـي شـود   ، ل بخشـيدن بـه شـعر   با حضور تجربـه در شـك   كهنچنين باوري در نقد    

اس اين عقيده و با توجه بـه تحـوالت زنـدگي جديـد و ظهـور      بر اس. )77 :2005، عبدالعزيز(
شاعر كمتر در دنيـاي   ،گرايش اجتماعي از مؤلفه هاي اساسي شعر معاصر است، تجربه هاي نو

او پيوسـته در اجتمـاع بـه دنبـال موضـوع      . ذهني خود در جست و جوي مفاهيمي خيالي است
    .)85 :1372، شاملو( خود دفاع مي كند شعرش مي گردد و به صراحت از عقيده

زماني رخ مي نمايد كه مـي بينـيم زنـدگي مـردم متحمـل      ، اين مهم در شعر عربي و فارسي   
كثـرت  «. شان بر آن ها تحميل مـي شـود  تي است كه از داخل و خارج سرزمينحوادث و جريانا

 انقالبات و ترورهايي كه با ايجـاد تفرقـه و درگيـري هـاي زبـاني و قـومي در سـرزمين هـاي        
از جمله مواردي هستند كه در شـكل بخشـيدن بـه     ،آرامش را از جامعه سلب مي كند، مختلف

شـايد بپنـداريم    .)183 :2007، عزالـدين (» گرايش هاي اجتماعي در شعر معاصر مؤثر بوده اند
امـا   ،اسـت موضوعي جديد ، اين گرايش ها كه گاهي به صورت تعهد اجتماعي مطرح مي شود

اين حقيقت است كه تعهد در ادبيات و هنر از ديربـاز   بيان كننده، تاريخ« كهعقيده دارند برخي 
اصل بر اين بود كه اديـب بايـد متعهـد باشـد و عـدم تعهـد بـه        ، مطرح بوده و حتي در گذشته
   .)306 :التا، الحكيم(» اجتماع بعداً شكل گرفته است

ادبيات بايد به هنـري  «است فيلسوف بزرگ فرانسوي معتقد  ،»ژان پل سارتر«در همين راستا    
دردهاي انسان و خواسـته هـاي واقعـي او در جهـت آزادي و     ، تبديل شود كه به مسائل هستي

   .)26 :1968، ميخائيل(» خوشبختي متعهد باشد

  شعر اجتماعي اخوان و تجربه، البياتي   

امـا  . شـته انـد  ارتباط قدرتمندي با جريان رمانتيسم دا، پيشگامان شعر معاصر عربي و فارسي   
مورد توجه بسياري از  و فتپذير ثير أتاز آن ، ماركسيسم انديشهاندكي بعد از رواج اين گرايش 
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ماركسيسـم گـرايش    سپس بيداري اجتماعي حتي در شعر شاعراني كه بـه  .شاعران قرار گرفت
ادبيات در «تأثير چنين ايده هايي را در ادبيات معاصر عربي در شعار . نداشتند نيز آشكار گرديد

 » شـعري كـه زنـدگي اسـت    «و در شـعر فارسـي در ايـده    )173 :1971، نـويهي (» مسير زندگي
تالش مي كنند تـا بـا طـرح جريانـات حـاكم بـر       ، به نظر مي رسد اين شعارها. توان جست مي

متعـالي   گامي مهم در راستاي شكل بخشيدن به جامعـه ، زندگي اجتماعي و حذف عوامل منفي
  . بردارند

انسان و دغدغـه هـاي   ، شاعري كه قبل از هر چيز، ما با بياتي رو در رو هستيم ،اين مقدمهبا    
او خود را مديون زندگي مي داند و كساني را كه شعار هنـر  . انساني برايش پر اهميت مي نمايد

من ادعاي طرفداران هنـر بـراي هنـر و سـخن     « :مي گويد مي كند ومحكوم  ،براي هنر سر مي دهند
   :)358/  1 :1990(» شان را زير پاهايم له مي كنم و شعرهايشان را برسرشان مي كوبمفرو فضل

   هفدم الحيا«
  يجري بأعراقي 
  و إّني لن أخون

  ) همان(» إني لن أخون، االنسان هقضي
، جريان دارد و من هرگـز بـه مسـائل انسـان خيانـت نخـواهم كـرد        هايم رگخون زندگي در (

  ).هرگز
تبـديل بـه دشـمن    ، اند كه بدون توجه به مسائل انسان كسانياز نظر او، عران منفور ترين شا    

شـعر اسـلحه اسـت و ابـزار     ، بيـاتي  به عقيـده «. )77:1993، بياتي( انسانيت و آزادي مي گردند
مرزي نمي شناسد و هيچ ، اين ويران كردن و ساختن .و ساخت بايد با شعر ويران كرد .زندگي

مـدافع آزادي و عـدالت بـراي    «او). 186 :1380، شفيعي كـد كنـي  ( سدپايان نمي ر گاه به نقطه
  ).372 :2003، جحا(» تالش مي كند، مردمي ستمديده است و براي احقاق حقشان

مهدي اخوان ثالث را نيز بايد از برجسته ترين شاعران اجتماعي شعر معاصر ايران به حسـاب    
موهبـت شـعرش را عطيـه اي از    ، بيـاتي  او به مردم جامعه اش عشق مي ورزد و همچون. آورد

شـعر او مـدام از وقـايع و حـوادث     «: مش را دغدغه هاي آنان مي دانـد جانب مردم و جان كال
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شور و هيجان مردم و دسته هاي احـزاب قبـل   . بارور مي گردد، سياسي كه در كشور مي گذرد
ي بيگانـه در كارهـا   تصور اين كه دست هـا ، حالت انتظار و بهت زدگي بعد از آن، مرداد 28از 

  ).138 :1387، شاهين دژي(» ...دخيل اند و
اوسـت كـه    يكي از مؤلفه هـاي اصـلي مضـامين شـعر    ، اخوان شاعري است كه درد اجتماع   

بي آن كـه هـيچ    ،متقاعدش مي كند تالش براي ساختن جامعه اي خوشبخت را مضاعف نمايد
  ).92 :1386( شكي در او رخنه كند و گام هايش را سست نمايد

او بر اين باور است كه شاعر بايد درخت تناوري باشد تا جوانه هايي ارجمند در آن فرصـت    
خويش مخالفان اين قضيه را محكوم به ناكامي از موهبت  لذا با صراحت شاعرانه ،حضور يابند

  ).100 :1386( آن ها را در غبار نگون بختي به تصوير مي كشدو  داند ميآزادي 
هـا   متعهد است و فارغ از هر جايگاه و مقامي خود را مديون آن، خويش دم و جامعهاو به مر   

  :مي داند و فرياد مي زند
  اي مردم ! مردم «

  من اگر جغدم به ويران بوم 
  يا اگر بر سر 

  سايه از فرّ هما دارم 
  هر چه هستم از شما هستم 

  ).343 :1387(» هرچه دارم از شما دارم
بلكـه   ،انگـارد  معتقد است كه شاعر نبايد خويشتن را از جامعه جـدا ، اخوان، عالوه بر اين ها  
و  )252 :1371، كـاخي ( وظايف خويش قرار دهـد  لوحهد كاركرد اجتماعي و اخالقي را سرباي

آغازگر سمبوليسم اجتماعي در شـعر نـو فارسـي    ، نيما«به همين دليل باشد كه مي گويند شايد 
  .)296:1377، لنگرودي(» ال رسانيدبود و اخوان ثالث آن را به كم

شعري دو شاعر نشان مي دهد كه پـرداختن بـه اجتمـاع از برجسـته      بررسي تجربه ،بنابراين   
 . كنند هاي شعر آن هاست و آن ها هرگز خود را جدا از تعهد به جامعه احساس نمي لفهؤترين م
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  تصوير اجتماع

اي عربي و ايران كه همواره تحـت اسـتعمار   با آغاز حركت هاي مبارزه طلبانه در سرزمين ه   
تصاويري از اجتماع در شعر تبـديل بـه    ارائه ،بريتانيا و استبداد دست نشاندگان مستبدش بودند

م آغـاز  1922اوج چنين تصاويري در شعر عـراق از سـال   . اصلي اين نوع ادبيات شد مشخصه
ا بر اثر معاهده اي بـر آن بودنـد   انگليسي ه« ،زماني كه بعد از تعيين حدود اين كشور ،مي شود

. )189:1999، القـوزي (» درت خود را در عراق تشديد نمايندق، تا از طريق سازمان هاي قانوني
اوج تصويرگري اجتمـاعي   .ش.  .ـه1332در ايران نيز بعد از مشروطيت و به شكل ويژه بعد از

  . را شاهد هستيم
گرايش هاي اجتماعي قرار  رايادصدر شاعران  او را در، انعكاس چنين مسائلي در شعر بياتي  

بـرادران  گرسـنه و ملـت غمگيـنش را در     » قطار الشـمال «، چنان كه مي بينيم در شعر مي دهد
او شكل گيري چنين فضايي را قبل از هـر چيـز در   . منجالب عقب ماندگي به تصوير مي كشد

مـردان  ، ه قدرت هاي خودكامهو بر اين باور است ك مي بيندگسترش استبداد و استعمار نتيجه 
زندگــي را خـامــوش    شـعله ، د و در چشـمان مـادران  نرا به كام مرگ مـي فرسـت   خواه آزادي

پـي   ،كه مانع از حركت ملت به سمت تعالي اسـت  به وجود هزاران ديوار نه تو، شاعر. كنند مي
باشـد كـه بتوانـد     ،آن را تصوير مي كندهمراه با تقابل آتش و فرياد در شعرش  از اين رو ،برده

  )1/245 :1990( ساكن و مردم غمديده اش ارائه دهد چهره اي واقعي تر از جامعه
، نيز فضايي را ترسيم مي كنـد كـه آزادي اش در چنگـال اسـتبداد    » للربيع و االطفال«در شعر    

ر راهـي را كـه   از فضايي حرف مي زند كه خورشيد را در آن به دار مي آويزند و ه، اسير است
بغدادي كه هيچ بهانـه اي بـراي زيسـتن در آن     او از. مسدود مي نمايند ه خارج ختم مي شود،ب

   :سخن مي گويد ،وجود ندارد
  عون الخمر من دموع نو في بالدي يص«

  أمواتنا و من دم األطفال
  ويصلبون الشمس في ساحات 

  األبواب  همدينتي الموصد
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  مدينتي بغداد
   .)265/ 1 :1990(» بال أعياد، بال أراجيح

آفتـاب را  ، در ميدان هـا . از اشك مردگان و خون كودكانمان شراب مي سازند، در سرزمين من(
بـي هـيچ    !خوشـيي بـي هـيچ دل    ،مسـدود اسـت  ، شهر من بغـداد  يهادر. به صليب مي كشند

  )!عيدي
سـرما و سـتم را    جامعه اي محدود در سـيطره )شعرهاي در تبعيد(» أشعار في المنفي« او در    

جامعه اي كه در گيرو دار سـختي هـا در خـود فـرو رفتـه و       ،)1/150 :1990(» عرفي مي كندم
   :چنان تيرگي ها بر آن چيره شده است كه شاعر آرزوي ديدن لختي آسمان آبي دارد

  النُّجوم  هدينبغداد يا م
  )271/ 1: 1990( متي أري سماءك الزَّرقاء؟

  )!ان آبي ات را خواهم ديد؟آسم، چه هنگام! اي شهر ستاره ها! بغداد(
تمـام نمـاي اوضـاع     اخوان نيز با  شعر هايي رو در رو خواهيم شد كه بي شـك آيينـه   درباره  

اسـت كـه در دي   » زمستان«شعر ، ترين اين اشعارگويا. هستند 40و  30 اجتماعي ايران در دهه
ي سرودن زمستان آن چه مبنا. سروده شده است 1332مرداد  28يعني پس از رخداد  ،1334ماه 

محـيط تنـگ و بسـته و    «، مي نويسـد » غالمحسين يوسفي«آن چنان كه مر حوم ، قرار مي گيرد
راه خود مي رود و مجال  به هر كس، در اين شعر. )130 :1387 ، شاهين دژي(» خاموش است

تاريـك و لغـزان اسـت و سـردي مرگبـار چنـان       ، راه. آشنايي و هم زيستي با ديگران را نـدارد 
   :ش يافته كه كسي را ياراي پاسخ گفتن به محبت ديگران نيستگستر

  ي شود تاريك كز گرمگاه سينه مي آيد برون ابرنفس « 
  چو ديوار ايستد در پيش چشمانت 

  پس ديگر چه داري چشم ، نفس كاين است
  .)97 :1379(» چشم دوستان دور يا نزديك  ز
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» تجربـه اي اجتمـاعي   شاعرانه از پديـده تصويري است «، زمستاني كه اخوان ترسيم مي كند   
حسـاس   نزديك تـرين اثـر اخـوان بـه دوره    « و حتي برخي آن را  )133 :1387، شاهين دژي(

  .)521 :1379، مختاري(او مي دانند » گرايش اجتماعي 
بـا ترسـيم اوضـاع اجتمـاعي آغـاز مـي شـود و شـاعر         ، هم بي هيچ مقدمـه اي » فرياد«شعر    

   :ي آوردفغان بر م، اندوهبار
  آتشي جان سوز ، خانه ام آتش گرفته است«

  هر طرف مي سوزد اين آتش 
  .)76، همان(» تارشان با پود، پرده ها و فرشها را

بر سـر و چشـم در   «هايي را كه در اين شب ظلماني  او به هر سو مي رود تا بلكه بتواند نقش   
، چـه عاقبـت بهـره اش مـي گـردد      امـا آن . در امان دارد از آتش بي رحم ،بسته است» و ديوار

ايـن اتفـاق در شـعر    . سوختنش را به تماشا نشسته اند هشادماني ستم پيشگاني است كه شادمان
آن جايي كه اخوان از سـفيران زربـالي سـخن مـي گويـد كـه       ، نيز به چشم مي خورد» خزاني«

اي اسـت كـه   بي رهرو ماندن جاده ، كوچ كرده اند و پيامد آن، از سكوت و سردي، زده وحشت
، كـه شـاعر  » پنـد «يـا در شـعر   . )47 :1387( گام هاي آزادي در آن جريان مي يافت روزگاري

   .)138 :1379( خفته را همسان مرگ تلقي مي كند سكوت حاكم بر جامعه
محـور قـرار   ، پريشان خاطري حاكم بر اجتمـاع و نابسـاماني اوضـاع   ، نيز» هنگام « در شعر    
  : گيرد مي

  هر يكي سويي ، لهسر گشته قبي«
  با ديده هزار ابر شك در ما 

  .)90 :1386(» ما و افكنده سياه سايه ها بر
تيـره   يانعكاس، بدين ترتيب اوضاع نابسامان اجتماعي چه در شعر بياتي و چه در شعر اخوان   
ثيري عميق در ذهـن شـاعران   أت، س آلود مي يابد و بعيد نيست كه اين فضا قبل از هر چيزأو ي
  . آن ها را در گزينش واژه ها و تصاوير شعري به سمت تاريكي كشاند، تهداش
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  مبارزه براي رهايي

، ي و مهـدي اخـوان ثالـث   ي شاعراني همچـون عبـدالوهاب البيـات   درك شرايط اجتماعي برا   
آن ها راه  نجات . ي راهكارهايي براي بيرون شد از اوضاع نامطلوب حاكم را به دنبال دارد ارائه

  . تا ديگران را به اين مهم رهنمون شوند لذا تالش مي كنند ،را در مبارزه مي دانندجامعه 
عـزت را  ، مردم و به نام زندگي و وطني آزاد و پر شـكوه  ي مي كوشد با برانگيختن ارادهتبيا   

، خـون  براي رنج ديدگان و گرسنگان به ارمغان آورد و البته ايمان دارد كه اين مهم جز با هديه
  : نمي شودميسر 

  هالحيا و ِباسمِ«
  و باسمِ العراق 

  نّطالب باألرضِ للكادحين 
  .)254/ 1، 1990(» والملح للجائعين رو بالخي

   :متحمل رنج ها مي گردد، او خود را فدايي مردمش مي داند و براي نيل به اهدافش    
  أوصالُ ِجسمي أصبحت سماد «

  الرَّماد ه ِفي غاب
  انقي يا مع هستكبر الغاب
  و عاشقي 

  .)20ـ  19/ 2(» سَتكبر األَشجار
وسـيع و  ، بند بند تنم براي جنگل خاكستري كودي مي شود تا جنگـل ! اي همراه و عاشق من (

  .)پهناور گردد و درختان رشد كنند و به بالندگي رسند
اه مبارزه و به همين علت قدم در ر مي يابدي رفداكا شاعر رهايي از زنجير بندگي را در سايه   

  . تاريكش گردد به اين اميد كه بتواند روشنايي بخش راه جامعه ،مي گذارد)راه بي برگشت(
نقـد جـان   ، انسان هاي وااليي را كه بـه خـاطر زنـدگي ديگـران     ،»الشهداء لن يموتوا«بياتي در 

هـايي   دانـه و شـكوفه  ، به زنده هايي هميشه جاويد تشبيه مي كنـد و آن هـا را  ، خويش در مي بازند
  .)122/ 2( داند كه در وادي فداكاري به بار خواهند نشست و آزادي را به ارمغان خواهند آورد مي
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بر مي خيزد و ايمان دارد كه كاروان آزادي با نسيم جان بخـش خـويش بـر آن هـا      ،براينبنا   
 آزادي قـرين  وزيدن خواهد گرفت و البته شاعر اين نسيم را با پژواك صـداي بازگشـت قافلـه   

    :نمايد مي
  .)2/145(»  ريح الجنوب :إّنها، تَُغّني هأصداء قافل« 

هم نوعان خود را به مبارزه براي برقراري عـدالت اجتمـاعي و   ، بياتي در جاي جاي ديوانش   
، اما آن چه تأسـف بـار مـي نمايـد    . دعوت مي كند منحط رفع هر نوع نابهنجاري ها در جامعه

آن . در قهوه خانه هاي مشرق زمـين اسـت   همشاجره هاي بيهودسرگرم شدن مردم به لفاظي و 
به بازي بـا شمشـيرهاي چـوبي و     ،ها به جاي آن كه سالح بر دست گيرند و با دشمن بجنگند

   :نشر اكاذيب مي پردازند
  طحتنا في مقاهي الشرقِ « 

  حرب الكلمات
  هوالسيوف الخشبي

  .)2/109(» واألكاذيب 
بـه  بـي تـوجهي   شرقي اش را بـه خـاطر   ياران ، اگر ببينيم شاعر ،ودبنابراين شگفت نخواهدب   

   :شماردمي  بيهوده يارزش هاي واالي انساني از نسل مرگ
  نحنُ موتي« 

  ) همان(»  نحنُ جيلُ الموت بالمجان
امري غير ، در تاريخ تبلور مي يابد )ع(و دست يافتن به عدالت را كه در قالب عدالت مسيح    

   :آورد ميممكن به حساب 
  المسيحِ في التاريخ لن تقوم  هعدال« 

  .)163/ 2(»  هموعدها القيام
ـ     آرزوي خود را  ،»كابوس الليل و النهار«گرچه در       د و دربـاره فرارسـيدن موعـودي كـه بياي

   :مخفي نمي كند، كران ها را پر از عدل نمايد
  .)2/129(» تحلم االرض بميالد نبيٍ يمَلأ اآلفاقَ عدالً«    
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موجـودي كـه هـر     مي شناسد،او انسان را موجودي بلند طبع و متمايل به تعالي ، با اين همه   
سربلند و مغرور زندگي مي كنـد و از ايـن كـه در     همواره ،گز به شرايط تحميلي تن نمي دهد

در نگاهش رفتار آزاد مرداني كه مرگ سـرخ را  . سر بر مي تابد، گل والي حقارت اقامت گزيند
انسـان   معنابخش معجـزه  ،مي گزينند تا ايستاده بميرند و چشمانشان به ستارگان دوخته شود بر

   :كاري كه از عافيت طلبان ساخته نيست است،
  وعيناه الي النجوم ، اإلنسان أن يموت واقفاً همعجز«

  و أنُفه مرفوع 
  إن مات أو أودت به حرائق االعداء 

   .)2/77(» ومشالقدر الغ ضرباتو أن يضي ء الليلَ و هو يَتلقي 
او نيز تمام تـالش  . تبلور مي يابدوسيع چنين مفاهيمي در شعر اخوان ثالث نيز در گستره اي    

خويش را صرف ريشه كن كردن نابهنجاري ها مـي نمايـد و ايمـان دارد كـه تنهـا راه اصـالح       
بينـد غـرق    د مردمي مـي مبارزه و جان بازي است و البته تنهاست و فراروي خو، شرايط موجود

  . روزمرگي ها و اندكند روان هاي گرمي كه در برابر زنجير پيشه گان به پاخيزند
موج ها كه بايـد نمـاد   ، ـ تصوير مي شود» كاوه يا اسكندر« در نگاه اخوان ـ آن گونه كه در      

ه و طبل توفان از نوا افتاده و چشمه هاي خروشـان خشـكيد  ، رام گشته ،خشم و خروش باشند
قلبـي و نـه حتـي آواي     يچ چيزي به گوش نمي رسـد، نـه تـپش   ه. آب ها از آسياب افتاده اند

اني و خروشـي برآرنـد تـا از    غم به جاي اين كه انسان هاي دردمند فيمي بين از اين رو ،جغدي
دارها بر پا كـرده و خـون هـا    ، اين خشمناك زورگويانند كه بي هيچ درنگي، قيدها رهايي يابند

  .)23 :1387( ندا ريخته
به ويژه زماني دردناك تر جلوه مـي كنـد كـه او    ، تنهايي حاصل از جبر اجتماعي براي اخوان   

بـه ايـن   » چاووشـي «او در شـعر   .خود را موظف به هدايت نسلش مي داند، چون راهبري آگاه
هـاي فارسـي ذكـر     آن چنان كه در لغت نامـه » چاووش«. شكل برجسته تري مي بخشد، درك

يـا زوار   كسـي كـه پيشـاپيش قافلـه    « يا به معناي » پيشرو لشكر و كاروان «  د، به معنايشو مي
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مي باشد و اخوان با توسـل بـه كـار كـرد      )918/ 1 :1382، معين( ،»حركت  كند و آواز خوانَد
   :فرا روي خود سه راه مي بيند، معنايي اين اسم

  راه نوش و راحت و شادي  :نخستين« 
  رو به شهر و باغ و آبادي به ننگ آغشته اما 

  راه نيمش ننگ و نيمش نام  :دو ديگر
  كشي آرام و گر دم در، بر كني غوغااگر سر

  .)144 :1379(» بي فرجام ، راه بي برگشت :سه ديگر 
به شـكمي سـير و بسـتري نـرم معاملـه      را خويش  راه كساني است كه جان گران مايه، راه اول

كاراني است كه آسايش گيتي را در سكوت و هماهنگ شدن با ن محافظه آاز ، راه دوم. كنند مي
آفرين كه بـا آگـاهي از    اما طريق سوم از آن آرمان خواهاني است تحول ،اوضاع غالب مي بينند

، فرش آزادي مي نمايند و البته در باور اخـوان ايـن راه   را خون گرم خود، بي برگشت بودن آن
   :بهين راه است و بايد در آن قدم گذاشت

  بيا ره توشه برداريم « 
  .)144 :1379(» قدم در راه بي برگشت بگذاريم 

فضاي قابل توجهي را به توصـيف عافيـت طلبـان و    ، گويد ميسخن  انوقتي از مبارز، اخوان   
اختصاص مي دهد و اين مسـأله بـه نظـر مـي      ،آن هايي كه باري به هر جهت ايام مي گذرانند

چنان كه بـراي مثـال در    ،باشد 40و  30 ز اين افــراد در دههرسد به خاطر وجود خيلي عظيم ا
، آن ها را چون عنكبوت تارتنيده و منتظر شكار مگس برمي شمرد و بر اين باور» نظاره « شعر 

  .)54 :1379( تر از گذران ايام وجود نداردزد كه براي آن ها هيچ موهبتي فرااصرار مي ور
  : را ترجيح مي دهد و زندگي عنكبوتي را رد مي كند اخوان طريق آزادگي و تحمل مشقات   

  من نتوانم چو شما عنكبوت شد «
  .)56 :1379(» پرنده ام، كولي شوريده سرم من

توفـان  ، زوزه هاي بـاد ، ضمن ترسيم شب بي روزن» ها و گرگ ها  سگ« يا اين كه در شعر    
سـخن   ـ  عافيـت طلبـان  نمـاد  ـ   از روزگـار خـوش سـگ هـا    ، سرد زمستان و اوضاع نابسامان
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ني سرد زمستان  نخواهـد كاسـت و   هيچ از شب طوال، اما ايمان دارد كه عافيت طلبي ،گويد مي
از طبقـه اي حـرف   ، همچنان ادامه خواهد يافت و در سمتي ديگـر » زمستان سياه مرگ مركب«

نـه  است و » گرم كنامي  گوشه« آن ها را نه . مي زند كه اعماق حكومت شب را درك مي كنند
دشمن مي بارد و  از هر سو، براي اينان. »بتوان در آن آسود بي تشويش گاهي« حتي مأوايي كه 

باور سازش ناپذيرشان اجازه نمي دهد تا از كرامت خويش فرود آينـد و سـر بـر    ، از طرفي هم
بلكه از شـدت سـرما كاسـته     ،برف را گلگون كنند، پس بايد با خون خود. ارباب سايند چكمه

   :ه حفظ ارزشمند ترين موهبت الهي نائل گردندشود و ب
  زخم خورده ، گرسنه، ين سرماادر « 

  دويم آسيمه سر بر برف چون باد 
  وليكن عزت آزادگي را 

  .)69 :1379(» آزاد ، آزاديم، نگهبانيم

  جهـل

اصلي ترين عامل نگون بختـي برخـي از    هامروز، است كه به اعتباري بي درمانيبيماري ، ناداني
ايــن پديــده باعــث مـي شــود انســان همــواره در تسلســلي از  . ملـت هــا برشــمرده مــي شـود  

  . اضمحالل و تباهي زندگي كند، ماندگي عقب
روشنفكران و آگاهان جامعه همواره در صدد هوشـيار  ، شعر معاصر عربي و فارسي در حوزه   

آن ها بر اين باورند  كه نـاداني حـاكم بـر دو    . ي پويا هستندنمودن  مردم براي ساختن جامعه ا
به همين علت مبارزه بـا آن  . آن  ها را از كاروان تمدن بيش از پيش خواهد نمود فاصله، جامعه

    . كارهاي خويش قرار مي دهند را سرلوحه
در  او تـالش بـي وقفـه   . اسـت » عبـدالوهاب البيـاتي   « اين آگاهان در شـعر عربـي   از جمله   

آگاهي از اوضاع جهان معاصر و وقوف بر شرايط حـاكم  پرتو در ، به مردمششناساندن روشني 
 اين، اندوهبار به نظر مي رسد، اما آن چه در اين ميان. دست مي آيده ب، بر جهان عرب و عراق

با كساني رو در رو مـي شـود   ، چنين بيداري متعالي را در بين مردمش نمي بيند، كه شاعر است
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او . عادت كـرده انـد  ، با وجود فقر و نابرابري اجتماعي  به  اسير ماندن در چنگال بي خبريكه 
چنان كه نشانه اي از نشانه هـاي  ، حمل مي كند، نواحي جهان با خود به همه« اين احساس را 

همـواره  . )156 :1970، خيـاط (» وجودي اش مي گردد و او را بدون آن تـوان زيسـتن نيسـت    
است و از تمام موقعيت ها براي انعكاس آن و اعالن انقـالب و تمـردش عليـه    خواهان آزادي 

  .)337:2005، الروضان( جهل و مرگ تدريجي استفاده مي كند
خـود كـه از    ديگران را درقله هاي ترقي مي بينـد و جامعـه  » عيون الكالب الميته « بياتي در    

  . )106 /2 :1990(» به تصوير مي كشد سازد، بنايي چون اهرام مي ،خيالي
 بيند ميچون مردگاني خاموش ، تالشي نمي كنند در كسب آگاهياز آن رو كه  ،مردمش را او   
در قسمت هاي پايـاني شـعر بـه ايـن      ،را مرگ واقعي هر ملتي بر مي شمردسرنوشتي چنين  و

انـد   انسان ها شـده  تاجرانگرفتار دام سارقان و چنگال ، نتيجه مي رسد كه مردم به خاطر جهل
  .)  همان( و از خدا مي خواهد تا آن ها را از اين گرفتاري نجات بخشد

بر مردمي نادان مرثيه مي خواند كه نمي تواننـد افـرادي مناسـب را در جايگـاه هـاي      « بياتي    
 .)166 :1981، قميحـه (» با وعده ها و اشك هاي دروغين فريفتـه مي شوند وقدرت قرار دهند 

نوعي آگاهي را در ميان اقشار جامعه شكل دهد و با ريشه كن  مي كوشد ،قبل از هر حركتياو 
چـرا كـه ايمـان دارد اصـلي تـرين عامـل        ؛اراده هاي انساني را به حركـت وا دارد ، كردن جهل

و يقين دارد اگر جامعه اش مجهز بـه انديشـه   ا .جهل آن هاست،  عربمردم ماندگي امروز  عقب
آباد و جاويد خواهد گشت تـا جـايي كـه مـرگ و فروپاشـي      تبديل به جامعه اي ، اي نو گردد

   :هرگز در آن كارگر نخواهد افتاد
  العنيد  أيها الموت، إّني الومن

  الخضراء  هالذهبي بالفكر يعمر أرضنا
  .)234/ 1، 1990(. . . بالفكر الجديد

در پـي   ،ندوقتي اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي مردم را توصيف مي ك، در ديگر شعرها نيز  
به جهل مي رسد و چون طبيبـي كـه در پـي تشـخيص و حـذف      ، ريشه يابي اين نابهنجاري ها

براي دفع آن هـا  ، عامل اين عقب ماندگي را فهميده و راه كارهايي ملموس، عامل بيماري است
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محدود خـود   است كه شاعر ابتدا شرايط جامعه» االوغاد « ، اين شعرها معرفي مي كند ز جمله
متوجه مي شود جهل حتي ، ريح مي كند و سپس در راه ريشه يابي نابساماني هاي موجودرا تش

باورهاي مردم نيز رخنه يافته و به شكلي بدخيم در پي نـابود كـردن بيمـار خـود      در نهان خانه
  .)1/150، 1990(» است )جامعه عراق(

لذا هـر جـا    ،اتي توأم استبا رويكردي اجتماعي و مبارزاساساً در شعر بياتي مبارزه با جهل    
صحنه هايي با هدف ايجاد بسترهايي براي انقالب شكل مي گيرد و جاي ، سخن از جهل است

   :نخواهد بود كه مردان شعرش با سالح آگاهي مي خواهند ديوارهاي ستم را فرو ريزند يشگفت
  غداً سنهدمه ! الجدار »  :قالوا« 

  .)1 / 150، 1990(»  و ننهدم، برؤوسنا التعبي
  .)ديوار را فرو خواهيم ريخت، خود فردا با سرهاي خسته :گفتند(

او بعـد از  . جهل پي مي گيرد چنين رويكردي را در مواجهه با مقوله، نيز ي اخوان ثالثمهد    
ين تاريك بـي روزن  ا در« از اين كه  ،خاموش و شب گونه اش را وصف مي كند آن كه جامعه

   :اظهار تعجب و تأسف مي نمايد ،وانند آرام گيرندمي ت، گروهي آميخته با جهل» 
  همين مي پرسم امشب از شما اي خوابتان چون سنگها سنگين « 

  .)63 :1387(» ديوار با ديوار  چگونه مي توان خوابيد با اين ضجه
 جاهـل اسـت و ايـن بـي خبـري و غفلـت بـا ذكـر         شب و تاريكي در اين جا نماد جامعه     

او مردمش را از بي اعتنايي نسبت بـه ايجـاد تحـوالت اجتمـاعي بـر      . دتشديد مي شو» خواب«
 دارد و دانايي را چون آتشي مي دانـد كـه هنـوز در ژرفنـاي وجـود او و وجـود همـه        حذر مي

به تفاوت بنيادين خود با ديگر هم بندانش در » دلي غمناك « او در . آگاهان گرمابخشي مي كند
 ،د و معتقد است آفتاب نوربخش هر چند كـم فـروغ باشـد   تقابل آگاهي و جهل مي پرداز سايه

مهربـان  « بـر بـي تفـاوتي    »فريـاد «يـا در شـعر   . )58 :1387( توانمندي اسـت منبع پايان ناپذير 
ـ   ،ي فرياد برمي آورد كه تمام شب پر تالطم را شاد»ـهمسايگان ده انـد و  اما غافل در بسـتر آرمي
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به مبارزه و تالش دست يازيده )آگاهي(مقدس  شعلهشان را به خاطر آن شاعر تمام دوران ناداني
انعكـاس  ، خواب در چشم ترشان مـي شـكند  ، درد آگاهاني كه غم خفتگان، در اين شعر. است

روزگار انسان هاي متعهد و دانايي كه شاهد اسارت مردم در چنگال سـياه  ، مي يابد و اين يعني
   :تجهل هستند و فرجام كارشان سوختن و فرياد برآوردن اس

  سوز دم اين آتش بيدادگر بنياد « 
  .)78 :1379(» اي فرياد ، اي فرياد، مي كنم فرياد

، »قصـه اي از شـب  «، »انـدوه «، »مشعل خاموش«اين وضعيت را در شعرهايي همچون اخوان    
بر آن است تا بستري فـراهم شـود   »  طلوع«يا اين كه در شعر . نيز فرياد مي زند. . . و» مرداب«

شـان  يرند و آسـمان را جوالنگاه دل از مهر زمين پست بر گ، رها از جهل، هاي دربند كه انسان
» پنجره«رتباط با دنياي روشن دانايي كه ا نتيجهدر دهند و البته اين ميسر نخواهد شد، مگر قرار 

  . واژه اي كه به شكل قابل توجهي تكرار مي شود در اين شعر نماد آن است،
بنابراين گـر چـه    ،بيداري اجتماعي مي جويد ارزه با جهل را در سايهاخوان همچون بياتي مب   

 ،اما واقع نگري هاي خاص خـود را نيـز دارد   ،اصرار مي ورزد انسان ها را متوجه روشنايي كند
گروه تشنگاني را ترسيم مي كند كه مشتاقانه منتظـر بـارش بـاراني    » سترون « چنان كه در شعر 

بزدايد و از سوي ديگر از سياهي هايي مي گويـد كـه   را پژمردگي ها جان افزا هستند تا ببارد و 
همراه با وعده هـاي دروغـين و نفـي ارزش هـاي      ،با نگاهي حيله گر از پشت دريا ها بر آمده
  : راستين براي فريب مخاطبان جاهل مي آيد

   :گروه تشنگان در پچ پچ افتادند« 
  ديگر اين « 

  .)46 :1379(» ي دارد همان ابرست كاندر پي هزاران روشن
 ،اگر آگاهي هاي الزم وجود داشته باشد و پـرده هـاي جهـل كنـار زده شـود      ،به باور اخوان   

پير دروگـر  » سترون«، چنان كه در »اين سرخي بعد از سحرگه نيست«كه همگان خواهند فهميد 
   :اين گونه رخ مي نمايد، نماد  دانايي
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   :هافسرد يولي پير دروگر گفت با لبخند« 
  .) همان(» تيره مي دارد ولي هرگز نمي بارد فضا را

بلكـه تبـديل بـه     ،ضروري است كه آگاهي در دل خوشي هاي بي پايه تجسم نيابد از اين رو   
ايمـان دارد و از ديگـران    او بـه روشـني   .راهكارهايي شود كه پويايي اجتماع را به ارمغان آورد

   :دخواهد آن گاه كه هوا به تيرگي گرايي مي
  برخيز باز هم جامه هاي گل آلود و چرك مرده مان را « 

  در جويبار ستاره هاي آفتابي و آبي 
  از غلظت شب هاي بلند و شبانه هاي باور نكردني 

  پاكيزه بشوييم و پهن كنيم 
  .)293 :1387(» روي درخت زنده ترين ياد و زيباترين فرياد 

  فقـر

ل قرن بيستم و حتي تا سال هـا پـس از آن در سـرزمين    او از اصلي ترين مسائلي كه در نيمه   
فقـر و گسـترش آن در اليـه هـاي      مسـأله ، توجه شاعران را به خود جلب نموده، عراق و ايران

توجه و حساسيت نسـبت بـه   . زيرين جامعه است كه در دو شكل مادي و معنوي بروز مي كند
بـيش از  ، ين طبقات مواجه مي شـويم به ويژه هنگامي كه با شاعراني برخاسته از ا ،اين موضوع

، فقر از طرفي ناشي از فقدان عدالت اجتماعي در جامعه و از طرفـي ديگـر  . پيش رخ مي نمايد
و به همين دليـل همـواره شـاعران معاصـر عربـي و      است انواع نابهنجاري ها  به وجود آورنده

تالش بـراي  ، د هاي آنشوم و پيام را بر آن داشته است تا ضمن تشريح اين پديده زبان فارسي
  . به انعكاسش در دستاوردهاي ادبي خود پردازندكنند و مضاعف  بر طرف كردن آن را

امـام  با الهام گـرفتن از كـالم    ،فقر را احساس مي كند، كه با تمام وجود» لوهاب البياتيعبدا«   
چون آدمـي  ، د اي كاش فقرآرزو مي كن ،»إلي رجال ً َلقَتلتهالفقرُ برز لو« كه مي فرمايد  )ع( علي

  :بود تا بتواند او را بكشد
  لوأنَّ الفقر انسان ٌ« 
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  .)1/43 :1990( ُمن دمه إذَن َلقتلته و شربت
 :1990(بياتي چنان است كه گاهي شاعر از ابراز آن شـرم دارد    فقر بر ذهن و جامعه سيطره   
سوي صاحبان ثروت و ه دست نياز ببه انسان اجازه نمي دهد ، اما در ادامه عزت نفس ،)1/202

  .) همان( دراز كند و خود را محتاج جلوه دهد قدرت
بيـان   آگـاه ذهـنش را بـه   ناخود، نيز شاعري است كه شـرايط حـاكم بـر زمـان     اخوان ثالث    

از يك سو از كـاخ رفيعـي    ،»خفته«او در شعر . برابري سوق مي دهدپيامدهاي ناشي از فقر و نا
مرد فقيري را مجسم مـي  ، وده در دامان كهكشان غنوده و از سويي ديگرسخن مي گويد كه آس

اندوه بي شمار ناشي از فقـر را بـر دوش مـي    ، كند كه با لباسي مندرس و پاره پاره چون غربال
اما نمي توانـد از بيـان تفـاوت كـاخ      ،او گر چه بر مناعت طبع چنين انساني واقف است. كشد

   :سرباز زند)اسير دوزخ(با مرد فقير )مظهر بيدادهاي شوم(هاي قشنگ 
  نشان كند رتعبير آه و قهقهه خاط« 

  عدالتي و نيش و نوش را  مفهوم بي
  فصيح مجسم عيان كند  وين پرده

  .)23 :1379(»  دنياي ظلم و جور سباع و وحوش را
تأكيد بـر   با تكيه و ،مي آغازد» پوستيني كهنه « كه با » ميراث « در شعر  اخوان، عالوه بر اين   

او بـا الهـام    .همت گمارند آيندگان سفارش مي كند تا به پاسداشت چنين فقري به، عزت نفس
   :مي ستايد و مي گويد ،حتي فقري را كه با مناعت طبع سرشته باشد ،»الفقر فخري « از مفهوم 

  . ليك هيچت غم مباد از اين« 
  فت رنگين مي شناسي تو بزر كو كد امين جبه

  .)36 :آخر شاهنامه(»  من پاكتر باشد وستين كهنهكز مرقع پ
آن هـا  . حضور اين پوستين كهنه باعث مي شود اخوان و بياتي خود را جـدا از خلـق نداننـد      

چنـان كـه بيـاتي بـا صـراحت       ؛برهنه معرفي كننـد مردم پا همواره در تالشند تا خود را نماينده
   :»يه اي است از جانب فقرا اين لباس هاي ژنده و اين سخن هايم عط« :گويد مي

  الفقراء مَنحوني هذه األسمال«
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  .)2/11 :1990(»  لاو هذه األقو
براين طبيعي است كه سكوت در برابر ستم پيشگان را برنتابد و تمام تـوان خـود را بـراي    بنا   

بـه كـار    )2/15 :1990( )الفقراء إخـوتي (، كمك به فقرا كه به عنوان برادر از آن ها ياد مي كند
»  الفقراء ألبسـوك تـاجهم   « : گويد فقرا تاج خود بر سرت كرده اند ميبه خود  همواره وا .گيرد

به نسل بعد از خود سفارش مي كند تـا   ثالثو اين تاج سروري همان است كه اخوان )2/  17(
   :همواره به پاسداشت آن همت گمارند

  ! آي دختر جان « 
  )37 :آخر شاهنامه(» ودگان مي دار آل همچنانش پاك و دور از رقعه

زده به شب دهشتناكي تشبيه مـي شـود كـه بـي هـيچ      فقر جامعه، در شعر عبدالوهاب البياتي   
خـوراك گروهـي   ، او از اين كه نان زحمت كشان گرسنه. چراغي در دل تاريكي فرو رفته است

   :اظهار تأسف مي كند، ددمنش مي شود
  المصباح  ما أوحش الليلَ إذا ما انطفأ« 

  .)2/11 :1990(»  الكادحين زمرُ الذئاب عو أكلت خبزَالجيا
نان گرسـنگان زحمـت   ، گرگ آن گاه كه چراغ خاموش باشد و گله! چه دهشتناك است شب (

  .)كش را بر بايد
«  نيز به چشم مـي خـورد كـه     ثالث اخوان آخر شاهنامه در، چنين نگاه تلخ و اعتراض آميز   

بر فقر مادي و معنوي جامعه  و تالش هاي فردي و اجتماعي بـي حاصـلي   فريادي است در برا
 »ه و هرگز بـه نتيجـه اي نرسـيده اسـت    كردن اين بيماري از دير باز آغاز شد كن كه براي ريشه

   .)201 :1387، شاهين دژي(
، بر اين باورندكه فقدان آگاهي اجتماعي در شكل گيري و گسترش فقر ثالث، بياتي و اخوان    

بـه تصـوير انسـان هـاي بـي هويـت و چهـره هـاي         » الضـفادع  « بيـاتي در شـعر   . ثر استؤم
 اي مي پردازد كه جز از دست رنج گرسنگان و محرومـان جامعـه ارتـزاق نمـي كننـد      شده مسخ

)1990: 1/38(.  
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شـان را  امـور زندگي  اداره و نشـينند  ميگاهي بر مسند قضاوت و حكومت بر مردم ، اين گروه   
بـه  ، شـان سـتمديده و گرسـنه بـه خـاطر موفقيت     مردم، گيرند و تأسف بارتر اين كه برعهده مي

   :تهنيت مي گويند و راه آن غاصبان را گلباران مي كننديكديگر 
  جياعاال تََغازلَ« 

م ِبالورد و تفرَشلَه ِوالرَّيحان االرض  
  .)1/39، 1990(»  اإلنسان هياضيع

او سودجوياني را مـورد خطـاب   . ياد آور مي شود» خطاب«اخوان ثالث اين نكته را در شعر    
از طرفي فضاي زنـدگي اطرافيـان را   . معبودي نمي شناسند» بت زرد طال «قرار مي دهد كه جز 

 نمي پسندد و به اين مهم نيز وقوف دارد كه نمي تواند بـي تفـاوت و بـه دور از آن هـا گوشـه     
همتي كنند و فضاي زندگي را از آلـودگي هـا    انهآگاه تا پس از آن ها مي خواهد. برگزيندانزوا 

   :بپااليند
  . هواي شهر را با صافي پاكيزه و پاكي بپاالييد« 

  بروبيد آسمان را خوب 
  .)33 :1387(» همه ديوارها و سقفها را از ظالم و زنگ بزداييد 

اري در سـطح  نابهنج او نابرابري اجتماعي و استفاده از دست رنج ديگران را بزرگترين نمونه   
آگاهي را توصيه مي كند و معتقد اسـت   ، و براي دفع آن ها )24 :1379(بشري مي داند  جامعه

  : برابري را خشكاندفقر و نا ريشه، مبارزه مي توان در سايه، اگر آگاهي حاصل شود
  اي مرد بي نوا! عزيز من ! همدرد من « 

  آخر تو نيز زنده اي اين خواب جهل چيست 
  ش كه در اين كهن سرا مرد نبرد با

  .) همان(» كاري محال در بر مرد نبرد نيست 
او . بياتي نيز به چشم مي خـورد » صيحات من الفقراء « در ، فقر اين نگرش در مواجهه با پديده

را انقـالب بـراي حـذف آن    ، پس از ترسيم فقر و تشريح پيامـد هـاي آن  ، ثالث همچون اخوان
در ، گلگون گشـته  فقرا را در سپيده دمان آزادي كه با خون فريادهاي رهايي مي داند وضروري 



 69                         ي اخوان ثالثدغدغه هاي اجتماعي شعر عبدالوهاب البياتي و مهد                سوم سال   

و ريخـت  خواهـد   ستبر برمي شمرد كه بر آن ها فـرو  چون صخره اي، برابر كاخ خود كامگان
بنيانشان را ويران خواهد كرد يا چون قطره اي بـه ظـاهر آرام بـر مـي شـمرد كـه بـه دريـايي         

   :به تاريخ يورش مي برد ،خروشان بدل گشته
  حات فقرا ء صي«

  فقراء بالدي 
  في باب القيصر 

  في الفجر األحمر
  هكالقطر هكالصخر

   هفي بحر الثور
  .)290/ 1 :1990(»  تقتحم التاريخ

او در جايي ديگر از فقراي جهان غارت زده مي خواهد تا با اتحاد خويش به پاخيزنـد و ريشـه   
  .)252/ 2(» نامبارك را  از بين ببرند اين پديده

  ماد تمدن جديدن، شهر

. نگاهي ويژه به مظاهر تمـدن جديـد اسـت   ، شعر معاصر عربي و فارسي هاي از جمله مؤلفه   
قـرن بيسـتم    گوني هاي اجتماعي و فرهنگي كـه در جامعـه  دگر، تحوالت صنعتي و به دنبال آن

البته بايـد متـذكر   . به سرعت فضاي گسترده اي را در شعر به خود اختصاص داد ،شكل گرفت
چه تحوالت صنعتي در سرزمين هاي عربي و فارسـي شـكل غربـي بـه خـود نمـي       گره كشد 

  . شان شده است گير اما بازتاب هاي اجتماعي آن دامن ،گيرند
ارزش هاي ، اما در عين حال ،خاستگاه خدمات فراواني  براي انسان بوده است، تمدن جديد   

ن معاصر به مقابله با برخـي از عناصـر آن   فراواني را نيز تحت تأثير قرار داده و باعث شده انسا
  . شهر و گسترش هنجارهاي شهري است، برخيزد كه يكي از آن ها

آن ها  .گرفته استهمواره مورد توجه شاعران معاصر قرار ، شهر به عنوان مظهر تمدن جديد   
وي بـه اهـدافي بـه شـهر ر    دست يافتن براي  ،مند به ترقي هستنده زادگان عالقروستااغلب كه 
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روابـط سـرد    در كنـار سـيطره   ،اين مسأله .بهره شان نشده استاما چيزي جز ناكامي  ند،ا دهآور 
همواره با بـدبيني بـه شـهر و تمـدن بنگرنـد و آن را بـه عنـوان يكـي از         تا  انساني باعث شده

انـد   چه ديگر به روستا برنگشتهاگر آن ها. هاي اجتماعي خويش در شعر به تصوير كشند دغدغه
اما از ديـدگاه انتقـادي خـود     ،اند نشدهخارج از تمدن جديد  يزندگي در فضايادامه ضي به و را

  . اند نكشيدهنيز دست 
فرو رفته در شـبي بـي سـپيده     ،زرق و برق هايش تمدن جديد را با همه، عبدالوهاب البياتي   

بـا   هـم دسـت  ، او بر اين باور است كـه شـهر و تمـدن جديـد    . )2/23 :1990(مجسم مي كند 
ا از و آن هـا ر  مـي كنـد   جويندگان تعـالي را مسـدود   ، راهبي هيچ ترحمي، تاريكي هاي ناداني

   :دحركت به سمت نور باز مي دار
  ٍ هيطاردني بال رحم« 

  هيسد علي بالظلم
  .)2/40، 1990(»  هشوارع ُهذه المدن التي نامت بال نجم

ترسيم مي كند كه نشاني از بهار و زنـدگي در  فضاي جديد را به گونه اي ، بياتي در اين شعر   
كـه او را بـه    ،نه تنها انسان را به منزل نمـي رسـاند  ، آن به چشم نمي خورد و خيابان هاي شهر

  .)45/ 2(» مرگ پيوند مي دهد
ديدگاه هاي اجتماعي خود را لحاظ ، بيش از ديگران، او تالش مي كند در رويارويي با شهر    
ضمن بيان ناديده انگاشته شدن احساسات پاك انساني از  ،»المدينه«ر شعر ، به همين علت دكند

. واقعي تري از هنجارهاي اجتماعي حاكم بر آن ارائـه دهـد   بر آن است كه تصوير، جانب شهر
لقـي مـي يابـد بـر تـن      داو اين پديده را از لباس فريبنـده اش خـارج مـي كنـد و آن را كهنـه      

دارهـايي مـي بينـيم آمـاده     ، در شهر بياتي. هاي انسان يان آزادسياستمداران فريبكار و چپاولگر
فقط يك بار بـه  ، ابزاري است كه همچون تمبر، انسان شهر او. آويز كردن بي گناهان براي حلق

  .)2/107( كار مي آيد و سپس بايد باطل شدنش را پذيرفت
خت و تـاز قـدرت   تا بررسي اوضاع اجتماعي و سياسي حاكم بر عراق عصر بياتي كه صحنه   

» فريـب  « و » سـرما  « ، »تـاريكي  « به خوبي مخاطـب را بـا    ،طلبان و استعمارگران بوده است
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به عنوان مركز اين پديـده  ، مطرح شده در شعر بياتي ارتباط مي دهد و اين چنين است كه شهر
  . محكوم مي گردد، شاعر ها يا به عنوان مظهر تمدن جديد در انديشه

« بـي شـباهت بـه سـرماي     ، انسـاني آن  كه سرماي حـاكم بـر جامعـه   » باريس شتاء في « در   
با شهري رو به رو مي شويم كه هيچ پناه گاهي براي دل هـاي خواهـان   ، اخوان نيست» زمستان

بـيش از هـر   ، محبت ندارد و احساسات سرگردان و گريان در پيـاده روهـاي پوشـيده از بـرف    
   :جلوه گر مي شود، تصويري

  الشّتاء باريس في «
  تدّثرت بالّثلجِ واَلفراء 

  َفما القلبٍ ظلَّ في العراء 
  .)1/489 :1990(» لبيضاء ا اهأرصفعلي يبكي كعصفور

روح زنـدگي از آن  ، شهر خفقان زده و بي تحرك را كه در اثر اسـتبداد ، بياتي در جايي ديگر   
  .)443/ 1؛ 450/1( تجلي گاه مرگ و نابودي بر مي شمرد، سلب شده است

آن جاسـت كـه    ،شهر و تمـدن جديـد   بياتي درباره صريح ترين ابراز عقيده، عالوه بر اين ها   
عذاب انسان اين است كه مجبور بـه زنـدگي در شـهر هـايي اسـت كـه خـونش را        «  :گويد مي
اين انسان هر لحظه احساس مي كند مـرگ  . گيرند و جز لقمه اي عرق آلود به او نمي دهند مي

    .)92 :1993، البياتي(» تر شده است به او نزديك 
مـورد توجـه قـرار مـي  ، شهر را به عنوان مظهري از آن، اخوان ثالث نيز هنگام رويارويي با تمدن    

بـاور   ،تمدن جديد و فضاي حاكم بر زندگي شهر نشـيني انديشـه كنـد    او قبل از آن كه درباره. دهد
، امـا واقعيـت  ، )49 :1387(. ط متعالي شكل مـي يابـد  رواب در سايه، دارد كه جهان مطلوب انسان ها

» خـود  «ناگهـان بـه   ، او منتظر است تا خبري از جايي يا كسي بشنود. چيزي جز تنهايي شاعر نيست
بـر مي گردد و متوجه مي شود انساني چون او حتي در وطن خود بي يـار  و يـاور مانـده اسـت و     

  .)137 :1387(» غريب  خويش اين در وطنِدست بردار از « :نبايد در انتظار خبري باشد
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 هآلـود و ناگهان تصويري زشـت  ، يابي به خوشبختي است او كه به دنبال دست، در ديگر جاي   
  : و ماالمال از اندوه از زمين و دنياي جديد فراروي خود مي بيند

  ولي مسكين زمين آلوده و زشت است « 
  و از دود و شرار وحشت و اندوه ماالمال 

  يش گندناك و پرغبار آهن و باروت هوا
  .)109 :آخر شاهنامه(» در آفاقش به پروازند هر سو پيك هاي مرگ 

طمع ورزي هـا و نابهنجـاري هـا در سـطح روابـط انسـاني        شكل دهنده، دنياي جديد براي شاعر   
او ابراز محبت هاي ظاهري را به درخشش چشم گـرگ تشـبيه مـي كنـد و از      به همين علت ،است
   :ساده دالن مي خواهد تا به درك شرايط موجود نائل آيند و همواره هشيار باشند طيف

  مبادا چشم خود بر هم گذاري « 
  .)139 :1379(» چشم گرگ است ، است اين نه چشم اختر

 شهر را به ويرانه اي محزون تشبيه مي كند كه نشـاني از زنـدگي در آن نيسـت   ، در جايي ديگر
)1379: 57(.   

ي شتافته تا زنـدگ  گرچه به كمك انسان ،رتيب مي بينيم تمدن جديد در نگاه دو شاعربدين ت   
اما در عمل او را با واقعيت هاي تلخ اجتماعي و دشواري هايي جديـد رو   ،كندرا برايش آسان 

    . استدر رو كرده 

  نتيجه

كنـد و  انسـاني ظهـور مـي     به پيچيده ترين شكل در جامعـه  مسائل اجتماعي در عصر جديد   
ـ  مي داند وخود  شعر معاصر نيز انعكاس واقعيت هاي انساني را وظيفه مين ايـن هـدف   أبراي ت

بـه   هستيم كـه چـون روشـنگران و مصـلحان،     شاهد تولد شاعراني متعهداز اين رو . مي كوشد
عبدالوهاب البيـاتي و مهـدي    شمارندجديد مي پردازند و از اين مسائل اجتماع طرح و اصالح 

  . ثاخوان ثال
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آن هـا بـه   . شرايط اجتماعي و سياسي مشترك زندگي مي كننـد با دو شاعر در يك دوره اين    
روزگاري تلخ و تيره را سپري مي كننـد  ، فقر و استبداد، جهل مردم خود مي نگرند كه در سايه

دو شاعر به سردمداران جامعه كه . خود را با اموري بيهوده سرگرم مي نمايند، و به جاي مبارزه
درمي يابند كه آن ها در چنگال اسـتعمار بـه زورگويـاني     افكنند و ميمحور ثروت و قدرتند نيز نظر 

پـرچم عـزت و آزادي را در وطـن    ، برآنند تا شوالي مبارزه بر تـن ازاين رو . بدل گشته اند، بي رحم
را هـا   م آنو بي هيچ منتي بار غـ  خلق مي دانند هر دو خود را خدمتگزار. به اهتزاز درآورند، خويش

   .حتي اگر آن ها را در مسير سرنوشت خويش در غفلت بينند ،به دوش مي كشند
از پيشاهنگان شـعر معاصـرند و بـه سـنت نيـز بـا       در بعد تكنيكي شعر،  ثالث بياتي و اخوان   

هر دو محكوم اسـت و از شـعر بـه عنـوان ابـزار       در عقيده »هنر براي هنر«شعار . نگرند قداست مي
د مي برند و آن را در راه برقراري آزادي و عدالت بيش از هر اهرم ديگـري كارسـاز مـي    زندگي سو

  . دانند
پديده اي نوظهور و شكل جديـدي از ايـن   ، آن ها مي دانند كه دغدغه هاي انسان قرن بيستم   

لـذا گـاهي بـه نهايـت      ،نوع دغدغه هاست و بايد با زباني نو و صريح از آن هـا سـخن گفـت   
امـا از فضـاي شـعر خـارج نمـي شـوند و در شـعار فـرو          ،بان روي مـي آورنـد  صراحت در ز

نوعي هنر است با تمـامي   ،عقايدشان باشد چرا كه باور دارند شعر قبل از آن كه آينه ؛غلتند نمي
  . ويژگي ها و نشانه هايش

ان و انس ت مي گيرد؛آن گاه كه دربارهأشان نشثالث از تجربه هاي تاريخي شعر بياتي و اخوان   
استبداد و مبـارزه سـخن   ، نابرابري اجتماعي، جهل، اش با پديده هايي چون فقر يروياروي  شيوه

  . همواره آن تجربه ها را فراروي خود مي بينند ،مي گويند
هر دو شاعر عصر جديد را  به شكل ملموسي تجربه كرده و به خدمت هايي كه تمدن نو بـه    

هـاي انسـاني    حرمـت انسان و ، نوگراييه قرار است به خاطر اما آن جا ك ،واقفند ،انسان نموده
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ناخوشـايند و  ند و در كنار ديگر پديـده هـاي   كبه شدت ابراز تنفر مي ، تحت الشعاع قرار گيرد
  . برمي خيزندستيزه اجتماعي با آن نيز به ظالمانه 
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