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Abstract 

Abbas Mahmoud Aqqad is one of the leaders of the school of Romanticism in Egypt, relying 

on the principles of Romanticism and the use of natural phenomena has depicted events and 

events that had many negative effects on her personal and social life. This research with a 

descriptive-analytical approach examines the elements that Aqqad has used to express its 

pessimistic views in this field, along with their causes. The results show that factors such as 

the failure of love, the arrival of old age, the death of loved ones, and the unfortunate events 

that occurred in the land of Aqqad led to the emergence of pessimism in his poems. The poet's 

bitter experiences in the context of the world of love and romance have caused her to express 

her inner feelings by taking refuge in nature and its manifestations. Having spent the bitter days 

of her youth, she likens her ruined life to a tree that withers its green leaves, a sign of life, hope, 

and youth. He sees oppression as pervasive; But because he finds himself powerless against it, 

he expresses his thoughts by composing glorious poems, but it is an ointment for his pains. The 

dominance of the pessimistic view over the idea of belief has led to calling an element such as 

soil, which is a symbol for the protection of the homeland, oppression, which cruelly leads 

young people to the brink of death. The use of natural phenomena such as spring, sun, moon, 

stars, desert, soil, birds, etc. is a characteristic feature of those poems of this poet that are 

dominated by pessimism. 
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 چکیده

های ف یعت، ع  ا  محمود عقّاد یکی از سردمداران مکت  رومانتیک در مصر با تکیه بر اصول رومانتیسم و استفاده از پدیده

یده است که بر زندگی فردی و اجتماعی وی تاأثیرات منفای فراوانای را برجاای گذاشاته      اوضاع و حوادثی را به تصویر کش

های بدبیناناه خاود در ایان زمیناه     تحلیلی، عناصری را که عقاد برای بیان دیدگاه -بودند. این پژوهش با رویکردی توصیفی

دارد که عواملی چون شکست عشقی، فرارسیدن  ها موردبررسی قرار داده است. نتایج نشان از آنکاربرده، به همراه علل آنبه

و ستم و حوادث ناگواری که برای سرزمین عقّاد رخ داد، موج  ظهور بدبینی در اشعار او  روزگار پیری، مرگ عزیزان، ظلم

ا  های آن، احسهای تلخ عقّاد در بستر دنیای عشق و عاشقی موج  شده است تا با پناه بردن به ف یعت و جلوهشد. تجربه

خویش را به درختی تش یه کرده  اش را سرری کرده است، عمر فنا شدهکه روزهای تلخ جوانیدرونش را تجلّی بخشد. وی 

بیناد؛ ام اا   ظلم و ستم را فراگیار مای   بیند. اوای از زندگی، امید و جوانی است، خشکیده میهای س زش را که نشانهکه برگ

کند بلکه مرهمی بر دردهایش بد، با سرودن اشعاری پر از شِکوه، افکار خود را بیان مییاچون خود را در مقابل آن ناتوان می

باشد. غل ه نگاه بدبینانه بر اندیشه عقاد موج  شده عنصری همچون خااک را کاه رمازی بارای حفاظات از وفان اسات،        

ای ف یعت چون بهاار، خورشاید، مااه،    هکشاند. استفاده از پدیدهکند که ظالمانه جوانان را به کام مرگ میستمگری خطاب 

 ها غل ه دارد. ستاره، صحرا، خاک، پرندگان و... ویژگی شاخص آن دسته از شعرهای این شاعر است که ص غه بدبینی بر آن
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 مقدمه .1

مختلف نقدی، دچار تحو الت گسترده ساختاری و محتوایی گردیاد و از آن حالات    شعر معاصر عربی، با ظهور مکات 

هاای شاعری خاویش، پنهاان سااختند و باا گریاز از        های شعری خود را در پَسِ ع اارت ساده خارج شد. شاعران، مضمون

ها برسد و با لذّت بیشتری آنهای عمیق متن، به های شعری را آفریدند تا خواننده با کنکاش در الیههنجارهای زبانی، داللت

(. ع  اا  محماود عقّااد شااعر و ناقاد مصاری، از       153: 1033زاده و دیگاران،  مفاهیم ثانوی شاعر را درک کناد )اساماعیل   

های گرفته بود، دیدگاهرود. این مکت  که راه مخالفت با مکت  کالسیک را در پیشگذاران مکت  رومانتیک به شمار میبنیان

توان به پای ندی آن باه وحادت موضاوعی در    های این مکت ، میاز ویژگی»ابل شعر به نمایش گذاشته است. مختلفی در مق

ساوی  عقّاد، همچاون دیگار پیشاتازان مکتا ش باه     ( 500: 1335)داد، « جای عقل اشاره کرد.شعر و جایگزین کردن قل  به

گیرد و باه تغییار و تحاو ل    ین ازجمله کالسیک به کار میهای پیششتابد و قلمش را در راه تغییر مضامین مدرسهنوگرایی می

آورد. شعرش را بیانی از سرگذشت پرفراز و نشی  و حوادث تلخ و شیرین جامعه و زندگی فاردی  در ادب معاصر روی می

هاا،  و نشانه ای از نمادهادهد تا در قال  مجموعهپذیری در شعر، به شاعر این امکان را میویژگی تأویل»دهد. خود قرار می

هاا هماان   پذیر نیست را بگنجاند. در حقیقات، نشاانه  ها با توج ه به شرایط موجود، امکانبسیاری از مفاهیمی که بازگفت آن

)احمادی و  « گذارد.کنند و دست او را برای بیان آنچه در سر دارد با میابزارهایی هستند که شاعر را در تولید معنا یاری می

 (.181 :1333قن ری اقدم، 

های تاریاک  ن وغ شاعری عقاد، وی را بر آن داشت تا عوافف خویش را با استفاده از ف یعت زی ا، آسمان صاف، ش  

نخستین پناهگاهی که یک شاعر رومانتیکی، در مقابل خود دارد ف یعت است. او همواره » و ستارگان درخشان بیان کند؛ زیرا

ریا و خالی از برد. شاعر رومانتیک ف یعت را پاک، بیگریزد و به ف یعت زی ا پناه میکند، میای که وی را درک نمیاز جامعه

یابد. وی معتقاد اسات کاه ف یعات او را دوسات دارد و وی را      بیند و خود را در دامن ف یعت خوشنود میکینه و تزویر می

ادی  و شاعر رمانتیک  (133:1332)مندور، « دتواند بیابصح تی خواهد یافت که در جامعه نمیخواند و در ف یعت، همفرامی

های آنان، بازگشت به ف یعات و  های خویش و واقعیات جامعه درگیر است، به همین دلیل، یکی از ویژگیهمیشه بین آرمان

ها عاشق ف یعت هستند و ف یعت را رمانتیک»زند. احسا  دلسردی و انزجار از تمد ن جدیدی است که در آثارشان موج می

 (.133: 1333)الیافی، « دانند. همدلی و یگانگی انسان با ف یعت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است.ادر خویش میم

رفته و نمونه عاالی شاعر   از خصایص شعر رمانتیکی عربی این بود که در آن، تعار  میان شکل و محتوا تقری اً ازمیان»

ین ش یه به آن چیزی است که در شعر روماانتیکی اروپاایی دیاده    غنایی، فرمانروایی عوافف و احساسات شخصی است و ا

مایه اصلی شعر رومانتیکی ع ارت است از: اندوه و شوق ما هم، تمایال باه معصاومیت     شود. چنانچه مشهور است، درونمی

ایان ناوع،   دوران کودکی، آرزوهای دست نیافتنی، عوافف متافیزیکی، حیرت و رازهای نهان و چیزهای ناشاناخته دیگار از   

های مکتا  رومانتیاک   (. این ویژگی33:1333)شفیعی کدکنی، « خواه در درون شاعر و خواه در مظاهر پیچیده ف یعت باشد

 موج  شد عقّاد در آغوش آن پناه گیرد و در این زمینه چند دیوان از او به یادگار مانده است.
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 ضرورت تحقیق و سؤاالت آن 2 .1

های صورت آورند و اغل  پژوهشعنوان یکی از ناقدان جهان عرب به شمار میتر بهاگرچه ع ا  محمود عقاد را بیش

وپنجه نرم کردن باا اناواع حاوادث،    های وی در زندگی و دستدغدغهگرفته در مورد وی، پیرامون آرای نقدی او است، ام ا 

زد، به همین دلیل، با توج اه باه گارایش    ریکشاند و احوال درونی خویش را در قال  شعر میدرنهایت او را به عالم شعر می

ای از زندگی گرفتار آن شده بود، انجاام پژوهشای پیراماون    ای که در برههعمیق عقّاد به مکت  رومانتیک و رویکرد بدبینانه

و در کاربرده ضاروری  های خود در این زمینه بههای بدبینانه در شعر عقاد و عناصری که برای بیان دیدگاهعلل ورود اندیشه

 نوع خود، جدید است. در پایان، پژوهش مذکور توانسته است پاسخگوی سؤاالت زیر باشد:

 های بدبینانه در شعر عقاد شده است؟ چه عواملی باعث ورود اندیشه -1

 های بدبینانه خود، از چه عناصری بهره برده است؟این شاعر، برای بیان اندیشه -5

 

 . پیشینه پژوهش3. 1

های صورت گرفته است کاه  وبیش، پژوهشع ا  محمود عقاد، ادی  و ناقد برجسته مصری، تاکنون کم در مورد آثار

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن

(، از مصطفی رحماندوست، مجله اللغۀ العربیۀ و آدابها. نویسانده در  1333« )ع ا  محمود عقاد: نشافاته و آثاره»مقاله 

 او پرداخته است.   ادبی، سیاسی و اجتماعی عقاد در فول دوران زندگی ادبی هایاین مقاله به بررسی فعالیت

(، از قاسم مختاری و مریم بخشنده، مجلاه  1333« )و غرباله "میخائیل نعیمۀ"و دیوانه و  "العقّاد"مقارنۀ أدبیۀ بین»مقاله 

ادبی و وجوه اشاتراک و افتاراق ایان دو     -ی نقدیهااللغۀ العربیۀ و آدابها. نگارندگان در این مقاله به بررسی تط یقی دیدگاه

 اند.ادی  پرداخته

(، از محمود خرسندی و دیگران، مجلاه دراساات   1335« )"ساره"تحلیل بالغی ألسلوب العقّاد فی خطاب کتاب»مقاله 

نش مورد بررسی قرار داده و فی اللغۀ العربیۀ و آدابها، در این مقاله، نویسندگان، ایدئولوژی عقاد را از خالل رابطه تفکّر و زبا

 اند.، از منظر علم بالغت و گفتمان، توصیف کرده«ساره»س ک ادبی او را در کتاب 

« های عقاد درباره اشعار ابن رومیبررسی و تحلیل نظریه»ای با عنوان امین مقد سی و ابوالحسن غالمی سیمین در مقاله

ابان الرومای: حیاتاه مان     »د در مورد ابن الرومی را در کتابش با عنوان (، مجله ادب عربی، معیارهای نقد تکاملی عقا1330)

 اند. ، مورد بررسی و تحلیل قرار داده«شعره

ای از علیرضاا حساینی و پوریاا    (، عنوان مقالاه 1332« )های ع ا  محمود عقاد از نقد آثار احمد شوقیبررسی انگیزه»

های عقاد از نقد آثار شوقی مورد بررسای  که در آن، ابعاد گوناگون انگیزهاسمعیلی در کنگره بین المللی زبان و ادبیات است 

 قرار گرفته است.
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مند تاکنون پژوهشی پیرامون کاربست عناصر ف یعت در بیان اندیشه تشاؤم در اشعار ع اا   ام ا بر اسا  مطالعات نظام

تواناد دیادگاه بدبیناناه او و    ای عقااد مای  ها محمود عقاد، صورت نگرفته است. از این رو چنین خوانش جدیدی از ساروده 

 استفاده وی از عناصر ف یعت را برای مخاف  روشن سازد.

 

 . مبانی نظری پژوهش4. 1

قولدعلقی  دشقامح  دودشقئ »کلمه تشاؤم از شأم گرفته شده است.  شَاائِم  »به این معنی است که: برایشان بدفال گردید. کلمه  «شح

: 1383اسات. )معلاوف،   « برای او فال باد زدناد  »نیز به معنی  «تَشَائَموا به»ناخجسته است. به معنی نحس، شومی و  «و اَشاَم

شاود. متشاائم   سوءظن و اندیشه بد داشتن؛ آنچه که از آن به بدبینی تع یار مای  »( و در اصطالح، تشاؤم ع ارت است از 353

بیند، بلکه وجودشان را عین ضرر ای نمیایدهکسی است که دارنده این صفت است؛ کسی که نه تنها در موجودات و اشیاء ف

 (.130: 1333)خورسندی و دهقان ضاد، « داندو فساد می

( در شاهر اساوان )جناوب مصار( دیاده باه جهاان گشاود         1333ژوئان )  53ع  ا  محمود ابراهیم مصطفی عقّااد در  

مسئول مرکز اسناد شهر اسوان بود، ام اا  ای به دنیا آمد که پدرش محمود، مصری األصل و وی در خانواده(. »8:1333)عو ،

( وارد مدرسه ابتدایی شهر اسوان شد و در 1338( در سال )3)همان: « مادرش از نژاد کرد و مانند پدرش باتقوا و متدین بود

هاا و  هاای عقااد و رویاارویی وی باا اناواع ساختی      (. دغدغاه 8:1330التحصیل گردید )عویضاه،  ( از آنجا فارغ1333سال )

شود و در این زمان بود کاه زنادگی خاویش را وقاف     وپنجه نرم کردن با فقر و ناامیدی، با سفر وی به قاهره آغاز میدست

وظیفه کرد. در ایان مرحلاه از زنادگی وی، ث اات و پایاداری      های آن نمود و در مشاغل مختلف انجاممط وعات و گرفتاری

وی چیره گشت و چندین بار نیز فکر خودکشی به ذهنش خطاور   مفهومی نداشت و در همان دوران جوانی اندیشه مرگ بر

(. این برهه از زندگی وی موج  سرودن اشعاری شد که اندیشه تشاؤم بر آن چیره و بیاانگر بادبینی   151:1330کرد )عقاد، 

کالت خاویش  هاا و مشا  سرانجام عقّاد به خافر داشتن اراده آهنین و توانمندی ذهنی، توانست بر ساختی »عمیقی است، ام ا 

فائق آید و تفاؤل و خوش ینی را جایگزین بدبینی کند و این امر وی را در رهایی از آن ناامیدی و پریشانی که سالیانی همدم 

وی شده بود، بسیار کمک کرد و بعد از اینکه شیفته اندیشه معرّی شد، باالخره توانست خود را دوباره پیادا کارده و از بناد    

چشم از جهان فروبست؛ ولای یاادش هماواره     1330مار   15(. عقّاد در 83:1358)عقاد، « رها شود تشاؤم و بدبینی معرّی

 (.33: 1333در جهان اندیشه و ادب زنده است. )ضیف، 

 

 ها . اندیشه بدبینی در شعر عقاد و کاربرد عناصر طبیعت در بیان آن2

 آن مهام  موضاوعات »ولای   ،را در بار بگیارد   تواند هر موضوعیگستره موضوعی مکت  رومانتیک چنان است که می

( دلیل تناو ع دامناه موضاوعی ایان     538: 1333 الحاوی،)« و تنهایی غربت مرگ، اندوه، و حزن عشق، ف یعت، :از اندع ارت

ها اسات  ای از زندگی خویش مانند دیگر رمانتیکعقاد در برههمکت  نیز تکیه آن بر احساسات، عوافف و قوه تخی ل است. 
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 فاصاله . برناد می سر به جامعه از نارضایتی و از روزگار آشفتگی و پریشانی یک در و کنندمی غربت و تنهایی احسا »که 

 از را خاود  تاا  گردناد مای  فارار  راه دن اال  باه  کناد. مای  دچار اندوه را هاآن جامعه هایمحدودیت و واقعیات آرزوها، بین

ای . در این مسیر، عناصر ف یعت مجال ویژه(30: 1333هالل،  غنیمی)« ورند.آمی پس به تخی ل پناه سازند، آزاد هامحدودیت

 را ف یعات  و اندپرداخته ف یعت به خود آثار در هارومانتیک اکثر»برای عقاد فراهم آورد تا آالم خویش را ابراز کند؛ چراکه 

بررسای اشاعار    (.185: 1330،االیاوبی )« اناد برگزیاده  خاود  هایرنج برای ص وری سنگ و هاو دغدغه دردها مأمن عنوانبه

کارگیری عناصار ف یعات در   توان دو دلیل فردی و اجتماعی را ازجمله دالیل اصلی بهبدبینانه عقاد حاکی از آن است که می

های نگاه بدبینانه او دانست که زائیده مواجهه شاعر با نامالیماتی مانناد شکسات عشاقی،    مایهشعر این شاعر، جهت بیان بن

ترین عناصر ف یعات بارای بیاان    در اینجا به بیان مهمموجود در جامعه، جنگ و... است.  ناامیدی، مرگ عزیزان، ظلم و ستم

 شود:های بدبینانه عقاد، پرداخته میاندیشه

 
 . زمین1. 2

دهاد  بیناد. آن را در مقابال ماریخ قارار مای     در جایی دیگر، زمین را صاحنه تلاخ حاوادث روزگاار مای     عقاد متشآئم 

دارد؛ دهاد، پاارده برماای هااای پیااپی از حااوادث وحشااتناکی کاه در زمااین رخ ماای  و همچاون دو شااخص زنااده باا سااؤال  

شاتابند  ساوی هام مای   رحمای باه  های زمین را نمایاان ساازد. ماردم زماین باا بای      دهد تا زشتیمریخ را بر زمین برتری می

گیاارد. قتاال و کشااتار بساایار در ، همااه را در برماایکشااد و ویرانگااری آنهااا همچااون آتشاای، زبانااه ماایو جنااگ بااین آن

کنااد و شاااعر شااد ت ایاان خااونریزی را بااه هااا را جاااری ماایسااازد و خااونهااا را روان ماایایاان ساای اره خاااکی، اشااک

کناد و ق رهاا آمااده پاذیرایی     شاود. گرسانگی در زماین بیاداد مای     کند که بر دریاای اشاک وارد مای   ای همانند میدریاچه

 ماند:  شود و آه و حسرت برای شاعر باقی میان میاز جسدهای گرسنگ

قِخدد-0 دلِْلققِمققققققققققققرّ  ِْيدمجحْرةحدالغحقق حقققققق ِدق قْلققققققق   دأحعقِولْققققققققق اددددددددددوحهحودّ قو
ًحققِ ؟د-5 ديفدالرحقق ؟دوحمحادددددددددد،حللدااْغقرحاق  ّْلح دمحادهحواداریحرحا   دوح
قققق  دد-5 ققققققققققققق ِدأ مح دددددددددددوحلحققظ قققققققَدث قققققققققققورحاِةدالقل قق ح ققققققق   ً ققققققققققودعحلحقققققققق دأ مح دتحقْس
ققق ِدد-4 ْمقققققققققِعدم قنققسقحكح دلِْلققاح ققققققققاِردعحقلحقققققققَدددددددددددعحْیلققققققق   قالبِققحح قققققققققا  دْح دوحِجمح
قغحققق ِدوحق ققبق دد-2 دالس  دا حلكحَدِمقنح ققققققادددددددددددیثثح قمح ققظح ققققققققققققققردختِح دققققققققققققور دْح

 (533: 5313)عقّاد، 

. وای بر تو! 5ور بود )به زمین گفت:( که در آتش خشم شعلهبه مریخ گفتم: او را سرزنش کن و او درحالی. 1»)ترجمه( 

برند و شعله آتاش زباناه   های دیگر هجوم میهایی که بر ملّت. ملّت3بودی برای چیست؟ روی در نااین خرابی و این زیاده

. و ق رهایی که مانند پشت شخصی چاق، هالک شدگان 2ریزد. ها میها بر روی اشکهایی همچون دریا. و خون0کشد. می

 «گیرد.از گرسنگی را در برمی
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یدن شعله آتش، دریاچه خون، موج اشاک، ق رهاای فرورفتاه و گرسانگی     آید، زبانه کشفور که از این اشعار برمیهمان

 کاربرده است.مرگ ار، تصاویر شومی است که شاعر برای نشان دادن حوادث زمین و اهل آن به

 

 . خاک2. 2

باه  ای از پایداری و دوام و رمزی برای حفاظت از مایهن و سارزمین   در متون ادبی، شاعران و نویسندگان، خاک را نشانه

هاای آن  داناد کاه الیاه   نگرد. وی خاک را غاص ی میای دیگر و با عینک بدبینی به آن میکشند؛ ام ا عقّاد از زاویهتصویر می

گیارد؛ چاه از ت اار خورشاید     سازد و در گرفتن افراد، تفاوت را در نظر نمیها را در خود پنهان میبلعد و نابغهجوانان را می

 خواهد که آنچه را گرفته است پس دهد:دهد. او با حسرت از خاک میهمه را در خود جای می هاباشد و چه از ت ار تره

قققمْد ْلققققا دلِلش  قققاك/دخح دوحانْقتقح ح ّحقققاِكداْغِتصحقققا   قققبحا /ديفدطحوحا دأودشح قحقققري  دعحبقْ ققق  دل ققق ب  ْ قققوادالتق قققرحا /د قققادِعنقققاحكدّحقققادهح لققققا دالدالنْقققروحا  در ج دمح ققق  دالق بحقققا /دخح ِ دأحودش 
ّْل/وحا دِبرحاج دمحادلاح ّْلح دمحادأحن ح  (88،ج:1335)عقاد، ْحِتاحا /دوح

های تو چاه  ای پس بده، در الیهها و جوانانی را که گرفتهای خاک آنچه را که نزد توست، برگردان. تمام نابغه »)ترجمه( 

اند، )با ارزش( یا برای بوییادن  ههای داخل زمین یا برای خورشید خلق شد! این بدنایزور گرفتهها است که به غص  شده

 «گردانی.وای بر تو! آنچه را که نزد توست، برنمی نشینی و مخفی شدن.نه برای گوشه ارزش(،ها )مانند حیوانات بیتره

توان دریافت که شاعر، محورهای جانشینی را در اشعارش حاکم کرده است و باا آوردن کلمااتی   با تحلیل این اشعار می

اناد.  شدهکشد که برای دفاع از سرزمین خود، اکنون در خاک پنهان، اشخاص م ارز و باارزش را به تصویر میچون خورشید

پذیرند و ارزشی برای جامعه ندارناد. وی  دهند و حکومت ظلم را میکند که تن به خواری میها افرادی را یاد میبا ذکر تره

 بلعد.همه را میداند که برای رسیدن به اهدافش خاک را غاص ی می

 

 . صحرا و عناصر مرتبط با آن3. 2

سازد که نیرنگ را سرلوحه اعماالش قارار   عقاد بدبینی خود نس ت به دنیا را در چهره صحرایی مغرور و متک  ر نمایان می

فریا  و نیرناگ   ای دانسته است که تشنه ها را موجودات زندهفری د؛ وی با تش یه صحرا به دنیا، آنداده است و انسان را می

 انسان هستند:

دبِالظ قققِميد-0 ِعْیِي،دإن ِيدلحْس   اح دختح اددددددددفح ح نْقیحادوحأقفحْرِتدِمثْقلح ح الا  دختححاّقحْلِ دْح
دم ققققرحظ  ِدد-5 دمحققْی   دنثحقارح ددددددددعحلحیْقِلدوحالح دثحققوحاِب   دححيب دنثحارح دخحلحوِتدفح ح

 (03،الف: 1335)عقاد،

کاه مانناد آن خاالی شادی، پاس مارا فریا  ناده مان تشانه نیساتم.            . مانند دنیا ناز و تک  ر کردی درحالی1 »)ترجمه( 

 «های بزرگ مرده در تو وجود دارد.ای! نه آثار زنده در تو ثابت است و نه اثری از انسانشده.خالی5
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شامار  زارهاا و آسامانش را ساتارگان بای    شن دهد و زمین آن راای در آن نغمه سر نمیع ور ماه از بیابانی که هیچ پرنده

کناد کاه   ای را برای ما مجس م مای پوشانده است و نیز نجوای آرام باد با این بیابان توخالی و گام برداشتن ش  بر آن، صحنه

 گویند: روند و باهم سخن میاند، راه میها زندهگویا این پدیده

ج ددّحادسقحارِّا دبقحْیحدصحْحرحاوحّققققققققنِدد-0 دالقر محاِ دوحنحققْاققق  دمحقالحقهدعحقققاح قققققادددددددددبِیْقض  دِمْل  مه 
دالغحققققرِج دد-5 ًحائِر  ادالق دفِقققیقْ ح دِ حادددددددددوحالدّ قْحِییقلح دجحارا دالدشحِ یاح دتحْسِلل  دأحْمسحی ح
دددددددددوحدد-5 ققققققر  ققققاد ح نحاِف ح دم تق قِئا دنحقامحْ دوحلِلر ّقققققِ ديفدأْح قققوح ده  ِشيدعحلحی ادوح الل ی  د ح

د

 (23)همان:

. ش انگاه از منزلی 5شمار، آن را پرکرده است. های سفید و ستارگان بی. ای رونده در میان دو بیابانی که شن1»)ترجمه( 

گاویی در  کاه بااد، داساتان   . خوابید درحاالی 3دهد. آوازخوانی به تو سالم، نمی ع ور کردی که کسی در آنجا نیست و پرنده

 «که ثابت مانده بود.رفت، درحالیافراف آن بود و ش  بر او راه می

توان تصویری از بستر خاموش و فضای ترسناک ها را میارت اط میان ماه، صحرا، پرنده، باد و ش  و حاالت حاکم بر آن

-تصویرآفرینی روی بیاورد. تصویرسازی شاعر را میو فرورفته در سکوت دانست که شاعر را بر آن داشته تا از تصری ، به 

شمارش، تصاویری از سارزمین   های بیای از درخشش نور امید در تاریکی، صحرا و شنگونه تع یر کرد؛ ماه، جلوهتوان این

ث ااتی و  یاند، بااد، نمااد با   ای از روشنفکرانی که مج ور به فرار و ترک وفن خود شدهشاعر و مردم رنجور آن، پرنده، نشانه

 ش ، نشانه مرگی است که جامعه را فرا گرفته است.

دهد و نه بنایی داند که نه چیزی را در خود جای میپردازد و آن را مکانی میدر جایی دیگر، شاعر به سرزنش صحرا می

گریزانناد. وی  کننده آن خورشید سوزناک و گرد و خااکی اسات کاه هماه از آن     شود؛ زیرا که تنها هدایتدر آن ساخته می

شاگردهای   دیگار داند. پارادوکس از روزها را در صحرا یکسان دانسته و آن را فارغ از سعادت، بدبختی و گریه و شادی می

عقاد است که با قرار دادن اصطالحاتی چون ساختن و نابود کردن، خوش ختی و بادبختی، خناده و شاادی، اشاعارش را در     

های صحرا بهره برده است. در واقع، هدف شاعر از صاحرا و حاوادث   دادن زشتیبرای نشانها تقابل باهم قرار داده و از آن

 موجود در آن به تصویر کشیدن دنیا و فانی بودن آن بوده است:

قققد-0 ،دفقحلحْ دتقحْبِي،دوحلحقْ دتقحتقح ح هدددددددددمِشحقققققققققققققاس  دِ ا  قققققققققققاِردوح اِ دالرحمح ِمقينقحبحادبِقِلدعحقْندحح دققققققا 
دالنحْحِ دّحنتحِمَد-5 دالس رِادّول دأحودِإىلح ققققققْندددددددددِإىلح ق ال دفِقْیقققققققِلدفحقلحْ دّحقك  قققققققققِ داألّح ابقح ح دتحشح
ْدتقققققرحقب ْ دولحقققققد-5 رحْ قققققققققققققققققِاِكدملح ِاّْقبح  دددددددددْح ْهِردالفحِسْیِ دیح دالا  دقْ دتحقتحقبحقققققققس  ِدصحححارحىدِمنح

 )همان(

اناد، پاس ناه چیازی را     حال( خورشیدهایی از وضعیت آبادانی و ویرانی تو خ ار داده )از زمان گذشته تابه -1»)ترجمه( 

روزها در تو یکسان است، روزی برای خوش ختی و روزی برای بدبختی در تاو   -5ای. ای و نه چیزی را ویران کردهساخته

ای )احساسی ای و نه شاد گشتهها از گذشته تاکنون مانند تو )ای دنیا( خشک بوده است، تو نه ناراحت شدهانبیاب -3نیست. 

 «در تو وجود ندارد(.
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در جایی معتقد است که صحرا همه را آزرده است، پس گاهی به وصف گرمایش که راه گریزی از آن نیست پرداختاه و  

چاشنی زی ایی شعرش قرار داده است. شاعر فضای سخت و خشان صاحراء را    گاهی نیز در وصف گرد و غ ارش اغراق را

های آتشین و تش یه آن به دود سیاهی که از عماق  کشد؛ کلماتی همچون ن ود سایه، سنگریزهبا آسمان تاریکش به تصویر می

 کاربرده است: دادن صحرا بههجهنم برخاسته و آسمان را پوشانده و نیز گریز وحشتناک حیوانات را نمادهایی برای منفی جلو

تحقِمي؟د-0 ِلِلد ح دددددددددوحيفدأحي دِظ  دِمْندِظ ح قققاِر   ن دِفْیِلدّحلاح  دهح دأحي در ْْ دِإىلح
ققققق ِدد-5 دالرحاحایح دالن اِردمحوار  دددددددددِمنح اِ دحِبحاِص   ا حدالس مح دأحریح دم قظْقلِققققققق ِددتحس ا ّنح
دعحْلو دثحئور دْح فْقوحادد-5 ًحل رققققققْ دددددددددِإىلح اِ دتح ْ ققن ققققققققققق حددإِلدالا خح دِمْندقحاِصيدقحراِردیح
دعحرحْمرحلِدد-4 ْی   لحَدعحْند ِح دالنق ْقِعدجت  ادددددددددِمنح دْح نق  ح دوحىل  ادالقققوحْحش  دإح،حادمحادرحنهح

 (00)همان:

های آسامان  کرانه -5هایت پناه ب رد؟! و به کدام سایه از سایه شخص فراری به کدام گوشه تو روی بیاورد -1»)ترجمه( 

این خاک  -3کنی. کند، پر میجا را تاریک میچرخد و همهسرعت میهای آتشین است که بهرا با بادهایی که پر از سنگریزه

وقتی حیوانات وحشای آن را   -0کند، گویا از اعماق جهنّم برخاسته است. سوی آسمان فوران میای از دود بهمانند مجموعه

 «گریزند، گویا گردوغ اری است که از لشگری ان وه برخاسته است(.بینند میمی

زمین قرمز، ریزش خون، پناه بردن حیوانات به درون زمین و نیز رها شدن شکار از دست شیر رمزهایی است کاه عقّااد   

تار را بارای   کاربرده است تاا فضاایی عمیاق و هناری    بهصورت هنری برای شد ت گرمای بیابان و سختی سکونت در آن به

 مخاف  ترسیم کند:

دالقحْی ِدد-0 دد ْرحة دددددددددخحیحاِشیم ه دِمنح ًِْنداألحْرِضدوحاألحْرض  لِددّقحل و، دبِبح دبالا  دّقحْب  ْ نح
دالِغْرالح  دِمْندنحدد-5 دتقحْفرِق  هددددددددددوحالح دصحْیاح دالل ْیث  دّحفِل ح ّ ْوِه  دحح ح غحقق ِدوح داِ د حیقْ
قققققققوحاِردابْقققققِندنجحلحدد-5 ادِمقْندیح دِإلیقْ ح دألحنق  حادددددددددددأحح   دإالح ادالقققققوحْحش  نحققققققق ح دوحمحادسحكح

 )همان(

که زمین به شد ت سوزناک است و از شد ت گرما خاون  روند، درحالیاین حیوانات به درون زمین فرو می -1»)ترجمه( 

کند و ایان درحاالی اسات کاه     ای که حتی شیر، شکارش را رها میگونهکند بهو حیران می -5ریزد. ها بیرون میاز بینی آن

کنناد  به آن خافر در این مکان زندگی مای  و حیوانات وحشی تنها -3تواند از دندان شیر جدا شوند )فرار کنند(. آهوان نمی

 «تر است.داشتنیها برایشان دوستانسانکه بودن در این مکان )ترسناک( از بودن در کنار 

ظلام و ساتم مردماان روزگاار خاویش اسات کاه حتّای         بر اسا  بیت آخر، هدف شاعر از این تصویرآفرینی، گالیه از 

 دهند.های بیابان، زندگی در آن محیط را بر همنشینی با انسان، ترجی  میهمه سختیحیوانات وحشی، باوجود این
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ازآنجاکه شکسات عقااد در زمیناه    کند که سرشار از زی ایی است، ام ا شعر رومانتیک برای ما دنیایی را متجلّی میبهار در 

شود عقاد در شاعر خاود،   این شکست موج  می ترین دالیل بروز ناامیدی و بدبینی او نس ت به زندگی است.عشق از مهم

-نگرد تا زشتیاندوه بر آن غال  است، او با عینک بدبینی به آن میای وصف کند که ص غه غم و گونهفصل زی ای بهار را به

هاای عطارآگین   داند و اشتیاقش به گال نواز نمیهای پرندگان عاشق را برای خود، گوشهای دنیا را ترسیم نماید. وی نغمه

هاای  داناد. عقااد گال   رفته میستزداید، ازدها میرا از دل کند و غم و اندوهها را سرشار از عشق و دوستی میبهار که قل 

ای از نگارد و شا نم را کاه نشاانه    بهار را که تصویری از زندگی و عشق در دامان ف یعت است، پرپار شاده بار ق ارش مای     

 کند که نمادی از درد و رنج و گرفتاری است: حاصلخیزی و زندگی پاک است، اشکی تصو ر می

ً قی ققققققد-0 دالق قققققققاوح ائِققِقيفحققا  حدالشح دالر بِیِعدِبشح دالدرحوضح دقققوِردبِقرحائقِعدددددددددددد حِْريدوح
دالد-3 ائققققققققققققِ دطحقاقحققققققققق  ددددددددددددنحثقحقرحْتدعحققققققلحَدققحرْبِيدس قققققرورح داحلحاح  ر اِهق ِدوحْح ح  دنحققققققققققوحارح
ال هد-5 دِإخح دج رةا دّ قنحقققققققققققا  دبرحْهقققققققققققققرِهدالقم تحققرحانِقققققققققققق ِدددددددددددددوحأحرحىدالن احىدجحْمرا دوحْ ْن  

 (33)همان: 

هاا  های بااغ . گویا شکوفه5های پرندگان برای گوشم زی ا نیست و هیچ اشتیاقی به باغ بهار ندارم. . االن نغمه1»)ترجمه( 

کاردم مرواریادی   که ق الً گمان میبینم درحالی. ش نم را اشکی می3کند. می ای است که شادی بیهوده بر ق رم پراکندهانرژی

 «های آویزانش، چیده شده است.است که به گل

زده های بسایاری را رقام  گیر شاعر شده است، سرودهاین میزان از بدبینی و غم و اندوه که به دلیل شکستی عشقی، دامن

 جدایی است.ها تصویرگر غم و درد و که عقّاد در آن

  

 . زمستان5. 2

هاای  کند، با تصاویری زی اا، حتای پدیاده   آلود سرزمینش را در چهره سرد زمستان نظاره میزمانی که عقاد فضای خفقان

بیند. حرکت ستارگان از روی تر ، لرزان بودن ناور مااه، گاردش    عدالتی در عذاب میف یعت در زمستان را از این همه بی

آلودی است کاه شااعر بارای    های غمها، صحنهیلی و نفرت، چهره ساکت و آرام رودخانه و مرگ گلمخورشید از روی بی

 های ف یعت به کار گرفته است:نس ت دادن مرگ به پدیده

دالقحقققمحرْدد-1 ديفداجل قققققِودن ور  ْرددددددددددوحّقحْری ف  قْلحداحلحوح دسح قوْح   دالكح یق رح دتحسح
قققققققرةْددوحلِلش ْمِ دِمْشیحق  دد-5 دمحْنققظقحققققققر دالدّ سح دِإىلح ققاق  دم ْستحكققِرحْهدددددددددددّ سح
ادأحثقققققققرْدد-5 قققققققققورةدددددددددددعحقلحَدوحْیقِ هدِمقْندیحوحاهح ِمققققققققققققرنة دمحققْ قا  دوحنقحْ قر دْح
ديفدد-4 دِبهدطحقائ  دددددددددددتقحْقققِل    حقْتح حرْدوحلِلققر وِضد حْهققققققققر 

اک دداألحْرِضدْح

 (30)همان:
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. خورشاید مانناد کسای کاه     5لارزد.  کناد و ناور مااه در فضاا مای     در آسامان باا تار  حرکات مای      ستاره »)ترجمه( 

ای خاالی  . و رودخاناه مانناد آیناه   3کناد.  برناد، حرکات مای   ای ناخوشاایند مای  زور او را باه دیادن منظاره   اکراه دارد و به

هاایی اسات کاه در    . و در بااغ گال  0یرا کاه اثاری از ساوز زمساتان در چهاره او ظااهر شاده اسات.         و دورافتاده است؛ ز

 «شود، مانند کسی که در شرف مرگ است.زمین دگرگون می

کناد غمای کاه از دو ریشاه محکام      های ف یعت را برای بیان کثارت غام و انادوه خاود بیاان مای      عقّاد همه این پدیده

-قان حااکم بار جامعاه و دیگاری نگااه ناامیداناه و بدبیناناه شااعر. باا ایان اوصااف مای            گیرند؛ یکی ظلم و خفنشأت می

-توان نتیجه گرفت عقّاد شااعری بادبین اسات کاه از شاد ت هماذات پناداری باا سارزمینش و همادردی باا آالم و رناج            

و های آن به این مرحلاه رسایده اسات. عقااد شااعری مصال  و وفان دوسات اسات کاه حتای در اوج رنجاش خاافر              

نگاه بدبینانه به زنادگی، داعیاه م اارزه بارای برقاراری عادالت و از میاان برداشاتن ظلام در جامعاه را در شاعرش فریااد             

 زند.می

 

 . آسمان6. 2

هاا را  های درخشان آن، زشتی این پدیدههای آسمان و وصف ستارهگاهی شاعر به علت شکست عشقی، به جای زی ایی

کند؛ چراکه عشاق  جای اشتیاق، خوف را در دل مخاف  حاکم میگویند و بهآن سخن میکشد، که مح وب در به تصویر می

 نگرد:روی خوش به آن نشان نداده است و شاعر، بدبینانه به آن می

حْقققققل وبحد
اوّح  داک قادالق ح حقْ ر وبحقْ /دْح حنق  ح

حْشب وبحققْ /دتقح  قول نحادقق ب ت قق اداک
ققاداک حْحب وبح ْدتقحر وع نحقادأجْنم  ح

داک رح اد،ِْ دِفیقْ ح ِم   ق  دالقمحْنخ وبققْ /دهتح اداجل ْما مح ْح حنق  ح  (13)همان: ْ /

گویا که  اندازد.که برآمده است، ما را به خوف میترساند و شکل گن دی آنهای زی ای آسمان، ما را میستاره »)ترجمه( 

خاافرات را در آن   آرامای مح وب باه است که سوراخ است. ای شده است، گویا مانند جمجمهآن جهنّمی است که دگرگون

 .«کندبیان می

 

 . خورشید7. 2

خورشید نماد زندگی، گرما، نور، اقتدار، جنس ماذکر، پادر و تماامی چیزهاایی اسات کاه       »بینی، در اخترشناسی و فالع

تابد و گویا مهری بر زمین میبی (، ام ا در شعر عقاد، خورشید زمستان غمگین است و با50:1382)چدویک،« پرتوافکن است

نگرد. زی ایی اشعار عقّاد زمانی است که باا اساتفاده از آرایاه حسان     عهد و پیمانش را شکسته و با خشم و کینه مردم را می

داند و اثر این نتابیدن را خشم او بر اهال  تعلیل، نور خورشید را در زمستان ضعیف دانسته و دلیل آن را سرمای زمستان نمی

 داند:زمین می

دِإ،حادجتححقق  ْمِ داِلْهققِ دالقث قرحىددددددددددمحقر ْقِ دبِاألح قواِ دأحوصحققاِلد

 (32،الف:1335)عقاد،

 «زمانی که بر اهل خاک )بر مردم( ناراحت شدی، با نورت، بندبند اندام را گسستی. »)ترجمه( 
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عشاق  »زناد.  بیند که تقدیر بارایش رقام مای   راهش را پر از مشکالتی می عقّاد از جمله شاعران عاشقی است که همواره

-)اشارف « برناد ها عشقی توأم با رنج و درد و ناکامی است و گویی که از این ناکامی، بیش از کامروایی لذّت مای رومانتیک

زناد و  ای کاه سوساو مای   (. چشمک زدن معشوق و گمراه شدن عاشق و مانند کردن آن به تابیدن نور ستاره555:1331زاده،

کند، از تع یراتی است که شاعر برای تصویرسازی معشوق و همانند کردن آن به ستاره از آن بهاره  عاشق را از هدف دور می

 برده و شکست و درد در راه عشق را نمایان ساخته است:

ققققققققققققققققا دتحققْسل قققققْ دأحنْققاق ققققققققققققق حدالقققل قیِ ددددددددددبِققققققققد-0 دوحالدحح د دعحققققققققققققققاب
ادتق ْخِفققيدوحمحقادت قْبققققِايد-5 قاِشْفققق حاددددددددددبِققققمح قادوحْح دتحسل قققْمقققققققققققققققققق ح
د حقققل ْتققققِيدددددددددددوحمحاد حل قققْ دعحققِندالقحْصقققاِدد-5 ْیقققفح ادْح ْلقق ح دوحسح

 (33:،ب1335)عقّاد،

کنناد  ها درود بفرست و ازآنچه پنهان و آشاکار مای  . بر آن5حدواندازه برسان. گان ش  سالمی بی. به ستاره1»)ترجمه( 

 «ها برر  که چگونه من را گمراه کردند و خود از مقصود بازنماندند؟!. و از آن3پرده بردار. 

 

 . درخت1. 2

ر عواملی است که در روند تث یت اندیشه حزن و بدبینی در ذهن عقااد  فرارسیدن ایام پیری شاعر و مرگ عزیزان، از دیگ

گیارد؛  های پیش رویش را به باد شاکوه مای  نقش قابل توجهی دارد. اکنون روزگار جوانی، سرری شده است و شاعر خوشی

گیتای، رشاد و    درخات در معناای عاام، دال بار حیاات     »شاود.  بیند و از آن روی گردان میچراکه پیری را از لذّت جدا می

نماای  زوال و در نتیجه فناناپذیری است و از دیرباز درخت نیز آیینه تمام زایندگی و همچنین به معنای زندگی جاودانه و بی

)ال. گاورین و  « گار آرزوهاای دور و دراز آدمیاان اسات    شامارش، تاداعی  انسان بوده است که باا شاخسااران ان اوه و بای    

های سرشار بیند و روزهای پر از خافراتش را به شاخههنسالی خود را در تصویر درختی می(، عقاد هم، ک138:1383دیگران،

-ای از زندگی، امید و جاودانگی در جوانی است، خشکیده مای های س زش را که نشانهکند. برگاز شکوفه و عطر مانند می

ایش فقط احسا  درونش است که باا ناامیادی باه    پرسد، ام ا تنها مخاف  سؤالهبیند و با اندوه، از شادی زمان کهنسالی می

 دهد:  وی پاسخ می

ققققققققققققققِرددددددددددعحْ ِايدوحمحادِفیهدِمْندِ،يدخ ْ رحة دأحثقحر دد-0  خح  قققققققققر ديفدشحقاح
داک ادالقوحرحق  ق  ح دّحادأّح

اِنلحدد-5 دأقْقبح حديفددددددددددِعْیاح ؟دبحْ دِمْندأّنح دأحقْقبقحْل ح نح قققر ددِمْندأّح دوحالر هح دالر ل وإِلد،حاكدالِرًر 
قر دد-5 قاح ْدنقحْررِفهدّحادشح ائِردملح دإلحققققَدددددددددددفححوحىدال  مح قققققق حا   دِإن ادسح ْلنحا،دوحلحققققققودعحققققققققاجحدالقس 

 (30)همان: 
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. از کجاا  5های سا ز ن اود.   گهای س ز روی درخت! در روزگار من بر این درخت هیچ اثری از برای برگ. 1»)ترجمه( 

. ما پرسیدیم، هار چناد ساؤال باه خاودم      3آیند؟ ها، از کجا میهای پر پیچ و خم تو، آن عطر و گلای؟ بلکه در شاخهآمده

 «دانم.برگشت و در درونم جای گرفت. ای درخت! من آن را نمی

 

 1. کِروان11. 2
-شود و برای بیان منظور خویش، کروان را عاشقی جلوه میمی گاهی دیدگاه بدبینانه عقاد متوجه عشق و صداقت در آن

داند که با شود و او را فری کاری میجای ستودن این پرنده، از او گریزان میدهد، ام ا بهدهد که از روی عشق، آواز سر می

 بالد:کند و به نیرنگ و فری  خود میاش، عاشقان را گمراه میصدای فری نده

ًحنِدِْروحا  دالددد-0 دالِف دل ْیِ درحت  حدلِْل حوىددددددنّ حداحلحْمققققِادوحدحْاح
ِدد-5  ْفتحتح

دددددددلحلد حْعحدالرحاِشِ داک قْاو دوحثحقققققققق ح دأحْغرحاكدِبشح دهحوح

 (11،ب:1335)عقّاد،

. او 5گوید(. میخواند )خدا را بخافر زیرکی شکر . کروان ش  برای عشق، آیه حمد و ستایش زیرکی را می1»)ترجمه( 

 «سازد.سوخته را متوج ه تو میکند و داستان عاشقان دلتو را با آواز و ستایش، تشویق می

 

 . بلبل11. 2

آورد و از حال و روز خرابی که معشاوق باا دلرباایی    سوی عاشق میهای معشوق رو بهپس از وصف زی ایی گاهی عقاد

دهاد و  های شیرینش آواز سر میکه با نغمهسازد عاشقی نمایان میدر قال  بل ل دارد. او را زده است، پرده برمیبرایش رقم

ای ترسد و سکوت ش انه را نالهشود و از صدای پرندگان ش  مینالد. در اثر جدایی، تر  بر او حاکم میاز درد جدایی می

آیاد و  هایش از یاد معشوق به وجاد مای  در میان نالهدهد، ام ا دیگر بار افکند؛ بل ل گریه سر میپندارد که او را به لرزه میمی

 دهد:شادی سر می

دالل ْیق حدّقحنقْرحاهدالص ققیحقاح ؟د-0 دددددددددفحِخْل ح ً ْلِداکق غحقي  دصحائقققققققق  دالقق دأحرحاعحلح
ققنحدد-5 دی  دِمْندرِْف   دعحلحیلح دددددددددفقحلحْی ح ِبیْق   دِمْندحح دعحقققِاْمت لح دقاح دتحرف ْ دالح
ققققادشققحققققققققا حدالن ققققققققققوحاح دد-5 قمح ًْرِبه دْح دالبق ْلب قق  داکِْسِكی دّحبْقِكيدددددددددفقحی ق اكح فحوح

د

 (53،الف:1335)عقاد،

                                                            

 مصر است. ای در. کروان نام پرنده1 
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. 5دهاد؟  ترسانده است و گمان کردی که فریادی بر ش  آه و ناله سار مای  . آیا فریاد پرنده آوازخوان تو را 1»)ترجمه( 

. 3کسی به خافر ص ر و تأم ل مورد مؤاخذه قرار نگرفته اسات.  ل کن، ای دوستی که خدا تو را نگه دارد! پس هیچاندکی تأم 

 «خواست، گریه )معشوق(، او را به وجد آورد.گونه که میکند، پس همانآن بل ل بیچاره گریه می

 
 . سرخی شفق12. 2

اش همچاون  شود و سارخی آلود نمایان مینی که در شفق، خونبیند، همان آسماعقاد آسمان را از خون عزیزان سرخ می

گرفتاه در  اندازها در غروب و ش  تاریک و فضاای ماه  دلیل اینکه وصف چشم»گیرد. های آسمان را فرامیزبانه آتش، کرانه

که فرمان ر  و عقاد (133: 1333)فتوحی، « اشعار رمانتیکی رایج است ناشی از روحیه شکست خورده شاعران رمانتیک است.

 داند: سازد و عامل این سرخی را برخاسته از خون شهیدان سرزمینش میاندیشه تشاؤم است تصویری دیگر می

دِ ققرحالِد دعحلحَداألحمقواإِلد،اتح اِميدددددددد حح   اِ دالاح ْنِ دالس مح دیح دا ْنظ ردِإىلح

 (13،الف:1335)عقّاد،

 «ور آتش.ای است بر امواج شعلهعلهبه کناره آسمان خونین نگاه کن! ش »)ترجمه( 

 

 . تاریکی13. 2

گیرند، برخی از عوامل اجتماعی نیز عالوه بر عواملی که در زمره علل فردی ایجاد نگاه بدبینانه عقاد قرار می

تر دست هم داده و زمینه بحران روحی او را به وجود آورد و ص غه تشاؤم را در اندیشه وی نس ت به زندگی پررنگبهدست

-دهد و از وجود دردناک ظلم آه میبیند، از ن ود عدالت ناله سر میعقّاد وقتی جامعه خود را غرق در ظلم و ستم میکرد. 

تاریکی نماد . »آوردیابد، به سرودن اشعاری پر از شکوه، روی میکشد، ام ا چون خود را در مقابل مشکالت ناتوان می

(. عقاد، تاریکی فراگیر روزگار خویش را در قال  ش ی 53:1333)السنید، « مرگ است سرانجامی وغربت، ت عید، خفقان، بی

های امید و پیروزی بیند؛ روزنههمه ظلم و ستم، غرق در سیاهی میهد و خورشید فروزانش را در پس ایندتاریک نشان می

این نوع تصویرسازی که ناشی از احواالت  .یابدشده و پایدار میعدالتی را تث یتبیند و حاکمیت ستم و بیرا بسته می

فور که خورده عقادِ رومانتیک است. همانزده، ناامید و شکستعار  بر جامعه شاعر است شاهدی دیگر بر روحیه غم

گرفته و مهتاب در شعر رمانتیک بسیار رایج اندازها در غروب، شامگاهان، ش  تاریک، فضاهای مهاشاره شد، وصف چشم

 شود: خورده شاعران رمانتیک ناشی میحال و خوابیده، از روحیه شکستها برای نمایش تصاویر کمش این زماناست. گزین

دوحرحا حداأل فِ ديفدمحغقققْرِ داألحْمققققق ِدد-0 ادددددددددتقحغحی  ح دال يِتدقحْادرأّْقتق  ح ْمقققققق   دالش  دت ْشرِق  دمحتقَح
دالل ْیِ دححدد-د5 دع ْمر   رحْصفحِرديفدرحْم ِدلحقحْادطحا ح

ْغرِ داک
ح
داک اددددددددددتقحوحارحْتدِمنح ِسْبتق  ح دحح   ح

 (23،الف:1335)عقاد،
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. عمار شا    5کناد؟  خورشیدی که من آن را دیدم، از غروب دیروز، پشت افق پنهان شد، کای فلاوع مای   . 1»)ترجمه( 

« کناد( گوری مدفون شد )دیگار فلاوع نمای   رنگ، در فوالنی شد تا جایی که گمان کردم که آن خورشید در غروب فالیی

 ی روشن ندارد.منظور شاعر این است امیدی به آینده

 

 . صبح14. 2

شود. معشاوق در نقااب   آورد، فلوعش بیهوده شمرده میکند و به س   اندوهی که با خود میص  ، اندوهگین جلوه می

شود و شاعر برای ان وه مشکالتش آه و ناله سر می شود و همچون زی ارویی که غرق در مشکل است، ظاهرص   پدیدار می

سوزاند و شد ت این آتاش را  داند که با هر آه آن، زبانه آتش جگرش را میهایی میهای معشوق را نسیمدهد. عقّاد، نفسمی

ص   و تش یه آن باه   کند. غم و اندوه و آه و حسرت برخاسته ازای را به خود خیره میداند که چشم هر بینندهای میاندازهبه

دهد که ص   را در معنای دیگری غیر از معنای واقعای خاود ب یناد و    زینت دهنده زی ارویان، خواننده را در مسیری قرار می

دهد که باا گریاه ساوزناکش دل    سوزاندن جگر عاشق و زبانه کشیدن آتش آن تا دیدگان ناظرین، ص   را معشوقی نشان می

 افزاید:ای دوباره بر آتش جگرسوز آن میند و شعلهزعاشقش را زخمی دیگر می

دبِققالق قققققققققققققققققرِ دّ دد-0 قققا ح قققققققققققققرِّْنا دعحقاِطق  دددددددددأحت قققققققراه دْح دققققققققققققققققققرحا طحقققققلحعحدالققص بقققق  دحح
ققققد-3 قسح ققققققهدّحادحح قققققققققققققرحْتدأحنْققفحاس  قا ؟وحسح دالقِحسح دأحنْقفحاس ققققققققققلدّحاد حّنح نح دققرحتحا ددددددددأّح
دالرحینقا د-2 قادوح دعحْن ح بحقِ داألحْنف  بِققِايدددددددددفحححاح دالص بققِ دأحورحجْتدْح دنحسحمحات 

 (53،ب:1335)عقاد،

. افساو  کاه   5مند اسات؟  پنداری نزدیک است ارزشا راستی میص  ، اندوهگین و بیهوده فلوع کرد، آیا به »)ترجمه( 

هاای صا     . در گذشته چنین بود کاه نسایم  3هایت کجا رفت ای زینت دهنده زی ارویان؟! هایش از دست رفت. نفسنفس

 «اند.کرد، ولی اکنون بینی و چشمان من از آن محروم شدهجگرم را خنک می

 

 . روز15. 2

داند و شد ت فزونی آن را گر رخ داده در آن را بسی عظیم مینگرد؛ زیرا حوادث ویرانعقّاد با عینک بدبینی به روزش می

بیند که رو به رشد و فزونی است و لذّت زندگی را از او گرفته است، ام ا شاعر با وجود باد شامردن اماروز،    مانند آتشی می

-نیاز میروز، خودش را بیشمارد که از سخن گفتن درباره امبیند و حوادث فردا را چنان شدید میفردا را بدتر از امروز می

 داند:  

قققققاه دالقن قیقققققققققققققد-0 دنحقمح دِمققققْندّحققققققققول  ا ح دمحادأحهققلحقكقحقْهددددددددددددْح دالققیحقققققققققققول دوح دقققرا ،حهح ح
،داودیحدد-3 ققا   دقققنحا لحققْ دّحقكْنديفدص بِحقققققِهدأحودلحْیِلهددددددددددددحح  دعحْیقن ،دأحودِلسح
قبِقْیيبدوحاِحقققققا دددددددددددددوحغحقققققققاا دِمنقْهدغحققنقققققققيٌّدعحققققققققققققْندبحققیقققققد-2 دّحققققققققول دّحادحح دققا ،اكح

 (33)همان:
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و  در ص   -5بار بود. این روز از روزهای بود که آتش آن برافروخته بود. امروز گذشت و چقدر امروز، مرگ »)ترجمه( 

-آن روز یک روز بود و فردا از بیان آن بیای دوست من!  -3ای وجود نداشت. ش  آن، برای چشم و زبان و قل  من بهره

 «شوی )چراکه فردا از امروز، بدتر است.نیاز می

باا  گویاد. وی  سرزمینش سخن مای  ها از حوادث زمان حال و آیندهکارگیری نشانهفور که مالحظه شد، شاعر با بههمان

ای از شرایط بد بهرگی چشم، زبان و قل ش را نشانهراند و بیلفظ امروز، به زمان حال و با لفظ فردا، از زمان آینده سخن می

ای که نه برای سخن گفتن مجالی باقی است و نه چشمش حوادثی سرور آمیاز را تماشاا   گونهداند، بهحاکم بر سرزمینش می

 شود.سوزد و نابود میشرایط بد در حسرت خود می کند و در نهایت، قل ش از اینمی

 

 نتیجه

های آن، احسا  دروناش را  های تلخ عقّاد در بستر دنیای عشق و عاشقی موج  شده با پناه بردن به ف یعت و جلوهتجربه

که این اتفااق در  بیند عشقش را توأم با رنج و ناکامی میسراید و درنهایت، تجلّی بخشد. وی از درد و سرگردانی عاشق می

 زندگی وی ازجمله دالیل مهم نگاه بدبینانه او در زندگی بوده است.

هایی چون بهار که زی اترین فصل ف یعت است با شود که حتّی به پدیدهای از زندگی، بدبینی چنان بر عقّاد چیره میدر برهه

 ، لذّات آن زودگذر است. اییکند که با وجود زینگرد و آن را به دنیایی مانند میعینک بدبینی می
کند اش را به درختی مانند میبیند، عمر فنا شدهاش را سرری کرده و خود را همنشین پیری میشاعر که روزهای تلخ جوانی

ساالی کاه اکناون    بیند و از انادوه زماان کهان   ای از زندگی، امید و جوانی است، خشکیده میهای س زش را که نشانهو برگ

 کند.گشته، حکایت میهمنشین او 

یابد، با سرودن اشعاری پر از شکوه، افکاار خاود   بیند؛ ام ا چون خود را در مقابل آن ناتوان میعقاد، ظلم و ستم را فراگیر می

 کند بلکه مرهمی بر دردهایش باشد. را بیان می

ای از دوام و پایاداری و رمازی بارای    ای همچون خااک را کاه نشاانه   غل ه نگاه بدبینانه بر اندیشه عقاد موج  گشته پدیده

کند که ظالمانه جوانان را به کام مرگ دهد و آن را ستمگری خطاب حفاظت از میهن و سرزمین است در قال  دشمن جای 

 کشاند.می
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