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 "بدرشاکر السياب"و  "نيما یوشيج"شهر جدال یأس و اميد در ویران
 « مدينة بال مطر»و « سوی شهر خاموش»با تکيه بر دو سروده 

  مصطفی جوانرودی
 استادیار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه پيام نور، تهران، ایران

 (   4194بهار و تابستان  ، تاريخ چاپ:42/49/00، تاريخ تصويب: 41/92/00دريافت:  خ)تاري

 چکيده

اي خیالي است که در آن هرج و مرج به نهايت خود رسیده و امید چنداني به شهر، جامعهويران
ي معاصر فارسي و عربي، در شاکر السیاب دو شاعر پرآوازهنیمايوشیج و بدربهبودي آن نیست. 

شهري را در قصائد خود با ويران و تالش در بهبود امور، پي اعتراض به اوضاع نابسامان جامعه
هاي يأس   کنند. اين جستار با بررسي جلوهترسیم مي« مدينة  الممرة »و « سوي شهر خاموش»نام 

و امید در کالم دو شاعر به روش توصیفي تحلیلي در پي پاسخ به پرسش ذيأ  اسأت: عوامأ     
امیأد، پیأروزي    شهر در کالم دو شاعر چیست و در جأدا  يأس  و  اصلي پیدايش فضاي ويران

نهايي با کیست؟ نگارنده بر اين باور است که هر دو شاعر با به تصوير کشیدن فضاي جامعه و 
شأهر کأه همانأا  لأم و فسأاد ناکمأان و سأکو  و        نشان دادن عوام  اصلي پیأدايش ويأران  

اند. در جدا  يس  و امید، سرخوردگي مردم جامعه است سعي در اصالح و بیداري ملت داشته
چشم انتظار تغییر و انقالبي عظیم در جامعه هسأتند.  شاعر وزي نهايي با امید است و هر دو پیر

 مدين  الممر شاکر السیاب، نیمايوشیج، سوي شهر خاموش، ويران شهر، بدرکليدی:  واژگان
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 مقدمه.1

شهر، شهري است پر از فقر، افسردگي،  لم، فساد، دروغ و نیرنگ. شهري است که ويران
ساکنانش سراسر نزن است و اندوه و اوضاع مردم بسیار پريشان است و نابسامان. زندگي 

اي از عوام  ازجمله:  لم و فساد ناکمان و سکو  و شهري است که بر اثر مجموعه
 سرخوردگي مردم به فساد و تباهي کشیده شده است و امید چنداني به بهبودي آن نیست.

اي پیدايش سرزمین ناخوشايندي است که ساکنان آن در گونه يهآباد، انگارشهر يا خرابويران"
-ورزان و بنیانانديشه هايطرح و خاستگاه آن، شکست کنندزندگي ميشهر آرمان بامتفاو  

(، 4122-4818)سیاستمدار و انديشمند انگلیسي  4مانند: توما  مور شهرگذاران انديشۀ آرمان
)اقتصاددان و  1(، کار  مارکس4814-4181لیسي )فیلسوف و سیاستمدار انگ 8فرانسیس بیکن

در وجود بخشیدن خارجي به اين مکان خیالي بود که اسباب پیدايش شنا  آلماني( و... جامعه
(. 20)نیدريان شهري  ".را فراهم ساختشهر با آرمانيأك محأور انديشأگاني متضأاد 

آن همه چیز در ند اعلي و به ر، که سعي دارد جهاني را ترسیم کند که در شهآرمانبرخالف 
در آن همه چیز به بدترين شک  شهر مکاني خیالي است که بهترين نحو ممکن است، ويران

 شهر پر است از فقر، افسردگي، بیماري، فساد، اندوه، پريشاني و... . .ممکن است
تم و ويژه عراق، در قرن بیساوضاع نابسامان سیاسي و اقتصادي ايران و کشورهاي عربي، به

-ها و تحوال  سريع سیاسي و اجتماعي در اين کشورها، موجب  هور خیزشبروز آشفتگي

ي روشنفکر هاي عمومي و مطالبا  مدني جامعه شد. از اين میان شاعران و نويسندگان و طبقه
جامعه، پیشگام مبارزا  سیاسي و مدني مردمي بوده و در راه اصالح و بیداري جامعه و مبارزه 

هاي کوتاه مد   الم و مستبد کشور از هیچ کوششي فروگذار نبودند. به دنبا  پیروزيبا نکام 
ي هايي از امید در د  مردم روشن گشته و طبقهو ايجاد فضاي باز سیاسي و اجتماعي، بارقه

گشتند اما اين گشايش هیچگاه دوام روشنفکر جامعه، به انجام تحوال  مثبت امیدوار مي
ر بار، پس از گذشت اندک زماني، با سرکوب شديد مردم و ايجاد رعب و چنداني نیاورد و ه

گشت. ونشت عمومي، همه چیز به نالت قب  بازگشته و امیدها به يس  و نومیدي بد  مي
-ي اين وضعیت، موجي از ناامیدي سراسر جامعه و بهطبیعي است که پس از تکرار چند باره

ي راه ناامید کند. اما تاريخ نشان داده د و آنان را از ادامهي روشنفکر آن را در بر بگیرويژه طبقه
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خواهان و مبارزان نقیقي راه آزادي، هیچگاه تسلیم زور و جور ناکمان نگشته و تا که عدالت
کشند. آنان امیدوار به پیروزي نهايي هستند و رسیدن به سر منز  مقصود، دست از مبارزه نمي

ي مصلح، سعي و مشکال  جامعه آکاه کنند. شاعر و نويسنده کنند مردم را از مسائ سعي مي
ي خويش، عل  اصلي ضعف و دارد عالوه بر به تصوير کشیدن وضعیت نابسامان جامعه

خوبي نشان داده، تمام تالش خود را در بیداري مردم و خیزش آنها علیه نابودي ملت را به
 کار گیرد. جور و فساد ناکمان به

تواند بستري ، مي"شهرويران"و  "شهرآرمان"ي وجه است اينکه هر دو انديشهي تآنچه شايسته
شهر با گونه که شاعران آرمانبراي بیان تفکرا  اصالني و نتي انقالبي شاعر باشد. بدين

با ناخرسندي از اوضاع نابسامان سیاسي و "ي فاضله در شعر خود و تصويري خیالي از مدينه
-هاي ذهني خود در تضاد ميشرايط عیني پیرامون خود را با آرمان ي خويش،اقتصادي جامعه

رفت از وضعیت موجود، ديگران را نیز به تغییر و ي راهکار و طرح برونبینند و با ارائه
شهر نیز با تصويري نقیقي از ( و شاعران ويران841)کريمي "کننددگرگوني تشويق مي

ان مردم داشته، در نهايت جامعه را به سوي مشکال  شهر خود، سعي در بیان اوضاع پريش
شهر هم به نوعي توان گفت که شاعران ويرانسازند. بديگر سخن ميتغییر اوضاع رهنمون مي

اخوان ثالث  "شهر سنگستان"توان در شعر شهرگرا هستند. نمونه روشن اين مطلب را ميآرمان
-اخوان با يادآوري گذشته"ه نمود. شهر فارسي است مشاهدي اشعار ويراني برجستهکه نمونه

اي که امید تکرار آن در کند. گذشتهي شاهزاده از زبان کبوتران، خاطرا  خود را تداعي مي
دست آورد... درواقع توصیف شهر پیش از کوشد دوباره آن را بهآينده نیز هست و شاهزاده مي

به موقعیت توصیف شده هجوم دزدان، نوستالژي آشکاري است که نسر  شاعر براي رسیدن 
شهر نیز باشد که تواند نوعي آرمانرسد اما ميرا دارد. گرچه می  به گذشته در آن به ذهن مي
 (181)نجفي "شاعر آرزو دارد آن را ببیند و در آن زندگي کند.

ي خود و وضعیت نیمايوشیج و بدرشاکر السیاب نیز با نمايش دقیق و روشن اوضاع زمانه
و  "سوي شهر خاموش"ي مان مردم جامعه و  لم و ستم ناکمان در دو قصیدهپريشان و نابسا

کردند بذر ، سعي در آگاهي و بیداري مردم از خواب غفلت داشته، تالش مي"مدين  الممر "
امید در د  مردم بکارند و آنان را نسبت به تغییر و تحولي عظیم و شايد انقالبي بزرگ توسط 

آيد پس روست هرجا سخن از زشتي و پلیدي به میان مير کنند. از اينآنان يا نس  آينده امیدوا
گردد. و هرجا صحبت از شود و شهر از وجود شر و تباهي پاک مياز آن امیدي زنده مي
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هايي از هوشیاري و بیداري عمومي سرخوردگي و خواب مردم جامعه است پس از آن بارقه
هر دو قصیده امید است و خوشبیني و آرزوهايي که  نماياند. اينگونه است که نهايتخود را مي

 به آگاهي و هوشیاري مردم و بیداري کودکان و آيندگان گره خورده است. 
دهد ضرور  آشنايي مخاطبان و عالقمندان ادبیا  رو را نشان ميآنچه اهمیت پژوهش پیش

اق قرن بیستم و معاصر عربي و فارسي با وضعیت و فضاي مشابه سیاسي ناکم بر ايران و عر
-هاست. به ديگر سخن ميچگونگي بازتاب آن در ادبیا  شاعران و نويسندگان اين سرزمین

توان گفت تشابه فضاي سیاسي و اجتماعي اين دو کشور بر فضاي ادبي آن نیز تسثیر گذاشته و 
 نوايي و تشابه فکري و ادبي بسیاري میان اديبان و نويسندگان ايندر موارد متعددي، هم
 کشورها وجود دارد. 

چه در اين صد ساله در شعر عرب اتفاق  گیرد. آن آب در  روف مرتبطه در يك سطح قرار مي
هاي مختصري که برخاسته از  فارسي نیز روي داده است، با تفاو  افتاده است عینا در شعر
بهار و دو قوم است. تسثیر پذيري پروين و  ها و ساختارهاي نیا  اين شرايط متفاو  فرهنگ

ايرج، با تفاوتهايي، همان تسثیر پذيري نس  شوقي و ايلیا ابو ماضي است وتسثیر پذيري فروغ و 
ي و ادونیس است. با تهاي نس  خلی  الحاوي و البیا شاملو و سپهري، همان تسثیر پذيري

، همه خردمندان و شیفتگان فرهنگ ايراني نیز هم ...محمود درويش بر آورده  فريادي که
بینید که با اندک تفاوتي، تمامي آنچه در شعر عرب در قرن بیستم  مي... خواهند داشت يصداي

هاي اصلي  سخن از موج عمومي و جريان اتفاق افتاده است، در شعر فارسي نیز نظیري دارد.
نخستین بار، به  را، هاي شعري است و نه بحث از اين که چه کسي )واو( ساخت و صور 

کسي براي نخستین بار )واو( را در آخر مصراع نشانید. يا چه کسي به او  مصراع برد و چه 
اش  را در نوشته طرزي افشار، شاعر ايراني قرن يازدهم، نخستین بار مصدر )اويیدن( تقلید از

هاي  در آن سوي اين بحث... را، را و )شمائیدن ( )توئیدن ( به کار برده و چه کسي مصدر
طبیعي  ي شعر فارسي و عربي، در اين قرن، يکي است و بسیارلو  کودکانه، چشم انداز عموم

 (48)شفیعي کدکني  "د.است که آب در  روف مرتبطه در يك سطح قرار گیر

فکري و  نیما و سیاب، پیشگامان شعر نو در ادب معاصر فارسي و عربي، در اوج اين تشابه
ي نقد و گران نوزهو پژوهش هاي گوناگوني مورد توجه و بررسي اديباناند و در زمینهادبي

کاري که "گويد: مي "شعر معاصر عرب"ادبیا  تطبیقي بوده و خواهند بود. صانب کتاب 
شباهت به کار نیمايوشیج نیست هاي پس از جنگ دوم کرده است، بيسیاب در شعر عربي سا 
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یاب تسثیرکي کنم که السدانم چرا تصور ميو من بي آن که هیچ دلی  مشخصي داشته باشم، نمي
 (.411) "از نیما و شعر آزاد فارسي داشته است

يابیم که فضاي سیاسي و ، درمي"مدين  الممر "و  "سوي شهر خاموش"ي با تسم  در دو سروده
ي دو نويسنده تا چه اندازه به هم نزديك بوده، و چگونه توانسته ادبي ناکم بر فکر و انديشه

 ن دو سروده تسثیر بگذارد. است بر گفتار و چارچوب و نتي عنوا
کنند. شهري که ويران، و زندگي بر استفاده مي "شهر"ي خود از هر دو شاعر در عنوان سروده

بدون "و در ديگري  "خاموش"شهري که در يك سروده، ساکنانش سخت شده است. ويران
ت و تر  شهري که سراسر غربت اساست؛ اما در هر دو نابساماني يکسان است. ويران "باران

 و قحطي و گرسنگي و... 
اند. در هر دو، ابتدا سخن از شهر هم شبیهاين دو سروده عالوه بر عنوان، از جهاتي ديگر نیز به

ديده و است و توصیف انواع مشکال  و ناماليما  آن. وضعیت پريشان و بي سامان مردم ستم
نده است و نس  جديد. در هر دو بینیم امید به آي لم و جور ناکمان. اما آنچه در ادامه مي

انتظار انقالبي عظیم است و نگاهش به کارواني است که از دور پیدا و به سروده، شاعر چشم
آيد تا همچون صبح سفید بر تاريکي شهر فايق آيد. سوي شهر خاموش در نرکت است و مي

گناهان او را نگاهش به ابري است که به سوي باب  در نرکت است و با بارش فراوان خود، 
ي خود از ناامیدي و مشکال  مي شويد. به ديگر سخن، اگرچه هر دو شاعر در ابتداي سروده

گیر يس  و امید، جانب امید را گرفته و نويد گويند اما در ادامه و در جدا  نفسشهر مي
 دهند. ي جامعه ميديدهپیروزي به خود و مردم ستم

 "مدين  الممر "و  "سوي شهر خاموش"هاي شاعر و سرودهآنچه گفته شد دلی  انتخاب اين دو 
هاي يس  و امید در به عنوان موضوع بحث اين جستار بود. هدف اصلي نگارنده بررسي جلوه

کالم دو شاعر و تبیین وضعیت شناوري است که دو شاعر در شرايط مختلف و در جدا  
شهر خاطب با وضعیت ناکم بر ويراناند. آشنايي مگیر يس  و امید با آن دست به گريباننفس

نیما و سیاب و چگونگي بازتاب آن در ادبیا  دو شاعر، با روش توصیفي تحلیلي، توصیف 
هاي يس  و امید از ها و نشانهفضاي سیاسي و ادبي ناکم بر دو سروده و تحلی  ادبي جلوه

   ابتدا تا انتهاي قصیده، مورد نظر و هدف نگارنده اين مقا  بوده است.

 ی تحقيق.پيشينه7
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ي قالبي نو در ادبیا  فارسي است و او را پدر شعر نأو  از آنجا که نیمايوشیج پديد آورنده
ي زندگي و اشعار او کارهاي زيادي انجام گرفته باشأد، از  نامند، بديهي است که دربارهمي

مأورد  آيأد و طبیعتأا    طرف ديگر بدر شاکر السیاب نیز پدر شعر نو عربي بأه نسأاب مأي   
گران متعددي قرار گرفته است. از میأان کارهأاي بسأیاري کأه بأه      اهتمام اديبان و پژوهش

شده پرداخته است تعدادي از آنها ارتباط بیشتري با کار زندگي و آثار اين دو شاعر شناخته
ند که بأراي  شده در اين جستارساز بعضي از مبانث ارائهرو داشته و در مواردي زمینهپیش
 هاي زير اشاره کرد:توان به مقالهمينمونه 

 (در اثر خود با عنوان 4104معروف، و ويسي ،)"    بررسي تطبیقي مفهأوم نمأادين بأاران در
به شرح و تحلی  مفهوم مجازي باران در اشعار سأیاب و اخأوان    "شعر سی اب و اخوان ثالث

 اند. ثالث پرداخته

 ( در مقاله4122محمدرضايي، و آرما ،)بررسأي تطبیقأي اشأعار بأدر     "نأوان  ي خود با ع
پس از شرح مختصر زندگاني و بررسي رونیا  مشابه و زبأان شأعري    "شاکر و نیمايوشیج

هاي به بیان شاخصنیمايوشیج و بدر شاکرالسیاب، يکسان دو شاعر نوگراي معاصر فارسي؛ 
گرايأي  گرايي و... پرداختأه، سأپس رمز  بارز شعري دو شاعر ازجمله: تنهايي، غربت، طبیعت

اجتماعي در اشعار ايشان را که همچون ابزاري براي بیأان دردهأاي اجتمأاعي و سأکو  و     
 کار گرفته شده بررسي نمودند. خفقان دوران استبداد به

 (در اثر خود با عنوان 4109رجبي ،)"     مرگ زندگي بخش در شأعر بأدر شأاکر السأیاب و
داختأه، سأپس مفهأوم مأرگ را در     هاي مختلف در مورد مرگ پربه بیان ديدگاه "نیمايوشیج

ي دو شاعر معاصر فارسي و عربي؛ سیاب و نیمأا، بررسأي نمأوده و بأه ايأن      شعر و انديشه
آنها زندگي توام با ذلت را مطلقا نمي پذيرنأد و مرگأي را کأه باعأث     نتیجه رسیده است که 

مأرگ  » تداوم زندگي شود مي ستايند و تصوير جديدي از مرگ ارائه مي دهند که با عنأوان 
 شود.تعريف مي« زندگي بخش

 (در اثر خود با عنوان 4102نظري منظم، و رنیمي ،)"  مجالية  ملالممةا مللسةيوالي  ص دةةيدي مدينة
هأاي سأبکي بأدر شأاکر     ترين ويژگأي به توصیف و تحلی  برجسته "الممرة  لددششةا   مللسةيا 

ي انأد کأه شأاعر، سأروده    پرداخته و به اين نتیجه رسیده "مدينة  الممرة "ي السیاب در سروده
هاي سیاسي و ها و دغدغهاي شک  داده و از اين رهگذر، دلهرهخود را در يك فضاي افسانه

ي خود میزان سازگاري بین فرم و معنأا را  اجتماعي خود را بیان داشته است. ايشان در مقاله
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ن شأعر اسأتفاده   مورد بررسي قرار داده و بر اين باورند که سیاب از واژگان کأاربردي در ايأ  
 کرده است تا مفهوم کلي شعر را ارائه دهد. 

 (در مقاله4104نیدريان شهري، و صديقي ،) شهر در هايي از ويراننشانه"ي خود با عنوان
ي فضأاي  هاي شک  دهندهتويپا و عناصر و مؤلفهبه بررسي مفهوم ديس "شعر خلی  ناوي

 ت.هاي خلی  ناوي پرداخته اسشهر در سرودهويران
شده، ناکي از آن است که تاکنون پژوهش مستقلي دربأاره  مطالعه و بررسي کارهاي انجام

ي نیمأا و  موضوع اين جستار که هدف آن بررسي جدا  يأس  و امیأد در فکأر و انديشأه    
است صور  نگرفتأه   "مدينة  الممرة "و  "سوي شهر خاموش "سیاب با تکیه بر دو سروده 

هايي به تطبیق اشعار نیما و سیاب پرداخته و ام از جنبهاست. محمدرضايي، و رجبي هرکد
ي اند اما درمأورد دو سأروده  ي اين سطور بودهکار نگارندهدر مبانث کلي، تا ندي کمك

اند. نظري مأنظم، و معأروف بأا    رو و مبانث تحلیلي آن کاري صور  ندادهپژوهش پیش
ي توانسأتند زمینأه   "مدينة  الممرة "ي بررسي اشعار سیاب و تاکید بر مفهوم باران و قصأیده 

مناسبي براي برخي از مبانث مربوط به سیاب فراهم نمايند اما جاي کار بسأیاري در ايأن   
بأاقي گذاشأتند. در میأان     "سوي شهر خأاموش "ي ويژه در بحث نیما و سرودهزمینه و به

داختأه بودنأد   شهر در آثار و اشعار اديبان و شأاعران مختلأف پر  مقاالتي که به بحث ويران
شأهر و تسلسأ    ي نیدريان شهري، باتوجه به نگاه جزئي و دقیق به موضأوع ويأران  مقاله

-بندي منظم مبانث مربوط بأه نشأانه  منطقي مطالب اين مقاله، توانست در اسلوب و دسته

 شهر مورد استفاده اين پژوهش قرار گیرد.هاي ويران
ي نیما ي جدا  يس  و امید در فکر و انديشهچنان که در باال نیز اشاره شد تاکنون بررسهم

مورد پژوهش هأیچ   "مدينة  الممرة "و  "سوي شهر خاموش "و سیاب با تکیه بر دو سروده 
هأاي  اي نبوده است و اين جستار بر آن است تا ضمن بررسي اين دو اثر و ذکر جلوهمقاله

 يس  و امید در هر کدام، به نکا  جديدي دست يابد.

 ی دو شاعرهای آن در سرودهو نشانهشهر .ویران1

آباد، خرابستان، شهر پلید، شهر اهريمني و يا بأه روايأت اخأوان ثالأث     شهر، خرابويران"
 ملل ذيية  ملالدينة و  مللفاسةدي ملالدينة ، ملخلاطئة  ملالدينة ، مللداطية  ملالدينة  و، در ادب فارسي "شهر سنگستان"

(، utopiaي مکان بد يا ضد يوتوپیأا ) به معنا "Dystopia"ي در ادب عربي، معاد  واژه
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هأاي اجتمأاعي،   تصويرگر دنیاي تخیلي ناخوشايندي است کأه دسأتاوردهاي شأوم نظأام    
شأهري در  گذارد. از مشهورترين آثار ويأران ي  هور ميسیاسي و تکنولوژيکي را به منصه

/ Thomas Srearns Eliotتي.ا .الیأو )  "دشت سترون"توان به ي ادبیا ، مينوزه
شأأار  بأأودلر  "هأأاي بأأديگأأ "(،  4222-4018ي انگلیسأأينويسأأنده و شأأاعر برجسأأته

(Chales Baudelaireو بأه 4284-4212ي مشهور فرانسأوي  / شاعر و نويسنده )  ويأژه
/ نويسأنده و شأاعر انگلیسأي    Aldous Huxleyآلأدو  هاکسألي )   "دنیاي قشنگ نو"

نأويس و  / رمأان Anthony Burgessآنتوني برجس ) "پرتغا  کوکي"( و 4011-4201
شهري ي شعر ويرانترين نمونه... برجسته ( اشاره کرد.4042-4001منتقد نامدار انگلیسي 

ي مهدي اخوان ثالأث  سروده "ي شهر سنگستانقصه"ي در ادبیا  معاصر فارسي، چکامه
 گراي نماسي و فاخر، بأا لحنأي سراسأر   باشد که شاعر در آن با تکیه بر يك زبان کهنهمي

هاي اساطیري ايأران باسأتان،   کارگیري نمادها و آيینويژه با بهنزن و اندوه و نومیدي و به
ي نکومت شاهنشاهي پرداخته اسأت. در  به بیان اوضاع پريشان و نابسامان ايران در دوره

ي عربأي،  خأورده (، به عنوان شأهر مأدرن و شکسأت   Babelشعر معاصر عربي نیز، باب  )
 (.20-04)نیدريان شهري ".آبادي است... نفر 
هاست. سرشار است از ها و تباهياي از بديشهر نیما و سیاب بازتاب مجموعهويران

ي مفلوج، مظاهر گوناگون رفتهخوابقحطي، گرسنگي، خستگي و خاموشي. در اين شهر به
ويراني همچون: غربت، تر ، اندوه و پريشاني مردم از يك سو، و فساد و شکنجه و بي 

 ي ناکمان از سوي ديگر پیدا و هويداست. رنم
ي آشوبي است در سرودهکه در اشعار شاعران معاصر عرب، نماد خرابي و شهر "باب "
-سیاب نیز بازتاب پلیدي و تباهي است. باب ، شهري است که تا صبح بي "مدينۀ بالمطر"

اگرفته است. آنجا ي بیماران، تمام شهر را فرخواب است و صداي باد، برجهاي آن، و ناله
/... و توشک  أن ت دق  طدول  الاالل ، مث ي غشاها/ صفري  گويد: که سیاب مي "مدينت نا تؤش ق  ليي ها ناش  ال م َل  ب 

ها و أنني  م ضاها" گردد شهر (. )ترجمه: آتشي بدون شعله، باعث مي121)السیاب ملل  يا  ص أال ملج 
هاي باب  کوبیده شوند، سپس آنجا را مانده که طب خواب بماند/ ... و چیزي نما تا صبح بي

ي بیمارانش(. شاعر از غربت و سرگرداني و هاي باب  و نالهفراگیرد/ صداي باد در برج
"وحنن  افتاده و سرد. هاي خالي و چشمان گودگويد. از گرسنگي و دستآوارگي سخن مي

اها/ جياع  حنن ... ومل أسفاه! فاشغتان   ف اها/ وداسيتان  ع يناها/ هنيم   الغ  الاء  م ن دملش  إلی دملش / ل نسأل  عن هدملي
اي ديگر اي به خانههاي غريب از خانه(. )ترجمه: و ما همجون انسان128) الاشدتان   الذ ه ب."
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اند/ ايم... آه و افسو ! دستان وي خاليسرگردان هستیم/ تا از هداياي آن بپرسیم/ ما گرسنه
اي از اندوه و رسد که سايهده/ سرد همچون طال(. کار به جايي ميو چشمانش گود افتا

"عذملشملنا گیرد. مرگي میان نور و تاريکي. پريشاني و پژمردگي و نهايتا  مرگ، قصیده را فرا مي
يم / له حزملنی ذملهمت  ح ول  ع شتاش/.. وغ ةنا  ال عد  غ ةن  ت ذال ل  مللک  م / الريء  موت نا ملالنسل  الني مللن وش  و مللظ  

(. )ترجمه: دوشیزگان ما، نارانت و پريشان بر گرد 121) مللويمت  م ن أسد  ن کاال د  ش دد ه  ملألدش د"
شوند/ مرگ هاي درخت انگور، يکي پس از ديگري خشك ميچرخند/.. و شاخهعشتار مي

 هايما میان نور و تاريکي، کند و زجرآور است/ چه واوياليي است، گويي در زير آرواره
گويد. از بادهاي انديشي مردم ميايم(. سیاب از مرگدندان شیري دچار رنج و شکنجهبي

"ددوش  گردد. اي که دنبا  شیر ميسرد و ترسناک اسفند. از گرسنگي و تر  و تاريکي. از بچه
. وملألصوملت  إخوت نا ت نادينا/ وت دحث  عنک أيدينا/ ألن  ملخلوف  ملء  ديوال نا، وشياح  آذملش/ هتز  مهود ن ا فنخاف 

تيف قات  
 
ياع  حنن  م  جتفون  ص مللظ يم / ون دحث  عن يد  ص مللي يل  ت رع م نا، تة غ ر ينا، ن شد  عيون نا ملال ت دعونا./ ج 

(. )ترجمه: گورهاي 121) ال زند ها مللعاشي./ ون دحث  عنک ص مللظ يماء ، ع ن ث دي ني ، ع ن ح يم  "
-جويد/ چرا که تر  سراسر وجودمان را فرااند/ و دستان ما تو را ميخوبرادرانمان ما را مي

-ترسیم، و صداها ما را فرا ميلرزاند و ميمان را ميهايگرفته، و بادهاي اسفندي/ گهواره

لرزيم/ و در شب به دنبا  دستي هستیم که ما را غذايي ايم و در تاريکي ميخواند/ ما گرسنه
دوزيم/ و در شب تاريك مان را به دستان خالي او ميو چشمهايدهد و ]لباسي[ بپوشاند، 

هاي ]پر از شیر[ تو را و نوک پستانت را(. شاعر، ناکمان شهر را فرا جويیم، پستانتو را مي
عني نا ملالتري  يا أشالاال  "ف  گويد: دهد و ميشان را مورد نکوهش قرار ميخواند و  لم و قساو مي

 تيوك   شحی الريئات   كأهنن    م نقم / تدوش  مجنا ال  ت  ص مللعتم / ل   ندملح  ها ت  حنس   جاش  م ملل  كما شمح / عيون   غري  ال  
-. )ترجمه: اي ناکمان ما که با نگاهي بدور از رنم و مهرباني از باال به ما مي(121)نا."جفون  

شوند تا ما را، بي هیچ هايي است که در  لمت شب رها ميتان صخرهنگريد. چشمان
هايي همچون سنگ بزرگ آسیاب که با چرخش خود، چشمان هي، بزنند. صخرهگنا

  بیدارمان را خرد مي کنند.(
هاي آيد اما در نقیقت تمام نشانهي نیما نیز اگرچه نام شهري خاص، به میان نميدر سروده

هاي شهري است که جلوهنمود ويران "سوي شهر خاموش"شود. شهر در آن ديده ميويران
ي شهر، نه جالئي با جان دارد و نه دهد. تن خستهاگون خاموشي و مرگ را بازتاب ميگون

شهرخاموشي / ست به خوابست که رفتهشهر، ديري "گويد: تکاني در تن. شاعر مي
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مانده با مقصد متروکش وا/ نفسي نیز آ./ و از او نیست که نیستجا/ شهر منکوب ب/ پرورد
)نیما، ".نه تکاني در تن/ نه جالئي با جان/ او نیست که نیستکه در د/ مرده را مي مان/ او

گويد. از يس  و ناامیدي. نیما از خستگي و بیهودگي سخن مي(. 180 اشعار کام  مجموعه
از فقر، شکنجه، نق غیر خوري، تبهکاري، و از وضعیتي که همه را کور و کر، و روي 

هده روشن فانو / بیهده مشتي نیران/ ي بیم و نهیب/ بیخسته"جهان را سیاه کرده است. 
فشرد هاش(/ دم به دم ميبیهده پاري مايو /... و شکنجه به عناد سیهش)همچو سیه زندان

هايش/ و طمع، هرزه درآ، کرده همه چشمان کور/ همچناني که نق غیر خوري، دندان
ت شهر نیما شهري اس(. 119) "گوش کسان ساخته کر/ و همه روي جهان کرده سیاه.

شهر مفلوج )که "هايش خشك شده است. مفلوج. شهري که در اثر خواب سنگین، رگ
 (.114) "هايش از خواب گران(خشك آمده رگ

آيد اين است که هر دو شاعر به دنبا  هاي نیما و سیاب بر ميآنچه از واکاوي سروده
نقالبي عظیم بینند چشم انتظار اي زمان خود مينابساماني و هرج و مرجي که در جامعه

ي ناکمان و ي  المانههستند که بتواند همه را چیز را تغییر دهد اما پس از اينکه سلطه
بینند امیدشان ناامید گشته و هاي مردم را ميها و خیزشاربابان قدر  و بیهودگي تالش

شوند. اما شاعر بسان يك بیدارگر و مصلح اجتماعي از هر راهي بیش از پیش سرخورده مي
گیرد، و دوباره و چندين منفذي براي بیداري و اصالح جامعه و بهبود امور مردم بهره ميو 

اي به نس  جديد و آيندگان دارد اما گیرد. او اگرچه نگاه ويژهباره تالش خود را از سر مي
کلي ناامید نگشته و از هر فرصتي براي دمیدن نفسي تازه در عصر خود بههرگز از مردم هم

ها و کند. نیما و سیاب از يك سو با ترسیم زشتيجان جامعه استفاده ميمهکالبد نی
ي امید به کودکان، آيندگان و هاي جامعه، و از سوي ديگر، با يادآوري چندبارهنابساماني

اند، سعي مي کنند خواب و سستي را از چشم کاروانیاني که براي کمك به اين شهر در راه
 را به آگاهي و بیداري اجتماعي و سیاسي وا دارند.  و تن مردم بزدايند و آنان

 شهر در کالم دو شاعر.دالیل پيدایش ویران0      
 ي ابهت و تسلط خأدايان صأنعت،  در سايه شهر ويران دنیاي کنوني در نگاه برخي از شاعران،

کأه   هاي معاصر، رو به سوي تباهي دارد و تا زمانيگرايي بر روح انسانشهو  و مادي قدر ،
توان امیدي به سامان  لم و فساد ناکمان و سکو  و سرخوردگي مردم جامعه پايان نیابد نمي

خأورد  اين ديار داشت. در اين دو قصیده به وضوح ناکمیت شر، فساد و تباهي بأه چشأم مأي   
بینند. اما با اين نأا  امیأد خأود را از    اي که هر دو شاعر تغییر اوضاع را بسیار سخت ميبگونه
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اي روشن دارند. از نگاه ايشان، دو دلی  عمده، عام  نداده و چشم به نس  جديد و آينده دست
اند از  لم و فساد ناکمان و سأکو  و سأرخوردگي   شهر است که عبار اصلي پیدايش ويران

 مردم.
شهر نیما و سیاب شأده اسأت  لأم و فسأاد ناکمأان      از مهمترين داليلي که باعث ايجاد ويران

شهر بدون هیج رنم و مروتي چشأمان خأود را   از ناکمیت آنان که در اين وبراناست. سیاب 
هايي تشأبیه  شکايت دارد و چشمان تاريك آنها را به سنگ «کم الحجارعیون »بر اوضاع بسته اند 

هأاي بزرگأي همچأون آسأیاب کأه بأا       شوند. سنگگناه پرتاب ميمي کند که به سوي مردم بي
 کنند.م و فساد خود، سايیده و خرد ميچرخش خود، مردم را زير  ل

شحةةی  كةأهنن    م نقمةة / تةدوش  مجنةا ال  ت  ص مللعتمةة / ل   نةدملح  ها ت  حنس   كم مللجةاش  مةا شمحة / عيةةون   غةةري  عةني ال  نةا ملالتري  "فيةا أشالاال  
ا ل    كم مللجةةةةةاش  فناهةةةةةةا/ عيةةةةةون  نةةةةةا/ حت ی أل  جفون   تيةةةةةوك   الريئةةةةةات   ملأليةةةةةةدي  أيةةةةةدينا تةةةةةا ل تفعةةةةةل  أسةةةةةةوملش/ ال   دنةةةةةات  كأهن 

 .(121 )السیابيناها."ن  الة  
نگريأد. چشأمانتان   )ترجمه: اي ناکمان ما که با نگاهي بدور از رنم و مهرباني از باال به ما مي

هأايي  شوند تا ما را، بي هیچ گناهي، بزنند. صأخره هايي است که در  لمت شب رها ميصخره
ا خرد مي کنند. تا اينکه مأا  همچون سنگ بزرگ آسیاب که با چرخش خود، چشمان بیدارمان ر

هاي ديأواري ديأديم کأه بأا     بارشان را چون خشتهاي آنان خو گرفتیم و چشمان سنگبا ستم
 دستان خود بنا کرديم. و ساختیم آنچه نبايد دستان بسازند.(

پاسبانان و ناکمان اشاره دارد که از بأاال و بأر فأراز     "چشمان مهیب"نیما نیز در اين سروده به 
نگرند. مردمي که از بیم و مهیب، خسأته و  راني خود به مردم خسته ميهاي نکمو قلعه هابرج

 اند. اند و نیران و سرگرداندرمانده شده
خفتگأان   /بر فراز بأارو  /پاسبانانش بیهوده به چشمان مهیب /بر عبث در بسته /شهر را دربندان"

بیهأده پأاري    /ه مشأتي نیأران  بیهأد  /بیهأده روشأن فأانو     /خسته ي بأیم و نهیأب   /را دارند
 (.119 مجموعه کام  اشعار )نیما،".مسيو 

 سرايد:گويد و اينگونه مينیما در جايي ديگر از زندان و شکنجه مي
 (.119)"فشرد دانهايشهاش(/ دم به دم ميزندانو شکنجه به عناد سیهش)همچو سیه"

مقاب  آنان سکو  کنند و عمال بأه   تواند ادامه يابد که مردم در لم و ستم ناکمان تا جايي مي
فساد و جور ناکم بر جامعه خو بگیرند. آنجا که مردم از تر  شکنجه، فقر و گرسنگي، مطیأع  

شوند مطمئنا  ايأن وضأعیت نأه تنهأا باعأث رنأم و مأرو  اربابأان         امر و جور ناکم  الم مي
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فقیرتأر و   شأود بلکأه روز بأه روز بأر وخامأت اوضأاع افأزوده، و مأردم،        خشونت طلب نمأي 
شوند. از اين روست که هر دو شاعر در کنار  لم  أالم، سأکو  مظلأوم را از    تر ميسرخورده

 دانند و بر آن تاکید دارند. شهر ميعوام  اصلي ايجاد ويران
خوانأد و بأه مأردم بیأدار     که اشاره شد، مردم را به مبارزه فرا ميسیاب در اين سروده، همچنان

انأد و يأا گأاهي    ينده امید دارد. او از کساني که خود را به خواب زدهجامعه و مخصوصا  نس  آ
 اي هستند و هیچ نرکتي ندارند گله دارد. همچون مرده

گويد که سراسر آن را فقر و گرسنگي و تر  فرا گرفته اسأت. مأردم   شاعر از شهري سخن مي
لباسأي بأر تأن عريانشأان      امید و سرخورده، دنبا  دستي هستند که آنها را سیر کنأد و جامعه، نا
 بپوشاند.

ياع  حنن  م  جت فون  ص مللظيم /  . وملألصوملت  ت دعونا./ ج  ز  مهود نا فنخاف  "ألن  ملخل وف  م لء  ديوال نا، وشياح  آذملش/ هت 
 (.121)السیاب ون دحث  عن يد  ص مللي يل  ت رع م نا، ت غر ينا."

-هايمان را ميه، و بادهاي اسفندي/ گهواره)ترجمه: چرا که تر  سراسر وجودمان را فرا گرفت

لرزيم/ و در شب ايم و در تاريکي ميخواند/ ما گرسنهترسیم، و صداها ما را فرا ميلرزاند و مي
 به دنبا  دستي هستیم که ما را غذايي دهد و ]لباسي[ بپوشاند.( 

که در خواب غفلت آباد سیاب، مردم جامعه دير زماني است شهر نیما، همچون خرابدر ويران
زدگي مردم جامعه ي خود، اشارا  بسیاري به خواببرند. شاعر در جاي جاي سرودهسر ميبه

 پندارد که نه جالئي با جان دارند و نه تکاني در تن. نرکت ميدارد و گاهي آنان را مردگاني بي
و از او  ست به خواب./ )شهر خاموشي پرورد/ شهر منکوب بجا(/شهر ديري ست که رفته"

 نیست که نیست. 
 نفسي نیز آوا./ مانده با مقصد متروکش او،/ مرده را ماند./ که در او نیست که نیست.

ي الغر اوست،/ بر تنش ي پیکرهنه جالئي با جان،/ نه تکاني در تن./ و بهم ريخته
 (.180 مجموعه کام  اشعار)نیما، "پیراهن.

تاه مد  خود هستند و ناضرند براي اين منفعت نیما از کساني گله دارد که دنبا  سود کو
دارند و در مقاب  موقت، سعاد  همیشگي جامعه را فدا کنند و همه را در  لم و ستم نگه

مزد و منت به مردم دارند زبان طعنه اند و خدمت بيکساني که خواستار خوشبختي واقعي مردم
 داند.دازان ميپرگشايند. شاعر اينان را سفیهان، انمقان و طعنهمي
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کوشند/ و پي آن که کند قامت جزغا  شده دوزخي کوتهشان/ همچو ديوار نمود/ انمقان مي"
جوشند/ که به عیبي تن ديواري آيد معیوب/ و زبان کج که نیارايد ديوار بلندي را قد/ س فها مي

 (.119) "ست دراز.پرداز/ به رخ خدمت بي منت و مزدطعنه

 اندیشه و کالم دو شاعر .جدال یأس و اميد در5

در طو  زندگي ادبي خود هستند که شاعران  ادبیا مهم در متضاد و   و امید دو مضمون سي
شوند.  رويارويي اين دو مضمون و تسثیر آن بر ذهن و کالم شاعر معموال  با آنها روبرو مي
ان تحت تسثیر توان گفت تعداد اندکي از شاعران و نويسندگدار بوده و ميهمیشگي و ادامه

اي در طو  زندگي اند. از آنجا که هر شاعر و نويسندهکام  و يکنواخت يکي از اين دو بوده
اند طبیعي است هاي بسیاري داشته و لحظا  تلخ و شیريني را تجربه کردهخود فراز و نشیب

باشد؛ که واکنش آنها در مقاب  نوادث و اتفاقا  مختلف، گاهي خوشبینانه و گاهي بدبینانه 
 بنابراين جدا  يس  و امید در ذهن و کالم آنها بصور  مستمر وجود داشته است. 

 همیشگيترسیم جدا    رؤياي شاعراني است که بابازتاب نجواي نزن آلود نیما و سیاب 
ويراني و  لمت و  شکست طلسم کفر و پلیدي، مرگ و با تا پاکي و نا پاکي، سوداي آن دارند

  .ي عصر ناضر بزدايندهمبهو  نس  سرگشت وکیده ت اندوه را از چهرة
سروده  4182اجتماعي نیمايوشیج است که در بهمن  –از اشعار سیاسي  "سوي شهر خاموش"

شوند اما شده است. در اين سروده اگرچه نوادث جاري آن زمان با زباني سمبولیك  اهر مي
-شك و ابهام مخاطب باقي نمي بیان شاعر در مورد اتفاقا  جامعه چنان است که جايي براي

 گذارد. 
يك شعر تمثیلي است. اين شهر مثالي از ايران روزگار نیماست. شهر درخواب رفته، "اين شعر 

شهر خاموش، شهر منکوب، شهر شبیه مرده که نه جاني و نه تکاني دارد. اما اين شهر به زودي 
ي ست، و همچون صبح سفید، پردهاي که روي به سوي آن دارد و نام  کااليي ااز طريق قافله

گشايد. سخن از شهري است که سنگین از ناملگي روشنايي و امید از تاريکي و نومیدي مي
سازد و باالخره در اين بندد و آن را بیدار و هشیار ميي جالي ديگري ميشده است و نطفه

 )نیما،"سرايد.سي ميرسد و سوي شهر خاموش، جرمعرکه، يار فريادرسي به مدد سوختگان مي
 (. 111-180  مجموعه کام  اشعار
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هايي از امید در شعرهاي نیما رود بارقهدر شرايطي که انتما  تغییر و تحولي در جامعه مي
هايي از امید و خوشبیني شاعر براي شهر دهد. در اين سروده نیز نشانهخود را نشان مي
اين خوشبیني، همیشه همراه است با يك ي آن زمان وجود دارد، اما زدهخاموش و خواب

 نگراني بزرگ و يك تر  پنهان در د  و يك نومیدي از سرانجام آن. 
گیري کام  از تمثیال  و نمادها در اشعارش، در پي بیان شرايط سیاسي و اجتماعي نیما با بهره

سیم کند و ي خود را در قالب يك تمثی  روايي ترخواهد ايران زمانهزمانه خود است. او مي
وضعیت نابسامان جامعه و  لم و جور ناکمان را به تصوير بکشد. از لحاظ شک  نیز شاعر از 

ي خود را به صور  شعر تفعیله و در چارچوب سنتي و تقلیدي عروض خارج شده و سروده
 نمايد. قالبي نو و بلند ارائه مي

با زباني نمادين و رمزگونه بیان  هاي سیاسي بدرشاکر السیاب است کهاز سروده "مدين  الممر "
اي است که شاعر به خوبي توانسته فرد و ويژهي خصوصیا  منحصر بهشده و دربردارنده

اي هاي سیاسي و اجتماعي خود را در فضايي تاريخي و اسطورهآزردگيها و د است دغدغه
-هاي شخصي و انگیزهترسیم نمايد و با پناه بردن به رمزها و نمادهاي مختلف پرده از تجربه

 هاي سیاسي و اجتماعي خود بردارد. 
از لحاظ شک  و قالب قصیده نیز شاعر از چارچوب سنتي و عروض خلیلي خارج شده و 
تالش نموده است افکار و مضامین مورد نظر خود را به صورتي منطقي و منظم و در سبکي 

به تصوير بکشد. انتخاب  ادبي و نوين که همان سبك تفعیله و وند  موضوعي قصیده است
شهري است به خوبي گوياي محتواي قصیده و ويران "/ شهر بدون بارانمدين  الممر  "عنوان 

 که شاعر در پي ترسیم خشکسالي، خفقان و سرخوردگي مردم آن است. 
 های یأس جلوه1.5

از در جدا  همیشگي يس  و امید است. گاهي مسيو   "سوي شهر خاموش"ي نیما در سروده
داند که توان همه چیز، شهر را خاموش و تاريك و مردم جامعه را خفتگان و بلکه مردگاني مي

 کند:شهر آغاز مياش را با سخن از يك ويرانهیچ نرکتي ندارند، شاعر سروده
شهر ديري است که رفته است به خواب./ شهر خاموشي پرورد/شهر منکوب بجا/ و ازو "

ماند./ که ازو نیست آوا./ مانده با مقصد متروکش او،/ مرده را مينیست که نیست./ نفسي نیز 
ي الغر اوست،/ بر تنش ي پیکرهکه نیست./ نه جالئي با جان/ نه تکاني در تن./ و بهم ريخته

 (.180 مجموعه کام  اشعار )نیما،"پیراهن.
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اني. مردمان اين اي شبیه است که نه جاني در بدن دارد و نه توان تکشهر نیما به مردهويران
اند و شهر در سکو  و خاموشي کام  است. آباد دير زماني است که به خواب رفتهخراب

بر / را در بندان شهر"سرايد: جامعه از  لم و زور ناکمان در فشار است و شاعر نومیدانه مي
ته ي بیم خس/ خفتگان را دارند/ بر فراز بارو/ پاسبانانش بیهوده به چشمان مهیب/ عبث در بسته

 (119)  ".بیهده پاري مسيو / بیهده مشتي نیران/ بیهده روشن فانو / و نهیب
مردم اين شهر، مسيو ، خسته و رنجورند و پاسبانان با چشماني مهیب از فراز باروها آنان را 

و شکنجه به عناد "کنند. شکنجه،  لم و ستم ناکمان به نهايت خود رسیده است. نظاره مي
هايش./ و طمع، هرزه درآ، کرده همه فشرد دندانه زندانهاش(/ دم به دم ميسیهش)همچو سی

چشمان کور/ همچناني که نق غیر خوري گوش کسان ساخته کر/ و همه روي جهان کرده 
  (.114) "سیاه...

کنند آنان که تالش ميکند. همپردازان جامعه اشاره ميشاعر در ادامه به انمقان، سفیهان و طعنه
انمقان مي "تر شود. و مردم آن روي خوشي نبیند و اوضاع آن روز به روز نابسامانجامعه 
و / که به عیبي تن ديواري آيد معیوب/ س فها مي جوشند/ که نیارايد ديوار بلندي را قد/ کوشند

 ( 111) ".ست درازبه رخ خدمت بي منت و مزد/ زبان کج طعنه پرداز
است خسته و پژمرده شده و امید از اامید است. دير زماني، ن"مدين  الممر "ي سیاب در قصیده

خیزي خالي . شهر از تمام مظاهر زندگي و ناص د  او و مردم شهرش رخت بربسته است
اي باران. مردم ترسان، گرسنه و چشم انتظار است. ابرها آسمانش را پوشانده اما دريغ از قطره
-شورگين از بین برود اما کسي نیست که د تموزي هستند که با آمدنش سیر شوند و ترسشا

هاي مختلف نفي در سراسر اين قصیده داللت بر نفي هاي آنان را به آرامش تبدي  نمايد. روش
 سازد: تمامي چیزهايي دارد که نیا  را در اين شهر ممکن مي

دناها/ ال ممر  ولو د ر ي/ ول ز ه  ولو ز  " يي نا ملجل  دملء  أنةا   ولکن م   ت ملألعوملم ،  ثريمل  ما ح س  ه ي/ ال ممث    أن  َن 
ت ها وَن وت." هاي بسیاري سپري شد، چنان زياد که (. )ترجمه: سا 121)السیاب  أد مناها/ ل ن ذال ل  َت 

گمانش نمي کرديم. بدون باران... نتي يك قطره. بدون گ ... نتي يك شکوفه. بدون میوه، 
ايم، تا در زير آنها ي قماربازي هستند که برافراشتههاي بي شاخ و برگ ما، تیرهاگويي نخ 

 پژمرده شويم و بمیريم.(
شهري دارد که دهد و نکايت از ويراناين يس  و ناامیدي در جاهاي ديگري خود را نشان مي

توان مشاهده کرد. شاعر از سرگرداني مردم هاي خرابي آن را در جاي جاي قصیده مينشانه
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ز گرسنگي و دستان خالي و چشمان گود افتاده و ابرهاي رعدآسا اما گويد. اجامعه سخن مي
 ي باران.بي باران. از گردباد، از تر  و از انتظار بیهوده

ن ... ومل أسفاه! فاش غتان    ف اها،/ وداسيتان  " ياع  حن  يم   الغ  الاء  م ن دملش  إلی دملش / ل ن سأل  ع ن هدملياها./ ج  ن  هن  وحن 
، ن  عاها/ ع يناها/ الاش دت ، ال عد  مللعام  ./ س حائب  م  عدملت  م ربدات  دون  إمراش / د ضينا مللعام ، ال عد  مللعام  ان   الذ هب 

شاها. -وشيا  ت شد ه  ملإلعةاش، لم  ت  إعةاش/ ول ه دأت ن  َن  (. )ترجمه: و مانند 128) "ن نام  ون ست فيق  وحن 
ايم... آ گردانیم/ تا از هدايايش بپرسیم/ ما گرسنهي ديگر سراي به خانههاي غريب از خانهانسان

و افسو ! دستان او خالي است/ و چشمانش گود افتاده/ سرد، همچون طال/ ابرهاي پر رعد و 
ها را در انتظار باران از پس يکديگر پشت سر گذاشتیم/ و بادي شبیه برق اما بي باران/ سا 

شويم خوابیم و بیدار ميسپس آرام گیرد/ ميگردباد، اما نه اينکه چون گردباد بگذرد/ و 
 ترسیم.(درنالیکه همچنان مي

اي قحطي زده است. جامعهاي سرخورده و خفقانآنچه شاعر به دنبا  آن است ترسیم جامعه
و باتوجه به معناي پاکي و  "شهر بدون باران"زده و بدون باران. سیاب با انتخاب عنوان 

ان جامعه و نبود آزادي و بیان فساد ناکمان است و واژگاني شويندگي آن، در پي ترسیم خفق
همچون: جیاع، وا أسفاه، قاسیتان عیناها، عیونکم الحجار، بالمطر و الزهر و... اين نابساماني 

گويد تجلي اتفاقا  ي خويش است و آنچه ميدهد. سیاب شاعر زمانهاوضاع را نشان مي
 وست.ناگوار و اضطرابا  و هرج مرج روزگار ا

. وملألصوملت   " ددوش  إخوت نا ت نادينا/ وت دحث  عنک أيدينا/ ألن  ملخلوف ملء  ديوال نا، وشياح  آذملش/ هتز  مهود نا فنخاف 
تيف قات  ال ز 

 
ياع  حنن  م  جتفون  ص مللظ يم / ون دحث  عن يد  ص مللي يل  ت رع م نا، تة غ ر ينا، ن شد  عيون نا ملال ند ها ت دعونا./ ج 

عت  مللع اشي./ ون دحث  عنک ص مللظ يماء ، ع ن ث دي ني ، ع ن ح يم  "./ ف يا م ن ص دش ها ملألفق  مللکدري  وثدي ها مللغيم / َس 
، وأنت   وت  وت... ف اسقينا! َن  (. )ترجمه: 121) ".داسي   ال مش مح  –وملأسفاه  –ن شيج نا وشأيت   يف  َن 

جويد/ چرا که تر  سراسر وجودمان ن ما تو را ميخواند/ و دستامان ما را ميگورهاي برادران
ترسیم، و صداها ما را فرا لرزاند و ميمان را ميهايرا فرا گرفته، و بادهاي اسفندي/ گهواره

لرزيم/ و در شب به دنبا  دستي هستیم که ما را غذايي ايم و در تاريکي ميخواند/ ما گرسنهمي
دوزيم/ و در شب تاريك تو را ن را به دستان خالي او ميمادهد و ]لباسي[ بپوشاند، و چشمهاي

ا  افق هاي ]پر از شیر[ تو را و نوک پستانت را/ پس اي کسي که سینهجويیم، پستانمي
میريم... ما را سیراب ي ما را شنیدي و ديدي چگونه ميبیکران است و پستانت ابر پر باران/ ناله

 رنمي.( لي و بيدسنگ -متاسفانه–میريم و تو کن/ مي
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شهر میان خیر)النور( و شر)الظلمۀ(، به عقیده ي سیاب ناص  جدا  و کشمکش در اين ويران
خستگي و يس  اهالي آنجاست چرا که خود در اين جدا  نقشي ندارند و تنها بر  لم و 

گرايد و شان به زوا  و پژمردگي ميسبزيخورند و آرام آرام زندگي و سرتاريکي اندوه مي
کند که گويي کنند که ک ند و زجرآور است. او مردم را به صورتي ترسیم ميمرگي را تجربه مي

جود و خرد هاي خود مياند که دندان ندارد اما آنها را در زير آروارهدر چنگا  شیري اسیر شده
مللظ يم / له  مللويمت  م ن أسد  ن کاال د   "وغ ةنا  ال عد  غ ةن  ت ذال ل  مللک  م / ال ريء  موت نا ملالنسل  الني مللن وش  و کند.مي

شوند/ هاي درخت انگور، يکي پس از ديگري خشك مي(. )ترجمه: و شاخه121) ش دد ه  ملألدش د"
هاي مرگ ما میان نور و تاريکي، کند و زجرآور است/ چه واوياليي است، گويي در زير آرواره

 ايم(دندان شیري دچار رنج و شکنجهبي
 اميد هایجلوه7.5

بیني و امید به آينده است که آنچه نائز اهمیت است اينکه در جدا  امید و نومیدي، اين خوش
بر ذهن دو اديب تسلط بیشتري داشته و توانسته است تاثیر نهايي را بر کالم ايشان بگذارد. 

است و خاموشي  "سوي شهر خاموش"کند ي خود انتخاب ميعنواني که نیما براي سروده
تصوير کشیدن اوضاع و شرايط نابسامان ي است که شاعر با کاربست آن سعي در بهاواژه

در کنار خاموشي يادآور  "سوي"ي سیاسي و اجتماعي و فساد ناکمان دارد. قرار گرفتن واژه
ي نور است که با خاموشي نوعي ايهام تضاد به وجود آورده است و اين نشان دهنده

شاعر است. نیما اعتقاد دارد که نوري خواهد بود و درنهايت پارادوکسي امیددهنده در کالم 
ي ذهن نیما است ولي در اص  يك شهر برد. اين شهر به  اهر ساختهها را از بین ميتاريکي

داده است. نیما به  "نور خاموش"واقعي است که نیما نام اصلي آن را برداشته و به آن، عنوان 
ي از واژه "سوي شهر خاموش"یك، در قصیده عنوان شاعري سمبولیك و کمتر رمانت

براي ترسیم اوضاع نابسامان سیاسي و اجتماعي جامعه و فساد ناکمان آن و از  "خاموش"
 ي  لم و ستم بهره گرفته است.براي ترسیم روشني و نور و پايان يافتن دوره "سو"ي واژه

ويژه پس از  هور ر فارسي بهدر ادبیا  معاص "نور"استفاده از نمادهاي طبیعي ازجمله نماد 
اي يافت. طبیعي است که نیما به عنوان پیشاهنگ شاعران نمادگرا)سمبولیسم( اهمیت ويژه

سمبولیسم در ادبیا  معاصر فارسي، از انواع نمادها بهره برده و آنها وارد شعر فارسي کند. 
هاي تسثیر سمبولیستگردد. او تحت سمبولیسم در شعر معاصر ايران، با نیمايوشیج آغاز مي"
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هاي سمبولیسم را وارد شعر فارسي ي آثار آنان، برخي از ويژگيفرانسوي و مطالعه
 (.880)پورنامداريان  "کرد.

ي صبح اشاره ي خود به نبرد راستي و کژي و جدا  میان  لمت شب و سپیدهنیما در سروده
رسید و با خود نور و روشنايي را کند. او بر اين باور است روزگاري کارواني از راه خواهد مي

اند بیدار خواهد ساخت هايي را که به فسون و نیرنگ در خاک مذلت رفتهخواهد آورد و جان
که بر (/ بیند)خوابش شیرينمي خواب"هاي ايشان را خواهد سترد. و غبار اندوده شده بر چهره

همچو در برزخ زندان ./ کندشو افق مي/ منجمد با تن او مانده، شبان سنگین/ ستاو بگذشته
جسته در مسکن / ي صبح نفسزمزمه بسته در/ و آرزوئي که فلج آمده بودش اکنون/ سیاه

شکمان(/ هائي دروغ )پاي تا سر گريزند روانمي/ ي لرزان غباروز بر راه، در اندوده/ بیداران راه
کاروان / ، بر در شهردر رسیدست، گران بار به تن/ که از آنان به فسون داشت تن خاک فروغ

ص(/ او روشني صبح به رق که در/ همچو ديوارسحر،/ قامت آراي نوايش ) به شکوهر./ ره دو
)نیما، ".ستکاروان نیز به د  خواسته/ آنچه کاو بودش در خواهش د / ستقد بیاراسته

 (. 180 مجموعه کام  اشعار
پذيرد و به موش روزي پايان ميها، خوشبین است که خاموشي شهر خابدينیما با وجود تمام 

جنبدش از ست./ مژه ميست/ شهر هشیار شدهشهر بیدار شده"گويد: گرايد. او  ميروشنايي مي
آور نگهش/ سوي دنیا رفته. در تشنج تن اوست/ و نفس در تشويش./ / و جداي از همرفتهجا 

شکند/ بوسه ميگذرد/ بر جبینش مغرور/ از صداي پايي/ لب او دستش آرام و سبك مي
آيد آن روز خجسته که بجا آورده او/ دوست از دشمن "گويد: (. يا آنجا که مي111) "دورادور.

اي بیداري/ بر کفش شربت نوش/ گرم خواند ي روشن شدهو دشمن از دوست/ و به هر لحظه
ان هايش هوش/ همچو مرغي که به هوش آيد جبا او/ بدواند با او/ وندر اندازد در مخزن رگ

 (.111) "سرايد جرسي.در/ از درون قفسي/ سوي شهر خاموش ميب رده به
بیند. او در دلش امیدي به پايان تاريکي و دمیدن شاعر در پس نومیدي، کور سوي امیدي مي

 صبح روشن دارد.
 (. 111)"گشايد به فراوان بخشي/ در دلش گنج امید.ي صبح سفید(/ مي)چو پیام نفس کوکبه"

 ر  هور فريادرسي است و جرسي که به سوي اين شهر خاموش به صدا درآيد:شايد منتظ
رسد سوختگان را به مدد/ يار فريادرسي/ سوي شهر خاموش/ وندرين معرکه در رستاخیز/ مي"
 (.118) "سرايد جرسيمي
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ي عشتار و تموز و بازگشت آنها ، با کاربست دو اسطوره"مدين  الممر "ي سیاب نیز در قصیده
سیاب . رساندقصیده را با امید به انجام ميبیني به امور جهان نگريسته و با خوش شهر باب  به

هاي عشتار يا همان ايشتار )خداي عشق و باروري( و تموز )خداي در اين سروده از اسطوره
 ،تموز"برد. سالي بهره ميخیزي و سرسبزي پس از خشكگیاهان و بهاران( براي بیان ناص 

 "شود. ،  اهر مي)عشتار(ا  ديني باب ، به عنوان همسر يا معشوق جوان ايشتاردر ادبی 
وصلت تموز و ايشتار، پراکنده و ي هنحو يهاطالعا  موجود دربار"(. 449)محمدي فشارکي 

م رد و از زمین پ رسرور  توان فهمید که تموز هر سا  مي مبهم است، ام ا از منابع در دستر  مي
اش در جستجوي او به  شد و هر سا  معشوق  خداگونه ار زير زمین فروميبه جهان تیره و ت

سرزمیني که از آن بازگشتي نبود، يعني جهان تاريکي که همه جاي آن را غبار پوشانده بود، 
کرد. در مد   سفر و غیبت او، شور عشقي در عالم در کار نبود و به تبع آن، مردمان و  سفر مي

سرانجام در پي درخواست پدر و " (.12)الیاده  "...کردند اموش مينیوانا  تولید مث  را فر
شد؛  برادر  ايشتار و عقیم ماندن عالم، پیکي از سوي خداي بزرگ، عازم رهانیدن ايشتار مي

خدايي که همه چیز در نیا  خود به او وابسته بود. ملکۀ سنگد  جهان زيرين، )خواهر 
کرد و از زنده کردن و رها کردن  یك خدايان مقاومت ميايشتار(، در ابتدا در برابر درخواست پ

داد که به ايشتار آب نیا  بپاشند. به هر  ورزيد، ام ا باألخره به کراهت اجازه مي آنها امتناع مي
نا ، ايشتار پس از زنده شدن دوباره، به همراهي معشوق خود، تموز به جهان زبرين 

 (.180 و182)فريزر  ".شد طبیعت از نو زنده مي گشت؛ بازگشتي که همزمان با آن، همۀ بازمي
اي و نمادين از مندي سیاب از نماد عشق عشتار و تموز در سطح اسطورهدر اين قصیده، بهره"

منشس زندگي، مبارزه و انقالب است، عشقي که جايگاه خاصي برخوردار است؛ عشقي که سر
کود ناکم بر وطنش شکوه کند. به برد تا از ري معاصر عرب به آن پناه ميشاعر سرخورده

سالي و قحطي را که عراق در آن شرايط با همین دلی ، سیاب در اين قصیده، وضعیت خشك
کشد؛ هنگامي که در انتظار انقالب است و آن انتظار را به شک  آن مواجه بوده به تصوير مي
هاي ارزترين قصیدهتوان اين قصیده را از بکند؛ تا جايي که ميتراژيك و جذاب ترسیم مي

-کشد امید به ناص سالي را به تصوير ميتموزي در آن هنگام دانست، هنگامي که او خشك

کند؛ بنابراين در برابر هر تصوير ناباروري، اي نزديك لمس ميخیزي و رشد را در آينده
نه گو(. ابتدا شاعر از سر نومیدي اين111و118)جاسم "خیزي است.تصويري از امید و ناص 

/ م ن سرايد: مي ام    مللف خ اش  خاوي   ال م ناش / وي ت ف ع  مللد عاء   أن   ل  حناج   مللقةب  "و ص غ  فات  عشتاش/ تظل  َم 
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، خدز  الاالل ، مشس  آذملش." / تؤو   إَل   مللد م   ست نقعات  تةيا :/ له ث   م ن مللت عب 
ترجمه: و ) (121 السیاب) ملال

هاي سفالین، خاموش و بدون آتش هستند/ دعاها به سوي مواره منق هاي ايشتار/ هدر اتاق
زنند/ از خستگي له له ها فرياد ميهاي ني از درون باتالقآسمان بلند است، گويي ننجره

-اما در ادامه امیدي در او ايجاد مي گردد.ي خون، نان باب ، خورشید بهاران باز ميزنان:/ الهه

، عاد  ل داالل  ملخل ض ملء  ي  عاها""ص حا ت   گويد: شود و مي (. ترجمه: تموز بیدار شد، به باب  121) وز 
 سرسبز بازگشت تا آن را نمايت کند.(

اي به بدرشاکر السیاب به عنوان يکي از شاعران نمادگراي ادبیا  معاصر عربي اهتمام ويژه
از چنان جايگاهي  "ارانب"استفاده از نمادهاي طبیعي در اشعار خود دارد. در اين میان، نماد 
ي  باران ، واژه"أنشودة المطر"برخوردار است که شاعر در يکي از زيباترين اشعار خود به نام 

يکي از نمادهاي طبیعي که سیاب "کار برده است. ي کلیدي و محور قصیده بهرا به عنوان واژه
هاي سیاسي اي بیان دغدغهدر شعر خويش، از آن استفاده ابزاري نموده، باران است که از آن بر

و اجتماعي عصر خود بهره برده و تصويري از جهان دلخواه خود ارائه کرده است. باران در 
شعر او از يك عنصر طبیعي به لفظي سرشار از مفاهیم ژرف و سنگین و ترنمي سحرآمیز 

-اء ميشماري در آن انشهاي بيبخشد و داللتبخش به قصايد ميتبدي  شده که فیضاني روح

تر از همیشه رنگ معنوي دارد و با تموز، باران در شعر سیاب، گاه متفاو "(. 22)رجائي "کند.
خواهد بر مرگ زماني که مي "مدين  الممر "يابد. شاعر در قصیده ي سرسبزي، پیوند مياله

(. در شعر سیاب، 881)بالطۀ "کند.روني و معنوي اعراب اشاره کند بر مرگ تموز تاکید مي
اي که ابرها داند. هديهاي آسماني ميباران نماد پاکي و پاکیزگي است. او بارش باران را هديه

، ماء   عشات  ن مللغيمه/ عيی ش  عيی هد   م  "ريزند. براي پاکي اه  زمین و بخشش گناهان وي فرو مي
اي از بر هديه)ترجمه: . (122 )السیابراياها."ن خ  سوف ت غسل م   ل  الاال   أن   نعيم  سمه/ ل  ست هبا ن  ر ي  ه   د  

کند/ که بدانیم باب  به اي که نسیم در گوشش زمزمه ميهاي لرزان آب، قطرهابر/ بر ريزش
 (.هايش پاک خواهد شدزودي از پلیدي

تواند به زندگي بخش است. باران يك رستاخیز است و ميباران در شعر سیاب، زندگي"
است نیاتي دوباره بخشد و يك زندگي پاک سیاسي سیاسي و اجتماعي که از ديد سیاب مرده 

ي (. سیاب در قصیده818)کما  زکي "و اجتماعي، عقالني، و آکنده از تفکر را زنده کند.
"وم نق ذ ه  مللذي ص  ل  آيد: کند که با شکوفه و باران مياي صحبت ميدهندهاز نجا  "مدين  الممر "

ي او که هر سا  از دهندهترجمه: و نجا ) (.121)السیاب راش ." عام  م ن هناک ي عود  الاألزهاش  وملألم
 گردد.( ها برميها و بارانجا با شکوفهآن
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ا ي باب  را سیراب گرداند: انتظار ابري است که بیايد و سرزمین تشنهشاعر چشم "وحول  ت  ملهب 
..  ان ل ول هذ ه  ملألسوملش  ش و مل ، م ن ع م د  وأسوملش/ سحا   ترجمه: و در اطراف خاک (. )122) ها."مللظمآن 

-را سیراب ميها و ديوارها/ ابري ..که اگر اين ديوارها نبودند همه جاي آني آن، از ستونتشنه

 (گرداند.

گويد و به ستايش آن و خدايي که بخشي باران مياز نیا ، "مدين  مللسندالاد"ي او در قصیده
ئت  يا مر   پردازد:خلقش نموده است مي / وفاض  م ن "وج   / تة ف ج   ت م نک مللس ماء  و مللغيوم / وش ق ق  مللة خ  

 ر  ."
ا ودام / وصاحت  مللع ظام :/ ت داش ک  ملإلله ، ومله ب  مللد م  ملال ، ه ز  موهت  )  ه دات ک مللف  ملت  وملعت ک  / وهد ت  مللقدوش 

ها شکافت/ تخته سنگ ترجمه: باران تو آمدي/ آسمان و ابر جوشید و تو را پراکند/ و. )(190
و از فیضان بخشش تو، فرا  پ رآب گشت/ و مردگان بیدار شدند و گورها شکافت/ و 

 بخشد!(ها فريادها برآورد/ بزرگ است خداوندي که خون به باران مياستخوان
 ويژه ابیا  آغازين آن، نکايت از ناامیدي دارد اما، برخي ابیا  و به"مدين  الممر "ي در قصیده

دهد از نظر او بیند و نشان ميعر در جاي جاي قصیده در پس هر نومیدي، نور امیدي ميشا
 پیروزي نهايي با امیدواران است. 

يا  ته ملل   شوش  مللسح اح/ أو ما و   َتت مللعاشض   خل  مللن   فيف  عنا ل ح  / َس   عد  وملل    عد  ني ملل   ال   ن ملإلصغاء  م   وص أالد  "
  ف   ف   ي   مناها/ عيی دم   ي  دضت ال  د   غريي  وملأليدي/ وك ك ي و"آه" ص   ملألددملم   فق   / ولكن خ  ملالتي ت ملألدوملح   حيث  

سوف  ل  الاال   أن   نعيم  سمه/ ل  ست هبا ن  ر ي  ه   ، د  ماء   عشات  ن مللغيمه/ عيی ش  ../ عيی هد   م  ، أو عيی جنم   كالف ملش   
 .(122 ) راياها"ن خ  ت غسل م  

ها/ شنیديم اما نه صداي خش خش درختان خرما را در )ترجمه: و در ابديتي میان شنیدن رعد
کند/ بلکه صداي آورد و درختان را خیس ميزير ابرهاي پر باران/ يا آنچه باد به نرکت درمي

دخترکي که با دست راست خود/ روي ماه يا  "آه"و  ها و پاهايي بود/ و صداي خندهدست
اي هاي لرزان آب، قطرهاي از ابر/ بر ريزشديهزد/ بر هستاره را گرفته که همچون پروانه پر مي

 (.هايش پاک خواهد شدکند/ که بدانیم باب  به زودي از پلیديکه نسیم در گوشش زمزمه مي
ها، کورسوي امیدي به آينده دارد و امیدوار است که ها و ناکاميي سختيشاعر در وراي همه

بي عظیم، ديوارهاي  لم و فساد ناکمان را نس  آينده و کودکان اين سرزمین بتوانند با انقال
خیزي را دوباره به سرزمین باب  بازگردانند. او معتقد است اگر اين فرو ريزند و رشد و ناص 

بارند و آيند و ميزا دوباره بر فراز اين سرزمین ميناکمان زورگو و مستبد نباشند ابرهاي باران
 کنند. تشنگان را سیراب مي
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نا و هج  ف ع  ملها/ وأال  دت مللس  " ماء   أن  ز ندق   م ن مللن اش/ ت فت ا  ف وق  الاال ل ن فسها. وأضاء  وملدينا/ وغ يغ ل  ص د  ملشي  أشض 
ا مللظ مآن ، م ن ع م د  ال کل  ال ذوش ها وج ذوش ها وال کل  م وتاها./ وس ا  و شملء  ما ش فعته  الاال ل  ح ول  مح  اها/ وح ول  ت  ملهب 

.. (. )ترجمه: و آسمان برقي زد، گويي گ  زنبقي 121) "!.  ان  ل ول هذ ه  ملألسوملش  ش و ملهاوأسوملش/ سحا  
اي در د  از آتش/ بر فراز سرزمین باب  شکفته شد و سرزمین ما را روشن کرد/ و شعله

ها و مردگان پاک کرد/ و در وراي آنچه باب  ها و ريشهسرزمین ما نفوذ کرد و آنرا از تمام دانه
ي آن ابري باريد/ ابري که اگر اين ها/ و در اطراف خاک تشنهناطه کرده، از ديوارها و قلعهرا ا
 (کرد.ها نبودند همه جا را سیراب ميقلعه

 ل  الاال   أن  »شهر نیما سراسر خفقان است و تر ، اما مقطع پاياني قصیده، با عبار  اگرچه ويران
عر ناامید نگشته و امید به پاک شدن شهر از هر دهد که شانشان مي« راياهان خ  سوف ت غسل م  

 بدي و فساد دارد. 

 .نتيجه6

وضعیت و فضاي مشابه سیاسي ناکم بر ايران و عراق قرن بیستم بر فضاي ادبي آن نیز تسثیر 
نوايي و تشابه فکري و ادبي بسیاري میان اديبان و نويسندگان گذاشته و در موارد متعددي، هم

چه در اين صد  گیرد. آن آب در  روف مرتبطه در يك سطح قرار ميارد. اين کشورها وجود د
هاي  فارسي نیز روي داده است، با تفاو  ساله در شعر عرب اتفاق افتاده است عینا در شعر
نیما دو قوم است.  ها و ساختارهاي نیا  اين مختصري که برخاسته از شرايط متفاو  فرهنگ

اند فکري و ادبي معاصر فارسي و عربي، در اوج اين تشابه و سیاب، پیشگامان شعر نو در ادب
ي نقد و ادبیا  گران نوزههاي گوناگوني مورد توجه و بررسي اديبان و پژوهشو در زمینه

، "مدين  الممر "و  "سوي شهر خاموش"ي تطبیقي بوده و خواهند بود. با تسم  در دو سروده
ي دو نويسنده تا چه اندازه به هم بر فکر و انديشهيابیم که فضاي سیاسي و ادبي ناکم درمي

نزديك بوده، و چگونه توانسته است بر گفتار، چارچوب و نتي عنوان دو سروده تسثیر بگذارد. 
تر نشان داده و هاي يس  و ناامیدي در کالم دو شاعر از ابتداي قصیده، خود را واضحجلوه
ي قصیده شاهد وضعیت ه ناکم است. میانهتوان گفت که ناامیدي کام ، بر فضاي قصیدمي

گیر يس  و امیدند. اما شناوري است که در آن دو شاعر در شرايط مختلف و در جدا  نفس
شويم اين يس  و تر ميي اهمیت است اينکه هرچه به پايان قصیده نزديكآنچه شايسته

دو، ابتدا سخن از شهر  دهد. در هربیني ميناامیدي رنگ باخته و جاي خود را به امید و خوش
ديده و است و توصیف انواع مشکال  و ناماليما  آن. وضعیت پريشان و بي سامان مردم ستم
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بینیم امید به آينده است و نس  جديد. آنان امیدوار به  لم و جور ناکمان. اما آنچه در ادامه مي
 عه آکاه کنند.کنند مردم را از مسائ  و مشکال  جامپیروزي نهايي هستند و سعي مي

 آيد:پس از بررسي و تحلی  دقیق دو سروده، نتايجي به شرح ذي  ناص  مي
از بدر شاکر السیاب « مدين  الممر »از نیمايوشیج و « سوي شهر خاموشي»بازکاوي سروده  -

ي دو شاعر، ريشه در تالش آنان ناکي از آن است که بخشي از رويکرد نومیدانه و غمگینانه
و سعي در آگاهي و بیداري مردم از خواب ي خود قیق و روشن اوضاع زمانهبراي نمايش د

 غفلت داشته است. 
کردند بذر امید در د  مردم بکارند و آنان را نسبت به تغییر و تحولي تالش ميهر دو شاعر  -

روست هرجا سخن از عظیم و شايد انقالبي بزرگ توسط آنان يا نس  آينده امیدوار کنند. از اين
شود و شهر از وجود شر و تباهي پاک آيد پس از آن امیدي زنده ميشتي و پلیدي به میان ميز
هايي از گردد. و هرجا صحبت از سرخوردگي و خواب مردم جامعه است پس از آن بارقهمي

 نماياند.هوشیاري و بیداري عمومي خود را مي

م و مروتي چشأمان خأود را بأر    شهر بدون هیج رنسیاب از ناکمیت آنان که در اين ويران -
اوضاع بسته اند شکايت مي کند و چشمان تاريك آنها را به سنگ هايي تشبیه مي کنأد کأه بأه    

ي خود به امیدي عاري از پشتوانه اشأاره  شوند. نیما نیز در سرودهگناه پرتاب ميسوي مردم بي
گونأه دارنأد.   اي سرابدارد که ساکنان شهر را چونان تشنه اي وصف کرده است که د  به برکه

هأاي ناامیأدي را باعأث خاموشأي ايأن      هاي امید را بیهوده و سنگیني قلعأه او روشنايي فانو 
آورد. هر دو شاعر بأر ايأن   داند و براي رهايي اسیران از چنگا  گرگ، فرياد بر ميها ميفانو 

-ايان نیابد نمأي باورند تا زماني که  لم و فساد ناکمان و سکو  و سرخوردگي مردم جامعه پ

توان امیدي به سامان اين ديار داشت. در هر دو سروده به وضوح ناکمیت شر، فساد و تبأاهي  
بینند. اما با اين نا  اي که هر دو شاعر تغییر اوضاع را بسیار سخت ميخورد بگونهبه چشم مي

 اي روشن دارند.امید خود را از دست نداده و چشم به نس  جديد و آينده
ي عشتار و تموز و بازگشت آنها به شهر جدا  يس  و امید، سیاب با کاربست دو اسطورهدر  -

هرچند برخي . رساندقصیده را با امید به انجام ميبا خوش بیني به امور جهان نگريسته و  باب 
نهايت، روشني و امید است که جاي يس  و بدبیني ولي در ابیا  او نکايت از ناامیدي دارند 

شهر ديد، توان نوعي از آن را در اين ويرانهايي که مينیما نیز با وجود تمام بديرد. گیرا مي



 121« مدینة بال مطر»و « شهر خاموش یسو»بر دو سروده  هيتک با"بدرشاکر السياب"و  "نيما یوشيج" شهر¬رانیدر و ديو ام أسیجدال 

919 

 

باز ناامید نگشته و خوشبین است که خاموشي شهر خاموش روزي پايان پذيرد و به روشنايي 
 .بگرايد
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