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 چکيده
  رويا گاه ازهيچآل است که انسان دهيی آرمانی و اک جامعهي، طرح (فاضله نهيمد)شهر آرمان

جوامع  یهاو دغدغه یکه در آن از نابسامان ینيشهری زمآرمان. است درآن فارغ نبوده زيستن

« تيجمهور»سم افالطونی در کتاب يلآدهي، اایچنين انديشهی هيخاستگاه اول. ستيموجود اثری ن

ز قدم نهاد، يات نيی ادبن موضوع به عرصهيی موضوعی فلسفی است، اما ايلذا آرمانشهرگرا. است

ط دشوار زندگی و اوضاع نامطلوب يل قرار گرفتن در شرايز به دليسندگان نيشاعران و نو که طوری به

ی آرمانی خود، در قالب نمادهای جامعه ميف و ترسيای درخشان، به توصندهيد آيجامعه و به ام

با توجه به نوع نگاهی که  ز،ياب شاعر معاصر عرب نيبدر شاکر السان ين ميدر ا. مختلفی پرداختند

 اشعاری زنده و دلنشينآل خود را در قالب دهيی آرمانی و اجامعه ی خود دارداز بهشت گمشده

لی، به بررسی يتحل –فی يکرد توصيبا روا پژوهش حاضر سعی بر آن دارد ت .م کرده استيترس

 .بپردازداين شاعر عرب شهر در شعر آرمان

ی چون نمادهای مختلف کاربستاب با يبدر شاکر الس ،ن جستار حاکی از آن است کهيند ايبرآ 

خود را در دو موضع گذشته مطلوب شهر آرمان...( باران، بهار، باد، جيکور، بويب، ارم ذات العماد و »

 ...نده جستجو کرده استيو آ
 

 .ندهياب، نماد، گذشته و آيشهر، بدر شاکر السآرمان: ها کليدواژه
 

 

 مقدمه

 .است پرورانده شدهانديشمندان و فرهيختگان اری از يی بسشهيال و اندياست که در خ کاملی آرمانی و اشهر طرح جامعهآرمان

(. 77: 7831نی، يحس)« .ف کرديده فعلی تعرينده، بر ضد طرح پوسيختن طرحی نو برای آشهر را در انداتوان آرمانر ساده میيک تعبيدر »

از بهشت رانده ( ع)را از آن زمان که حضرت آدم و حوا يز. رسدی خاکی میی، به قدمت حضور انسان بر روی کرهيشهرگرای آرماننهيشيپ

لذا آرزوی . ه و زاری شدنديدان به درگاه الهی توبه کرده و متوسل به گريمان شده و برای بازگشت به آن بهشت جاويشدند، از عمل خود پش

 ب تفکر ين ترتين را، در ذهن فرزندان خود نهادند و بديا حداقل ساختن چنان مکانی در زميی و يبازگشت به چنان جا

 . افتيان افراد بشر ادامه ي، نسل به نسل در میيگراآرمان
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، او با (711: 7811خاتمی، . )مطرح کرد« جمهور»ی آرمانی خود را در کتاب شهيرای غرب، اندگلسوف آرمانين فيافالطون نخست

سی، يگرای انگلانسان« توماس مور»ن بار يشهر را نخستاما اصطالح آرمان. شهر خود را مشخص کردطرح عالم مُثل، اصول و چهارچوب آرمان

با نگارش کتاب توماس مور برخی از (. 71: 7838داد، . )ادبی خاص به کار بردک نوع ي، به عنوان 71ل قرن يو اوا 71در اواخر قرن 

ی آرمانشهری در دهيهای فلسفی در غرب، اشهيی اندش دوبارهيدايک و پيسپس با ظهور مکتب رمانت. د از او پرداختنديشمندان به تقليندا

د يآنچه با»و « الیيهای خت و سفر بر روی باليز از واقعيگر»با دو اصل  ن شاعرانيکه اشعار اطوریبه. دا کرديک رواج پيان شاعران رمانتيم

د از يز، شاعران با تقليی معاصر ندر دوره(. 33: 7831ثروت، . )بستری مناسب برای ظهور آرمانشهرها گشت« چه هستباشد به جای آن

شاعر  بدر شاکر السياب .اندان کردهيشهر خود را در قالب شعر بنک، آرمايان ادبی رمانتيری از جريرپذيز با تأثيو ن ورانانديشهلسوفان، يف

 .معاصر عرب نيز با استفاده از نمادهای مختلف اين انديشه را در اشعار خود ترسيم کرده است

 : ر اشاره کرديهای زتوان به کتابها میی آنی صورت گرفته است که از جملهيهاشهری پژوهشدرمورد تفکر آرمان

اثر « شهر آفتاب»، (دانته)اثر « کمدی الهی»، (نيسنت آگوست)اثر « ا شهر خداينه الهی يمد»، (افالطون)اثر « جمهور»کتاب 

ا عبر يوتوبي»، (ميکارل مانها)اثر « ايدئولوژی و اتوپيا»، (کنيس بيفرانس)اثر « ديس جديآتالنت»، (تامس مور)اثر « ايوتوپي»، (کامپانال)

-آرمان»، (کتور هوگويو)اثر « ای وااليرو»و « ندهيروزگاران آ»، (س کلوتسيآناکارس)اثر « جمهوری جهانی»، (ریيزا برنيالوئيمار)اثر « خيالتار

ها به اين پژوهش... . و (دریيفاطمه ح)اثر « شهر در شعر فارسیچشم اندازهای آرمان»و ( ليحجت اهلل اص)اثر « رانیيشه ايشهر در اند

شهر بدر شاکر السياب مثل بنابراين هيچ پژوهشی در مورد آرمان. ديگر ادبا و متفکران نگاشته شده است صورت تئوريک و يا در مورد

 .پژوهش حاضر ارائه نشده است

 :ل شکل گرفته استيپردازد، در سه بخش ذاب میيشهر در شعر بدر شاکر الساد شده که به بررسی آرمانيپژوهش 

ی شه در گذشتهيآرمانی که ر)اب يشهر در شعر سآرمان. 8اب، يی بدر شاکر السنامهيدگصی از زنيتلخ. 2شهر، مفهوم آرمان. 7

 .(دارد ندهيشاعر دارد و آرمانی که جائی در آ

 :های بحثسؤال

 اب شده است؟يشهر در شعر بدر شاکر السری عنصر آرمانيگچه عواملی باعث شکل. 7

 شهر خود بهره جسته است؟آرمانم يی برای ترسياب از چه نمادهايبدر شاکر الس. 2

 :ات بحثيفرض

م شهری آرمانی مؤثر بوده ياب به سوی ترسياسی امّت عرب، در حرکت بدر شاکر السيط اجتماعی و سيماری، شرايغربت، ب. 7

 .است

 . ه به کار بسته استدنيشهر خود را در دو موضع گذشته و آاب آرمانيبدر شاکر الس. 2

 شهرمفهوم آرمان. 1

ن يگاهی آن را به صورت بهشت ا. دن به شهری آرمانی بوده استيافت، انسان همواره در پی رسيوقتی که جوامع انسانی شکل از  

ز يست و زمانی نيری را در آن راهی نيماری و پيای دور افتاده از جهان خاکی بنا شده است و درد و رنج و بر کرده که در گوشهيجهانی تصو

ش و آزادی و يخته بوده و در آسايعت گشاده دست در آمياش با طباد آورده که زندگیيی، دورانی را فرايعصر طالبا چنگ زدن به اسطوره 

جدا از  (.78-71: 7831نی، يحس. )ی بشری داردای به قدمت جامعهنهيشيشهری پی آرمانشهين، انديبنابرا. برده استفراوانی به سر می

لسوفان، متفکّران، شاعران و يی خاصّه اعمّ از فپرورند، طبقهماری و بدبختی را در سر میيفقر و ب ی عامّه که آرزوی زندگی بدونطبقه

ن يشهر تدونی در راستای تحقق آرمانيها و  قوانهيها و نظری شهرآرمانی نهاده و طرحنهيبافی در زماليسندگان نامی گامی فراتر از خينو

سندگان بزرگ جهان، به يخ، از فالسفه، شاعران و نويشهر در طول تاررزشمندی است که با موضوع آرمانها، آثار اهين نظريحاصل ا. اندکرده

 (. 2: 7832فطورچی، . )ادگار مانده استي

-طرح« سياست و نواميجمهور، س»در سه کتاب  ،ی آرمانی خود را با برهان عقلیشهيونانی، انديلسوف ين بار افالطون فينخست

وگو در روندی ی گفتوهيشود و به شی مفهوم عدالت آغاز میاو با بحث درباره« جمهور»کتاب (. 81: 7831نی، يحس) .زی کرده استير

دی ين کتاب با ديافالطون در ا(. 73: 7837ل، ياص. )افکندای آرمانی را طرح مین، جامعهيجو برای شناخت عدالت راستومنطقی در جست

ه ـکند، يبافته میيخود را زمانی تحقق ( نه فاضلهيمد)شهر او آرمان. ی مُثُل خود را مطرح کرده استهيو نظرستی به جهان نگاه کرده يآلدهيا

پردازد که ی خود میی فاضلهنهيافالطون زمانی به طرح مد»الزم به ذکر است که . نزديک باشد مثلعالم خود در صل ابه  همه چيزدر آن 

ها، رواج اسی موجود و رنجی که از وقوع جنگيد نسبت به احوال سيکی دلزدگی شدي. ته استت روحی متضاد قرار گرفيدر دو وضع

ونانی يی ونان، به خصوص آتن که آن را مظهر عزّت و عظمت جامعهيگری، دلبستگی او به يو د. وع کشتارها در دل دارديها و شبداخالقی
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ن شهری بعد از افالطون يی چنشهياند(. 71: 7833فلسفی تنکابنی، )« .ل داردياصونانی يک يدر نظر که شهر ی فاخره پايگان با هماداند می

 (. 73: 7831نی، يحس)« .رفته باشدير نپذيی افالطون تأثی فاضلهنهيافت که از مديتوان کمتر طرحی را می»هم ادامه داشت، اما 

آراء »در کتاب  ونان باستان،يهای  با الهام از آموزه ،«فارابیابونصر » رانیين بار دانشمند ايز، نخستيشمندان اسالمی نيان انديدر م

م و اعتقادات يی فلسفی و در قالب مفاهشهيی اندهيبر پا ی فاضله پرداخته ونهيل، به موضوع مديبه تفص« نة الفاضلة و مضاداتهاياهل المد

:                  چنانکه عطار گفته استسيار به کار رفته است، در آثار عارفان نيز، اين معنا ب. ان کرده استيشهر خود را باسالمی آرمان

 (.78: همان)غی که به شاخ المکان رفت مرست               ين نيمحتاج به دانه و زم

 .ده استيز، آن را ناکجا آباد، شهر پاکان، جابلقا، جابرسا و جابلسا ناميخ اشراق نيرانی، ملقب به شيلسوف و عارف ايسهروردی ف

(. 72: 7831نی، يحس. )به کار برده است« قة العشقيفی حق»و « ليآواز پر جبرئ»های ر را در رسالهين تعبيوی ا(. 218: 7831سهروردی، )

ونانی يای ا، واژهيوتوپي»: نام نهاده و گفته است« ايوتوپي»ن بار جهان آرمانی خود را ي، برای نخست«نازک المالئکه» زيان شاعران عرب نيدر م

ن ينازک المالئکه ا(. 731: 2، ج7331المالئکه، )« .برمالی در عالم شعر به کار میيک شهر خيبه معنای المکان است که من آن را به مفهوم 

ی دَمی               ا حُلمٌ فيوتوبي»                                  :ديگووان خود میيی از ديدر جا مثالً، برده استواژه را بارها در اشعار خود به کار 

                                                                        (.14: همان)« ا عَلی ذِکرهيأموتُ و أح

 {.شومرم و زنده میيماد او میيی در خون من است، با يا آرزويوتوپي}

شی به مفهوم ين گرايرا چنيابد، زيژه میيگاه ويع جايّ، تشرودش آرمانی سخن میيز، وقتی از گرايی اسالمی نشهيی انددر حوزه

-شهين انديشعرای مسلمان چن و (722: 7831نی، يحس. )عه نهفته استيای درخشان، با عدالت اجتماعی، در جوهر باورهای شندهيد به آيام

 :ميخوانمی« نور مبارک»عنوان ده کاشانی با يای از سپدهيبرای نمونه در قص. انددر اشعار خود گنجاندهبارها ای را 

 س تنها خواهد آمديآن فروغ عدل، آن قدّ             ها خواهد آمد                          بانش سحر زآن سوی شبيدر گر»

 نا خواهد آمديپاسدار پرچم فتحاً مب                     (                                   ص)مهدی موعود ما، آن قائم آل محمّد 

 جا خواهد آمديد هياور درماندگان، خورشي             ای ظلمت، ناخدای کشتی حق                                    ياز دل در

 ن از عرش اعال خواهد آمدينشمنجی پرده           خواهد آمد تا ستاند داد مظلومان عالم                                          

 «گل بجوشد از شکاف سنگ خارا خواهد آمد                           که از شوق طلوعش                      سوار دادگستر آنتک

 (.13: 7818کاشانی، )

: ديگواو می. ن رابطه داشته استيبا در ايل صليفی است که جميشهر شده است، تعرفی که در ارتباط با آرمانياز جمله تعار

« .ستا« نا»به معنی « ou »به معنی مکان و « topos »ونانی يی است که برگرفته از دو واژه« Utopia »شهر، معادل فارسی ی آرمانژهوا»

 آرمانشهر، »: ديگون باره میيدر ا "در شعر فارسیمانشهر ی آرهاازنداچشم"ی کتاب سندهيدری نويفاطمه ح(. 111: 7811با، يصل)

ض، نه اثری از يای که در آن، نه خبری از ظلم و تبعل باشد؛ جامعهيی امور بر وفق مراد و مطابق مال است که در آن، همهن و وايای برجامعه

ن يشهر را چنز آرمانينی نيد محمد عارف حسيس(. 77: 7831دری، يح)« .افت شوديی از جهل و فقر و مرض يز، و نه ردپايجنگ و ست

خ ندارند و به دور از هرگونه نگرانی و ترس و يا دولتی آرمانی و کامل است که اهل آن تاريا، شهر، جامعه، يتوپا ايشهر آرمان»: کندف میيتعر

ن انتظام را ين در شهر دارند و ايگاهی معينی است که مردان آن، جايا شهری زمياتوپ. شه مرگ، در شهر خود به کار مشغولنديآسوده از اند

ن لفظ ين کسی که اياول(. 77: 7831نی، يحس)« .رده است که آن هم ساخته و پرداخته دست بشر استن نکيزی جز قانون آن شهر معيچ

ر يی انسانی تصوک نظام آرمانی را برای جامعهيبه هر کتابی که را ين لفظ از آن ابعد  .است -سیيگرای انگلانسان –کار برد، توماس مور را به

(. 111: 7811با، يصل. )«کنيس بيفرانس»د اثر يس جديو آتالنت« کامپانال»کتاب آفتاب شهر اثر ل است ين قبيکرد، اطالق کردند، از امی

ر جامعه بر مبنای آرمان اخالقی، مفهومی از عدالت، يی شکل دادن تصوآرمانشهر اراده»: کندشهر را چنين تعريف میآرمانز يژاک آتالی ن

ی يايات اتوپيّا ادبيشهری ات آرمانيّاصطالح ادب(. 11: 7837آتالی، )« .ت استيو مسؤولت و کارآمدی يمفهومی از خوشبختی، مفهومی از کفا

ای واقعی يسه با دنيی به دست دهد که در مقايايالی از دنيری خيشود که تصوای گفته میاسیيز به هر اثر داستانی، فلسفی، مذهبی و سين

 (.13: 7832دری و زارع، يح. )ی آرمان خواهانه داشته باشدجنبه

ن بهشت، يهای اژگیيشهر، وبخشی آرمانای بازگشت به بهشتی است که انسان از آن رانده شده است، ولی در شکليشهر رؤآرمان

ی دوم ن مفهومی به هزارهيری چنيکارگبه(. 78: 7831نی، يحس. )شود که در زندگی انسان متجلّی استنی نسبت داده میيبه شهری زم

ی از يدر جا(. 82: 7837انوشه، ) .ه استشدداده ست دمينی به زيک بهشت از توصيفی ، گيلگميشی مثالً در حماسه. سدرالد میيقبل از م

ای وهيد، نه بينالد، کبوتر نمیيدرر نمیيداد، شاد سر نمیيی مرگ فرد، پرندهيرسجا آوای زاغ به گوش نمیدر آن»: ن حماسه آمده استيا

آل که از هرگونه ای است ايدهجامعهشهر فی که ارائه شد، آرمانيبا توجه به تعار (.111: 7834کادن، )« ایهينه موری و يبود نه مرضی، نه پ
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ای به دست حضرت مهدی برند و چنانکه در احاديث آمده چنين جامعهشر و بدی عاری است و مردم آن در بهترين شرايط کامل به سر می

 .فت، صورت تحقق به خود خواهد گر(عج)

 تلخيصی از زندگی بدر شاکر السياب. 2

ها و ی که پر از نخليروستا. ا آمديدر جنوب عراق به دن ،کور از توابع بصرهيم در روستای ج7321اب، در سال يبدر شاکر الس

الت خود را تا يصاو تح. اب در شش سالگی مادرش را از دست داد و از آن پس به دامن مادربزرگ خود پناه آورديس. های پر آب بودجوی

ات عربی پرداخت و با شعر شاعران يی ادبل در رشتهيان متوسطه در بصره ادامه داد، سپس وارد دانشسرای عالی بغداد شد و به تحصيپا

های خاص دوران جوانی و حال و هوای شعر شانی اجتماعی، اضطرابيپر. افتيی ياس ابوشبکه و علی محمود طه آشنايک عرب مثل اليرمانت

ات عربی را رها يّی ادباب بعد از دو سال رشتهيس. انی شعر بودلر، همه در پرورش روح سنّت شکن او مؤثر بودنديرات عصيها و تأثکيمانتر

، «رونيبا»، «وردز ورث»های غربی مثل کيی با رمانتين رشته و آشنايسی پرداخت و با ورود به ايی زبان انگلل در رشتهيکرد و به تحص

وی تنها به شکستن . ات عربی دانستيتوان پرچمدار شعر نو در ادباب را میيس. ش گشوده شديای به روهای تازهچهيدر« شلّی»و « سيکت»

ی شعر دست ژه در حوزهيات و به ويّاب نه تنها در ادبيّس. تر کردد آمادهيل نپرداخت بلکه زبان شعر عربی را برای معانی جدياوزان عروض خل

ست ياو به حزب کمون(. 3: 7833الضاوی، . )اسی مشارکتی جدّی داشتيهای ستيز در فعاليث اجتماعی نيقالب زد، بلکه از حبه نوآوری و ان

الت ياب پس از اتمام تحصيس. های ملی بستشيگرا ن حزب کناره جست و دل بهيالدی بود که از ايی پنجاه مدر اواخر دهه وست امايپ

رغم ماری خطرناکی شد و علیيم دچار ب7314او از سال . اسی خود بارها به زندان افتاديهای ستيفعال وارد مشاغل دولتی شد و به خاطر

سال عمر کرده بود در غربت دار فانی را وداع  83م که تنها  7311س و لندن، در اواخر زمستان سال يروت، پاريمعالجات فراوان در بغداد، ب

 .جاد کردياری را در شعر معاصر عرب ايبس تتحوال ،مر خودن شاعر جوان در مدت کوتاه عياما ا. گفت

های غم و اندوه، غم غربت، هيماک، اشعاری با درونير مکتب رمانتياب از جمله شاعران معاصری است که تحت تأثيبدر شاکر الس

کار گرفته های بهاز جمله اسطوره. طوره استری اسيکارگگرا، بهن شاعر آرمانيهای شعری اژگیياز و. سروده است... ال ويآرزو، سفر بر بال خ

کور يت گمشده و جيکور بهشت معصومياها و جيکور رؤيکور مادر و جيکور روستا تا جيکور است که از جياب، روستای او جيّشده در شعر س

نش يا و آفريجاد زبانی پويوض و انظر در مبانی عربر تجديداب، عالوه يس(. 3: همان. )ت صنعتی نوسان دارديّتمدن کشاورزی در برابر مدن

عی يشف)ن را به شاعران معاصرش آموخت يز مدّ نظر قرار داد و ايای در شعر معاصر عرب، وحدت موضوع در شعر را ند اسطورهيفضای جد

الطفال، حفار القبور ، و ا ةاء، االسلحير، المومس العميازهار زابله، اساط»توان به های شعری او میاز جمله مجموعه(. 711: 7834کدکنی، 

 .اشاره کرد« ...ل ابنة الجلبی ويانشودة المطر، شناس

دی و ساده او يتقلمانتيکی ريش اگری اول، دوران مرحله: ددمیگری ستهبنددمتمايز ع سه نوبندی کلی، شعر او در ک جمعيدر 

 7314تا  7311که از سال ست او امکتبی ماعی و ش اجتيی دوم، دوران گراادامه داشته است؛ مرحله 7311تا  7317ل سااز که است 

ل سااز ست که اندگی شاعر زخر ل آسار چهای سوم، ن دوره است؛ و مرحلهيمتعلق به ا« انشودة المطر»ده مشهور يقص. افته استياستمرار 

 (.     34: 7834ی، می و صالحيسل. )دی بر روح شاعر غالب بوده استيأس و ناامين برهه يدر ا. کشدطول می 7311تا  7317

 ابيشهر در شعر بدر شاکر السآرمان. 3
ی آرمانی خود را کوشد تا در اشعارش طرحی از جامعهاش راضی نيست، لذا میبدر شاکر السياب از وضعيت موجود خود و جامعه

 : شودبندی میل طبقهيدر دو بخش ذ اوشهر در شعر آرمان. ارائه دهد

 :دارد ندهيآرمانی که جائی در آ .3.1
او . نده زده استيشهری در آدرخشان و بهتر، دور دستها را نظاره کرده و دست به بنای آرمان یاندهيافتن آي یاب گاهی برايس

-دهند و باعث میکنند، دامنه میق میيشعر را عم( هاسمبل)چراکه نمادها . شهر خود، نمادها را به خدمت گرفته استم آرمانيبرای ترس

 (.772: 7811ج، يوشي. )ابديخواننده، خود را در برابر عظمتی ب شوند تا

 مطر

م مختلفی قرار ياب، باران را سمبل مفاهيس. عنی باران استي« مطر»، از نمادهای آرمانی که در افق آرزوی سياب جای داردکی ي

 ضانی يل شده که فيز تبديو ترنّمی سحرآمن يم ژرف و سنگيعی به لفظی سرشار از مفاهيک عنصر طبيباران در شعر او از . است داده

 « انشودة المطر»ی سياب در قصيده (.31: 7837ی، يرجا. )کندشماری در آن انشاد میهای بیبخشد و داللتده میيبخش به قصروح

 :کشدبارش باران را چنين به تصوير می

وَ دَغدغت صَمت / وَ کرکر األطفالُ فی عَرائش الکروم،/ ...روَ قطرة فقطرة تَذوبُ فی المَط/ وميکأن أقواسَ السَّحاب تَشرب الغُ»

 (.218: تااب، بیيس)« ر عَلی الشَجريالعَصاف
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 های انگور قهقهه سر ی که کودکان در باغيو گو/ ...شوندو قطره قطره در باران ذوب می/ نوشندها ابرها را مین کمانيی رنگيگو}

 {.شکنندمیو سکوت گنجشگان روی درخت را / دهندمی

-ز میينماد نجات و رستاخو مردم باران برای شاعر . کشدر میيجاد بارش باران را به تصويند ايی فرآيبايات به زين ابيشاعر در ا

 از سويی. استظلم و ستم گر برای ن عراق و نابوديبخش برای سرزمزندگی کنند کهمی دن بارانیينش تقاضای بارياو و کودکان سرزم. شود

ل شاعر و کودکان به همراه ين دليبه هم. استه ظالمان يز عليانقالب و رستاخنشانگر شکند ها را میی کودکان که سکوت کنجشکقهقهه

 :کنندسرائی مینغمهچنين ها سرود باران را گنجشک

 (.218: تااب، بیيس)« ...مَطر/ ...مَطر/ ...مَطر/ ...أنشودةُ المَطر»

 .{...باران.../ باران.../ باران.../ سرود باران}

 ای در القای معانی و مضامين مورد نظر شاعر دارد دارای آهنگ عالوه بر اينکه کارکرد ويژه، در اين قصيده «مطر»ی تکرار کلمه

ش ی ارزسيروس شميسا درباره. يندآکه به آرامی بر روی زمين فرود میدهد، صدای قطرات باران را نشان مینوازی است، چراکه گوش

ها، بال زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب است کورسوی ستاره. تکرار در زيباشناسی هنر، از مسايل اساسی است»: نويسدهنری تکرار می

که قطرات باران که دانند، حال آنی روح میصدای غير موسيقايی و نامنظم را که در آن تناوب و تکرار نيست، باعث شکنجه. که زيباست

 (.33: 7837شميسا، )« .بخش استشود، آرامتکرار می متناوباً

 :ديگوده میين قصيگری از ايدر جای د سياب

فهی / ديوَ کُلَّ قطرة تراق مِن دمِ العَب/ اعِ وَ العُراةيوَ کُلَّ دَمعةٍ مِن الج/ حَمراءَ أو صَفراء مِن أجنَّة الزّهَر/ فی کُُِّل قَطرةٍ مِن الَمطر»

شعبُ العراقُ يُس/ ...مَطر/ ...مَطر/ ...مَطر/ اةيفی عالمِ الغد الفتیّ، واهب الح/ ديأو حَلمةٌ تورَّدت عَلی فمِ الول/ ديبسمٍ جَدابتسامٌ فی انتظارِ مُ

 (.211: تااب، بیيس)« ...بالمَطر

ی خون دهيی چکقطره و در هر/ و در هر اشکی از گرسنگان و برهنگان/ هاهای قرمز و زرد گلدر جوانه/ ناای از باردر هر قطره}

-ای فردا و زندگیيدر دن/ شودا نوک پستانی است که بر دهان نوزادی شکفته میي/ ديای جدای است در انتظار لبخندزنندهآن خنده/ گانبرد

 {...ی باران سرسبز خواهد شدلهين عراق به وسيسرزم.../ باران.../ باران.../ باران/ بخش جوان

های گرسنگان و بردگان، در ها، در اشکی گلان جوانهيدر م او». بيندی سرزمينش را روشن میهسياب در اين قصيده آيند

ن عراق، ياو باور دارد که روزی سرزم. کندد را در دلش زنده میيند که نور اميبهای باران لبخندی را میقطرات خون بردگان و حتی در قطره

 را تکرار کرده است چراکه او يقين دارد،  « مَطَر»ی سياب سه بار واژه (.731: 7837، سیيمعروف و و)« .در باران شکوفه خواهد داد

ی کشورش بسته به بارش باران است، تا اينکه باران ظلم و ستم حاکم در جامعه را بشويد و عدالت و آزادی را برای ملت به ارمغان آينده

 .بياورد

 :گويدمی« الی جميلة بوحيرد»ی سياب در قصيده

 يا ربِّ عَطشی/ يفدون مِن أبنائهم لِلحَجر/ جاءَ زمانٌ کانَ فيه البَشر/ أسلحةٌ فی أذرعِ الثائِرين/ أنَّ معَ الدَمعِ الذی تسکبين»

 (.243-274: تاسياب، بی)« نحن هاتِ المَطر 

/ کندود را فدای سنگ میفرزندان خ/ روزگاری شده که بشر/ سالحی در بازوی شورشيان است/ ريزيدهايی که میهمانا اشک}

لذا باران در شعر . سياب و هموطنان او خواستار بارش بارانی هستند که نجاتگر امت است. {.خداوندا ما تشنه هستيم، برايمان بارانی بفرست

 . سياب نمادی از انقالب است و بارش آن بهبود اوضاع اجتماعی را در پی دارد

ی او در مقدمه. کندان میيز بينه تنها آرمان خود بلکه آرمان هموطنانش را نردمی به عنوان شاعری ماب يسچنانکه ديديم، 

کند ای که در آن زندگی مید آن را به اجتماع درماندهينی برعهده دارد که بايمان دارم که هنرمند ديمن ا»: ديگون میيچن« رياساط»وان يد

ی جوانب زندگی صادق ر از همهياگر شاعر در تعب. ميده قرار دهين عقيی اا بندهپسندم که هنرمند و به خصوص شاعر رنمی د، ولیيادا نما

ز از دردها و ين امر سوق دهد و در همان حال نيکه کسی او را به از سخن خواهد گفت بی آنياش نباشد، لزوماً از دردها و آرزوهای جامعه

 (.241: 7813ی، يرجا)« .ديگوکسان است، سخن میياجتماعش احساسات خاصّ خودش که در ژرفای خود با احساسات غالب افراد 

 ربيع
در اين ميان بدر شاکر السياب نيز، گاهی برای ترسيم . انگيزش همواره مورد توجه شعرا بوده استها و سرسبزی دلبهار با شکوفه

 :ديگون میيچن« عيرثاء القط»ی دهيدر قصاو . يعنی بهار سود جسته است« ربيع»ی آرمان خود از واژه

 (.182: تااب، بیيس)« شتهی العاشِقونيَاض کما ير/ ه الظُلميفبادَت علی جانب/ وَ فوقَ الثّری ذابَ قوس السَحاب/ عَ ابتسميإنَّ الرب»
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 ای شد که عاشقان گونهن بهيسرزمپس / و به دنبال آن ظلم نابود شد/ ن ذوب شدنديها روی زمن کمانيو رنگ/ بهار لبخند زد}

و لذا از ديدگاه او، بهار دردهای مردم و نيز . داندسياب در اين ابيات آمدن بهار را مساوی با نابودی ظلم و ستم اجتماعی می {.خواستندمی

 .کندمشکالت سياسی و اجتماعی را درمان می

 :گويدمی« قصيدة الی العراق الثائر»ی او در قصيده

ألقِ / ليَعود ماء مِنه تطفح کُلُّ ساقيةٍ يعيد / سَيذوبُ ما جَمعوهُ مِن مالٍ حَرام کالجَليد / يع عُمالءُ قاسم يُطلقونَ النار آه علی الرب»

 «...الحَياةَ الی الغصون اليابِسات فَتستعيد

تا آبی از آن يخ، برگرداند / آنچه که از مال حرام جمع شده مانند يخ ذوب خواهد شد/ مزدوران قاسم آتش انداختند، آه بر بهار}

سياب اميدوار است که مردم عليه {...های خشک برسان تا برگردد زندگی را به شاخه/ به هر جويباری، آب ريزان و سرريزی که داشت

کند، آن انقالب زمانی رخ داد او در پايان اين قصيده به تحقق پيوستن انقالب را بيان می. مزدوران قيام کنند و زندگی را به عراق برگردانند

 :های لندن بستری بوددر يکی از بيمارستان که سيّاب

فلتحرسوها ثورةً عربية صَعق / ... / الجَيشُ ثارَ و ماتَ قاسم أی بشری بالشِفاء/  ماذا فی العراقِ؟: هَرعَ الطبيبُ الیَّ و هو يقولُ»

 « مِنها و خَرَّ الظالمون/ الرفاق

ارتش انقالب کرد و قاسم مرد؛ يعنی شفا و سالمت مژده / ر؟در عراق چه خب: گفتپزشک شتاب زده نزد من آمد و چنين می}

 (. 713: 7833الضاوی، ){.و ستمگران سقوط کردند/  آن را به عنوان انقالبی عربی حفظ نماييد؛ دوستان از هوش رفتند/  باد

  باد

نيز در بسياری از اشعار  ابيبدر شاکر الس. باد همواره يکی از نمادهايی است که در شعر معاصر بسامد چشمگيری داشته است

ح بعد يالمس»ی دهيبرای مثال او در قسمتی از قص. در اشعار خود آورده استز ينمادی از رستاخرا به عنوان  يعنی باد« ريح»ی خود واژه

 :ديگومی« الصلب

و الصليبُ الّذی سمرونی عليهِ / ن فالجراحو الخُطی و هی تَنأی، إذ/ ليلٍ تَسُفُّ النَّخيفی نواحٍ طو/ احيبَعدَ ما أنزَلونی سَمعتُ الر»

اب، يس) «و هی تهوی الی القاع/ مثلَ حبلٍ يشدُّ السفينةَ / يعبرُ السّهلُ بينی وَ بينِ المدينة / کانَ العويل: لم تُمِتنی و أنصتُِّ/ طوال االصيل

 (.212: تابی

شدند، ها که دور میو گام/ دند؛يوزی طوالنی بر نخلستان میيهاهبا نال /دم کهيی را شنين آوردند، صدای بادهاييبعد از آنکه مرا پا}

دشت ميان من / مرا نخواهند کشت و من ساکت ماندم؛ فرياد و ناله بود/ اندو صليب که مرا در طول شب بر آن به ميخ کشيده/ ن زخميبنابرا

 (. 88: 7833الضاوی، ){.کند، بسته باشدای که به ژرفا سقوط میهمچون ريسمانی که به کشتی/ کندو شهر عبور می

 :ديگومی نيز چنين «احيالباب تقرعه الر»ی دهياو در قص

/ ننا مُدن صَحاری مِن ظَالميناء بحار ب/ قينَ کَفُّکَ وَ الطَّريأ/ البابُ ما قرعتهُ کَفُّکَ/ قيلِ العَميح فی اللير الرَيالبابُ ما قَرعتهُ غ»

 «احيأه لعلَ روحاً فی الرِ/ حير الريالبابُ ما قرعتهُ غ/ زهو فی الغَماميعدو الی أخری وَ يمِن نخلة / قيحُ تَحمل لی صَدی القبالت منها کالحَريالر

 (.812 :تاسياب، بی)

 /کف دستت همراه با راه در کجاست؟/ کوبددری که کف دستت آن را نمی/ کوبدق جز باد آن را نمیيدری که در شبی عم}

نخلی به سوی  از/ کند مانند آتشی کهی از آن را حمل میيهام پژواک بوسهيباد برا/ ی انداختهيان ما جدايکی ميی از تاريابانهاياها و بيدر

باد، »ی اب از واژهيس{ .وجود داردد روحی در بادها يآه شا/ کوبددری که جز باد آن را نمی/ کندان ابرها رشد میيد و در مدوگر میينخل د

  (.774: 7837انی، يعبدی و احمدی ازندر. )کنداد میي( باران)شاهنگان انقالب يداران و پهيبه عنوان طال« طوفان و گردوباد

کند، بلکه اشعار او اوضاع سياسی و اجتماعی کشورش را نيز در خود تنها آرمان خود را بيان نمی چنانکه ديديم سياب در اشعار

لذا . ی آرمانی خود را بيافريننداو در اين اميد است که مردم عراق عليه ظلم و ستم موجود در جامعه انقالب کنند و آن جامعه. گيردبرمی

داری ملت عراق و انقالب يب...( و ، بادهان، سرسبز شدن دشتيراب شدن زميبارش باران، س آمدن بهار،)ی چون يهابا کاربست واژهسياب 

 .کندان میيه حکومت استبدادی موجود را بيعل

 :ی شاعر داردشه در گذشتهيآرمانی که ر. 3.2

شند، ياندا مرگ میو يری يپ ا بهيافتد ا سالمتشان به خطر میيشوند وقتی افراد در دورانی از زندگی خود با موانعی روبرو می

-دا نکنند، آرزوی گذشته را میيز پينی راهی برای گريت عياری از اوقات اگر در واقعيز است؛ اما در بسيها راهی برای گرن واکنش آنياول

 ها است چراکه کيمانتد رياز عقا( بازگشت به گذشته)الزم به ذکر است که (. 2: 7832خزائی، . )اندکنند که در آن زندگی پرشکوهی داشته

شانی و يک پريکنند و در ی و غربت میيها احساس تنهاکيرمانت». د از زمان حال فرار کرد و به گذشته برگشتيها معتقدند باکيرمانت

به . کنددوه میها را دچار انهای جامعه آنتيات و محدودين آرزوها، واقعيفاصله ب. برندتی از جامعه به سر میيآشفتگی از روزگار و نارضا
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رچی و محمدی مزرعه شاهی، يحر)« .آورندالپردازی پناه میيل و خيها آزاد سازند، پس به تختيگردند تا خود را از محدوددنبال راه فرار می

است سروده  آلود که حاکی از تنهايی و غربت اوهای مکتب رمانتيک اشعاری غمگيری از شاخصهبدر شاکر السياب نيز با بهره (.13: تابی

 .است

 جيکور

بای يکوشد که با پناه بردن به خاطرات زت نداشته باشد، میياش احساس رضاا جامعهيهنگامی که انسان از وضع فعلی خود و 

دادن ست و از دندگی شهرنشينی و زصنعت ن و تمددوران ين ن در انساا»: گويدشميسا در اين باره می. دوران کودکی خود را آرامش دهد

دوران اليشی آبیو پاکی و در آرزوی  گرددبر میويش ـصلی خت افطرذات و به ن همچنا... ومکر و فريب ه و به گناو روی آوردن ی پاک

لی مجبور به ترک يکور متولد شده است اما به دالياب در روستای جيچنانکه گفته شد، س. (721: 7811سا، يشم)« .کی خويش میباشددکو

روستای محلّ تولّد  لذا او. کندرا فراموش نمی ايامو خاطرات خوش آن  بای دوران کودکیيکور، روستای زيگاه جچيشود، اما او هآنجا می

روستای زيبايی که در اشعار سياب بسامد . د است که روزی به آنجا بازگرددين اميداند و در اشهر خود میرا آرمان« کوريج»خود 

-کند و میهای آن ياد میاز روستای جيکور و زيبايی« فرار عام»ی او در قصيده. شودو محسوب میچشمگيری دارد و نمادی از آرمان شهر ا

 :گويد

: تااب، بیيس)« ندی وَ الرّبی تَزهريالسَّهل / ض األخضريع األبيعَنه الرَب/ ليميَال یکور الذيفِ جيفی ر/ تنی مازِلتُ فی لُعبیيا لَي»

773.) 

در اثر )که  دارد و دشتی/ د و سبزيبهار سف/ هميشه کور کهيدر روستای ج/ ام بودمی دوران کودکیهاای کاش من در زمان بازی}

 {.دهدکه شکوفه میرا داراست های کوچکی و تپه گشتهنمناک ( بارش باران

ا خسته افتن وی ريگر برای شفا ينی دينی به سرزميدن از سرزمياب سندبادی است که کوچي، س«کورياء جيأف»ی دهيدر قص 

ت آرزوی وی يد گشته، نهايهای دور دست افکنده و هرگاه که خسته و ناامنيزی است که وی را در آن سرزميماری همان چيکرده است؛ و ب

روی روح و فعل يابد که نيصورتی انسانی می»ی که آن را نمادی از يروستا(. 771: 7833الضاوی، . )کور بازگردديش جيآن است که به روستا

 :ديگولذا با خطاب به آن می(. 748: 7837ی، يرجا)« .ده شده استيدم در او

 (774: تاسياب، بی)« قلبی الذی کان شباکاً علی النارِ/ نه، واغسِلی بالجَدول الجاریيمِن ط/ کور لُمّی عظامی، و انفضّی کفنیيج»

{ .ای بر آتش استل ده قلبم را که پنجرهم را گرد آور؛ کفنم را از خاکش بپراکن و به جوی جاری غسيکور استخوانهايج}

 :ديگومی با خطاب به روستای جيکور دهين قصيگری از اياو در جای د(. 771: 7833الضاوی، )

نشرن أجنِحة أندی مِن ي/ ل فی عالم ِاالحالمِ و القمريفی الل/ ا جَدوالً مِن فراشاتٍ نطاردُهاي/ ا حَفالً مِن النّوريکور يکور جيج»

 (. 743: تااب، بیيس)« رين جِئناک مِن أیِّ المَقاديمِن أ/ الدنا الموصول بالرَّحميا بابَ مي/ ريا بابَ األساطي/ فِيی أولِ الصَّف/ المَطر

در شب در عالم / ميکنها را دنبال میی است که ما آنيهاای نهر کوچکی که پر از پروانه/ کور، ای که سرشار از نوریيکور، جيج}

-وند میيشان پيی مولود ما که ما را به خوای دروازه/ ريی اساطای دروازه/ شوددر اول تابستان که قطراتی از آب باران منتشر می/ ا و ماه،يرو

 . {ن برکهيم از کداميياز کجا به سمت تو آ /دهد

پاکی، صلح، الفت،  در شعر سياب تبلورکور يج. ن شده استيعت عجياب با طبيشهر بدر شاکر السچنانکه آشکار است، آرمان

لذا سياب دچار نوعی شهرگريزی درونی  ی استيغربت و تنهاغم، ی، يانت، دورويخ تبلورت است و بالعکس شهر يدوستی، برادری و انسان

 : گويدمی« جيکور و المدينه»ی شده است، چنانکه در قصيده

حباالً مِن النّار يجلدنَ عری الحقول / عطينَ عن جمرة فيه طينةوَ ي/ حباالً من الطّينِ يمضعنَ قلبی/ وَ تلتفُّ حولی دروبُ المدينة»

 (.221-221: تاسياب، بی)« وَ يزرعنَ فيها رماد الضّغينة/ وَ يحرقن جيکورَ فی قاع روحی/ الحزينة

 / خاک است هايی که در آنريزهو از سنگ/ جَوندپيچند که قلبم را میهايی از خاک را میريسمان/ در اطراف من راههای شهر}

و خاکستر کينه را در / سوزانندو جيکور را در ته روحم می/ زنندهای اندوهناک تازيانه میدهند که بر عريانی دشتهايی از آتش میريسمان

 {.کارندآن می

حسرت با « کور شابتيج»ی دهيچ حس مثبتی نسبت به بغداد نداشت، لذا در قصيکور به بغداد رفت ولی هياب از روستای جيس

 :کنداد میجيکور ياز 

ها يحبِسُ الظِلُّ فيَ/ بةيما لِأکواخکَ المُقفراتِ الکَئ/ ليسحَبُ النورَ مِثلَ الجناح ِالکَليَ/ ليما لِلضّحی کاالص/ رجيکور، جيکو!آه »

أو شموسٍ / فيالَهُنَّ التی لونتهُنَّ أقمارُ صَينَ أذجَرُِّريُأو / بةيعَن هویً کالتماعِ النجومِ الغَر/ لينَ النَّخيوسوسنَ بيُا ينَ الصّباينَ أيأ/ بةينَح

 (.724: تااب، بیيس)« و الشفاه ابتساماتُ حُبٍّ و خوف/ ليةٍ، عند شطٍّ ظليّفيخر
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آب و های بیکلبه /کشاندفی به عقب میينور را مانند بال ضع /چاشتگاهت را چه شده که مانند شامگاه/ رجيکور، جيکو! سفسوا}

ان نخلستان نجوا يکجا هستند، کجا هستند، دخترانی که م /داردون و غم خود را در آن نگاه میيه، شيکه سا /ن تو را چه شدهينان و اندوهگ

دهای يا خورشي /ن نمودهيی که ماه تابستان آن را رنگيهادند دامنيکشا به دنبال میي /بيدن ستارگان غرياز عشق، مانند درخش /کردندمی

گنجعلی و صارمی گروی، )و ( 737: 7837صالح بک و فرضی شوب،){ ی از تبسم عشق و هراس؟يبا لبها /هيدی پر از سازی در کنار روييپا

ر شکل داده، از يياش، در اثر گذشت زمان تغر روستای کودکیجيکون است که يدهد اات آزار میين ابياب را در ايآنچه که س(. 711: 7834

ر جيکوآورد ولی از عشق او به ن مسأله هرچند قلب شاعر را به درد میيا. گرفته استهری به خود و صورت ش آمدهاش در یيحالت روستا

 (. 734: 7837صالح بک و فرضی شوب، ) .کاهدنمی

 خودش ابيان دارد، چنانکه سيوان شعر او جريسرتاسر د در ست بلکه آن چون نهر روانی است کهياب نير تنها زادگاه سجيکو

وان شعر من ير دجيکو /جيکور کجاست؟}(. 727: تااب، بیيس)« موعدٌ بين الواح نعشی و قبری/ وانُ شِعریير دجيکو/ يکورأين ج»: ديگومی

 . {.های تابوت و قبرم نهاده شده استکه در ميان تخته/ است

 به آن توجه خاصی مبذول  دهد و نسبترا محور اصلی اشعار خود قرار می «رجيکو»اب، يم که سينيبان شد، میيباتوجه به آنچه ب

عت، محبت مادری، يی طبيبايد، پناهگاهی که نماد زيآن روستای کوچک بعد از فوت مادرش تنها پناهگاه او به شمار میايدارد؛ چراکه می

رچه از را هياب در اصل از موضوع شهر نشأت گرفته باشد، زيکور در وجود سيد جوشش جيشا. ی استين روستايريعشق کودکی و زندگی ش

بخش، ک منبع تسلیير به عنوان جيکوشود، شتر میين احساس بيابد و هرچه ايش میيگذرد، احساس غربت او در شهر افزاعمر شاعر می

( ع)ح ي، با مس«جليب علی الخيغر»ی دهيدر قص سياب(. 733: 7837صالح بک و فرضی شوب، . )کندعت در وجود او فوران میيروستا و طب

 : کندان میين بيغربت خود و رنج ناشی از آن را چن همگام گشته و

-بی اب،يس) «بهيجرّ فی المنفی صَليحُ يوَ حَملتها فأنا المَس/ بةيتُ تُربتکَ الحَبيغَن/ بةيبات خَطای و المُدن الغَريّنَ القُری المُتهيب»

 (. 711: تا

دم، من يو آن را به دوش کش /ی کردميمه سرازت را نغيخاک عز /گردمب میيان روستاهای ترسناک و شهرهای غريدر م}

 {.کشمب خود را دور از وطن به دنبال میيحی هستم که صليمس

 بويب

ها و ان باغيمتولد شده و در مبرد، روستايی که در آن اش پناه میسياب از غم غربت و درد فراق به جيکور، روستای کودکی 

لذا سياب بازگشت به جيکور و طبيعت آن، از جمله رود زيبای بويب را نشانی از . ده استاش را سپری کرن دوران زندگیيهای آن بهترنخل

 :گويدزند و میرود بويب را صدا می« بويب»ی دهيدر قصاو . داندبازگشت به پاکی و درمانی برای درد غربت خود می

فی کُلُِّ أصبعٍ کأنّی أحمِلُ / أشدّ قَبضتی تحمالنِ شوقَ عام/ أودّ لو عُدتُ فی الظَّالم/ ن کالمَطريا نَهری الحَزي/ بيا بُويب يبُو»

 (.214: تااب، بیيس) «ک مِن قمحٍ وَ مِن زهورٍيال/ رالنُّذو

که يدستان خود را درحال /ها برگردمکیيمن دوست دارم که باز هم به تار /ن مانند بارانيی غمگای رودخانه /بويبب، ای يبو}

  .{.اورميت بيها براگندم و گل/ ی ازينکه در هر انگشتم نذرهايبرای ا /بندممی میشوق هر سال را دارند به محک

 :گويدزند و میی اين قصيده دوباره رود بويب را صدا میاو در ادامه

لمٌ غريبٌ يفتن فالموتُ عا/ و أغتدی فيکَ مع الجزرِ الی البحرِ/ .../ أشيدُ مِنه دار/ أودّ لو غرقت فيک القط المحار/ و انتَ يا بويب»

 (.217: همان)« وَ بابه الخَفی کان فيکَ يا بويب/ الصّغارُ

و دوست دارم که صبحگاهان با جزر / .../  ای بسازمو با آن خانه/ بردارم شوم تا صدف غرقه تو دوست دارم که در/ و تو ای بويب}

 .   «و دَرِ پنهان آن در تو است ای بويب/ دازدانپس مرگ دنيای غريبی است که کودکان را به شگفتی می/ تو به دريا بروم

ن نهر در نظر شاعر همان وطن و يا. ل شده استيای جاودانه تبدکور جاری است به اسطورهيب که در آغوش روستای جينهر بو

ی زدهدر واقع درون غم دهد،ف نهر را مخاطب قرار میيی لطينده را با هم دارد، شاعر هنگامی که با صدايذات او است که گذشته، حال و آ

پس چنانکه ديديم، (.  1-1: 7833ه لنگرودی، يآل بو. )ندينشها دوری خود را با او به نجوا میی سالهای ناگفتهزند و حرفخود را صدا می

 زی ی خاصی از زندگی، احساس غربت، عشق به زادگاه، بازسات غمبار او در برههيی وضعاب بازتاب دهندهيعت در شعر سيطب

 (.774: 7837انی، يعبدی و احمدی ازندر. )های کودکی و به طور کلی تجارب شخصی شاعر در دوران زندگی استصحنه
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 ارم ذات العماد

ارم . است« ارم ذات العماد» شهری در شعر معاصر عرب به کار رفته،ی آرمانی سياب که به عنوان برترين نماد آرمانکی از نمادهاي

 او. دـش بناد که به دست شداد بن عاد، بو تحضرمو و صنعا يمن، ميان در تانیـباس یشهر ب،عر باستانی عظمت دنماذات العماد، 

 (.17: 7811ياحقی، ) .پايان رسيد به إرم یبنااينکه  تا کشيد لطو لسا پانصد .زدبسا بهشت همانند یشهرد، وـخ ایرـب تـسایخوـم

-ی نمیيامبر قوم هود هم اعتنايمان نداشت و به هشدارهای پيا وندبه خدااما شداد . بود روان های طال و نقره و نهرهایشهری که دارای کاخ

ی فجر هم اشاره سوره 3تا  1ات يدر آ واقعهن يبه االزم به ذکر است که، . را نابود کرد آرمانی شداد خداوند آن شهر سببن يکرد، به هم

دی که پروردگارت با قوم عاد يا نديآ}« (3)الَّتِی لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِی الْبِلَادِ ( 1)إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( 1)عَادٍ أَلَمْ تَرَ کَيْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِ»: شده است

 (.1-3/فجر){(.3)نی ساخته نشده بود يچ سرزميرش در هي، و نظ(1)، همان ارم، شهر ستوندار (1)چگونه رفتار کرد؟ 

آن . بردهای شخصی و ملّی به آن پناه مینی و فشار رنجيب، مکان سرسبزی است که او هنگام سنگايدر شعر س« ارم ذات العماد»

اش را شهيقت وابستگی و انديدهد که در حقاهای خود را بروز میيرد و آرزوها و رؤيگجا آرام میی توقفگاهی است که شاعر در آنبه منزله

 اين قصيدهدر ابتدای او  .، در جستجوی ابرشهر آرمانی خود است«ارم ذات العماد»ی دهيصاب در قيس(. 741: 7833ضاوی، )سازد آشکار می

 ای نان و اندوه عربی که در جستجوی عظمت نده برای لقمهيکند؛ اندوه فقر، بدبختی، تالش فرسای را مطرح میيهااندوه

 :کندان میين بياو اندوه نخست را چن. اش استشدهگم
ها يکأنّما السَّماءُ ف/ لةٍيوَ کنتُ ذاتَ ل/ ...نُقودی األسماک، ال الفِضة وَ النضّارُ/ مقامراً کُنتُ مَع الزمان/ ا صِغاري: أبی فقالحَدّثنا جَدُّ » 

 «لةيدُ فی الرميأص/ صدأٌ وقار

شبی از ... و خال  ها بودند نه نقرهزدم؛ پولم، ماهیکودکانم، من در طول روزگار قمار می: ن قصه گفتيای من برای ما چنين}

ن ياب در اياندوه دومی که ساما  (.741-741: همان){ کردمد میيماهی ص لهيره و تار شده بود، من در شنزار رميی آسمان تيها که گوشب

 :کند، اندوه ملّی استاد میيده از آن يقص

ا وقعَ حوافر علی ي)تَنضح / تنامُ فوقَ سطحها و تَسمَع الجرارُ / دةَيذَکرتُ مِنها نَجمتی البَع/ ةٌديمُ فَالحت نَجمةٌ وَحيوَ انفَرَجَ الغ»

 « (دجی الصحاری، إنّ حَیَّ عبلة المزارُ/ جوبُيفی عالمِ النّعاس ذاکَ عَنتر / الدّروب

و صدای  خوابدام را به خاطر آوردم؛ که بر باالی آن میدار گشت و من ستاره دور افتادهيای پدابرها به کنار رفتند و تک ستاره}

نوردد و محل ن عنتره است صحراها را در میياها؛ ايها در عالم رؤشگفت از حرکت سم شتران بر جاده: ديتراون میيچن. شنودان را میيلشکر

-کوشی کار میر سختيگيی که به عنوان ماهيج است، جايا از خليق روياب از طريّن همان سفر سيا(. 741:همان){ .له عبله استيدار قبيد

 :کنندت میيهدا ، نماد عظمت کهن عرب«ارم ذات العماد»ای وی را به ی که عنتره و عبله و ستارهيرود؛ جاکند، به صحرا می

احُ يترفعُ أو تحطه الر/ ؤجّ مانعاً و مانحاً و کالشراعِيخفتُ أو ي/ دَ، و الشعاعُيأرقُبُ نَجَمها الوح/ ليفَسِرتُ و السماءُ وجهتی و ال دل»

 «عِفی الصرا

ا چون يشد و یگر بودم؛ پرتو خاموش ماش را نظارهراهنما بودم؛ تک ستارهم بود و بیيبه رو حرکت کردم در حالی که آسمان رو}

بعد از اين (. 741-741:همان){ .بردن میير و دار با باد باال و پائيد و همچون بادبانی که بادها آن را در گيگردور میل و بخشنده شعلهيبخ

اش که به فقر و بدبختی های ويژهيابد؛ جايی که اندوههای شيرين، سيّاب خود را نزديک ديوارهای ارم نزديک مرزهای عظمت عرب میآئين

وقتی که پس از جستجوی طوالنی به دربان . پاشندهای عمومی که در عقب ماندگی ملّی عرب تجلّی يافته، از هم مینمايانده شد، و اندوه

 :شنودزند ولی جز فقر و تهيدستی پاسخی نمیايستد و در میعظمت می رسد، بر درمی

مرُّ ألفَ ينُ دقةٍ و دقّةٍ يکأنّ ب/ لٍيلهثُ خَلفَ حائطٍ مِن حَجرٍ ثقيَ/ لُيجَلستُ أسمعُ الصدی، کأنّه العَو/ لٍيجَلستُ عَن بابها کسائلٍ ذَل»

 « وَ ما أجابَ العدمُ الخواءُ عامٍ

-واری از سنگيادی بود که پشت ديی فريل بر درگاهش نشستم؛ نشستم، به پژواک گوش سپردم؛ گويذل ی خوار ويهمچون گدا}

اما (. 741: همان){ .ستيدستی را پاسخی نگذرد؛ و فقر و تهیک تاک ساعت، هزار سال میيی در فاصله هر تيگو. زندهای سخت لَه لَه می

ن آرمان، در روزگار اجداد و يکه اود و ناچار بايد عظمت از دست رفته بازگردد؛ هرچند فقر و تهيدستی ناگزير بايد به حقيقت واقع مجسم ش

 :ه است؛ اما در روزگار نوادگان آرزويی است که سيّاب در سر دارد و اين در واقع رويای سيّاب شاعر استاکان وجود نداشتين

/ جُيکم، فانتم االريسوفَ أراها ف/ رجعُ الزّمان ما مَضیيُسَ يل وَ/ مری انقَضیانّ عُ وَ لَن أراها بعد، وَ/ جِيوَ قالَ جَدّنا و لجَّ فی النَش»

 « نميَطرّق البابَ وَ ال يواحدُکم فل /ذبولِ زهرتی، فان رأی إرم بَعدَ

-میزمان گذشته را باز ن. ده استيان رسيد؛ عمر من پايهرگز آن را نخواهم د: ای ما در حالی که دست از ناله برنداشت، گفتين}

د بر در بکوبد يند بايکی از شما إرم را ببيد؛ اگر يم هستيهاشما بوهای خوش پس از پژمردگی گل. دينده آن را در شما خواهم ديگرداند؛ در آ

 (. 741: همان){.و نخوابد



 571-511، ص 5935، بهار  5شماره  جلد چهارم ، رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

، در اين رسدنمی ردش را دايبه آنچه که آرزو گاهند و يافريکند بست میير از آنچه در آن زيی غياياب سعی دارد دنيبدر شاکر الس

او « کند؟ب احساس رنج و عذاب میيک اديچرا »: هنگامی که از ابوشبکه سؤال شد. شودغرق در حسرت و اندوه می صورت است که او

حمت و ای عشق و ريها، دنیيباياها، زيال و رؤيای خيدن. نديافريکند، بر از آنچه در آن زندگی میيی غيايرا او سعی دارد دنيز»: پاسخ داد

می و يسل. )ديآب احساس درد و رنج به وجود میينجا است که در اديو ا. ستوت امتفا هاکينهو جهل ای يا، چقدر با دنياما، آن دن! شيبخشا

 (.7834ن، يمياختر س

 :شودئه میبنابراين برخی از نمادهايی که بدر شاکر السياب به عنوان آرمان در اشعار خود به کار بسته است، در جدول ذيل ارا

آرمانی که جايی در آينده 

 دارد

آرمانی که ريشه در گذشته 

 دارد

 جيکور (باران)مطر 

 بويب (بهار)ربيع 

 ارم ذات العماد (باد)ريح 

 

 جينتا
 :ل قابل ارائه استيج ذياب نتايشهر در شعر بدر شاکر السپس از بررسی آرمان

آل و بدون کاستی که به ای ايدهجامعه. ی امور بر وفق مراد و مطابق ميل باشدشهر، بهشتی است زمينی که در آن همهآرمان. 7

 .ابی استيو کام سعادتن و ير بريی خدر افق آرزوی آدمی همواره نمونهها است و ها و رذيلتدور از تمامی بدی

که ست ه اشهرنشينی باعث شد ایيدنبه روستا سنتی ی نيار از دگذز يغربت و نغم ، اقتصادی، جتماعیاسی، ايمسائل س. 2

 .ان کننديب خود خود را در آثار مطلوب نند و همواره آرمانيای آرمانی خود در تضاد ببيای کنونی را با دنيدن ،سندگانيشاعران و نو

ود ی آرمانی خکوشد که در اشعار خود طرحی از جامعهشاعر معاصر عرب، از وضع موجود راضی نيست و می ابيبدر شاکر الس. 8

ارم ذات باران، باد، بهار، ) او آرمانی از جمله نمادهای. گرفته استخدمت  خود نمادها را به آلايده رسازی از آرمانيدر تصواو . به دست دهد

 .است (...ب ويبو ،کوريالعماد، ج

، او را سياب ريناپذماری درمانيان مردم، غربت و بياوضاع و احوال حاکم بر عراق، وجود دولتمردان ظالم، وجود فقر و ناداری م. 2

 با سوق داديی آرمانی در قالب اشعاری زم جامعهيبه ترس
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