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بدر » المومس العمیاء«ستانی واکاوي تصویر قابیل در شعر  دا
 السیابشاکر

  ١دکتر احمدرضا حیدریان شهري                                                                                 
                                             

  :چکیده
قابیل به عنوان نخستین قاتلی که در پهنه ي آفرینش با دست یازیدن بـه قتـل بـرادرش    
هابیل، نخستین گناه ذاتی را مرتکب گردید از جمله شخصیت هایی است که بسیاري از 

صیان یا فساد و تباهی در سرایندگان در ادبیات جهانی از او به عنوان نماد سرکشی و ع
سروده هاي خویش بهره گرفته اند؛از جمله ي بزرگترین این سـرایندگان در حـوزه ي   
ادبیات معاصر عربی، بدر شاکر السیاب، شاعر عراقی است که پیوسته در سروده هایش 
براي ترسیم تبهکاري و ویرانگـري نـوع بشـر از ایـن شخصـیت بـه عنـوان خاسـتگاه         

  .شگی بهره می جویدخونریزي و ستم پی
نویسنده در این جستار بر آن است تا پس از گذري کوتاه به داستان هابیل و قابیـل در  

قرآن کریم، شخصیت قابیـل را بـه عنـوان نمـاد شـرارت انسـان امـروز در شـعر بلنـد           
مورد واکاوي قرار  -که استعاره از میهن شاعراست -بدر شاکر السیاب »المومس العمیاء«

منظور ابعاد گوناگون تصویرسازي شاعر از این نماد بـا روایـت کشـمکش     دهد؛ بدین
پیوسته ي قابیل به عنوان عنصر شرارت با هابیل در جایگاه رمز و اسـطوره ي قربـانی،   
آغاز و با توصیف تباهی و ویرانی و اندوه برخاسته از حاکمیت قابیل در ابعاد مختلـف  

ترسیم فضاي عاطفی شعر  ادامه می یابـد  زندگی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی عراق و 
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در ذهن شاعر به پایـان  ) عنصر شرّ(و سرانجام با واکاوي اندیشه ي چیرگی نهایی قابیل
 .می رسد

قابیل، جدال خیر و شرّ در شعر، شعر معاصر عربی، بدر شاکر السیاب، : کلیدواژه ها
   .عراق
  

  مقدمه
ها  بدر شاکر السیاب تا کنون کتاب يها و سروده ها زندگی، شخصیت، اندیشهة دربار

تردیـد   و مقاالت ارزشمندي در هر دو ادب عربی و فارسی نگاشته شده اسـت کـه بـی   
 ۀبسیاري را براي پژوهشگران این عرصه می گشـاید؛ از جملـ  ة ي ناگشودها هریک گره

: دي ذیل اشاره کرها توان به نمونه میادبیات آکادمیک فارسی و عربی ة این آثار در حوز
بـه قلـم دکتـر نجمـه     » المسیح بعد الصلب بدر شاکر السـیاب ة تکنیک نقاب در قصید«

دکتـر  ۀ نوشـت » سیماي مرگ در اشعار بدر شـاکر السـیاب  «رجایی و علی اصغر حبیبی، 
از دکتـر حسـن   » رمانتیسم در شعر بدر شاکر السیاب«جمشید باقرزاده و سمیه عباسی، 

یوسـف  ۀ نوشـت » رة فـی شـعر بـدر شـاکر السـیاب     األسطو«دادخواه و محسن حیدري، 
عبـدالفتاح عثمـان   ۀ نوشت» قراءة لقصیدة حفّار القبور للشاعر بدر شاکر السیاب«حالوي، 

  ...و
 -سـیاب را مطـرح نمـود    ة از مهمترین عواملی که لزوم نگارش گفتاري دیگر دربار

شعر سیاب، به بررسی ة ي موجود دربارها افزون بر این که نگارنده تاکنون در متن مقاله
از یک سو تبیین دیدگاه شاعر   -دست نیافته است» المومس العمیاء«و تحلیل شعر بلند 

ي شرارت و بدي و مرکز حقیقی ها است نسبت به شهر به عنوان کانون اصلی تمام گونه
آالیش نهاد بشري و از سوي دیگر تحلیل این موضوع که از دیدگاه سـیاب، جـوهره و   

اهی نوع بشر در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در شخصیت قابیل تبۀ مای
توان ایـن اسـتنباط را داشـت کـه      مییابد چنان که از اشارات وي نیز در شعر  مینمود 

ـ    فریـب  ۀ هرآنچه رنگ تعلّق پذیرد و رو به سوي زوال و فنا داشته باشـد، هرآنچـه مای
انسان گردد و او را به حضیض ناسوت کشاند، قابیلی است و از این رو این انگـاره در  
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ي شـرارت و تبـاهی موجـود در مـتن     ها گردد که تمام نمادها و اسطوره میذهن مطرح 
یـأجوج و   شعر، شرقی یا غربی، شامل شهر، شـب، سـیاهی، ادیـپ، فاوسـت، مدوسـا،     

در میهن شاعر به شکل ضمنی نشان و نمودي  و دیگر مظاهر بدي ها مأجوج، عشرتکده
هستند چنان کـه   میراث قابیل به عنوان نخستین تندیس شرارت انسان در روي زمیناز 

دکتر ابوغالی نیز به کاربرد موفق نماد قابیل در این شعر سیاب اشاره کرده و در این باره 
بـة أی أنّ املد... «:گویـد  می ـع نتنهـيمقـاهی الـدنس خالّ ّ ل إذن جـوهر دائـم، تتغـيـا بـالّطالء فقابنـة تقنّ  ري

َ اجلر يقاب:ة و اإلنسان هو اإلنسانميأشکال اجلر  ُ أخفِ دم ـن العطـور /ة باألزاهر و الشـفوفميل ِ و مبـا تشـاء م
ضُ بالض/أو إبتسامات النِّساء ن املتاجر و املقاهی و هی تنِب   )١٢٩-١٣٠: ١٩٩٥أبوغالی،(» اءيو مِ

: آن است تا در این مقال بدان پاسخ دهد این است که پرسش بنیادینی که نگارنده بر
از دیـدگاه   هـا  بدبختی، پریشان حـالی و بیچـارگی عـرب   ة اصلی ترین عامل ایجادکنند

سیاب چیست و این که در نبرد نابرابر پاکی و تباهی و در جدال مداوم خیر و شـرّ بـر   
ـ  خاك، پیروز نهایی کدام است؟به منظور پاسخ بدین پرسش، ۀ پهن ۀ نگارنده ضـمن ارائ

هابیل و قابیل و رونـد بکـارگیري نمـادین ایـن دو شخصـیت در      ة مدخلی کوتاه دربار
ي سیاب، خاستگاه نمادین قابیل در شعر سـیاب و عوامـل   ها ادبیات و بویژه در سروده

دهد و در ادامه به تحلیل متن  میگرایش وي به استفاده از این نماد را مورد بررسی قرار 
  .شاعر خواهد پرداختۀ ظاهر شرارت و تباهی موجود در جامعشعر و م

  گذاري بر زندگی و شعر بدر شاکر السیاب-2
اي متوسـط الحـال    م در روستاي جیکور در خانواده1926بدر شاکر السیاب به سال 

م وارد 1943راهنمایی و دبیرسـتان در سـال    زاده شد؛ پس از گذراندن مراحل ابتدایی،
ادبیـات  ۀ ادبیات عرب و سپس در رشـت ۀ غداد گردید و مدتی در رشتدانشسراي عالی ب

ي بـودلر، وردزورث،  ها انگلیسی به تحصیل پرداخت و در همین دوره بود که با سروده
م بـه عضـویت حـزب    1945در سال ) 7:1967أدونیس،(آشنا گردید؛... بایرون، کیتس و

لگی بـه بیمـاري فلـج    سا 38م در سن 1964کمونیست عراق درآمد و سرانجام در سال
 5:1996الخطیب،.(درگذشت گیر و گوشه نشینش ساخته بود، خزنده که دیرزمانی زمین

  )69: دت و بطرس،
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بدر شاکر السیاب از برجسته ترین شاعران عربی عصر حاضر است که با بهره مندي 
ۀ در سـای  از نگاهی نو و مدرن، بازنمایی اسـاطیر روییـده در ناخودآگـاه جمعـی بشـر،     

عراق و آشنایی با ادبیات غرب و تحـت تـأثیر   ة دگی در شرایط نابسامان و بحران زدزن
اي از انواع نماد بهره گرفته اسـت امـا    ي خویش در سطح گستردهها بیماري، در سروده

نماد اساطیري ة رمزگرایی دینی این شاعر، شایان توجه است کاربرد گستردة آنچه دربار
کـه بـی شـک    ) 2:1385پیشوایی و محیسـنی، (دینی استقابیل نسبت به دیگر نمادهاي 

ي پسـین ایـن مقـال، مـورد توجـه قـرار       هـا  ریشه در عوامل متعددي دارد که در بخش
  .گیرند می

  :قابیلة دربار-3
ي قـایین، قـاین و قـین نیـز از او یـاد شـده       هـا  کـه بـا نـام    -بنا به روایـات، قابیـل  

آنگاه که خداوند، آدم را فرمان )ع(آدمفرزند ناخلف حضرت  -)49/1:طبري،دت.(است
و بنا بر دسـته اي دیگـر از روایـات،     -بیل را به جانشینی خویش انتخاب کندها  داد تا

آنگاه که خداوند به آدم فرمان داد تا اقلیمیاي زیبا،خواهر تؤامان قابیل به همسري هابیل 
خالفـت بـا امـر الهـی     قابیـل بـه م   -و لوذا خواهر دوقلوي هابیل به تزویج قابیل درآیـد 

برخاست و خداوند دستور داد هرکدام از آن دو در پیشگاهش قربانی آورند؛ پس هابیل 
که شبان بود بهترین قوچ گله اش را و قابیل کشاورز، نامرغوب ترین گندم مزرعـه اش  

فتُقُبل من أحدهما و لـم یتَقَبـل مـن    « ):49/1-50:همان (را به عنوان قربان حاضر کردند
  ) 27:المائدة( ».آلخر، قال ألقتُلَنَّک،قال إنَّما یتقبلُ اهللا من المتَّقینا

هستی در ادبیات جهـان، کارکردهـاي نمـادین    ۀ سرگذشت این نخستین برادران پهن
متفاوتی یافته است؛در ادبیات غرب، شاعرانی مانند بایرون، وینیـی، لوکونـت دولیـل و    

ند زیرا از دیدگاه آنان، حـق بـا قابیـل بـوده و تنهـا      بویژه بودلر، جانب قابیل را گرفته ا
اما ) 99:2005عشري زاید،.(گناهش این بوده که نخواسته از حق خود چشم پوشی نماید

مقابـل هابیـل   ۀ گنهکاري و تباهی، نقطة در ادبیات معاصر عربی، قابیل به عنوان اسطور
  .است که به رمز قربانی بدل گشته است

  ي سیابها در سروده» قابیل«رگیري نماد بازشناخت عوامل بکا-4
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کـه همـواره    -اگر بخواهیم اصلی ترین عوامل استفاده ي رمز قابیل توسط سیاب را
در  -گــردد مــیدر برابــر او بــه عنــوان ســمبول تبــاهی، ویرانــی و گنهکــاري نمــودار  

یش مورد بررسی قرار دهیم، ناگزیریم نگاهی گذرا به حیات سیاسی،اجتماعی ها سروده
در این برهـه از زمـان،در بعـد    «و اقتصادي کشورهاي عربی در قرن بیستم داشته باشیم؛

اقتصادي،فقر و گرسنگی تا اعماق استخوان عرب نفوذ کرده و زندگی اجتماعی ساکنان 
ي عربی را با ایستایی و گسست مواجه نموده است چنان که هرکس سـر در  ها سرزمین

زندگی سیاسی عربی نیز جز ة خبر است و چکید گریبان خود دارد و از همسایه اش بی
ــ  ــتعمار و تجزیـ ــگ اسـ ــت و ننـ ــواري و ذلـ ــزي  ۀ خـ ــی چیـ ــزرگ عربـ ــیهن بـ مـ

» المومس العمیـاء «؛به بیان دکتر آنطوان پطرس نیز، قصیده ي )77:1381رجایی،(».نیست
تعبیري است از مصائب و اوضاع پریشان و نابسامان عراق از ابعاد اجتماعی و سیاسـی  

ه ي جنگ جهانی دوم بویژه که سیاب در این برهـه، شـاهد گونـه اي فشـار     در بحبوح
اقتصادي بسیار طاقت فرسا و فراگیر گشتن فقر و تهیدسـتی و قحطـی و گرسـنگی در    
سـرزمینش بـود و طبقـات فقیـر زیـر فشـار بـورژوازي و سـرمایه داري متالشـی مـی           

دف اصـلی سـیاب را از   چنان که دکتر عیسی بلّاطه نیز ه)71،72،76:بطرس،دت.(شدند
سرودن این چکامه، تصویر نگون بختی و بیچارگی بشري دانسته است و عامـل اصـلی   
آن را، ستم پیشگی بنی بشر و فقدان عدالت در جوامع انسانی بویژه در توزیع عادالنـه  

: 2007بلّاطـۀ، .(ي قدرت و ثروت یعنی در حیات سیاسی و اقتصادي قلمداد کرده است
102  (  

رتیب هرگز بعیـد و دور از ذهـن نیسـت کـه شـاعري ماننـد سـیاب کـه از         بدین ت
ي اجتماعی و اقتصادي و تحوالت سیاسی جهـان عربی،آگـاهی داشـته جهـت     ها بحران

ــره     ــاطیر به ــا و اس ــتر از نماده ــی سرزمینش،بیش ــاهی و ویران ــامانی و تب ــیم نابس ترس
اوضاع حـاکم را داشـته   ؛نمادهایی که قابلیت بازتاب )3:1385پیشوایی و محیسنی،(گیرد

باشند و بتوانند با نفوذ به اعماق روح انسان،تصاویر اندوه و درد و رنج یا شاید رؤیاها 
مخاطب نمایان سازند و تردیدي نیست که قابلیت رمز قابیل جهت  و آرزوها را در برابر

فته ترسیم اوضاع پریشان میهن عربی و استعمار و استثمار جاري در آن و بار معنایی نه
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اسـاطیر  «به عنـوان   ها در هابیل براي پدیدار ساختن بیچارگی و بدبختی و بینوایی عرب
  .در بکارگیري این دو نماد توسط شاعر،تأثیر بسزایی داشته است» رنجة زند

  :ي بدر شاکر السیابها بررسی نمادگرایی قابیل در سروده-5
ي ها گرایی در شمار سمبولي سیاب از بعد نشانه شناسی و نمادها در سروده»قابیل«

گیرد زیرا سـیاب   میقرار »نمادهاي شخصیتی گناه و جنایت«نزدیک به ذهن از دسته ي
نمادهاي نفـرین شـده و    -شهرۀ یش به دو دستها را در سروده»نمادهاي گناه و جنایت«

نمادهاي منفور و مطرود مانند قابیل، ادیـپ،   -اهریمنی مانند سدوم و عاموره و شخص
و از این میان در بـه کـارگیري   ) 154:2009الخواجا،(کند میتقسیم ..فاوست، نارسیس و

انگلیسی ادیت سیتول قرار دارد تاجایی که ناقدانی ة نماد قابیل تحت تأثیر شدید شاعر
ۀ سای«:»شبح قایین«سیاب با شعر » ظلُّ قابیل«ۀ مانند علی البطل به بررسی تطبیقی چکام

  )66،148:1975البطل،.(همت گماشته اند» قابیل
نمادگرایی قابیل در شعر سیاب درپی به تصویر کشیدن اسارت روح خیر و نیکی یا 

تم پیشگی قابیلیان بیل در چنگال شرّ و سها به عبارت دقیق تر روح بازماندگان حضرت
ــروده  ــیاب در س ــت؛ س ــا اس ــد ه ــور «یی مانن ــار القب ــیاع «،»حفّ ــۀ الض ــدید «،»قافل تس

کوشد تا با توصیف اوضاع نابـه سـامان    می» المومس العمیاء«و بویژه» المخبر«،»الحساب
هابیـل و  : جهان عرب، کشمکش مکرّر دو نامتناهی وجود انسـان را بـه تصـویر کشـد    

بـی گنـاهی و گنهکـاري و درسـت بـه همـین علت،مضـمون        قابیل،تسلیم و عصیان و 
مسـتقیم قـرار گرفتـه    ة ي او مورد استفادها اساطیري هابیل و قابیل در بسیاري از سروده

است تا مخاطب آگاه و روشن ضمیر در پس تصویر این دو نامتناهی در جسـتجوي آن  
  .دخدایی وجود خویش که خداوند از روح خود در آن دمیده است برآیۀ نیم

  :»المومس العمیاء«تبیین نمادگرایی قابیل در چکامه ي5-1
  :گذري کوتاه بر مضمون چکامه5-1-1

شعر بلندي است که شاعر در آن، داسـتان سـلیمه، دختـر کشـاورز      المومس العمیاء
گوید که پدرش بـه اتهـام دزدي از خـرمن یـک      میتهیدستی از روستاي جیکور را باز 

نگام فرار از شرم این ننگ،اسیر سپاهیان بیگانه گشـته و  فئودال، کشته شده و دخترك ه
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روسپی گري پیشه ساخته است؛ شاعر پس از گذشـت بیسـت سـال،اکنون تصـویر آن     
نابیناي گنهکار که نماد میهنش، ة دختر خردسال بیگناه را در هیئت یک روسپی سالخورد

  .سازد میباشد در برابر دیدگان مخاطب، نمودار  میعراق 
کور با بال گستردن شب بر شهر کوران و توصیف رهگذرانی که همگی از مذۀ چکام

تبار ادیپ کور هستند و با به کارگیري رمزهاي نشانگر تاریکی در سطحی گسترده آغاز 
شود و با روایت تصورات و افکار درونی این روسپی که در پریشـان بـازار نـا امـن      می

  :یابد میبیند ادامه  مینخویش میان دوشیزگان و روسپیگران فرقی ۀ جامع
ُ يالل ُ ل ه املدي ُ ب َ   /نةيطبق مرَّةً أخرى فتشر

  /نةيةٍ حز يو العابرون إىل القرارة مثل أغن
ُ الطر يو تفتَّحت کأزاهر الدفلى مصاب   /قيح

َ قلبٍ بالضغيون ميکع ◌ ّ◌ ّ ُ کل جِّر   /نةيدوزا حتُ
َ باحلر  َ بابل ُ أهل ٌ تبشِّر ا نذر َّ   /قيو کأ

ن أ ن أياللغابٍ جاء هذا  يِّ مِ ؟مِ ُ   .../الکهوف يِّ ل
ن هؤالء العابرون؟ َ   /م

  !ر و وارثوه املبصرونيب الضر يأحفادُ اود
  /ا أحدَ السکارى،يا أنت ي....

  ):١٩٧- ٢٠٢:١٩٨١اب،يالس...(د من العذارىير يا ما يد من البغاير يا من ي
رهگـذران  /کشـد  میگسترد و شهر، آن را به کام  میشب یک بار دیگر بر شهر بال (

ي خرزهره، پدیدار ها ي راه بسان گلها چراغ/روند میچونان آوازي غم انگیز رو به افول 
 «-کنند میمدوسا، هر دلی را سخت و سنگ  ةي مسخ شدها و همچون چشم/ گشته اند
اي بسیار زیبا بود اما پس از اینکـه پوزئیـدون،    معنی فرمانروا در ابتدا دوشیزه بهمدوسا 

او را در معبد آتنا فریب داد، آتنا خشمگین گشته، موهاي او را تبدیل به مار خداي دریا 
کرد، تبدیل بـه   کرد و مدوسا چنان وحشت انگیز شد که  هر کس به چشمانش نگاه می

چنـین شـبی از   /گویا این همه، هشدار حریق است بـه سـاکنان بابِـل   / -گشت میسنگ 
نوادگان ادیپ کور  ها رهگذران کیستند؟آناین /کدامین بیشه، از کدامین غار آمده است؟

ادیپ پسر الئوس، پادشاه سرزمین تبس اسـت  «-بیناي اویند  -به ظاهر-و میراث داران 
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که وقتی از پیشگویان شنید که به دست پسرش کشته خواهد شد پس از تولد، ادیپ را 
 بر روي کوهی گذاشت تا تلف شود ولی ادیپ نجات یافت و طی یک درگیري الئوس

ــه ن ــیرا ک ــرد    م ــادرش ژوکاســت ازدواج ک ــا م ــت، کشــت و ب ــدرش اس ــت پ  .دانس
اي کسی که از هرزه گردان نیز / سرخوشۀ ن تو اي سرگشتها /-»)195: 1385ناظمیان،(

  ..)همان خواسته اي را داري که از دوشیزگان طالبش هستی
که تنها با ي زمان گیتی مدار ها نظر به ویژگی-در این بند، شاعر از همان آغاز چکامه

شب و شهر یعنی زمان و مکان را با یکـدیگر،   -یابد میوجود مکان و درون مکان معنا 
قرین و همراه ساخته و آنها را در ارتباط با هم مطرح نموده است تا همسانی هویـت و  
ماهیت این دو یعنی مالل و اندوه را آشکار سازد؛ به بیان دکتر ابوغالی این آغـاز، یـک   

یکیِ از پیش اندیشیده اسـت چراکـه تـاریکی و ظلمـت و سـیاهی، از منظـر       آغاز رمانت
روانشناسی و به شکل طبیعی همواره مالزم فاجعه است و چون قهرمان داستان در ایـن  

گیرد در حالت طبیعـی بایـد تـاریکی را جهـت نهـان       میگناه قرار ۀ شعر در برابر تجرب
بیزار باشد و به  ها چراغة واکنندساختن گنهکاري خویش ترجیح دهد و از روشنایی رس

همین علت است که سیماي شهر و ساکنان کوردل آن نیز در تصور قهرمان نابیناي قصه 
با کوري و نابینایی قرین گشته است و سراینده از میان میراث اساطیري یونان به سـراغ  

  )   128-129: 1995أبوغالی،( .ادیپ و مدوسا رفته استة اسطور
ــ  ایــن چکامــه،اوج ۀ نقطــ ۀ جــایی اســت کــه زن در جایگــاه مــیهن بــه یغمــا رفت

بــا لحنــی نیشـدار و سرشــار از تمســخر از ورود اجانــب و بیگانگــان و  )عــراق(شـاعر 
  :گوید میاستعمارگران و بیداد آنان سخن 

  /أمتی دمها :عربیۀٌ أنا
  .../خیرُ الدماء کما یقول أبی

  /ودأواه من جنس الرجال فأمسِ عاث بها الجن
  )225:همان..(الزاحفونَ من البحار کما یفور قطیع دود
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ي عرب، اصیل ترین و نـژاده  ها من یک دختر عرب هستم و به گفته ي پدرم، امت(
که /دیروز، سربازانی -ها که در حضور آن-فغان از این مردانِ عرب/ ترین مردمان هستند

  .)امت مرا به تاراج بردند/ نداز راه دریا به عراق، سرازیر شد ها همچون انبوه کرم
در این شعر، آن را معادل » عرب«ة سیاب در توضیح مفهوم مورد نظر خویش از واژ

تمـام  » ملیت«دانسته که شایسته است مرادف » قومیت عربی«از میان رفتن مفهوم اصیل 
 خویش با استفاده از طنزية ي عربی بکار برده شود؛ وي در این بخش از سرودها ملّت

، حضرت علـی  )ص(به عنوان نوادگان پیامبر اسالم -ها گزنده کوشیده است تا در عرب
جهت دستیابی به یک زندگی شایسته و ارجمند، انگیـزه ایجـاد    -..، ابوذر غفّاري و)ع(

نماید و تعصب آنان را براي حفظ نجابت دختران خویش برانگیـزد؛ بـا تکیـه بـر ایـن      
و  ها وده، نماد امت عربی است که با حراج ثروتدر این سر» مومس«تصریحات شاعر، 

منابع خدادادي و میراث تاریخی و فرهنگی اش در برابر اجانب، شرافت ملّی خود را به 
  )105: 2007بلّاطۀ،.(مزایده گذاشته است

این شعر بلند با سخنان خیالی شاعر خطاب بـه سـلیمه کـه در راه زیسـتن و زنـده      
پذیرد؛ شاعر در این خطاب آمیخته با پرسـش،   میاست پایان  ماندن از بیراهه،ره پیموده

ي آتی عراق قـرار داده  ها از سرنوشت و فرجام دختر سلیمه که شاعر، آن را معادل نسل
شکوهمندش چیزي برجاي مانده و نـه زیـر   ۀ پرسد، عراقی که اکنون نه از آن گذشت می

  کشـد؛پس خـود پاسـخ     مـی  استعمارگران و متجاوزان،آینده اي روشن را انتظـار ۀ چکم
  :دهد می

  /ک؟ري  هلا مصنيأفرتض
  !/ها للرتابيفاترک

  ./ه بال مآبي تنام فريفی ظلمة اللحد الصَّغ
،حظُّ املرتف ُ و األطفالُ و البسماتُ   /،نيفالنُّور

  ../نيد،حظُّ الکادحيو اجلوع واألدواء و التشر 
  )٢٣٠:مهان....(نيو أنتِ بنتُ الکادح

اي زن آیـا تـو بـراي دختـرت هـم، طالـب سرنوشـتی چـون سرنوشـت خـودت           (
تـا در تـاریکی گـور    !/اگر این گونه است بهتر است او را زنده به گـور سـازي  /هستی؟
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، کودکان و لبخندهایشان، سـهم ثروتمنـدان   ها روشنایی/کوچکی براي همیشه، آرام گیرد
و تـو  / کشیدگان و سـتمدیدگان رنج ة و گرسنگی و بیماري و درد و آوارگی، بهر/است

  ..)نیز اي زن، دختري هستی از تبار رنج کشیدگان
  :بررسی کشمکش خیر و شرّ در چکامه 5-1-2 

از مهمترین و اساسـی تـرین عناصـر داسـتان      conflict«کشمکش معادل اصطالح 
است که بدون آن،داستان زنده و پویا نیست زیرا داستان نسخه اي از زندگی مردم بوده 

یابـد؛ کشـمکش از    میپویایی آن در تصویر حرکت، رقابت، حادثه و کشمکش نمود و 
  )11:1378پروینی،.(یابد میرسد و در تقابل ادامه  میتضاد، شروع شده، به تقابل 

که در این مقال، همزمان در جایگاه یکی از برجسته -شعر داستانی المومس العمیاء 
از آن حیث کـه  -ورد توجه قرار گرفته استي اسطوره گراي سیاب نیز مها ترین سروده

ـ  ة در زمر داسـتان قابیـل و هابیـل در حـدود     ۀ آثار روایی قرار دارد و با نظر به بـن مای
اصلی اش را،کشمکش میان عناصر خیر و شرّ بـا  ۀ صفحه سروده شده است،درونمای32

بـا  ) ندهشـنو (دهد؛روایت شنو میتأکید شاعر بر پیروزي نهایی میراث داران قابیل شکل 
و  هـا  اصلی این سروده، شاهد جدال دائمی فرد و اجتماع، اجتماع با فئودالۀ ورود به تن

کشمکش تمام اجزا و عناصر جامعه به عنوان یک کل بـا جنـگ افـروزان و متجـاوزان     
،راهی براي زنده ماندن و زندگی برجاي ها ي چندگانه جز بیراههها است؛ این کشمکش

جامعه به دو گروه استعمارگر و استعمار شده، ظالم و مظلـوم   گذارد و بدین ترتیب مین
گردد یعنی نوع طبقه بندي اجتماع، مستلزم وجود گروهـی   میو ارباب و رعیت تقسیم 

  :در جامعه، معادل حضور قابیل است ها ستم پیشه ي خودکامه است که وجود آن
ِ تها؟أليسوا طيکلُّ الرجال؟ و أهل قر    /؟نيبي

 ً   .. بائسني -مثلها هي أو أبيها-كانوا جياعا
ُ باخلبز و األطمار  رون و اجلسدُ املهي َ ◌ َ   /نيؤتج

ّ الس...(ايتملَّکون،هم اخلطاةُ بال خطايهو کل ما    )٢١٦:١٩٨١اب،ي
آن کسـانی کـه   ۀ حتّـی همـ  /اهالی آن روستا، ناپاك هسـتند؟ ۀ مردان و همۀ آیا هم(

و بـه ازاي نـان و   / گرسـنه و بینـوا بودنـد    همچون آن دختر دهقان زاده یا مثل پدرش،
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پیکري بی ارزش است و آنان بـی   ها دارایی آنۀ و هم/ شوند مییی ژنده معامله ها جامه
  ..)شوند میهیچ گناهی، گنهکار شناخته 

در این قسمت از شعر، سیاب کوشیده است تا از این واقعیت تلخ پرده بردارد که در 
ابه آن از بعـد شـرایط و اوضـاع پریشـان اقتصـادي و      اجتماع عراق یا هر اجتمـاع مشـ  

بسیاري همچون دهقان و دخترش وجود دارنـد  ۀ اجتماعی، افراد مستمند، بینوا و گرسن
که در آغاز رمز و نماد پاکی و بی گناهی هستند و این فشـار شـرایط و شـدت رنـج و     

دور ساخته  زحمت بسیار و مرارت بی حاصل است که آنان را از راه درستی و صداقت
سازد که سرنوشتی یکسان در انتظارشـان اسـت،    میو به عنوان قربانیانی بی گناه مطرح 

سرنوشــتی کــه همــواره ذهــن ســرایندگان رئالیســتی همچــون ســیاب را بــه چــالش   
  ) 138: 1995أبوغالی،.(کشاند می

  تصویر نمودهاي قابیل در چکامه  5-1-3
  :نمود قابیل در بطن اجتماع عراق 5-1-3-1

نقد اجتماعی، قابیل را در این شعر، رمز شهري آلوده و پلیـد قـرار   ۀ سیاب در عرص
ــط ســاکنانش را تنظــیم    ــه اســت و شــیطان رواب ــگ باخت داده کــه انســانیت در آن رن

در این سرزمین اهریمنی که خوي انسانی در آن به فراموشی )370:1983حسن،(کند؛ می
شوند، شاعر بر ضد تسلیم  میسپرده شده و مردان با افکاري شیطانی در پی زنان روانه 

آیـد؛ وي در ایـن سـروده  میـان      میو سکوت زن در این وضع حقارت بار به خروش 
کنـد تـا ضـمن     مـی یوندي ناگسستنی برقـرار  قابیل و مظاهر زیانبار تمدن جدید شهر، پ

ازدواج بـا  (جنایت قابیل در هنگام کشتن برادرة منتقل نمودن ذهن روایت شنو به انگیز
بـه عنـوان   (،همذات پنداري میان قابیـل )بیل بودها خواهر دوقلویش که زیباتر از خواهر

ی عـراق بـه   و زن روسپی کور یعن)به عنوان نمود فساد و پلیدي(و شهر) تباهیة اسطور
  :تاراج رفته را تحقق بخشد

ن أ َ کالغراب؟ يِّ مِ ع   /عُشٍّ فی املقابردَفَّ أسفَ
ُ يقاب« َ اجلر »ل   /ة باألزاهر و الشفوفميأخفِ دم

ن العطور أو إبتسامات النِّساء   /و مبا تشاء مِ
ُ بالض ض ن املتاجر و املقاهی و هی تنِب ّ   /اءيو م
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حِ النَّهار،هی امليعم ضَ َ اش فی و ُ کاخلفّ   /نة،يداء
  )198-199:همان..(و اللیلُ زاد لها عماها

به سوي سـرزمین  –شبی چنان سیه فام بسان کالغ از کدامین النه اي در گورستان (
تو اي قابیل، خونِ بر زمین ریخته از جنایت خـویش را در پوششـی از   / پر کشید؟ -ما

گنهکاري خویش توانی  میهمچنین / ي لطیف نازك، نهان سازها ي رنگین و جامهها گل
و یا در نور و / یا در پس لبخندهاي زنان پنهان نمایی ها را در پوششی از عطرها و آرایه

این شهر همچون خفّاشان در دل روشنایی روز نیز /ها و قهوه خانه ها روشنایی تجارتحانه
  ..)و فرا رسیدن شب، نابینایی اش را فزون ساخته است/ قادر به دیدن نیست

تصویري روشن از وضـعیت اجتمـاعی حـاکم بـر     ۀ سروده جهت ارائسیاب در این 
کشورش،پریشانی و اضطراب،هرج و مرج و فساد اخالقی و ناامنی مشهود در آن و بی 
اعتنایی و سکوت مردم در برابر این وضعیت،روسپی کور را نمـاد هویـت اجتمـاعی از    

آن، مردانی هسـتند  ة دعراق قرار داده است؛جامعه اي که عناصر تشکیل دهنۀ دست رفت
مست و زنانی الابالی که میانشان دیوار سنگی شهوت کشیده شده اسـت؛ دیـواري کـه    
سمبول اجتماع و ساخت اجتماعی تحت فشار کشـور عـراق اسـت و سـراینده جهـت      
تصویر دقیق این دیوار، افزون بر بهره جستن از تصویر قرآنی داستان یأجوج و مأجوج 

رهاي اساطیري ملّی را نیز بدان بیافزاید مانند این که یأجوج تالش کرده است برخی باو
لیسیدند تا از ضخامتش کاسته شود ولـی   میو مأجوج هر روز این دیوار را با زبانشان  

تنها  با یاد خداوند، دیوار آهنین ویران گردید، در مقام مقایسه و تطبیق، دیوار یأجوج و 
نام خداوند منهدم شد ولی دیوار شـعر سـیاب   مأجوج، دیواري بود اساطیري که با ذکر 
او بویژه از نظر ایمانی چنان ناتوان و ضـعیف  ۀ چنان استوار و پابرجاست و افراد جامع

و از همـین  ) 138:1995أبوغـالی، (».هستند که هرگز تـوان خـراب کـردن آن را ندارنـد    
و مـأجوج   روست که شاعر با منتفی دانستن رخداد حادثه اي نظیر آن چه براي یأجوج

پیش آمد، تنها امید رستگاري و نجات مردم سرزمینش، این جماعتی که تنـدیس ننـگ   
  :داند که پیش از والدت، مرده است می» هابیلی«هستند را ) ع(آدم

کارى خلف سوريهی و البغا ،و السُّ   /ا خلفَ سوٍر
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  /بحثون عن النساءيبحثن هنَّ عن الرجال و ي
م َ دَ هني ُ   /نطاحلجارُة ال تلحتفر و :ت أصابع

ُ طيقيضغهنَّ مثَّ ميو السور    :/نيئهنَّ رکام
َ األنبخينصبًا  َ و اندحار َ آدم   /اءيلِّدُ عار

 َ ٍ تضمُّ رفات   /نياجلن» ليهاب«و طلولَ مقربة
ٌ کهذا، ثوها عنه فی قصص الطفولة سور   :/حدَّ

ه الطو يغرز في»أجوجي« َ ،أظافر نَقٍ َ ن ح ّ الس...(لةيه،مِ   )٢١٧:١٩٨١اب،ي
سلیمه و دیگر زنان هرزه گرد پشت یک دیوار هستند و مردان سـرخوش در پـس   (

هر گروه درپی دیگري روان است، زنان در جستجوي مردان و مردان بـه  /دیواري دیگر
دیوار / شوند مینرم ن ها یشان از کندن دیوار، خونین گشته و سنگها انگشت/دنبال زنان

تندیسی پدیدارشـان مـی سـازد کـه مایـه ي      همچون / آنان را می فشارد و توده ي گل
هابیـل را   ةبسان بقایاي گوري که جنـاز /جاودانگی ننگ آدم و هزیمت پیغامبران هستند

ي کودکی همیشه سخن از چنین دیـواري  ها در داستان/ گیرد میپیش از والدت درمیان 
یـأجوج و  -.ي بلندش را در آن فـرو مـی کـرد   ها که یأجوج از شدت خشم، ناخن/ بود

فاسد ترك از نسل یافث بن نوح است که به فرمان خدا، ذوالقرنین ۀ مأجوج، نام دو قبیل
ي آهن درسـت کـرده اسـت کـه     ها میان این قوم تبهکار و دیگر مردمان ، سدي از پاره

یأجوج و مأجوج  هر روز و شب در کار سوراخ کردن و لیسیدن این سد هسـتند ولـی   
رود تـا اینکـه یکـی از فرزندانشـان      مـی کار پـیش ن  آورند میچون نام خدا را بر زبان ن

جهانیـان را رنجـه   ۀ شود و این قـوم همـ   میمسلمان شده و با نام خداوند، سد گشوده 
  ) -)902-903: 1386یاحقّی،.(سازند می

  :اقتصادي عراقۀ تجلی قابیل در عرص 5-1-3-2
ه سـبب  طمع رسیدن به پول و ثروت مطلوب یا حداقل مالی براي گذران زندگی ک

گشت همانندان دختر پاك دهقان جهت رفع نیاز، پاکدامنی و عفـت خـویش را بـه     می
یی است که با هدف برجسته ساختن بی ها بهایی ناچیز بفروشند، یکی از مهمترین انگیزه

ۀ اعتنایی و  بی توجهی قشـر سـرمایه دار جامعـه بـه نیازمنـدي و فقـر و بینـوایی طبقـ        
شاعر را به سرودن این چکامه  کارهاي دون شأن انسان،فرودست و روي آوردن آنها به 
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شیطان مال « گوید که در هیئت میوي در شعر خویش از قابیل سخن  سوق داده است؛
فریبـد و بـا کـارگر افتـادن      مـی سـاکنان نگـون بخـت شـهر را      »و ثروت و طمع ورزي

ه ظـنّ شـاعر   که ب-ي زیانکار دوران معاصر ها ي او در ذهن انسانها و نیرنگ ها وسوسه
نه تنها روابط آنان  بلکه عواطف و آمال و آرزوهایشـان   -همگی از تبار فاوست هستند

  :دهد میرا نیز، تنها متناسب با منافع خویش شکل 
  /نةيطانُ املدياملالُ ش

ٍ مهريظَ من هذا الرهان،بغحيمل    /نةي أجساد
ستُ فی أعماقهنَّ « ُ فاِو   /نةيةً حز يدُ أغنطعي

،ش ستِ اجلدياملدطانُ ياملاُل ،ربُّ فاِو   /دينةِ
  /ديه من العبيجارت على األمثان وفرُة ما لد

  )٢٠٣-٢٠٤:مهان..(نيده املتذللياخلبز و األمسال حظُّ عب
او از این سـودا جـز پیکرهـایی بـی     / دارایی و ثروت، اهریمن و شیطان شهر است(

ه اي غمنـاك  در ژرفاي وجود ساکنان این شهر، فاوست، نغم/ارزش، سودي نبرده است
فاوست اثر گوته، شاعر آلمانی است که در آن خدا و شـیطان بـر سـر    -کند میرا تکرار 

کند که در برابـر   میکنند  پس شیطان وعده  میفاوست که یک انسان است شرط بندي 
گرفتن روح و جسم فاوست، جوانی را به او بازگردانده و اموال بسیاري را در اختیارش 

گیرد اما روح او به سوي آسمان باال رفتـه و   میم او را در اختیار قرار دهد، شیطان، جس
ثـروت، شـیطان شـهر و پروردگـار     / -)194: 1385ناظمیان،.(خورد میشیطان، شکست 

بسیاريِ بردگان وي سبب گشته تـا در پرداخـت دسـتمزد    / فاوست جدید معاصر است
ۀ تکّه نانی باشد و جام/زبوناین بردگان خوار و ة و تمام بهر/ بدانها ستم روا داشته شود

  ..)  مندرس ژنده اي
ي گونـاگون از فقـر و تنگدسـتی و نگـاه ابـزاري      ها شاعر در این سروده،به مناسبت

جامعه نسبت به زن،به عنوان یکی از مهمترین عوامل رواج فساد و بزهکاري در میهنش 
ۀ ایی از این پیشدختر دهقان که جهت رهة یاد کرده است و در همین راستا از افکار ساد

نماید که از او به تکه نانی و به  میننگین، رؤیاي ازدواج با باربري را در خیالش ترسیم 
  :دارد میاندك مهري خرسند است، پرده بر
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ن الذی جعل النِّساء َ   /و م
َ إىل الرغيدونَ الرجال فال سب   /ف سوى البغاء؟يل

  /شاء-عزَّ و جلَّ -اهللا
َ أال  نَّ سوى ي   ........./ُک

 ٍ   /ح عفافَهن املرتفونيستبيأو خادمات
ٍ من بع..   /ديلو مل تکن انثى و تسمع قهقهات
االً تزوَّجها يا لي   /عود مع املساءيت محَّ

  )٢١٠:مهان..(نيميسار و باحملبة فی اليده اليباخلبز فی 
تا جز فروش آبروي خویش /چه کسی زنان را دون مایه تر از مردان قرار داده است(

کـه  /آیا خداي عزیز جلیل القـدر فرمـوده  /راهی براي کسب رزق و روزي نداشته باشند
به ذهـنش گـذر کـرد    -/ثروتمندان، عفّت و پاکدامنی زنان را براي خویش مباح بدانند؟

کـاش  /خنده اي بلند به گوشش مـی رسـید   چه می شد اگر او زن نمی بود،صداي -که
با یک تکّه نان در دست چـپ و انـدك   / بود که با او ازدواج کند و هر شب میباربري 

  ..)محبتی در دست راست به خانه برگردد
ة در این بند از شعر، علّت عدم وجود برابري و مساوات میان زن و مرد ذهن آفرینند

راستاي واکنش نشـان دادن بـه همـین مسـأله     متن شعر را به چالش کشانده است و در 
ایـن شـعر داسـتانی، رؤیـاي     ة است که در ضمیر خودآگاه او،  قهرمان شکست خـورد 

پرورانـد و چـون تحقّـق آن را دور از     مـی برابري و مساوات میان زن و مرد را در سـر  
یگر کند که اي کاش زن نبود یا اي کاش براي او نیز همانند د مییابد، آرزو  میدسترس 

  .    ساده وجود داشتۀ دختران، امکان ازدواج و بهره مندي از یک زندگی آبرومندان
  :تجلی قابیل در حیات سیاسی عراق  5-1-3-3

سیاسی ۀ از آشکارترین نمودهاي شرارت و بدي که تصویرگر حضور قابیل در عرص
ین کشور عراق می باشد و اوج حضور استعمار و استثمار و تجاوزگري وچپاول را در ا

گذارد،ورود نظامیان ارتش متجـاوز بیگانـه از راه دریـا بـه ایـن سـرزمین        میبه نمایش 
است؛کسانی که از میان جماعت تبهکار و پلید ساکنان آن، دختـر بـی گنـاه و معصـوم     
دهقانی رنج کشیده و ستمدیده از تبار هابیل را هنگام فرار از ننگ اتهام دروغین دزدي 
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برند و تنها رهاورد این اسارت شوم براي ایـن تنـدیس پـاکی،     میبه پدرش،به اسارت 
  :چیزي جز از دست دادن پاکی او و محو گشتن روشناي دیدگانش  نیست 

ج فی احلقول من الصباح الی املساءيو القمح ...   /نضَ
َ و بأن  ِصَّ في ِبُّ إىل السماءيل ئ َ لوه و تَشر   /قتُ

  /ثة و هی تبکی فی الظالم بال دموعيکاملستغ
  /شاء-عزَّ اهللا-اهللا و

ُ إىل العراقيأن تقذفَ املدنُ البع   /دةُ و البحار
  /حوا فی زقاقيستبيآالفَ آالفَ اجلنود ل

  /نيدون األزقَّة أمجع
  )٢٠٩:مهان..(ا،بنتَ بائعة الرقاقيو دون آالف الصبا

ي گنـدم در  هـا  بامدادان تا شامگاهان، خوشه -همه روز-و مشیت خداوند بوده که (
ة آماد-به نضج رسد -گندمزارهایی که این دهقان مستمند آبادشان کرده است-هاگندمزار

و تقدیر چنین رقم خورده که آن دهقان را به اتّهام دزدي از خرمن از پـاي  / -درو شود
همچون زنی که تقاضاي کمـک دارد و  / درآورند و دخترش سر به سوي آسمان بردارد

/ ست خدا بود که شهرها و دریابارهاي دورخوا/گرید میدر تاریکی، بدون ریختن اشک 
وارد کوچـه ي آن   هـا  هزاران هزار سرباز را وارد عراق نمایند و از میان همه ي کوچـه 

  ..)و از میان بردن آبروي دختر نانوا را جایز بدانند/ دهقان شوند
کشـت و کشــاورزي و برزیگـري نظیــر   ة در ایـن بخـش، واژگــان مـرتبط بــا دایـر    

تصویرگر یادبودها و خاطرات بسیار مهم و دل .. کشتزار و مزرعه و خوشه،خرمن،گندم،
 انگیزي در ذهن روستاییانِ به شهر کوچیده و ساکن در آن است بویژه که به طور خاص

، »سـنابل «ة شود طیـف واژگـانی دالّ بـر خـانواد     میگفته » المومس العمیاء«شعر ة دربار
زیبا و باشکوهی است که رخدادهایی غـم انگیـز و   ۀ بیانگر پس زمین.. و» قمح«، »بیادر«

  )110-111: 1426البصري،.(گیرد میناگوار آن را در میان 
ژیم حاکم عراق، پاسبانی است کـه حـافظ و نـاظر     فرستاده و نماد قابیل در داخل ر

الابالیگري و بی قیدي و گنهکاري مردم بدبخت این کشور است ؛کشوري که ساکنانش 
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یا مردانی مدهوش و خفته و مبهـوت و یـا زنـانی شکسـته و     :نیستند خارج از دو دسته
  :رنجور

  /ا متعباتيعرب و البغاياحلارس املکدود 
  /ني السَّجريِرفُّ کالطَّ يالنوم فی أحداقهن 

  /نيو على الشفاه أو اجلب
ُ البسماتُ و األصباغُ ثکلى باک   )٢٠٠:مهان..(اتيترتنَّح

خواب همچـون پرنـده اي   /گردان خسته هستندکند و هرزه  میپاسبان رنجور گذر (
آنان تبسم بر لب و آرایه /یشان پدیدار شده استها که درون قفس، اسیر گشته در چشم

  ..) داغدارانه، گریه سر داده اند-با چهره اي به ظاهر شاد-بر رخسار
که به جاي برقراري نظم و امنیت و -نیروهاي امنیتی داخل کشور را  همچنین شاعر،

ۀ ه با فساد،خود، نماد تمام عیار تبـاهی و حـافظ تـاریکی و پلیـدي و گـارد شـبان      مقابل
دانـد   مـی سمبول افراد شرور گرگ خوي هوسران و همدست شیطان  -تبهکاران هستند

ي ها که با فرا رسیدن شب بسان گرگ که وقت غروب نماد لذتجویی است در پی لذت
  :گردند میخویش روان 

  /نيحدَّثتها منذ حلکنَّ بائسةً سواها 
ُ بالبکاءيعن ب ق َ   :/تها و عن ابنتيها و هی تشه

ُ إىل البغاحيعن زوجها الشرطیِّ    /ايمله الغروب
  /أزراره املتألِّقات على مغالق کل باب..

ُ الذئاب اجلائعات ترودُ غاباً بعد غاب قَل ُ   /م
ر فی الظالم على البغا طرِقة تسمَّ ُ   ../ايو خطاه م

ّ يو  هنَّ مخيظل ُ   /احينثر فی الر ين شبٍع و فُر
َ أغن   )٢١٠-٢١١:مهان...(ايةً تصف السنابل و األزاهر و الصباي
دربـاره ي  /دیرزمانی است که زن بینواي دیگري با او سخن گفتن آغاز کرده اسـت (

و درباره ي /خانه اش و دو دخترش سخن می گوید در حالی که هق هق کنان می گرید
بـه سـوي    -بـا فـرا رسـیدن شـب    -وب آفتابزند که وقت غر میهمسر پلیسش حرف 

بسـان  /ي لباسش بر روي قفل تمام درها برق می زنـد ها دکمه/ گردد میعشرتکده روان 
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یش شـب  هـا  و گام/زنند میي گرسنه اي که پیوسته در اینجا و آنجا پرسه ها چشم گرگ
آنان  تا دیرگاه به نگهبانی از/گردد میهنگام به ناگاه در آستانه ي عشرت زدگان متوقف 

و  هـا  و شـکوفه  هـا  یی در وصـف خوشـه  هـا  نغمـه /مشغول است و در میان زوزه ي باد
  ..)  دهد میدخترکان سر

  تحلیل متن -6
  :ترسیم فضاي عاطفی شعر 6-1

  خـویش و سـوگوار از دردهـا،    ۀ شاعر متأثر از شرایط نابسامان و رقّت انگیز جامعـ 
کـرده اسـت در ایـن قصـیده،     اش تجربـه   یی که در زندگی شخصیها و آوارگی ها رنج

کـور  ۀ کشـد کـه الهـ    مـی اي  را به تصویر  فضاي تیره، اندوهبار و مالل آور شهر شبزده
راند؛ روایـت شـاعر بـا توصـیف شـبی مانـدگار کـه         میبر آن حکم  سیاهی و ظلمت،

ي راه کـه بسـان گـل    هـا  دیرزمانی است بر شهر سایه افکنده است، با تصـویر فـانوس  
نمایان گشته » مدوسا«افسونگر و خشمآگین یونانۀ دگان سنگی الهخرزهره یا چونان دی

شود و با ابـراز حیـرت شـاعر از     میاند و با نفرین بابل و آرزوي نابودي براي آن آغاز 
و  هـا  عمق سیاهی این شب که گویا از بیشه اي ظلمانی یا غاري متروك،از کنـام گـرگ  

داستان قابیـل در ذهـن مخاطـب     تداعی(شاید از دل تاریک آشیان کالغی در گورستان
بیل را به قابیـل القـا   ها چگونگی دفن کالغی دیگر،ۀ آنگاه که کالغی با خاك کردن الش

سربرداشـته  ).) 31:المائـدة (»يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هـذا الغـراب فـأواري سـوءة أخـي«: نمود
  :یابد میادامه 
ُ يالل ُ ل ه املدي ُ ب َ ُ مرَّةً أخرى فتشر   /نةيطبق
ُ الطر يتفتَّحت کأزاهر الدفلى،مصابو    /قيح
ُ کلَّ قلبٍ بالضَّغ»دوزايم«ونيکع جِّر   /نةيحتُ

ن أ ن أيغابٍ جاء هذا الل يِّ مِ ؟مِ ُ   /الکهوف؟ يِّ ل
ن أ   /وجٍر للذئاب؟ يِّ مِ

َ کالغراب؟ ع ن أیِّ عُشٍّ فی املقابر دَفَّ أسفَ   )١٩٧-١٩٨:مهان(مِ
شاعر براي پررنگ ساختن جهل و بی خبري و سکوت مردم شـهر، بیشـتر عناصـر    
شعر را با ویژگی نابینایی قرین سـاخته اسـت  و از آغـاز چکامـه بـا برگزیـدن عنـوان        
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ي شـهر بـه چشـمان    هـا  ي راههـا  بر آن تأکید کرده و با تشبیه فانوس» المومس العمیاء«
گریزند و راه بلدي کور که آنها را  میگر که از گوري به گور دی می مدوسا و ترسیم مرد

نماید و با مجسم ساختن رهگذرانی از تبار ادیپ کـور، بـه تقویـت آن پرداختـه      میره 
است؛سراینده، حرکت ساکنان این شهر را نیز در شب و به هنگام پایان یـافتن روز بـه   

ایـن ننـگ    تصویر کشیده است تا این تصور را به ذهن خواننده متبادر سازد کـه میـان  
از گـروه  (آینـد  میي شوم و نفرت آوري که شب به جنب و جوش ها پیشگان و آفریده

پیوند و الفتی هست چنانکه نگهبان شهر،شـبانگاه،عمل بیشـرمانه اش را   )خفاش و جغد
  :کند میآغاز 

َتها منذ حني   /لکنَّ بائسةً سواها حدَّث
ُ «مله حيعن زوجها الشرطیِّ    ../ايإىل البغا» الغروب

ر و  ِقٌة تسمَّ طر ُ طاه م   )٢١٠-٢١١:مهان(ايعلى البغا» فی الظالم«خُ
را براي » صباح«نام که پس از نابینا شدن در شهر،-و بدان حد که حتی روسپی کور 

از دیرپایی شب،به تنگ آمـده و در صـداي راوي کـه بازتـاب      -خویش برگزیده است
نهان  ها تاریکی، شکوهاز   -دهد میبیمش  آنگاه که از عقوبت خودکشی،-صداي اوست

  :گشته است
ُ «نيأ اريش فيمن الظالم تع» الصَّباح   /ه بال 

َ أو مشوٍع أو کوى و بدونِ نار؟   /و بال کواکب
  )٢١٣:مهان(رهيا ضر يالقرب أهون من دجاک دجى و أرفق ..
که تمام شبانه روز را بـی هـیچ روشـنایی و نـوري در تـاریکی      ) هرزه گرد(صباحِِ (

آتشـی، عمـر    شمعی و گرمایی و بی اي، بی هیچ ستاره او که بی/کجاست؟سپري می کند 
  .)   تر و بهتر است اي زن نابینا، تاریکی گور از تیرگی تو قابل تحمل/..گذراند می

شبی دیگر  بـه  ة حضور شب در فضاي این داستان تا بدانجا رسیده که شعر با وعد
  :رسد میآن زن بینوا به پایان 

  :/وت فی سأم،صداهميد ي أقفال احلدنيرن
د   ./الباب أُوصِ

ٌ مرَّ يذاک ل   .../ل
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  )٢٣٠:مهان.(فانتظری سواه
در : ي آهنین در مالل، خاموش می شود و پژواك آن ایـن اسـت کـه   ها صداي قفل(

  .) تو اي زن بینوا منتظر شبی دیگر باش/ آن شب سپري گشت/بسته شد
گویاي فقر و تهیدسـتی،  از حیث تصویرگري، مخاطب این شعر از یک سو تصاویر 

ي بیمـاري در  ها که شاید پدیدار گشتن نشانه-اندوه و خستگی و بویژه بیماري و پیري
مرگ اندیشی بر فکر او همزمان با سرودن این چکامـه در ترسـیم ایـن    ة شاعر و سیطر

تصـاویر  ة کنـد و از سـوي دیگـر بیننـد     مـی را نظاره -نقش اساسی داشته باشد تصاویر،
ي نفسانی،عشرت طلبی و تبدیل شدن زن بـه شـیء و   ها خواهشۀ ه،غلبتبهکاري و گنا

تصویري رقت انگیز ۀ کاالیی مادي تا سرحد رحمت آوردن شاعر به روسپی کور و ارائ
باشد که بی شک واقع گرایی سوسیالیتی سیاب در این برهه از زندگی در پدید  میاز او 

ي دیگر آنچه در این پایانه بـیش از  آوردن این تصاویر،تأثیر بسزایی داشته است؛ از سو
کند، این است که سراینده تحت تأثیر گرایش رمانتیکی  میهر چیز دیگري جلب توجه 

خود، نه تنها هیچ منفذي براي تابش نور یا پرتو آرزویـی بـراي قهرمـان داسـتان بـاقی      
نگذاشته است تا احتمال رخدادي خجسته و مبارك را در ذهـن خواننـده بوجـود آورد    

خود را با پایانی بسیار مالل آور و تیره و تار به پایان برده است و ۀ بلکه برعکس چکام
و طنـین افکنـدن    هـا  نماي نهایی داستان با تصویر بسته شدن در، خلوت شدن خیابـان 

  ) 140: 1995أبوغالی،.(ي آهنین، قرین گشته استها صداي قفل
  :واکاوي ایمان شاعر به چیرگی عنصر شرّ 6-2  
یل به عنوان نخستین کسی که که بـر روي زمـین مرتکـب گنـاه گردیـد در ایـن       قاب
یازد؛گاه در هیئتی  میسیاب،نمودي چشمگیر دارد و هردم به گناه تازه اي دست ة سرود

بـرد و   میگردد و هستی عرب را در اقیانوسی از شب و تاریکی فرو  میظلمانی پدیدار 
ــت  ــس زین ــاه از پ ــا گ ــه ه ــا و آرای ــان رخ ه ــیي زن ــپیگران و   م ــا روس ــد؛یکبار ب نمای
گردد و باردیگر با نگهبانان محافظ الابالیگري،همنشین؛یکروز بـا   میزناپیشگان،همذات 

گردد و دیگر روز در پـول و   مییی که دهقان قصه را به ناحق کشته اند،همراه ها فئودال
وست کند و هم ا میثروت و هرآنچه مایه ي وسوسه و فریب نوع بشر است،جلوه گري 
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نماید تا پاکترین عنصر  میکه مهاجمان بیگانه را هنگام ورودشان به عراق از راه دریا،ره 
را مورد تعرّض قرار دهد و حقیقت آن است کـه  ) دختر خردسال دهقان بی گناه(جامعه

منسوب به قابیل و نسل اوست چنان که طبـري در تـاریخ    ها همه ي انواع این شرارت
زنا و فحشاء و آتش پرستیدن،همه آن است که اوالد قابیـل   خمر خوردن و« خود آورده

و اکنـون ایـن آواي   ) 59:طبـري،دت (»پدید آوردند و جهان از ایشان پر از فساد گشـت 
در بیـان آمیختـه بـا تنـاقض شـاعري کـه       «فرزندان قابیل است که  با لحنـی اهریمنـی   

ــواهی داده        ــا گـ ــی ریـ ــاك و بـ ــی پـ ــود اشخاصـ ــه وجـ ــن بـ ــود،پیش از ایـ خـ
  :در برابر بازماندگان بی پناه هابیل، طنین افکنده است)  139:1995أبوغالی،(»است

 ٌ لق زور... زور   /و کلُّ اخلَ
 َ ّ يالس.( و افرتاءنيٌ و الکونُ م   )٢٢١:١٩٨١اب،د 

هستی سـخنی یـاوه و بـی اسـاس     /آفرینش، دروغی بیش نیستۀ هم.. دروغ است(
  .)است

قابیل همنـوا گشـته و بـا ترسـیم     و شگفت آنجاست که شاعر نیز در سراسر شعر با 
عنصر شر و حاکمیت مطلـق تبـاهی و   ۀ فضایی آلوده و غمزده و بیمار که قاطعانه از غلب

را بر تـابش   ها دهد،تمام روزنه میخبر » شادمانی«و » معصومیت«و » روشنایی«پلیدي بر
ابیلیان نور امید بسته و شعر خویش را با ترسیم نگاره اي قیرگون که از پیروزي نهایی ق

  :حکایت دارد،به پایان برده است
  ک؟ري  هلا مصنيأفرتض
  /ها للرتابيفاترک

ِ الصَّغ   /ه بال مآبي تنام فريِ فی ظلمة اللحد
ظُّ املرتف َ ،ح ُ ُ و األطفالُ و البسمات   /،نيفالنُّور

ظُّ الکادحيو اجلوع و األدواء و التشر  َ   .../نيد ح
  )٢٢٩-٢٣٠:مهان....(نيو أنتِ بنتُ الکادح

شک در ایجاد این نگاه منفی نسبت به کائنات،گذشته از شـرایط جامعـه و آالم   بی 
زندگی شخصی شاعر که در او،تأثیر بسیاري برجاي نهاده است بـا توجـه بـه آشـنایی      

او و تأثیرپـذیري عمیـق او از   » ي بـدي هـا  گل«ي شارل بودلر و بویژهها سیاب با سروده



22     نقد ادب معاصر ادبی   

دور از ذهن نمـی  )165:1380یعی کدکنی،شف(روح گنهکار و عاصی این شاعر فرانسوي
ي شـاعر را  هـا  پیروزي قابیل در این سـروده و دیگـر سـروده   ۀ نماید اگر،چیرگی اندیش

خوبی و بدي در مرکز «بدانیم زیرا » شر«و » خیر«دو عنصرة متأثر از نظریات بودلر دربار
بشـري  ۀ و در جامع  میبودلر است؛به نظر او کشمکش و جدالی که در درون آدۀ اندیش

شود و سرنوشت انسان معطوف به نبردي بر ضد بدي  است  میبرپاست از بدي ناشی 
  )29:1372بودلر،(».تواند خود را فاتح بخواند میکه در آن بشر،هرگز ن

  گیري نتیجه
ي بدر شاکر السیاب بـه  ها مثبتی که در این شعر بلند و بسیاري دیگر از سرودهۀ نکت

سـزاوار سـتودن    نوپردازان نمادگراي شعر معاصـر عربـی،  عنوان یکی از برجسته ترین 
است،کوشش بی دریغ او به عنوان یک هنرمند جهت بیدار ساختن دولت و ملت خفته 
اي است که که نه تنها مال و ثروت و سرمایه اش،نه تنها خاك و آبش که عرض و آبرو 

دیدي نیست که تر و هویتش نیز توسط متجاوزان داخلی و خارجی به تاراج رفته است؛
هر رنج و درد و  ي خشمآگین شاعري که چون سیاب در راه اصالح کشورش،ها سروده

خـرد از اعمـاق وجـودش  برخاسـته و      مـی آوارگی و زندانی را بی هیچ ماللی به جان 
صادقانه ترین احساسات  سراینده اي است که تنها به امید و آرزوي رهایی ة بازگوکنند

که بسیاري از ناقدان آن را در » المومس العمیاء«اما شعر بلند سراید  میو نجات میهنش 
ي موفق شاعر ذکر کرده اند به زعم نگارنده در برخی ابعاد جاي تأمـل و  ها سرودهة زمر

  :گردد میذکر  اندیشه دارد که به ترتیب اهمیت،
ي آزمندانـه  ها طیف واژگانی دال بر تمایالت نفسانی و نگاهة به کارگیري گسترد -1

که از اعتقاد شاعر بـه جـدایی شـعر از دیـن نیـز      -و افکار شوم شیطانی در این سروده
   .کاهد میمحوري شعر ۀ خواننده جهت دریافت اندیشۀ از عالق-حکایت دارد

تصویري رقت انگیز و اسفبار و تیره وتار از ۀ پی ارائ اگرچه این شعر سیاب در -2
تی اگر تنها هدف او در پس عبارات ح –سرزمین اوست ولی شایسته نیست سراینده اي

میهن و زادگاه خویش را که از بعـد کهـن    -و نمادهاي شعر،اصالح وضع موجود باشد
مادري ازلی است که هر انسانی آرزو دارد پس از مرگ بـه آغـوش آن   ۀ الگویی،به منزل
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بازگردد ،به ناپاکی و پلیدي و رذالت منسوب سازد و از سـوي دیگـر شایسـته نیسـت     
خواري و خفت و شکست پاکان و نیکان و به طور کلی عنصر خیـر و  ۀ ، اندیششاعري

در مقابل، پیروزي و حاکمیت پایان ناپذیر تبهکاران و آزمندان و عنصر شر و بدي را به 
  .ذهن خواننده القا نماید

ــد    ــه ای ــن چکام ــاعر در ای ــاگون   ة ش ــوه گون ــراق در وج ــاهی ع ــیم اوج تب ترس
راه حلّ بسـط  ۀ وجودي را تا سطح شعري بلند، بدون ارائسیاسی،اجتماعی،اقتصادي و 
اصلی ۀ که در پروراندن و پیوند دادن آنها با بدن«اساطیري ة داده و با به کارگیري گسترد

: الحاوي،دت(»چکامه جز در مواردي مانند ادیپ و یأجوج و مأجوج توفیق نیافته است
اصـلی قصـیده دور سـاخته    ة یدمتن را سرگرم جزئیات کرده و از اة خوانند) 152-148
  .است
  

  منابع و مآخذ
المجلس الوطنی للثقافۀ و الفنون ، المدینۀ فی الشعر العربی المعاصر):1995(أبوغالی،مختارعلی -

  .کویت، و اآلداب
، اختارهـا و قـدم لهـا أدونـیس    ، قصائد، بدر شاکر السیاب):1967(أحمد سعید اسبر، أدونیس -

  .بیروت، منشورات دار اآلداب
 ، المؤسسـۀ الحدیثـۀ للکتـاب    ، شـاعر الوجـع   ، بدر شاکر السـیاب ): دت(انطونیوس ، طرسب -

  .لبنان ، طرابلس
، مکتبۀ عبد الرضا، الرمز األسطوري فی شعر بدر شاکر السیاب):1975(علی عبدالمعطی، البطل -

  .مصر
  .بیروت، دار النهار للنشر، حیاته و شعره، بدر شاکر السیاب):1971(عیسی، بالطۀ -
شـرکت   ، ندوشـن  می ترجمۀ محمدعلی اسال ، مالل پاریس):1372، چاپ سوم(شارل، بودلر -

  .تهران، انتشارات یزدان
  .لبنان، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، بدر شاکر السیاب):دت(ایلیا، الحاوي -
المؤسسـۀالجامعیۀ للدراسـات و النشـر و    ، الموضوعیۀ البنیویۀ):1983، 1ط(عبد الکریم، حسن -

  .لبنان، بیروت، التوزیع
  .دمشق، منشورات وزارة الثقافۀ، القسم األول، مجلۀ الشعر):1996(محمد کامل، الخطیب -
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تلقی النقد العربی الحدیث لألسطورة فی شعر بدر شـاکر  ):2009، 1ط(میساء زهدي، الخواجا  -
  . الریاض، النادي األدبی، السیاب

  .مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، ي رهاییها اسطوره)1381، چاپ اول(نجمه، رجایی -
  .بیروت، دار العودة، أنشودة المطر):1981، 2ط(بدر شاکر، السیاب -
  .تهران، انتشارات سخن، شعر معاصر عرب):1380، چاپ اول(محمدرضا، شفیعی کدکنی -
، بیـروت ، مؤسسـۀ األعلمـی للمطبوعـات   ، تاریخ األمم و الملوك):دت(محمدبن جریر، طبري -

  .لبنان
دار غریـب  ، استدعاء الشخصیات التراثیۀ فی الشعر العربی المعاصـر ):2006(علی، یدعشري زا -

  .القاهرة، للطباعۀ و النشر و التوزیع
، در ادبیات فارسـی  ها فرهنگ اساطیر و داستان واره):1389، چاپ سوم(محمد جعفر ، یاحقّی -

  . تهران ، انتشارات فرهنگ معاصر
 

  :مقاالت
، 19العدد، مجلۀ األقالم، »السنابل و البیادر فی األدب الحدیث«):1426ّ(داودعبدالجبار ، البصري -

  .بغداد
مجلۀ ، »ي قرآنها تحلیل عناصر داستانی در داستان«):1378(ابراهیم، خلیل و دیباجی، پروینی -

  .تهران، ، 4شماره ي، دانشگاه تربیت مدرس، علوم انسانی
رمزیـۀ السـیاب و اسـتدعاء الشخصـیات     «):1385(عبـد الخـالق  ، محسن و محیسنی، پیشوایی -

  .تهران، ، العددالخامس:مجلۀ الجمعیۀ اإلیرانیۀ للغۀ العربیۀ و آدابها، »القرآنیۀ
، مجلۀ زبان و ادب،  »ي درك رمز و نماد در شعر معاصر عربها زمینه«):1385(رضا، ناظمیان -

  .تهران، 29شماره ي
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ّ يشاکر السل في شعر بدر يدراسة صورة قاب   »المومس العمياء«اب القصصي
 

  امحدرضا حيدريان شهری
  اسامی؟؟؟؟؟؟؟

  :امللخّص
ات يعتــرب مــن الشخصــي، ليبها هيــة فــی الکــون بقتـل أخميــل و هــو بوصــفه أول قاتــل اقـرتف أول جر يـقاب

الشــاعر عــد يار و يــان أو للفســاد و االياألدب العــاملی رمــزا للتمــرد و العصــ الکتــاب يف ياملســتخدمة لــد
ة يسـتخدم هـذه الشخصـيا مـا ري األدب العربـی املعاصـر فهـو کثـ اب مـن أبـرزهم يفيبـدر شـاکر السـ، يالعراق

 .د اجلرائم و الدمار لدی البشريفی أشعاره منشأ لسکب الدماء و الظلم لتجس
ان يــ فــی بميل فــی القــرآن الکــر يــل و قابيــاول الباحــث فــی هــذه الدراســة القــاء الضــوء علــی قصــة هابحيــ 

بدأ الشـاعر ياب؛فيل کرمز لشرارة االنسان املعاصر فی شعر بدر شاکر السية قابيمقتضب مث دراسة شخص
ل بصـفته أسـطورة يـل املسـتمر بصـفته عنصـرا للـرداءة مـع هابيـة صـراع قابيـر برواياجلوانب املتعـددة هلـذا التصـو 

ل فــی خمتلــف جوانــب يــســلطة قابل الفســاد و الــدمار و احلــزن املنبعــث عــن يــالفــداء و تســتمر الصــورة بتمث
ســـامهها اجلــو العــاطفی للشـــعر؛فتنتهی الصــورة بفکـــرة ية و ياســية  السية  اإلقتصــاديـــاة العــراق االجتماعيــح

ائيانتصار قاب   .ا شامال فی  ذاکرة الشاعريل نصرا 
  

ــعرريجـــدال اخلــ، ليــقاب :ةيــليالکلمــات الدل ّ فــی الشِّ بــدر شـــاکر  ، الشـــعر العربــی املعاصــر ،  و الشــر
  . عراق ، ابيالس
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