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چکیده
زن ،یکی از موضوعات مهم شعری شاعران عرب بوده است که از دوران جاهلی تا عصرر ااضرر ،در
سرودههای آن ها خود نمایی میکند .بنا به اعتقاد اکثر ناقدان قدیم و جدید سرایندگان شعر کهن به این
عنصر مهم در جامعه با نگاهی سطحی نگریستهاند ،اما شاعران معاصر با نگاهی نو و متفراوت برا دیرد
گذشتگان به موضوع زن پرداختهاند .یکی از این شاعران صالح عبد الصبور اسرت کره در موضروعات
گوناگون از این نام برای بيان ایدهها و دغدغههای شخصی و اندیشههای سياسی ،اجتمراعی و عرفرانی
خود سود جسته است .این گفتار بر آن است تا جایگاه زن را در شعر صالح عبدالصبور دریابد .از این
رو با روش تحليلی ر توصيفی اش عار این شاعر را بررسی کرده و دریافته است که سرودههرای صرالح
عبد الصبور دربرگيرنده توصيف ویژگیهای جسرمانی زن نيسرت بلکره زن معمرو ا نمراد مضرامين و
مفاهيمی است که شاعر برای بيان اندیشههای خود از آن مدد مریجویرد .زن عنصرری نجرات دهنرده،
ايات بخش ،سازنده و پرورشدهنده است که به نوعی مفهوم ااصلخيزی و بالندگی را یادآوری می-
کند که از تعابير اسطورهای زن در دیگر فرهنگها و تمدنهای گذشته است.
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مقدمه
عبد الصبور در سال  2392ميالدی در شهر زقازیق مصر چشم به جهان گشود و چرون
تنها فرزند پسر در خانواده بود ،بسيار مورد توجره اعضرای خرانواده قررار گرفرت بره
گونه ای که دوستش توفيق بيضون میگوید« :خانه ،مدرسهی اول و مدرسه خانرهی دوم
او بود و عبدالصبور ميان این دو خ انه خود را شناخت و به کمرال رسريد» (صرالح عبرد

الصبور  ،2339،ص .)29
مدتی به نویسندگی در مجالتری چرون «روز اليوسرف»« ،صرباح الخيرر» و روزنامره
«ا هرام» پرداخت .زمانی به سياست روی آورد و سفير و رایزن فرهنگی مصر در هنرد
منصوب شد .از آخرین سمت های وی،ریاست نمایشگاه بين المللی کتاب قاهره برود و
پس از امتناع ازشرکت دادن اسرائيل درنمایشرگاه ،بره دستورمسرتقيم سرادات ر رئريس
جمهور وقت ر ناگزیر ،به آن تن داد وسخت مورد املة روشنفکران مصر قرارگرفت و
بر اثرهمين فشارها ی روای و سرزنشهای تند ،درسال  2302در سن پنجاه سالگی برر
اثر سکتة قلبی درگذشت (اسوار ،2902 ،ص .)045
عبد الصبور به عنوان یکی از پيشگامان شرعر نرو عربری بره شرمار مریآیرد کره از
اندیشه های غرب تأثير پذیرفته است .همچنان که از جمله نوادر و برجستگانی است که
دارای سهم بزرگی در تأليف نمایشنامه و نظریه پردازی در زمينه شعر آزاد ،میباشد.
منتقدان عرب معتقدند که صالح عبد الصبور به واسطه ااساسات سرکش و اسّاس
از آن جمله شاعرانی است که اشعار جانسوز و اندوهبار او در ميان ترس و غرم نقرش
میبندد و گاهی رنگ و بوی فلسفی به خود میگيرد (اامدیان ،2902 ،ص.)260
عبد الصبور در ابداع های خود از منابع و مصادر گوناگونی سريراب گشرته اسرت از
جمله  :از شعر صعاليک گرفته تا شعر اکمی و همچنين تأثير پذیری از افکار برخی از
صوفيان برجسته عربی مثل "االج" و "بشر الحافی" ،کهراز آنهرا بره عنروان نقراب و
پوششی برای بيان برخی از افکار و تصورات خود در قصائد و نمایشنامههایش استفاده
کرده است .همچنين شاعر از دستاوردهای شعر رمزی فرانسه و آلمان (نظير برود لرر و
ریلکه) و شعر فلسفی انگليسی به ویژه شخص «اليو ت» نيز استفاده نموده اسرت .و در
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زمانی که به عنوان رایزن فرهنگی مصر در سفارت ایرن کشرور در هنرد بروده اسرت از
گنجهای فلسفی و فرهنگی هند نيز استفاده نموده است.
از جمله مجموعه های شعری عبدالصبور «الناس فری برالدی» (2305م) اسرت کره
متشکل از  14قصيده در قالب شعر آزاد بوده است و توجره مجرامع ادبری مصرر در آن
زمان را بهخود جلب کرد .وی در این مجموعه به علت تصاویر بردیع و بره کرارگيری
مفردات روز مرّه و دوگانگی کمدی و تراژدی و به هم آميختگی اس سياسی و فلسفی
و موضع گيری انتقادی آشکارش ،مورد توجه خوانندگان و ناقدان قرار گرفت .در ادامه
ايات نه چندان طو نی خود چند مجموعه دیگر هم خلق نمرود کره مهرمتررین آنهرا
عبارتند از« :أقول لکم» (2362م)« ،أاالم الفارس القدیم» (2364م)« ،تأمالت فری زمرن
جریح» (2355م)« ،شجر الليل» (2359م) و «اإلبحرار فری الرذاکر » (2355م) .همچنرين
تعدادی نمایشنامه هم از خود به جای گذاشت که عبارتند از« :مأساة الحالج» (2364م)،
«مسافر ليرل» (2360م)« ،األميرر تنتظرر» (2363م) و «بعرد أن یمروت الملرک» ()2350
و«ليلى والمجنون» (2352م) که در سال مذکور در قاهره نمایش داده شد .از آثار نثرر او
هم میتوان به این موارد اشاره کرد« :اياتی فی الشعر»« ،أصوات العصر»« ،رحلة الضمير
المصری» و «على مشارف الخمسين» .عبد الصبور در اشعار خود به موضوعات سياسی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه خود می پردازد اما یکی از موضوعات قابل توجه شرعر وی
«زن» میباشد.
سرایندگان شعر کهن ،این واژه را با افظ معنای ظاهریاش ،در اشعارشان وصرف
کردهاند اما در شعر معاصر این واژه از معنای ظاهری خود خرارج گشرته و در قالرب
رمز و نماد به کار گرفتره مریشرود .تصرویر زن آینره ای اسرت کره ،بيرانگر فرهنرگ و
ارزشهای جامعه ای است که در آن زندگی میکند .دسرتاوردهای ادبری جامعره بعضراا
تصویری منا سب و صحيح از زنان آن جامعه را ارائه میدهد و در مواردی هم تصویری
مشوّه را از آنان به نمایش میگذارد.
در این مقاله برای تبيين بهتر نماد های زن در شعرصالح عبد الصربور ،نگراهی هرم بره
پيشينه ی جایگاه زن در اعصار و قرون گذشته شده است ،چررا کره برا نمادهرای بکرار
گرفته شده از زن ،در شعر معاصر عربی ارتباط نمیباشد.
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در مورد عبد الصبور و شعر وی کارهایی در ادبيات عربی صورت گرفتره اسرت از
جمله مصطفی بدوی در کتاب «مختارات من الشعر العربی الحردی » (2363م) مطرالبی
را پيرامون عبد الصبور و گرایش وی به مکتبهای ادبی مطرح کرده است .خود صالح
عبد الصبور در کتاب «اياتی فی الشعر» (2363م) توضريحاتی را در پاسرخ بره ناقردان
شعر خود بيان کرده است و از شيو شاعری خود دفاع کررده اسرت .محمرد بردوی در
کتاب «دراسة ٌ فی شعر صالح عبد الصبور» (2306م) ساختار شعری وی را بررسی کرده
است .و در مورد رمز در اشعار وی عز الدین اسماعيل در کتاب «الشعر العربی المعاصر»
( )2351به کراربرد رمرز و اسرطوره در شرعر وی اشراره کررده اسرت .عرالوه برر ایرن
اميدالشابی در کتاب خود «الکائن والممکن فی قراء الشعرالعربی المعاصرر» (1529م)
درفصل چهارم کتاب که به بررسی مضامين قصيده معاصرعربی پرداخته بخشی از ایرن
فصل (صص )106-195را به موضروع زن درشرعرعربی معاصرر اختصراص داده و بره
جایگاه و منزلت زن در جامعه عربی که مورد بی مهری بسيارزیاد واقع شده است اشاره
کرده است .در ادبيات فارسی هم اميد اامدیان در مقالهای تحت عنروان "نگراهی بره
زندگی و اشعار صالح عبد الصبور با استفاده از آثارش" ( ) 2902و سيد اسين سيّدی
در مقاله ای تحت عنوان " نماد پردازی در شعر صالح عبد الصّبور" ( )2909به بررسری
موضوعات شعری و نمادهای شعر وی پرداختهاند ،اما در باره ی مفهوم زن در شعر وی
به طور مجزّا کاری صورت نگرفته است .از این جهت ما مفهوم زن در شعر این شراعر
رادر موضوعات ذیل بررسی خواهيم کرد.
 -3زن روح حیات و زندگی
اضور شخصيت زن در مقام عنصری نجات بخش و رها دهنده ،موضوعی بسيار قابرل
اهميت و شایان توجه اسرت« .ایرن نروع نگررش بره زن مریتوانرد دارای برن مایرهای
اسطوره ای و روان شناسانه باشد .به طور کلری ،در قردیم تررین آثرار بازمانرده از انسران
باستانی در جوامع کهن ،رد پای "مادر کبير" یا "بزرگ مرادر" یافرت مریشرود کره در
صورتهای سمبليک [نمادین] اضور خود را آشکار میسازد .اصل "مادینهی هسرتی"
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و پرستش "مادر خدا" در اندیشه های اساطيری بشری ،بيانی آشکار از ايرات بخشری،
زایش و ناجی بودن زنان در باور انسان است .در اساطير جوامع ،زن در جریان پيدایش
آفرینش و به طور کلی در ظهور تمام پدیدههای ايات بخش و در مجموعرهی خلقرت
سهم و نقش برتر را داشته است .از این رو ،در اساطير جوامع کهن ،نوخدایانِ مادینه به
نام مظاهر قدرت و ااصلخيزی و زایش و عشق خوانده میشدند» ( هيجی و کار،2905 ،

ص.)00
اضور قهرمانانه ی زن در زندگی که بيشتر به نجرات شروهر یرا نزدیرکتررین مررد
اطرافش میانجامد نيز میتواند بن مایه ای اساطيری داشته باشد برای مثال ،زمرانی کره
«ازیریس» به دست «تيفون» کشته شد ،همسر آسرمانیاش «ایرزیس» زنرده مانرد و او را
دوباره ايات داد (فریزر ،2906 ،ص.)495
این نقش زن ،یعنی قهرمان نجات دهنده ای که جنبه ايات بخشی نيرز دارد در آثرار
صالح عبد الصبور کامالا آشکار است ،که در ذیل به نمونرههرائی از آن اشراره خرواهيم
داشت.
شرراعر در قصرريدهی «بحررر الحررداد» برررای تسررکين درد و رنررج خررود از ايرانرری،
سرگشتگی ،ظلمت و خفقان به معشوق خود پناه مریبررد و برا او بره درد و دل کرردن
میپردازد تا آرامش یابد:
(دیروان ،2330 ،ج  ،2ص( )5ای دوست من ،شب بی رامانه مرا
مضطرب میسازد و شک را در رختخواب کوچکم رها میکنرد و قلربم را برا سرنگينی
تاریکیاش و آغاز محو شدن در دریای موّاج غم و اندوه میفشارد).
و در ادامه تنها پناهگاه آرامش بخش خود از درد و رنجها را زن میداند و میگوید:
(دیوان ،ج ،2ص )5

(هيچ چيزی در دنيا به زیبایی زنان در زمستان نيست).
چرا که دیگر امور جز زن ،انسان را رسوا و خوار میکند:
(دیوان ،ج  ،2ص)0

(شراب اسرار را فاش میکند و دامن را لکه دار میکند).
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شاعر علی رغم فشارهای روای و روانی ،مشکالت و ظلرم و سرتمهرایی کره ر از
آنها به «الطارقُ المجهول» تعبير کرده است ر به سوی وی روی آوردهاند ولری براز بره
اميد دیدار معشوق و وصرال او زنرده اسرت و ترداوم ايراتی سرشرار از اميرد و آرزو،
آرامش ،آسایش ،تعالی و ارکت به سوی آیندهای روشن را مدیون او میداند .او را این
گونه مورد خطاب قرار میدهد:

(دیروان ،2330 ،ج ،2صرص ( )25-3ای
دوست من ،ايرت و سرگردانی ،ظلم و ستم ،شروری با نقراب اسرت ،کره چشرمانش
خنجری زهر آلود است ،و صدای گوش خراشش با غم و اندوه غروب در هم آميختره
می شود و گویی اینکه این ندا را میدهد :سرنوشت تو چنين است ،و چنين سرنوشرتی
گردابی است که عقل و اندیشه را در خود فرو میبرد  ،...و ای محبوب من! در آخررین
دیدارمان به من وعده دادی که با بردنم بره تفرّجگراه کوهسرتان مررا از ایرن ايررت و
سرگشتگی و غم و اندوه نجات دهی ،چرا که من میخواهم زندگی کنم تا این که نسيم
روح بخش آرامش را در این دنيا ببویم.
شاعر در «أعلی من العيون» زن [معشوقهاش] را رمز ايات و زندگی قررار داده و او
را مایه آرامش ،بالندگی ،تداوم ايات و سرزندگی می داند زن نزد وی پناهگراه و دژی
مستحکم است که در آن عشق و محبّت ،سرنوشت درخشانی را برای او رقم مریزنرد،
که به ایده شاعر این نوع سرنوشت مدیون عشق اقيقی و واقعی مرد به زن است که در
کنار او به آرامش اقيقی و واقعی دست پيدا میکند.
( ج ،2ص )190

(چشمان تو آخرین [امنترین] منزلگاه من است ،در آن میخوابم و آن را ترک نمیکنم،
مژه هایش نرم و لطيفند ،نيکیهایش بسيار ،و زمانی که قلب تپندهام در ميان دو چشم تو
سکنيگزید ،یقين پيدا کردم که ،من به پایان راه رسيدم (به آرامش کره همران سرنوشرت
درخشان است دست یافتم )...
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شاعر با تکرار واژ «ابّ» در جای جای این قصيده بر این نکته تأکيد دارد که عامل
پيوند قلبها ،آرامش و تسکين دل و اميد و آرزو عشق است که خداوند آن را به عنروان
بهترین هدیه به انسان بخشيده است.
( ج ،2ص )142

(ای معشوق من ،عشق از چشمها گرانمایه تر است ،آن را در چشمانت محافظت نما
و افظ کن ،ای دوست من عشق رهبر دلسوز و مهربان ماست ،گوش به فرمان او باش،
ای معشوق من ،عشق هدیه زندگی برای من و توست).
وطن (مصر) همانند مادری است که میتوان در دامن آن به آرامش رسيده و معرانی
و مفاهيم بخشش ،فداکاری ،ايات و زندگی ،بالندگی ،ااصرلخيزی و زایرش را لمرس
کرد.
(دیوان ،ج  ،2ص.)964
(مصر زاینده (مادر وطن) تو را روح زندگی بخشيد ،سپس تو را در دامن خود پرورش
داد ،و عاقبت تو را نماینده خود بر گستره طبيعت بی کرانش قرار داد).
 -1زن و غم و اندوه
«نوستالوژی ( )Nostalgiaمتشکل از دو واژه یونانی )nostos( :به معنی بازگشت به خانه
و ( )algiaبرره معنرری درد مرریباشررد» (آشرروری ،2902 ،ذیررل واژه) .ایررن واژه در واژه نامرره
آکسفورد به معنی ااساس درد و رنج و اسرت نسبت به آن چيزی است که گذشته و
از دست رفته است ( ،1559 ،hornbyص .)045در زبران فارسری بره معنرای غرم غربرت،
اسرت بر گذشته و در عربی به معنای «الحنين إلی الماضی» ترجمه شده است .عرالوه
بر این در معانی «دلتنگی بررای مريهن یرا خانره و خرانواده ،فرراق و درد و دوری ،درد
جدایی ،ااساس غربت،غم غربت،اسرت گذشته،آرزوی گذشته » نيز آمده است (آریان

پور ،2905،صص .)93-90اقيقت این است که گرایش به اندوه در ادبيات معاصرر بيشرتر
زائيده "معرفت" و "شناخت" شاعر نسبت به فرهنگ و تمدن های قدیم ،جدیرد وغيرر
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عرب اسرت کره روايره غرم و انردوه را در درون وی کاشرته اسرت (اسرماعيل،2351 ،

صص )900 - 904البته نشانه ها و د ئل مؤثرتر دیگری هم وجود دارد از جمله «شکست،
تحقير و زندگی سياه و سختی که بر جامعه ااکم است» (ابراهيم ااوی،2304 ،ص  203بره

نقل از اامدیان ،ص .)260
شعر عبد الصبور نيز از این ویژگی برخوردار استو او را شاعر ازن و اندوه ناميدهاند
به طوری که صحبت از غم و اندوه چه شخصی و چه اجتماعی بخش قابل تروجهی از
دیوان شاعر را به خود اختصاص داده است .به عنوان مثرال شراعر از غربرت خرود در
جامعه چنين میگوید:
(دیوان ،2330 ،ج  ،2ص )234

قبل ازآن که گامی به گامی رسانی ،در ازداام شهری پر غلغله میميرم .نه کسی مرامی-
شناسد و نه کسی بر مرگم خواهد گریست.
اما در مواردی که از زن برای بيان غم و اندوه بهره برده استدر موضوعات زیر می-
توان به آن اشاره کرد:
 -3-1زن و اندوهِ فراق از معشوق
عبدالصبور در کتاب «اياتی فی الشّعر» اشاره میکند« ،در شانزده سرالگی هنگرامی کره
روح ،ااساس و عاطفه شاعری در وجودم شعله ای افروخته برود در وادی عشرق گرام
نهادم و از این بابت راضی و خشنود بودم ،ولی دیری نپایيدکه معشوقم مراتررک کررد،
همچنان که سلمی کرامه معشوقش[جبران خليل جبران] را ترک کرد» (عبد الصربور،2330،

ج،9ص .)56وی ابيات زیر را به خاطر اسرت بر دوران رفاقت برا معشروقهاش سرروده
است .او معتقد است که شعر رسالت بس وا یی دارد (همان ،ج ،9ص )54و شاعر با مردم
عادّی تفاوت فااشی دارد ،او فردی است که در برابر جهان ،زندگی و هستی ااسراس
مسووليت میکند و یکی از ویژگی های بارز او تعهّد است که بر پایره صرداقت اسرتوار
است .بر این اساس شاعر در عشق نيز صادق است و معشوق را بر مبنای عشق و عالقه
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اقيقی و واقعی دوست میدا رد زیرا او سعادت خود را در صداقت میبيند .هنگامی که
شاعر جامعه یا معشوقهای را میبيند که با افکار ،اندیشه ،ااساس ،عاطفه و صرداقت او
فاصله گرفته استبرای اثبات صداقت و رسيدن به سعادت چارهای جر تحمّل سختیهرا،
گرفتاری ها ،فراق و مصائب مختلف ندارد و از تهی برودن جامعره و معشروق از عشرق
اقيقی و واقعی شکوه و گالیه میکند که نالههای او گواه زخمی عميق بر گوشه گوشه
جگر شاعر است.

(دیوان،2330 ،ج  ،9ص)55

من صادقانه از جان و دل عاشق او بودم ،ولی عشق او عشقی دروغين و غير واقعی بود.
چه بسا با عشق و عالقه ای که مرا مدهوش کرده بود به او عشق میورزیدم ،پس باور
کردم (از روی صداقت) که در چهره او آثار عشقی مدهوش کننده و بالنده میدرخشد.
اما غافل از اینکه قلب آن معشوق رازی است که فکر و اندیشه و شعور مرا گمرراه و
متحيّر کرده همچنان که راههای مختلف در بيابان مسافر را گمراه میکنرد .وا عجبرا از
معشوقهای که مرا را رها کرد ،عشق او دیری نپایيد زیرا که آغاز شب سراغم آمرد و در
صبحگاهان به من پشت کرد / .آه  ،از زخمی که جگر مرا پاره پاره کررد ،ای کراش آه و
ناله برای مرده کفن شده سودی داشت.
 -1-1غم و حسرت بر دوران باشکوه گذشته میهن
شخصيت زن در شعر نماد گرا با وطن و خاک ،پيوندی جدا نشدنی دارد .این اتحاد
معنایی مقولة جدیدی نيست و ریشه در باورها و آئينهای اساطيری دارد .به عنوان مثال
«گایا» ( )gaiaدر اساطير یونان «إست» ( )assetدر اساطير مصرر و «عَشرتار» در اسراطير
بين النهرین ایزد بانوان ،باروری و ااصلخيزی است (اامدی ،2935،ص .)6
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ادبيات معاصر عرب نيز از این خو ان گسترده بهرهرا بررده اسرت ،زیررا کره صرالح
عبدالصبور در جای جای دیوان خود از جمله در قصيده «الشمس و المرأة» زن را نمراد
وطن قرار میدهد وطنی که زیباییاش در اثر گذر زمان از بين میرود .خورشيد غروب
کننده ای که رغبت و تمایل در چشمانش خاموش میشود و از آن فقط خراطرات براقی
میماند .چنانکه در اقيت نوستالژی عبدالصبور دارای بعد و گرایش انسانی اسرت .وی
منتقد بدی های جامعه خود است .دائماا در اال تجدید و به اضور آوردن تصرویرهای
دردناک در ذهن و خاطره خود است (اسنی علی یوسف ،بی تا ،ص  .)46در ایرن سرروده
بعيد نيست زن نماد وطنی ا ست که ااکمی بدون فکر و اندیشه دارد که آن را خروار و
ذليل کرده و منابع و مایملک آن را به غارت برده و آن را در معرض چپراول بيگانگران
قرار داده و باع

شده است که شاعر با آه و اسررت بره مقایسره دو برهره از عمرر و

ايات مادر (وطن) بپردازد.

(عبرد الصربور:2330،
ج ،2صص .) 915-910

(زن (وطن) در بستر خود پهلو به پهلو می شود ،او همان خورشيدی است که در شرفق
نشسته است ،و از قلب شکافته خود نوری ضعيف را میپراکند ،و در آغوش غروب از
هم گسسته میشود (آرام میگيرد) ،چشمانش سوسو میزند ،و مژههایش فرو میافتد و
میلرزد ،در االیکه چشمانش دوران طالیی گذشته را به یاد میآورد که زود سپری شد
و آن ابهت و عظمت را در همنشينی با مردی مجنون و بی تدبير از دسرت داده اسرت
مردی که ابایی ندارد او را (وطن) در معرض مصادره و چپاول قرار دهد و باکی نردارد
که ثروت وطن را چپاول کند تا جایی که از شدت فقر و تنگ دستی از پای در آید.
عبد الصبور آنجا که از دوران درخشان گذشته وطن صحبت میکند ،برای فهمانردن
عمق مقصود خود ،از وطن به آغوش مادر تعبير میکند .شاعر در قصيده «الملک لرک»
از آزادی و رهائی از قيد و بند ستم بره دو چيرز تعبيرر مریکنرد گاهی از آن بره دوران
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کودکی تعبير میکند ،وی در این سروده زن و یا مادر (وطن) را خطاب قرار میدهرد و
سختیها و گرفتاری هایی که وطنش را در سال های متمادی تهدید میکرده است به یاد
می آورد او در بخشی از این سروده از روزگار گذشته و طالیی وطن به دوران کرودکی
خویش که مملوّ از شادی ،نشاط ،سرور و به دور از هر گونه گرفتاری ،برال و مصريبت
بوده است تعبير میکند و میگوید:
(دیوان ،ج ،2ص )00

(دوران کودکی ام دست نایافتنی است ،دلتنگ بازیهایش شده ام ،به قصههای شريرین
شبانهاش عشق میورزم ،امروز آن عشق و عالقه ،شور و نشاط با من بيگانه است.)...
دیگر گاه از آن به آغوش مادر تعبير میکند که امنترین مأوای کرودکی اسرت کره
دارای آرزوهای بلند است و دامن مادر (وطن) را خواستگاه و نقطه آغاز و یرا سرکوی
پرتاب به سوی اهدافی می دانرد کره پيرامرون روح انسرانيت در ارکرت اسرت ،وی از
آینده ای که هرگونه خدشه ای به آرمانهای وا ی انسانی وارد کند میترسد ،زیرا بر این
باور است کسانی که از این هردف آرمرانی و اساسری فاصرله بگيرنرد ،در هرر مقرام و
مرتبهای که باشند به انسانيت و بشریت خيانت میکنند و در زمرره زیانکاراننرد .شراعر
هرچند که از قضا و قدر ،مرگ ،استبداد و استعمار گالیه دارد و ااساس میشرود روح
یأس و نا اميدی گاهی بر او سایه میافکند ،اما ناگهان در درون او روح اميد نشأت می-
گيرد که نوید بخش قيام و ارکت مردم و مصرلحان جامعره اسرت و درون مرتالطم و
آشفتهی خود را با صوت و لحن مادر که نَفَسی پيامبر گونه دارد ،آرام مریسرازد .زیررا
یقين دارد که دم او بر روح و روان تک تک فرزندانش اثر خواهد گذاشت.

(دیوان ،2330 ،ج ،2ص .)03

(دلتنگ مادر پاک و نيکوکارم شده ام ،که مرا از عذاب آخرت و عذاب آتش و آنچره را
که برای کافران ،سارقان و بزهکاران آماده شده است ،بيم میداد ...شب در آغوش مادرم
میخوابيدم و در خواب خود رویای آیندهی بشر ،چيرگی قضا و قدر و مرگ که زندگی
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را در هم میکوبد ،میدیدم .و همچنين در خواب رؤیرای سرندباد [کره بررای آزادی و
سربلندی سختی های زیادی را متحمّل شد و با صبر و اوصله بر همره ی آنهرا چيرره
گشت] و طوفان انقالب و آن غول واشتناک [استبداد و استعمار] که در قصر عصيان و
سرکشی لميده است ،را می بينم و از این روی از روی رعب و واشت فریاد میکشم و
اال آنکه مادرم با لحن و کالم پيامبر گونهاش مرا صدا میزند و به من اميد میدهد).
 -1-1غم و جهان درونی شاعر
ازن و اندوه یکی از ویژگیها و نشانه های مهم در تجربه شعری صالح عبدالصبور بره
اساب میآید به گونهای که باع

گشته تا عزّ الدین اسماعيل در باره وی چنين بگوید:

« چه بسا عبد الصبور در ميان شعرای معاصر کسی باشد که بيشتر از همه دربراره خرزن
سخن گفته است» (اسماعيل به نقل از مصطفی علی عشا ،1553 ،ص .)125
شاعران معاصر زن را سرچشمه فکری خود قرار میدهند تا در به ی توصيف یرا
مخاطب قراردادن آن ،ااساسات سرکوب شده شخصی و درونی شان چون دلواپسی ها
و غم های خود را به تصویر کشند (عيد ،1559،ص .) 141غمهای درونی شراعران ابعراد،
ابتدا و انتهای آن شناخته و درک نمیشود زیرا اندوه درونی شاعر در مورد اادثه و یرا
فاجعه ی زود گذری نيست که با تمام شدن آنها این غم و اندوه ها هرم برطررف و یرا
فراموش شوند ،غم شاعر ریشه در غربت و تنهایی او در جامعه دارد که فقط خود شاعر
آن را درک میکند .صالح عبدالصبور یکی از این شاعران معاصرر اسرت کره از فقردان
خوشی در ميان جامعه مینالد و بود و نبود دوستان را یکسران مریدانرد و ایرن مسرئله
باع

می شود که وی به درون خود پناه ببرد و به مناجات با آن بپردازد .در این مناجات

زن را خطاب قرار می دهد و او تنها مونس و همدم شاعر است که قادر است او را باور
کند ،دردش را بشناسد و دریابد که درد شاعر هم ان غربرت و تنهرایی او در جامعرهای
است که افراد آن اقبالی به افکار ،اندیشه و آرمانهای شاعر ندارند .و از این رو بنرا بره
اعتقاد شاعر در جاده ی زندگی سرگشته و ايرانند و هيچ گونه تالشی بررای رهرایی از
این یکنواختی ،ایستایی و گاه ارکت به سوی عقرب از خرود نشران نمری دهنرد و در
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زندگی آن ها آثاری از خشم و غضب و تاختن بر این گونه زندگی دیده نمیشود ،زیررا
که قهقه های ناشی از جهل و نادانی آنان را سرگرم و مست کرده است.

(عبدالصبور 2330،م ،ج ،2ص .)0

ای محبوب من ،به منزل کوچکم بر میگردم [به درون خود فررو مریروم] ،و افکرار و
اندیشههایم [که زایندهی ازن و اندوه است] خواب را از چشمانم میربایرد ،زیررا کره
دائم در این جامعه انسرانها سرگشرته و ايراننرد و از سرگشرتگی خرامران خرامران راه
می روند ،پژواک صدای آنها در ایستایی ،رکود و جمود آنهرا در فضرا پيچيرده اسرت،
گویی اینکه آنها گریه میکنند ...و آن ها خنده هایی از سر جهالت و نادانی سر میدهند
و اال آنکه راه زندگی آن ها از صدای تؤام با خشم و غضب و تراختن برر ایرن گونره
زندگی خالی است.

از دیگر د یل رنج و عذاب و غربت شاعر آن است که جامعه برای مقام و منزلرت
او نه تنها ارزشی قایل نيست بلکه آن را نشناخته است و بره نقرش و وظيفرهی شراعر
آگاهی و اطالعی ندارد .در این مجال نيز سنگ صبور شاعر زن اسرت ،وی بره او پنراه
می برد و درد و غم خود را که ناشی از بی تفاوتی افراد جامعه نسبت به اوست ،برایش
بازگو میکند و خود را در ميان افراد این جامعه مردهای تلقّی میکند که تمرام اهرداف،
افکار و اندیشه های او به همراه جسم و جانش در اال افول و نابودی است .گو اینکره
شاعر با دستانش کفنهایی را برای دفن این اندیشهها مهيّا میکنرد و بره شرغل نجراری
روی میآورد تا بتواند تابوتی برای امل آنها به قبرستان بسازد.

(دیوان ،ج ،2صص )02- 05

ای محبوبم ،من مریضم ،بازویم شکسته ،و قلبم به سختی در قفسه سرينه مریتپرد [گرو
اینکه آخرین لحظات عمرم است] و من با دستانم تکه تکههای کفنم را آماده میکرنم و
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تابوتم را میسازم .زمان آن رسيده که این غریبه به استقبال مررگ بررود و ایرن کشرتی
طوفان زده [نفس شاعر] در ساالی کوچک [قبر] آرام گيرد.
 -1زن و اجتماع
ویل دورانت در جلد اول کتاب «خالصه داستان تمردن» بعرد از اینکره جایگراه زن در
استقرار نظام کشاورزی را بيان و نقش او را در دوران شکار و ايات چوپانی ر قبرل از
کشاورزی ر بازگو می کند به بزرگترین اکتشاف زن که همان پی بردن بره ااصرلخيزی
خاک است اشاره میکند و میگوید « :در کنار این همه کارها ،کانون خانواده را نيرز زن
به وجود میآورد و آداب اجتماعی که بنيان خودشناسی و محور مدنيت است را به مرد
تعليم داد» ( هيجی و کار ،2902 ،ص .)53
یکی از ویژگیهای شعر معاصر  ،گرایش به مضامين اجتماعی اسرت کره در ادبيرات
معاصر عرب نمود فراوان دارد .برخی از شاعران معاصرر عررب را مریتروان شراعران
انقالبی رر اجتماعی ناميد .عبدالصبور نيز نسبت به مسائل اجتماع بری تفراوت نيسرت.
دغدغه عبدالصبور تنها شخصی نيست بلکه مسائل اجتماعی را نيز در بر میگيرد .از این
رو وی به انتقاد از عيوب جامعه می پردازد و خود را در قبال جامعه مسئول دانسته و به
رسالت شاعر بسيار توجه نموده است.
با توجه به اینکه صالح عبد الصبور اعتقاد دارد «شاعری روشرنفکر کره اکمرت و
شعر را بخوبی می داند ،توانا ترین مردم دربارور کردن ايات و بنای آینده است و او نه
تنها رمز آیندهی درخشان و بالنده می باشد ،بلکه رمز انسان نمونه ای است که با تالش،
پشتکار و قدرت در دست گرفتن سرنوشت خود ،میتواند زنردگی و آینرده را بسرازد»
(روشنفکر ،2900 ،ص  .)23بر این اساس شاعر مصلح و پيامبری است که اولين چيزی که
در زمينه مسائل اجتماعی بيشتر به آن می پردازد ،فقر و فاصله طبقاتی ميان افراد جامعره
است .وی آن را نتيجه و ااصل بی عدالتی های مختلف در اجتماع مریدانرد کره برين
انسانها فرسنگها فاصله انداخته است تا جایی که دستهای از گرسنگی و بيچرارگی از
پای در میآیند و مال و ثروت قادر نيست گروه دیگرر را اقنراع کنرد از ایرن رو بررای
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ارضای درون و خواهش های نفسانی خود بيشتر به امور زائد و پوچ که راه به ناکجا آباد
دارد میپردازند .او برای به تصویر کشيدن این مضمون و مفهروم ،زن را مرورد خطراب
قرار می دهد و از فاصلهی طبقاتی موجود در جامعه مینالد فاصلهی طو نی که چونران
دریایی عميق و صحرایی خشک و وسيع ،اتصال بين دو ساال و کناره را غيرر ممکرن
میسازد:

(عبدالصبور 2330 ،م ،ج ،2صص .)64-60

(همسایهام ریسمانی از نغمههای دلکش و دلنشين را از بالکن خانهاش گسترانيد ،نغمه-
ای چون آتش ،نغمهای که آرامش را از قلبم میرباید ،ای همسایه ،ميان ما دریایی عميق
است ،دریایی واتشناک و ژرف از عجز و ناتوانی ،من از جماعت دزدان دریایی نيستم
و دریا نوردی را نمی دانم ،ای همسایه بين ما هفت بيابان است ،تو در قصری بلنرد برر
بستری از اریر میخوابی ،و از درون خستهی خرود ،برا آینره و مرواریردها و عطرهرا
محافظت میکنی)
عبد الصبور در ادامه همچنين زن را مورد خطاب قررار مریدهرد و برر ایرن عقيرده
پافشاری می کند که رعایت عدالت و اق و اقوق دیگران باع

میشود ظلمت فاصله

بين انسانها از هم دریده شود و نوری مالیم که اميد و انتظار همه مصلحان و دلسروزان
جامعه است و اجتماع را روشن و منور میکند ،طلوع کند.
(همان ،صص )60- 66

( پس ای همسایه بر بيچارگان لبخند بزن ،و با صدای دلنشينت در هر فضا و مکانی آواز
سر ده ،و هرگاه در دل تاریکی شب چراغی نور افشانی کرد ،بدان که روغن انرژی زای
این چراغ نور چشم من و تمام دوستان من [مصلحان و نيکوکاران] میباشد)
دومين ضعف اجتماع که شاعر آن را با خطاب قرار دادن زن بره انتقراد از آن مری-
پردازد ،نبود ارتباط کالمی بين انسان معاصر است که باع

تفرقه و از بين رفتن اتحراد
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و یگانگی شده است زیرا که عشق در ميان آنها جایگراه واقعری و اقيقری خرود را از
دست داده و در ايطهی رابطه های جسمانی ،مادّی و هوا و هوسهای نفسانی محدود
شده و خالصه شده است (عبراس 2350 ،م ،ص  .)246شاعر به خوبی این درد را شرناخته
است که معلول و نتيجه ی آن چيزی جز هرج و مرج ،بی نظمی ،فقدان محبّرت ،تفرقره،
انحصار عشق به روابط جسمانی و فرامروش شردن ارزش و جایگراه عشرق اقيقری و
واقعی چيز دیگری در جامعه نيست.

(ج ،2صص  115و)112

( ای دوست من ،عشق در روزگار پيشرين ،در مقابرل نظرم و قرانون سرر تسرليم فررو
میآورد« ،و در آن زمان عشق عبارت بود از :نگاهی ،لبخندی ،سالمی ،کالمری و وعرده
دیداری و در نهایت به وصال میانجاميد» ،اما امروزه  ...عجب روزگار عجيبری اسرت،
عاشقان به وصال و دیدار می رسند ،قبل از اینکه معنای عشق را دریابنرد ،ای معشروق
من ،فراموش نکن که ما نيز به مانند عاشقان امروزی هستيم)
به طور خالصه صالح عبد الصبور در طول زندگی خود اشعار اجتماعی و انتقرادی
زیادی سروده است .بسياری از اشعار او نمایانگر اوضاع و ااوال ملت عرب در روزگار
گذشته است .اشعار اجتماعی صالح عبد الصربور بيشرتر مربروط بره دوره ميران سرالی
اوست .در این برهه است که به طور کلی در قبال سرنوشت انسانيت و به طور ویژه از
مشکالت عرب هارنج میبرد .فقر و تهيدستی بزرگتررین مشرکل و درد جامعره آن روز
بود که بيش از همه عبدالصبور را آزار میداد .زیرا چنان کهاو در «ايراتی فری الشرعر»
میگوید :زمانی که اولين سرودههایم در دوره نوجوانی [ 20سالگی] را جمع کردم تنهرا
یک قصيده اجتماعی داشت و بقيه تراوشات رواری دوره نوجروانی برود (عبرد الصربور

 ،2330ج ،9صص  65ر .)60
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 -1زن و سیاست
زن گاهی در شعر شاعران معاصرعرب ،نماد وطن است .عبدالصبور هم که تمام دغدغه
وی ،سرزمينش است ،از این مسئله مهم چشم پوشی نکرده است و از زن به عنوان نماد
وطن بهره جسته است تا اندیشهها ی سياسی خود را که برر پایره قرانونگرایری اسرتوار
است ،بيان کند .از نگاه وی نادیده گرفتن قانون منجر به ظهور ظلم و سرتم ،اسرتقرار و
توسعه آن می شود که یکی از ثمرات آن یأس و نااميدی عمومی است.
شاعر در نمایشنامهی «ليلی و مجنون» کره آرا و اندیشرههرای سياسری ،اجتمراعی و
فرهنگی خود را بيان نموده است ،بر دیدگاه فوق پافشاری میکند .وی برای تبيين ایرن
معنا و مفهوم «سعيد» را در نماد مصلحانی آورده است که افرادی عقرل گررا هسرتند و
دغدغه و هم و غم آنها برپایی قانون ،زدودن فقر از پيکرهی جامعه و ترسريم کننردهی
آینده ای درخشان برای هموطنان و مردمان سرزمين خود است .که بدون شرک تحقرق
این امر نه تنها نياز به صبر ،پشتکار ،فکر و اندیشه ،دل نبستن به بسياری از امور مادی و
معمولی زندگی دارد ،بلکه برنامه ریزی و رسيدن به این آرمان بلند به زمران کرافی نيرز
نياز دارد که به یقين بيشتر توده مردم توانایی و ظرفيت درک آن را ندارند.

(عبدالصبور ،2330 ،ج ،1ص )503

(ليلی [میگوید] :چرا به آینده اميد و ایمان نداری؟
سعيد :در کشوری که قانون در آن اکم فرما نيست ،مردم بی دليل جرم مرتکرب مری-
شوند ،آینده ای وجود ندارد در کشوری که فقر در پيکرهی آن میخزد آنچنان که اژدها
در دل شنزار میخزد .آینده ای وجود ندارد در کشوری که زن برای لقمه نانی به فسراد
روی میآورد...آینده ای وجود ندارد)
شاعر زن [ليلی] را نماد وطنش (توده مردم) قرار می دهد که اغلب در پی بررآوردن
امور مادی و معمولی زندگی روز مره خود هستند و به ظاهر زندگی توجه دارند و ازآن
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رو که نگاه آن ها به زندگی معمولی و سطحی است بيشتر برای برآوردن خواهشهرای
جسمی ،مادی و زودگذر خود تالش میکنند .دید آنها به زندگی لحظهای است و کمتر
برای آینده ای روشن و مملو از سعادت و خوشبختی ،فکر و اندیشه تالش میکننرد و
اغلب عقل و اندیشه در درون آن ها جای خود را به ااساسات زودگرذر داده اسرت .در
این داستان ليلی که نماد توده ی مردم وطن است رمز بقای آینده را در ارتباط جسمانی
با معشوق خود [سعيد] میداند .در نگاه سعيد ،با نبود قانون و نياز فقرا به یک لقمه نان
و تبدیل شدن زن به کا ی فحشا عمالا آیندهای وجود ندارد .اما در نظر ليلری آینرده در
توليد نسل است امری که چه قانون باشد و چه نباشد ،محقق میگردد .محررّک سرعيد
عقل و اندیشه و تفکر وی است اما محرک ليلی جسم او و ااساسات سرکش اوسرت.
یکی را فکر به ارکت در می آورد و دیگری را جسم ،در نتيجره انگيرزه آنهرا برا هرم
متفاوت است.

(عبدالصبور ،2330 ،ج ،1ص .)531

(ليلی :سعيد ،جسم من تو را می خواهد همچنان که خاک خواستار رویش است ،جسم
من تو را میخواهد همچنان که آتش مشتاق شعلهور شدن است ،سعيد :اگرر خراموش
شد چه؟ ليلی :دوباره شعلهور میگردد .سعيد :آتش ناپاک جز ناپراکی نتيجرهای نردارد،
ليلی :و نوزادان چه میشوند...؟ [ازدیاد نسل چه میشود] ،سعيد :آتش ناپراک از مرادرم
هفت بچهی ناپاک به جای گذاشت).
ليلی وقتی در می یابد که خط و مشی و راه و طریق سرعيد برا او متفراوت اسرت و
نمی تواند با تحریک ،و تشویق او را به دام امور مادی و جسمی بکشراند از او نرا اميرد
می شود و دلشکسته از سعيد آرزوی مرگ میکند:
(عبدالصبور ،2330 ،ج ،1ص )539

«ليلی :آه! متأسفم  ،...تو خراب و ویران گشتهای ،بهبود پيدا نمیکنی مگر اینکه در دیوار
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سياه و تيره ی ویرانه ات به گمراهی ات ادامه دهی ،وا اسفاه ،دوست دارم بميرم ،دوست
دارم بميرم».
اما سعيد بازهم ليلی را فراموش نمیکند و با اینکه از یک طرف میداند ليلی دوست
ندارد با او باشد و از طرف دیگر دوستانش (اسان و زیاد) از وی میخواهنرد ليلری را
فراموش کند به آنان جواب رد داده و در نيت آزاد کردن و رهانيدن ليلی از دام هوسها
و مشکالت است.

(دیوان ،2335 ،ج ،1صص 053

)025

سعيد :ليلی قصد دارد مرا به شهر زندهها ببرد (مراد توده مردم)  /ولی من جز در ساال
دور افتاده نمیتوانم بمانم  /در آنجا (شهر زنده ها) قبر من است ،زیبرایی پوشرالی ام و
خانه های خيالی ام آنجاست  /ليلی مردی را میخواهد که به او تکيه کند /در االی که
من [همانند] تکه هيزمی بی ارزش بر روی آب راکد هستم.
اسان :سعيد! قصد داری او را فرامو کنی؟ /سعيد :انسان نيت خير را فراموش نمیکند/.
اسان :سعی کن ليلی را فراموش کنی /.سعيد نمیخواهم فراموشش کرنم /بلکره مری-
خواهم او را همانند زندگی ام برای آینده زنده گردانم /مانند زنردگی ام بررای آزادی و
عدالت.
بعد از نا اميد شدن ليلی از سعيد ،شعله کشش خواستههای نفسرانی و مرادی درون
ليلی فروکش نمیکند ،بلکه او برای برآوردن آن در انتظار فرد و یا فرصتی دیگر اسرت
که ناگاه با «اسام» که به عنوان جاسوس در شهر و دیار ليلی زندگی میکند آشنا می-
شود .او که نماد استعمار ،اکومت و یا افراد سود جو و فرصت طلرب اسرت برا بهرره
گيری از این دیدگاه سطحی ليلی (مرردم) ،برا دادن وعردههرای مختلرف و دروغرين و
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برآوردن خواستههای مادی او ،ليلی را به دام خود میاندازد .اسان ایرن موضروع را در
االيکه از ماهيت خبي

اسام پرده بر میدارد به سعيد میگوید:

(همان ،ج ،1ص)021

اسان :سعيد! ليلی در این روزها به اسام متمایل شده است /و اسام میداند چگونه
ااساس زنها را با سخنان شيرین (چرب زبانی) برانگيزد.
سعيد (مصلح و روشنفکر) از این ماجرا با خبر میشود وزمانی که در خانه اسام با
آن وضعيت ليلی بر او وارد میشود :سخت بر ليلی خرده میگيرد و نقشه شوم و آثار و
نتایج آن را که جز خيانت ،ظلم و ستم و از دست رفتن تمام هویت ليلی (مردم وطرن)
چيز دیگری نيست برای ليلی بازگو میکند:

(دیوان ،2330 ،ج ،1صص 090ر )045

«ليلی (در االيکه دنبال لباسهای خود میگردد) میخواهم بيرون بروم /.سعيد :کمی
صبر کن ،زیرا من میخواهم بدانم  /ليلی :چه چيز را می خواهی بدانی؟  /صحنه
سنگينتر از آن است که شرح داده شود /اتاق ،زنی نيمه عریان با موهای باز /سعيد:
بيچاره [آن] جاسوس تو را فریب داد  /سعيد :ليلی آیا اسام به تو دست درازی کرده
است؟  /ليلی :تاکنون در سينهام مهر او بوده (به او عالقه داشتم)  /سعيد :آیا به تو
تجاوز کرد ،بيچاره؟  /ليلی :مانند کودکی بر روی سينه-ام خوابيد / ...در کنارم خوابيد و
به او بخشش کردم  /به من عطا کرد ،من هم به او عطا کردم  /سعيد :او را دوست
داری؟ .ليلی :اسام سوگند خورد که با من ازدواج کند»
در پرده پایانی نمایشنامه ليلری متوجره مریشرود کره راه و مرنش «سرعيد» درسرت
و بر اق بوده و وی در اندیشرهی وطنری بروده اسرت کره هویرت و شخصريت خرود
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را از هر آنچه که این عنصر گرانبها را خدشرهدار مریکنرد افرظ کنرد .ولری ليلری برا
سررطحی نگررری و عرردم درک درسررت معنرری عشررق ،عالقرره و محبّررت و بررا روی
آوردن برره امررور مررادّی ،معمررولی و گرراه برری ارزش در مسرريری ارکررت مرریکنررد کرره
سررعيد چنررين شرمسرراری را برررای او پرريش بينرری مرریکرررد (یعنرری آینررده ای بسرريار
تاریرک) .وی همچنررين در صرردد اسرت ليلرری (ترروده ی مرردم) را همررراه و هررم قرردم
خررود سررازد تررا چررراغ فکررر و اندیشرره ،صرربر و پایررداری ،ارکررت ،پشررتکار ،برنامرره
ریررزی ،داشررتن آرمانهررای بلنررد و ارزشررمند ،پرهيررز از سررطحی نگررری و  ...را در
درون خررود روشررن سررازد و در یابررد کرره نرره تنهررا سررعيد عاشررق اقيقرری و واقعرری
اوست و در راه پایبنر دی بره ایرن عشرق و عالقره از هرر گونره کوشرش و تالشری در
طررول زنرردگی و عمررر خررود فروگررذار نکرررده اسررت .بلکرره سررعادت ،خوشرربختی،
آرامررش ،پيشرررفت و دسررتيابی برره تمررام اهررداف ارزشررمند و متعررالی در گرررو عرردم
وابستگی به دیگران ر استعمار و ایادی آن ر است.

(عبد الصبور ،2330 ،ج ،1صص )042-045

«سعيد :آه !چه کابوسی ! لکّه ی ننگين و زشتی سر تا پایم را پوشانده اسرت  /پرس مرن
اکنون فرو ریختم  /در االت سردی تمام اجزای بدنم از هم در اال جدا شدن اسرت،
آنچنان که بهمن با جدا شدن از کوه تکه تکه میشود  /ليلری ..مرادرم  ..مرادرم  ...نرور
(واقعيتِ خيانتِ استعمار) را دریاب  /نورِ این چراغ را در دل خود فروزان کرن  /سررم
گيج میرود  /وای ! مادرم  . .ليلی  ..ليلی/
( سعيد بی هوش می شود و ليلی فریاد زنان به سوی او می شتابد)  /و ليلی مریگویرد:
محبوب من سعيد سعيد».
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معانی و مفاهيم نمایشنامه فوق را در نمایشنامه «األمير تنتظر» نيز میبينريم .شراعر،
در این نمایشنامه نيز نظاره گرکشوری است که عرصه چاپلوسان ،عاشرقان دروغ گرو و
منافقان شده است .و هرکدام به شيوه ای میکوشند تا وطرن را درخرواب غفلرت فررو
ببرند .وی «األميرة» را نماد وطن و «قرندل» را نماد نيروهای خيرر و «سرمندل» را نمراد
نيروهای شر قرار داده است (االوی2334 ،م ،صص  .)214-299ترا افکرار و اندیشرههرای
شاعر را در راستای مفاهيم فوق به تصویر بکشند .در ایرن نمایشرنامه ماننرد نمایشرنامه
«ليلی و مجنون» ،هرچند صبر شاعر در مقابل این همه نفاق تمام شرده اسرت و سرالح
خود را بر می کشد تا به وسيله آن ،عاشقان دروغ گو را بکشد ،اما به تغيير و تحول اميد
دارد و از این روست که از معشوق (وطن) میخواهد بزرگوار و با منش زندگی کند تا
شجاعان خدمتکار وی شوند.

(همان ،ص .)422

«شاهزاده  :تو کی هستی؟ /سمندل  :هيچ کس مثل تو مرا نمیشناسد /شاهزاده :چه چيز
امشبتو را آورده است .؟ /سمندل  :قلبی که به دنبال سينه ای میگردد [تا در آن آرام
گيرد]( /این سخنان را سر هم کردی تا مرا ببينی ،مانند اباب در کلمات میدمی ،تا
اینکه خوش آب و رنگ گرددند) /سمندل :این صدای من نيست بلکه صدای عشق
است».
قرندل که نماد نيروی خير است بعد از اینکه وارد میشود و سمندل را میکشرد رو
به شاهزاده و دیگر زنان میکند و میگوید:

(همان ،صص )490-493

( ای زن و ای شاهزاده ،بانو و شاهزاده باش ،پا در کفش خواری و ذلّت نگذاریرد ،و در
دام مردی از خاک نيفتيد ،هر چه میخواهد باشد ،گوشت یا پيه ،قروی یرا آواره ،تمرام
جنگجویان شجاع ،که چشم انداز خود را در چشم تو میبينند /باید خدمتکار تو باشند
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نه عاشق ،یا عاشق تو باشند نه معشوقين تو)
 -1زن و عرفان
تاریخ جایگاه معنوی زن و برخورداریوی ازمقام آسمانی به قبل از عصر کشراورزی برر
میگردد و نسبت به مقام زیبائی و مادی او قدمت بيشتری دارد« .زن در آغراز اسرتقرار
عصر کشاورزی از لحاظ اقتصادی و مادّی بارز شده و مقامهای دنيوی را بر مقرامهرای
آسمانی خود که در ادوار پيش از آن به نام «مادرِ خدا» داشرته ،افرزود» ( هيجری و کرار،

 ،2902ص.)05
در زبان عرفا و شاعران عرفانی ،الفاظ در معنی وضعی خود کاربرد ندارند بلکره در
معنی ثانوی بکار میروند .لفظ زن نيز از این امر مستثنی نبوده است .بنرابراین از معنری
اصلی خود ر توصيف جسمانی ر عدول کرده و در معنی ثانوی ر عشق عرفانی ر بکرار
میرود .صالح عبد الصبور در برخی از اشعارش ،اسّ صوفيانه را بکارگرفته است .ترا
از خالل آن اتحاد و یگانگی با ذات الهی را تعبيرکند (نجيب تالوی و دیگرران 2336،م ،ص

 .)105در شعر زیر معشوقه نمادی برای اقيقت الهی است که عاشق به آن چشم دوخته
است و هرچه از این ذات و اقيقت فاصله میگيرد ،برای وصال با او مشتاق تراست تا
با آن ذوب و یکی شود.

(صالح عبد الصبور ،2330 ،ج ،2ص )219

فيروزه ،ای سبز چشم ،ای عشق من ،چرا از این وضعيت خشنود نيستی؟ گویرا قضرا و
قدر پای بر ما گذاشته و مثل اینکه غربت ميقات و ميعادی است که نراگزیر بایرد آن را
پيمود تا اینکه ساليانی دور و دراز در بيابانی بیآب و علف زندگی کنيم [گرذران عمرر
در این دنيا] و چارهای نيست که بتهای دروغين را بپرستيم [مرراد جرذب مادیرات و
جسم و تن شدن است] .و با قلب خود بر روی صحرای شوق و اشتياق در االيکه این
صحرا بسيار گسترده و وسيع است ،آهسته آهسته گام برداریم و اال آنکه قلب ما غرق
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در عشق و مهر و محبت است.
عبدالصبور در اشعار عرفانی خود ،از سختیهای راه عشق نيرز سرخن گفتره اسرت.
شاعر در چنين اشعاری معشوق الهی را در قالب یک زن بره تصویرکشريده اسرت و از
سختیهای وصالش سخن به ميان میآورد .مدعی است که عشق ،محردود بره زمران و
مکان خاصی نيست و هر آن کس که در دام آن افتاد جرم باید به سختیهای راه عشق
تن دردهد تا به عشق خالص و مبرا از هرر گ ونره تردیرد ر عشرق الهری ر دسرت یابرد
(الحاوی 2306 ،م ،صص .)243-205وی در قطعهی زیر که تعریضی بره االرت نفسرانی و
درونی خود دارد ویژگی مذکور را به تصویر میکشد و بر این امرر تأکيرد مریکنرد کره
بيشتر عمر خود را در راه وصال معشوق با تحمل سختیها و گرفتاریهرا کره آن را در
قالب شبهای تؤام با درد و اندوه بيان میکند ،گذرانده است .وی با به تصرویر کشريدن
اعضای بدنش چون لب ،قلب ،چشم و اظهار اا ت مختلف هرر کردام از آنهرا سرعی
میکند عالوه بر اظهار تحمل سختی ها ،بالها و مصائب عشق ،عالقرهی وافررش را بره
وصال محبوب که با قرار گرفتن او در این دنيا و فاصله افتادن برين آن دو ایجراد شرده
بيان کند.

(عبد الصبور2330 ،م ،ج ،2ص)214

«( ای فيروزه در سایه سار تاریکی شب عمر را سپری نمودم و ایام گرسنگی را در خانه
ای پشت سر گذاشتم و روزگارانی را که آبستن بال و مصيبتها یا افکراری مختلرف و
متفاوت بود را سپری نمودم ،و با گلویی گرفتره قطراتری از جرام شرراب نوشريدم .ای
معشوق من چه بسا لبانی قرمز فام ،و قلبی که آثار تيرگیِ غل و زنجير بر آن افتاده است
و چشمی که در روح و درون من به جستجوی رمرز و رازیسرت یعنری در جسرتجوی
گنجی پنهان شده در سينه من است تا اینکه آن را بر مال سازد یا اینکره در آتشری کره
شعله ور است به آتش بکشد در االيکه در شعلهی آن آتش روزگاران سرد و بی روح
بوده ،قرین و همراه من است)»
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عالوه بر این شاعر گاهی معشوقهاش (زن) را پرل ارتبراط برين خرود و خردا قررار
میدهد و از او می خواهد برای شفای درد هجران که در درون او ریشه دوانيده دعا کند
دردی که لحظه به لحظه بر شدّت دلتنگی ،غربت و تنهایی او میافزاید ترا جائيکره وی
دیگر قادر نيست لب بگشراید و سرخنی بگویرد .شردت آن انردوه جانکراه قلرب او را
شکسته و آثار درد از درون به جسم نيز سرایت کرده است ،بدین صورت که او را برای
هميشه در رختخوابی که جسم نحيف ،غر و کوچک او را در بر گرفته است ،اسرارت
گرفته است.

(همان ،ج ،2ص)50

« ای دوست من ،صبحت به شادکامی ،اگر در صبحگاهان ایرن پيرام از دوسرت در هرم
شکسته و مریض ااوالت به تو رسيد ،به درگاه خدای خود برای شفایش دعا کن ،و به
او اق بده او چگونه اميد داشته باشد سخنش را آراسته گرداند و اال آن کره درون او
سخت افسرده و دلتنگ است .پس قلب او شکسته است و جسرم او اسرير رختخرواب
کوچکش شده است».
در قصيده «سوناتا» شاعر بيان میکند که در این زمانهی پر اادثه و پرر درد و رنرج
تنها اميدش به معشوقش است ،از ایرن رو وی نره تنهرا زن را موجرودی آرام بخرش و
مقدّس می داند ،بلکه اظهار می دارد اگرچه او در روزگار و مکانی زنردگی مریکنرد کره
امور مادی که از دیدگاه شاعر بسيار بی خاصيّت و بی ارزش است او را محاصره کرده
است .اما او از هدف اصلی اش که ارتباط با معشوق و وصال است غافل نمانرده و برا
نزدیک شدن به معشوق و اظهار ارادت خود به او در اندیشهی تحقق این وصال است.

(دیوان ،2330 ،ج،2ص )49
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(ای افسونگر من! در عصر تو را دیدار کردم ،و در شلوغی کودن سخت و شدید و زیاد
از هم جدا نگشتيم ،ای افسونگر من ،پيراهنت را بوسيدم ،چررا کره ترو تنهرا اميرد مرن
هستی)
از بررسی دیدگاه صالح عبد الصبور در باره انسان (زن و مرد) میتروان فهميرد کره
دیدگاه صالح نسبت به زن دیدگاه انسانی است .باید به این نکته اشاره کرد کره اعتقراد
صالح عبد الصبور بر این است کره تجربره شرعری برر محرور انسران مریچرخرد و از
ااساسات ،افکار و و دیدگاه های انسان تعبير میکند و در تالش است تا پيروزی ها و
شکست های انسان و رابطه او با هستی و ايات را به تصویر بکشد .پرس انسران نرزد
صالح عبد الصبور عنصری است که شاعر در صدد کشف جنبره هرای مختلرف وجرود
اوست (علی عشا 1553 ،م ،صص  230و « .)233عبرد الصربور در پری کشرف یرک الگروی
انسانی بوده است که از بند اس ارت و یوغ بردگی کامال آزاد و هدف آن سير بره سروی
خدا باشد (همان ،ص .)122
 -6زن وطبیعت
از منظر نقد اسطورهای ر که به تحليل و بررسی مفهوم اسطورهها در آثار ادبی میپردازد
ر زن و خاک در کنار نمادهائی مانند گياه و آب ،غالباا به عنوان کهن الگوهای زایرایی و
کانون باروری شناخته میشوند (گرین ،2956 ،صص.)260-269
در مورد زن و طبيعت و ارتباط وی با طبيعت باید گفت« :جوامع پيش از تراریخ در
جریان تحو تی که تحرت ترأثير گرذر از مرالره شرکار بره سروی کشراورزی از سرر
گذراندند ،از لحاظ فرهنگی نيز دگرگون شد .نظام جدید با خود معيارها و ویژگیهرای
تازه ای را به ارمغان آورد که عمالا با طبيعت و باروری که کمال مطلوب انسان در آغراز
عصر کشاورزی به شمار میرفت ،تجانس داشت .اندیشه مرذهبی انسران بره خصروص
خواستههای او از ماوراء الطبيعه به صورت تازهای تجلی یافت و در قالبهرای جدیرد
گنجانده شد[ .یکی از این قالبهرا زن برود کره انردامهای زنانرهاش از دیردگاه انسرانِ
عصرجدید نيرویی مافوق جنسيت را به نمرایش گذاشرت و شرکل انردامی زن کره بره
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«طبيعت» نزدیک است و خود به خود واجد ارزش سرمبوليک برر پایره کمرال طبيعرت
می باشد ،در مرکز توجه و ذهنيت انسان معاصر با استقرار نظام کشاورزی قرار گرفت و
بيش از پيش توجه او را به سوی خود جلب کرد .اندامهای زنانه به صورت شکلهرایی
زیبا جلوه گر شد که انسان عصر جدید ،چهار فصل از طبيعت را تمام و کمرال در آنهرا
میدید و تحسين میکرد .زن از این دیدگاه موجود کوچکی شرد از دنيرای برزرگ .بره
سخن دیگر مردمان آن عصر مؤمنانه ایمان آوردند که  :جهان نمودی است از تماميت و
کمال جنسی زن و هر گاه این کمال جنسی با روان زنانره نيرومنرد در جامعره بيراميزد،
سعادت و شادمانی جامعه بر مبنای نزدیکی به طبيعت قابل وصول میشرود» ( هيجری و

کار ،2902،ص .)02
صالح عبد الصبور ،از طبيعت به عنوان موضروعی جداگانره و بره طرور مفصرل در
اشعار خود سخن نگفته است .اما در به ی موضوعات شرعریش ،ازآن سرود جسرته
است .به کرارگيری عناصرر طبيعرت در اشرعار وی ،یابره صرورت نمراد اسرت .ماننرد
الصفصاف ،الجبل ،الشمس ...یا این که برای توصيف معشروقش از طبيعرت بهرره بررده
است.
شاعر گاهی با عشق و عالقهای ویژه طبيعت را در قالب معشوق به تصویر میکشرد
و با ذکر ميوهها و یا محصو تی که در هر فصل به دست میآید به فصلها و تغييررات
مختلف و زیباییهای آن اشاره میکند .عالوه بر ایرن شراعر واژههرا و کلمراتی را ذکرر
میکند که بيشتر رمز سر سبزی ،بالندگی و زایش هستند به نروعی زاینردگی و براروری
طبيعت و زن را گوشزد می کند و در نهایت بر این امر تأکيد میکنرد کره هرر گراه ایرن
ویژگی با روان نيرومند زنانه که منشأ عاطفه و ااساس رقيق است در آميزد جامعه بره
آرامش ،امنيت ،سعادت و شادمانی دست می یابد.

(همان ،ج ،2ص)65
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«(چهره معشوقم خيمه ای از نور است ،مویش همانند دشتی از گندم است ،گونهاش دو
نيمه از انار ،گردن معشوقم معدنی از مروارید ،سينههایش همانند دو جوجهی چند
روزه است ،و آغوشش دشتی از تاکستان و گلزار است ،زن بهشتی سرشار از سرسبزی
و بالندگی ،سالمتی و امنيت و آرامش است)»
البته به نظر می رسد در اینجا شاعر به توصيف وطن خود می پردازد و قصد دارد که
بگوید وط ن من سرزمينی با برکت است که درآن همه نعمتهرا یافرت مریشرود .زیررا
همچنان که اشاره شد زن با خاک در ااصلخيزی پيوندی دیرنه دارد و باید دانست کره
«در مراله کشاورزی آغازین ،مادر کبير (بانو ر خدا) بيش از ادوار گذشته مورد ااترام
و پرستش قرار گرفته است و اندامهای او بيش از گذشته در دیردگاه انسران عصرر نرو
پدید کشاورزی نماد رامت ،نعمت ،خلقت و باروری و به طور کلّی مظهرر نيروهرای
طبيعی و مافوق طبيعی شناخته شده است» ( هيجی ،2902 ،ص  .)50به نظر میرسرد کره
شاعر با این نمادهای اسطوره ای زن آشنایی داشته است چرا که بره گفتره صرالح عبرد
الصبور «من اصل موضوع و پيش زمينههای آن را از اسطوره اخذ میکنم و با توجه بره
تجربه [درونی] خود آن را بازسازی میکنم( »...عبد الصربور  ،2330،ج ،9ص )235کره ایرن
خصوصيت نه تنها در شعر صالح عبد الصبور بلکه در شعر شاعرانی چون بياتی و بدر
شاکر السياب که خود نوعی هنجار شکنی است ،دیده میشود (الموسی ،2332 ،صص –44

)01
و دیگر گاه عبد الصبور در قصایدی چون «ااالم الفارس القدیم» برا بره کرارگيری
پدیدههای طبيعی به بيان ایام شيرین گذشته می پردازد و اتحاد با طبيعت را رمز پيروزی
میداند که در سایه سار آن میتوان از تمام نعمت های مادی و معنوی وطن بهره برد:
(ج ،2ص)141

(اگرما مانند دو شاخه درخت بودم [اصل ما در یک زمين باشد] ،خورشيد رگهای ما
را با هم روح و جان میداد ،و شبنم صبحگاهان هر دوی ما را با هم سيراب میکند)
ولی شاعر در ادامه قصيده لب به شکوه و گالیه باز میکنرد و از دور شردن انسران
معاصر از طبيعت می نالد زیرا وی امروز به دامن امور و اشيایی پناه برده است که چهره
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بشر را مشوّه و معيوب ساخته است .بر این اساس شاعر طبيعت را موجودی مقردّس و
پاک می داند که به دليل فاصله گرفتن انسان از او گو اینکره (طبيعرت) در زمرانی دیگرر
بزرگ شده است و پليدیها و آلودگیهای روزگار که بشر بره آن گرفترار شرده اسرت
چهره او را مشوّه و معيوب نساخته است.
عبد الصبور انسان و طبيعت را دو شاخهی سرسبز و زیبا از یک ریشه مریدانرد کره
اگر انسان معاصر به اصل و ریشه ی خود براز گرردد و بررای رشرد و بالنردگی از آن،
قدرت و نيرو بگيرد سالمتی روح و روان خود را باز مییابد وآترش عشرق کره مظهرر
عالقه ،محبت ،دوستی ،صميميت و مایه جمرال و زیبرایی اسرت در درون او شرعله ور
میشود.

(ج ،2ص)140

«تو را پاک و صاف میبينم ای محبوب من ،گویا که تو خارج از [این] زمان بزرگ شده
ای ،زمانی که همدیگر را دیدار کردیم ،یقين کردم که ما از هم جدا هستيم ،و من بیپناه
و بیمکان خواهم ماند ،اگر عشق پاک تو مرا به سوی طهارت و پاکی براز نگردانرد ترا
اینکه عشق را که به مانند دو شاخهی یک درخت میباشد بشناسيم ... ،در ایرن هنگرام
دیگر از هم جدا نمیشویم ،و راه هر دوی ما یکی میشود [با هم متحد می شویم]».
 -1زن و آزادی
زن نماد باروری و پویایی است که نباید ارتباط آن را با آزادی نادیرده گرفرت .صرالح
عبد الصبور هم از این عنصر به عنوان رمزی برای آزادی استفاده کرده است.در آنجا که
صحبت از آزادی است شاعر از مفهوم زن استفاده کرده و برای فهماندن معنا و مفهروم
مورد نظر خود به وی پناه میبرد .او از دوران سختی و محنت به مخاض تعبير میکنرد
و میگوید دوران سختی (مخاض) به پایان رسيده و ا ن وقت تولد کودک و زیارت او
که مایهی آرامش قلب مادر می شود فرا رسيده است و چنين است کره شراعر برا تمرام
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سختی ها و مشقّات شب که نماد ظلم و سختی و دشمنی است ،مقابلره و مبرارزه کررده
است .او آن سختی ها را پشت سر گذاشته است و در انتظار تولد کودک آزادی است تا
آثار خير و برکت آن بر طبيعت و ساکنان آن سایه بگستراند.

(دیوان ،2330 ،ج ،2ص)21

( ای محبوب من ،در صبحگاهان دوباره متولد میشوم ،عيد خجستهی هر سپيده دم را
جشن می گيرم ،ساال دریا همچنان صدف و مروارید پرتاب میکند ،و ابرها پيوسته
میبارند ،درد زایمان زنان را به سوی بستر میکشاند ...و گل بر گونه های دختران
است)...
صالح در قسمت پایانی قصيده «الملک لک» به جایگاه آزادی و نقش آن در جامعره
می پردازد و پيوندی بين آزادی و آسمان برقرار میکند زیرا او بر ایرن براور اسرت کره
ستارگان آزادی با نور افشانی کردن زمين و جامعه آرامرش و امنيرت را بره سراکنان آن
هدیه میکنند .و در چنين جامعه ای برای هميشه آهنگ سعادت ،خوشبختی و شادی به
گوش میرسد ،چرا که زمام امور مردم و ااکميتشان به دست آزادی است و جامعه ای
که در چنين مسيری ارکت می کند بدون شک برای هميشه پاینده و بالنده خواهد بود.

ای محبوبم! من به آسمان نگاه میکنم .و اال آنکه از دریچهی طالیی و نورانی آن
تاریکی با به جریان در آمدن ستارگان به نور و روشنایی تبدیل میشود .و اال آنکه در
گونههای آسمان آرامش ،امنيت و سالمتی خود نمایی میکند .و زنگهای آسمان آواز
سرور و شادی سر می دهد و ای محبوبم در این اال است که من به خاطر زندگی،
زمين و وطن شاد میشوم .و ای آزادی بدین گونه تو بر زمين چون ااکمی اکم می-
رانی.
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 -1زن و نقش تربیتی و پرورشی
امروزه نقش مؤثر زنان در مقابله با تهاجم فرهنگی و پيشگيری از انحرافرات اجتمراعی
بر کسی پوشيده نيست زیرا زنان در فرهنگسازی بيشترین نقش را دارند.
در گذر تاریخ بشری هميشه نقش تربيتی زن مدّ نظر بوده است ،چررا کره قهرمانران
بزرگ را پرورش داده و نسل های انقالبی و تأثير گذار را در دامان خود پرورانده است.
صالح عبد الصبور هم از آنجا که دغدغه اجتماع و محيط اطراف خود را داشته از ایرن
موضوع غافل نمانده و با به گارگيری این عنصر انسان ساز به اشعار خود غنرا بخشريده
است .وی در بخشی از قصيدهی «

» بره نقرش مرادر (وطرن) در پررورش

فرزندان خود اشاره میکند .شاعر بر ایرن براور اسرت کره هرچنرد ،گراهی سرختیهرا،
گرفتاری ها ،بالها ،مصائب و بی ااترامیهای به مادر باع

آن مریشرود کره رنجرور و

خسته شود اما او را عنصری می داند که به فرزندان خود عشق میورزد و تالش میکند
در دامن خود به پرورش و تربيت کودکانی بپردازد که مایرهی افتخرار و سرر بلنردی او
باشند و باع

شوند که نه تنها نسل فعلی بلکه نسلهای آینده از خدمات آنها بهرهمند

شده و به دور از هرگونه ظلم و ستم ،بندگی و استعمار زندگی کنرد .از دیردگاه شراعر
«جمال عبد الناصر» یکی از این فرزندان است که در دامن مادری ر وطن ر پاک و مطهّر
که در درونش شعله ی آتش قيام و مبارزه فروزان بود پررورش یافرت ترا او نيرز چرون
شراره ای از آتش در دوران معاصر باشد که نه تنها جان و ظلم و ستم را بسوزاند بلکه
این شراره ها روشنی بخش راه دیگر فرزندان مادر ر وطن ر و آزاد مردان جهان باشند.

(ج ،2ص )949

(گویا که مصر مادر بخرواب رفتره اسرت ،ترا اینکره جروانی و رؤیرای کرودکیاش را
بازگرداند ،و گویا اینکه سوخته است ،...تا اینکه پاک شود و دوباره در شعلههای آترش
زاده شود ،و تو ای شرارهی تاریخ از درون آن خارج گردی ،تا از پارههای آتشش همره
چيز شعلهور گردد).
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در جای دیگر در قصيده «هجم التتار» شاعر با خطاب قرار دادن زن ،به نقش انسران
سازی و آگاه سازی وی و پرورش نسل های آینرده اشراره مریکنرد .او دوران کرودکی
(عزّت گذشته) را به یاد میآورد و با مادرش سخن میگوید و به او اميد میدهد که مرا
از بين نخواهيم رفت :أمّاه امّا نحنُ لرن نبيردَ (...دیروان ،2330 ،ج،2ص( )26ای مرادر ،مرا
هرگز از بين نخواهيم رفت )...و وظيفهی خطير او را به وی گوش زد میکند که نسرل
آینده را پرورش و به آنان اميد دهد که وطن از آن فرزندانش است در صورتی که آنران
برای به دست آوردن آزادی و رهایی از ظلم و ستم و اشغال کشورشان تالش کنند و با
راندن ضعف و سستی از خود برای ساختن دوباره وطن آماده و مهيا باشند.
(ج ،2ص.)25

(ای مادر :به بچه ها بگو ،...اگر روشنایی روز طلوع کند ميان خانرههرای ویرران مری-
گردیم ،و ویرانیهای تاتار را دوباره بنا میکنيم).
در اینجا شاعر زن را عنصری انسان ساز میداند که میتواند نسلی مبرارز و انقالبری
را پرورش دهد و این مهم جز به دست مادران امکانپذیر نيست و میتروان گفرت وی
زن را پيام رسان فرهنگ و انتقال دهندهی آن از نسلی به نسل دیگر نيز میداند.
نتیجهگیری
 -2اشعار صالح عبد الصبور دربرگيرنده توصيف ویژگیهای جسمانی زن نيست .بلکه
وی در ردیف آن دسته از شاعرانی است کره از آن بررای بيران اندیشرههرا و مضرامين
مختلف شعر خود مدد میجویند .به دیگر عبارت این واژه نرزد وی بره عنروان رمرز و
نمادی برای معنا و مفاهيمی است که شاعر بنا به مقتضيات مختلرف و گونراگون از آن
برای بيان اهداف مختلف سود برده است.
 -1در شعر صالازن عنصری نجات بخش و رهائی دهنده است و نره تنهرا پناهگراه و
مایه ی آرامش شاعر به هنگام هجوم درد ،رنج ،غرم و عرذاب اسرت ،بلکره وی ترداوم
ايات خود را مدیون او میداند.
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 -9عبد الصبور از جمله شاعران معاصر است که به شراعر ارزن شرهرت دارد ،از ایرن
روی از واژهی زن برای بيان دغدغهها و غمهای شخصی ،چه غم هائی که انسرانهرای
معمولی قادر به درک آن هستند و چه رنج هائی که انسان های خاص توانرایی درک آن
را دارند ،استفاده کرده است .و به دليرل اینکره بيشرتر مشرکالت وطرن و مردمرانش و
بسياری از مسائل و موضوعات اجتماعی مانند فقر ،فاصلهی طبقاتی ،جهل و نادانی و ...
را در خالل تصویر زن یا خطاب قرار دادن وی عرضه میکند بعيد نيسرت کره وی بره
غم های دستهی دوم توجه بيشتری دارد .زیرا در اقيقت شناخت ضعفها ،کاستیها و
بی درایتی اکومت ها و سردمدارانش و اداره کردن وطن و مملکتی که قردر و منزلرت
صاابان اصلی آن ر مردم ر را نادیده می گيرند ،در توان هر انسان و شاعری نيست ،کره
این امر یکی از شاخصها و جنبههای شعری این شاعر است.
 -4مهم ترین مسائل اجتمراعی کره در تصرویر زن خودنمرایی مریکنرد فقرر ،تفرقره و
دوگانگی ،عشق مادی و رواج اعمال ناپسند به جای فضایل پسندیده است.
 -0زن گاهی نماد وطن است ،عبد الصبور از این رمز بهره جسته است تا اندیشرههرای
سياسی خود را که همان قانون گرایی است بيان کند .از نگاه وی نادیده گررفتن قرانون
منجر بره ظهرور ظلرم و سرتم ،اسرتقرار و توسرعه آن مریشرود کره جملره ثمررات آن
نابسامانی های اجتماعی ،آیند مبهم و تاریک و یأس و نا اميدی عمومی است.
 -6وی زن را عنصری ايات بخش ،سازنده و آسمانی معرفی می کند و عشق بره او را
نماد عشق الهی و آسمانی قرار می دهد که تب و تراب وصرال بره آن او را نيرویری دو
چندان بخشيده است.
 -5عبد الصبور زن و طبيعت را به خدمت گرفته تا در آینه آن مسائل اجتماعی ،سياسی،
اقتصادی ،فرهنگی و  ...وطنش را منعکس کند.
 -0در پاره ای از سروده های عبد الصبور ،زن به عنصری جاویدان تبدیل میشود که فنرا
در آن راهی ندارد ،وی در مقابل سختی ها ،ظلم و ستم ،اقرد و کينره کره او را تهدیرد
می کند ،صبر و مقاومت می کند و در انتظار تولد کودک خود ،آزادی است کره نره تنهرا
مرهم زخم های اوست بلکه مایة تداوم زندگی اقيقی و جاودانگی هم وطنانش است.
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 -3تربيت صحيح مادر و نقش وی در ساخت و پرردازش شخصريت فرزنردان باعر
می شود روح زندگی توأم با آرامرش ،سرربلندی ،بصريرت ،آینرد روشرن ،اميرد بقرا و
جاودانگی در کالبد فرزندان وی ر شهروندان و هم وطنان شاعر ر دميده میشود.
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 االوی ،یوسف (2330م) ،ا سطورة فی الشعر العربی المعاصر ،بيروت ،دار اآلداب. الشابی ،اميد (1524م) ،الکائن والممکن فی قرراءة الشرعرالعربی المعاصرر ،بيرروت ،مرکرزدراسات الوادة العربية.
 عباس ،ااسان (2350م) ،اتجاهات الشعر العربری المعاصرر ،الطبعةة الثانيةة ،الکویرت ،عرالمالمعرفة.
 عبد الصبور ،صالح (2330م) ،اياتی فی الشعر ،بيروت ،دار العودة. عبد الصبور ،صالح (2330م) الدیوان ،بيروت ،دار العودة. عيد ،رجا (1559م) ،لغة الشعر (قراءة فری الشرعر العربری المعاصرر) ،دون طبرعٍ ،اسةندررةة،معارف باالسندررةة.
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 فریزر ،جيمز ،جرورج (2902ش) ،شراخة زرّیرن ،کراظم فيروزمنرد ،چراپ چهرارم ،تهرران،انتشارات آگاه.
 هيجی ،شهال و مهر انگيز کار ( 2902ش) ،شناخت زن ایرانری در گسرتر پريش تراریخ وتاریخ ،چاپ سوم ،بی جا ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 خليل الموسى (2332م) ،الحراثة فی حركة الشعر العربی المعاصر ،دمشق ،مطبعة الجمهورةة. -نجيب تالوی ،محمرد و دیگرران (2336م) ،تطورالشرعر الحردی

و المعاصرر ،بيرروت ،دار

ا وزاعی.
 اليسرروعی ،روبرررت ،ب .کامبررل (2336م) ،اعررالم ا دب العربرری المعاصررر ،بيررروت ،مرکررزالدراسلت للعالم العربی المعاصر.
 یونگ ،کارل گوستاو ( 2903ش) ،انسان و سمبل هایش ،محمود سلطانيه ،چاپ هفتم ،تهران،انتشارات جامی.

مقاالت
 اامد ،اامدیان (2902ش)  ،نگاهی به زندگی و اشرعار صرالح عبرد الصربور برا اسرتفاده ازآثارش ،مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،پائيز و زمستان.
 اامدی چناری ،علی اکبر (2935ش) ،نماد پایداری زنان در شعر فدوی طوقان ،مجله زبان وادبيات عربی فردوسی مشهد ،بهار و تابستان شماره 266/1/4
 روشنفکر ،کبری ( ،)1525قناع الحالج فی الشعر العربری المعاصرر ،مجلةة العلروم اإلنسةانيةالرولية ،العدد  2492 / 1525 ،25الرقم 9
 سيّدی ،سيد اسن (2909ش) ، ،نماد پردازی در شعر صالح عبد الصّربور ،مجلره دانشرکدهادبيات و علوم انسانی ،فردوسی مشهد ،زمستان شماره پی در پی 245
 عشا ،علی مصطفی ( 1553م) ،تعالق التجربتين الشّعرةة و الصّوفية لدی صالح عبرد الصربور،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،10العدد األول و الثانی.
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رضا افخمی عقدا
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محسن زمانی
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نرجس طهماسبی

__________________________________
 .2األستاذ المساعد فی اللغة العربية و آدابها بجامعة یزد.
 .1طالب الدکتوراه فی اللغة العربية و آدابها بجامعة یزد.
 .9طالبة الماجستير فی اللغة العربية و آدابها بجامعة یزد.

