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چکيده
نیما و بیاتی در ادبیات معاصر فارسی و عربی از پیشگامان شعر نو به شمار میآیند .گرچه میان این
دو شاعر ارتباط و پیوندي نبوده است ،اما هم زمانی و زیستن در شرایط سیاسی ـ اجتماعی مشابه و
زیر سلطة استبداد و اختناق ،داشتن تعهد اجتماعی همراه با روحی سركش و معترض به وضع موجود و
جبهه گیري در برابر آن ،آشنایی با آثار شاعران نمادگراي فرانسه و گرایش به سمبولیسم ،جنبه هاي
مشتركی به شعر آن دو بخشیده است .از آن جمله میتوان به حضور سهمگین شب در اشعار ایشان به
عنوان نماد استبداد و سیاهی و خفقان اشاره كرد.
این مقاله ضمن اشاره به كاركرد نماد شب در شعر معاصر ،به تحلیل دو شعر "هست شب" و "اللیل
فی كلِ مكان" از نیما و بیاتی میپردازد؛ سپس وجوه تشابه و افتراق آن دو را بیان میكند.
واژههای كليدی :شعر نو ،شب ،آشنایی زدایی ،نیما یوشیج ،عبدالوهاب بیاتی

__________________________
 .پست الكترونیكی نویسندة مسؤولAbamin@ut.ac.ir :
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مقدمه
مسایل اجتماعی و سیاسی در سرودههاي معاصر و بیشتر از همه در شعر شاعرانی
كه براي هنر ،رسالتی انسانی قایلاند  ،حضوري گسترده و قاطع دارد .از این نظر
میتوان شعر متعهد معاصر را بازتاب هنري و زیبایی شناسیكِ اندیشهها و باورها ،آرمان
ها و آرزوها ،شیوههاي زیستن و مهمتر از همه پایداري و ایستادگی در برابر تلخ كامی
ها و نامالیمات و شكستهاي سیاسی ـ اجتماعی دو ملت ایران و عراق دانست .در
این میان "شب" به عنوان یكی از پر بسامدترین واژگان شعر معاصر در به تصویر
كشیدن اوضاع و شرایط حاكم بر جامعة معاصر مطرح میشود" .شب" كه در شعر
كالسیك با تجربة شخصی شاعر در ارتباط بود و شاعر كالسیك عموماً از آن براي به
تصویر كشیدن حاالت روحی ـ عاطفی خود در رابطه با معشوقه و یا بیان راز و نیاز با
معبود خویش و  ...استفاده میكرد ،در شعر متعهد معاصر كاركردي دیگرگون مییابد،
به نمادي اجتماعی بدل میشود و محملی میشود براي بیان فریاد اعتراض به وضع
حاكم.
شاعر متعهد معاصر ،طالب روز و روشنایی آن است" .شب" در شعر متعهد معاصر،
دیگر آن قداست خود را از دست داده ،بارها نماد اوضاع خفقان آور و آگاهی ستیز
(پورنامداریان ،7831 ،ص  )753و استبداد ،بیداد ،تباهی ،شقاوت ،جهل و بی خبري میشود.
(ابو حاقه ،7111 ،ص )157این واژه «مركزيترین ،قويترین ،برجستهترین و مكرّرترین
عنصر سمبولیك شعر نیماست .نیما بر باد رفتن آرمانهاي مشروطه ،سركوبی چندین
جنبش انقالبی ،استبداد رضاخانی و سرانجام كودتاي  83مرداد  7888را به چشم دیده
است و از این رو به هر جا مینگرد ،شب است( ».اكرمی،7818 ،ص  )715بیاتی نیز دوران
استبداد ملك فیصل و اختناق و خفقان حكومت عبدالكریم قاسم را در عراق تجربه
كرده است .خود او گفته است كه به هر جا نگاه میكرد ،حاكمیت "شب"را میدید ،گر
چه این "شب" پیوسته نقاب عوض میكرد ( .البیاتی ،7118 ،ص  ) 3از این رو "شب" در
شعر او نیز ،حضوري سنگین و سهمگین دارد و كمتر شعري از او میبینیم كه در آن به
شب و یا یكی از متعلقات آن اشارهاي نشده باشد.
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ما در این مقاله با تحلیل دو شعر از این دو شاعر در پی آنیم تا ببینیم كه نیما و
بیاتی ،به عنوان پرچمداران شعر متعهد در ادبیات فارسی و عربی معاصر ،چگونه از
دریچة شب به جامعة خویش نگاه كردهاند .این مقاله پس از معرفی این دو شاعر ،در
چارچوب اهداف ادبیات تطبیقی «كه آگاهی از كیفیتهاي یك اثر را با قرار دادن آن در
بافتِ روشنگر محصوالت یك یا چند فرهنگ زبانی دیگر ،یا با مطالعة چگونگی تحقق،
یا انتقال یك موضوع یا درونمایة فراگیر در ادبیـات سایر زبانها غنا میبخشد» (ریما

مكاریك ،7835 ،ص ،)82دو شعر "هست شب" و "اللّیل فی كلّ مكان" را از همین منظر
مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
ـ نيمايوشيج
علی اسفندیاري (نیمایوشیج) به سال  7811هجري شمسی در "یوش" از دهات
شهرستان نور مازندران دیده به جهان گشود و به سال  7883هـ .ش در تجریش تهران
چشم از جهان فرو بست .پدرش با كشاورزي و گله داري گذران زندگی میكرد ،و نیما
دوران كودكی خود را تا سن دوازده سالگی در چراگاهها و طبیعت زنده و در میان
قبایل كوهستانی سپري كرد (دستغیب ،7851 ،ص .)5در دوازده سالگی همراه خانواده به
تهران عزیمت كرد و در مدرسة سن لویی به تحصیل پرداخت و در همین مدرسه بود
كه از طریق زبان فرانسه با ادبیات اروپا آشنا شد .در سال  7811هـ .ش ،موفق به
دریافت تصدیقنامه از مدرسة عالی سن لویی میشود و این پایان تحصیالت رسمی
اوست( .میر انصاري ،7815 ،ص )18نیما در اسفند سال  7811هـ .ش اولین شعر بلند
خود ،مثنوي " قصة رنگ پریدة خون سرد" را میسراید( .علی پور ،7811 ،ص  )71و در
سال  7827هـ .ش منظومة بلند «افسانه" را میسراید ( .همان ) این شعر كه در زمان
خود از نظر وزن ،بافت زبان و شیوة بیان كامالً تازگی داشت ،یكی از مشهورترین و
مهمترین اشعار نیماست ،و نقطة عطفی در شعر معاصر فارسی به حساب میآید .او در
این شعر نخستین انحراف خود از اسلوب اندیشیدن و شیوة بیان سنتی شعر فارسی را
نشان داده است« .در " افسانه" ،اندیشه و احساس و زبان و وزنِ شعر دیگرگون میشود
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و از آن چه در شعر سنتّیِ ایران رواج داشته است در آن اثري نیست» (بهبهانی ،7812 ،ص
) 57

"ماخ اوال"" ،اجاق سرد"" ،مرغ آمین"" ،ري را"" ،داروگ"" ،مهتاب"" ،خانهام
ابري است" و  ...از دیگر آثار شعري مشهور اوست .از آثار نثري او نیز میتوان به
"ارزش احساسات"" ،حرفهاي همسایه" و "تعریف و تبصره" اشاره كرد.
 0ـ عبدالوهاب بياتي
عبدالوهاب بیاتی در  7825هـ .ش7181/م در بغداد متولد شد .كودكی و نوجوانی
خود را در همان شهر گذراند .در سالهاي 7111تا 7152در دارالمعلمین بغداد درس
خواند و پس از دریافت مدرک لیسانسِ زبان و ادبیات عربی از این دانشكده ،به مدت
سه سال ،در دبیرستانهاي شهر رمادي به معلمی پرداخت ( .كامبل ،7111 ،ص )811سال-
هاي 7151ـ 7152دورة اوج و شكوفایی ادبی بیاتی در عراق بود ،او در این سالها ،دو
دفتر شعري معروف خود به نامهاي "مالئکة و شیاطین" ( )7152و" أباریق مهشّمة"
( )7151را منتشر كرد .در زمان نخست وزیري "نوري سعید" به دلیل ابراز تمایالت
ماركسیستی و انتقاداتش از دولت وقت ،از تمام مشاغل خود بركنار شد( ،همان) و مجلة
"الثقافة الجدیدة" نیز كه خود او از اعضاي هیئت تحریریهاش بود ،توقیف گردید.
(شرف ،7117 ،ص  .) 711بیاتی اندكی پیش از كودتاي  71جوالي 7153م و به قدرت
رسیدن عبدالكریم قاسم در عراق ،به دعوت اتحادیة نویسندگان شوروي به این كشور
مسافرت كرد و از نزدیك با بسیاري از نویسندگان و شاعران ماركسیست ،از جمله ناظم
حكمت ـ شاعر مشهور ترک  -كه در آن زمان در تبعید به سر میبرد ،آشنا شد .پس از
كودتاي  71جوالي  ،7153به عراق بازگشت و به عنوان مسؤول تألیف ،ترجمه و نشر
در وزارت آموزش و پرورش عراق مشغول به كار شد .در سال 7151م به عنوان
وابستة فرهنگی عراق ،به مسكو رفت ،اما پس از دو سال از این مقام كنارهگیري كرد .از
آن پس به مدت چهار سال در آكادمی علوم شوروي به تدریس پرداخت .در سال
7118م دولت وقت عراق تابعیت عراقی را از وي سلب كرد( .كامبل ،7111 ،ص 831؛

سنیر ،8228 ،ص )772در 7111م به دعوت "جمال عبدالناصر" به مصر رفت و مقیم آنجا
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شد .در  7113تابعیت عراقی به او بازگردانده شد( .همان) او در دهة هشتاد میالدي به
عراق بازگشت و مدتی به عنوان مشاور فرهنگی در وزارت فرهنگ مشغول به كار شد.
مدتی نیز مدیریت مركز فرهنگی عراق در مادرید را بر عهده گرفت( .بصري،7111 ،

ص ) 513بیاتی واپسین سالهاي زندگیش را در دمشق گذراند و در سال7111م در
همان شهر درگذشت و بنا به وصیتش در همانجا و در جوار آرامگاه محیی الدین ابن
عربی دفن شد( .الروضان ،8225 ،ص )881

از دفترهاي شعري مشهور اوست" :النار و الكلمات" (آتش و كلمات)" ،سفر الفقر
و الثورة" (دفتر فقر و انقالب) " ،الذي یأتي و ال یأتي" (آن كه میآید و نمیآید)" ،
الموت فی الحياة" (مرگ در زندگی) " ،الکتابة علی الطین" (نوشتن بر خاک) و  . ...از
آثار منثور او نیز میتوان به "تجربتی الشعریة" (تجربة شاعري من) " ،كنت أشكو إلی
الحجر" (به سنگ شِكوه میكردم) و "ینابیع الشمس"(چشمه هاي خورشید) اشاره كرد.
9ـ متن و تحليل شعر "هست شب"
هست شب ،یك شب دمكرده و خاک  /رنگ رخ باخته است؛  /باد  -نوباوة ابر -از
بر كوه  /سوي من تاخته است؛  /هست شب همچو ورمكرده تنی گرم ،دراستاده هوا؛ /
هم از این روست نمیبیند اگر گمشدهاي راهش را؛  /با تنش گرم ،بیابان دراز  /مرده را
ماند ،در گورش تنگ؛  /به دل سوختة من ماند؛  /به تنم خسته كه میسوزد از هیبت
تب؛  /هست شب ،آري شب ( .نیمایوشیج ،7831 ،ص ) 111

"هست شب" در سه بند است و نیما آن را به سال  7881سروده است .نیما در این
شعر در قالب گزارههایی كامالً خبري به توصیف شبی از شبهاي شمال میپردازد.
آنچه از خواندن این شعر به دست میآید بیانگر حاكمیت و سلطة فضایی راكد و
رنجآور و كسل كننده بر آن است و نشاندهندة وضعیت روحی

عاطفی شاعر در

قلمرو اندیشة شخصی و اجتماعی .بند اول شعر ،چهار سطر دارد .نیما این بند را با
سخن گفتن از رابطة خویش با شب آغاز میكند« :هست شب ،یك شب دمكرده و
خاک» .نیما مخاطب را از همین سطر اول وارد موقعیت نمادینِ زمانی ـ مكانی شعر
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میكند .به صراحت اعالم میدارد كه روایت شعر از نظر موقعیت زمانی در شب می-
گذرد و به طور تلویحی و به وسیله صفت «دم كرده» كه براي این شب آورده به
موقعیت مكانی آن نیز اشاره میكند .مخاطب با این صفت در مییابد كه شب ،یك شب
تابستانی شرجی در سواحل شمالی كشور است" .دم كرده" به معناي «اشباع شده،
صفت مكان یا هوایی است كه چندان از بخار آب اشباع شده كه نفس كشیدن در آن
دشوار باشد .الزمة این وضع گرم بودن و بی حركت بودن هوا یعنی عدم وزیدن هر
نسیم و بادي است»( .پورنامداریان ، 7837 ،ص )811

به هر حال "دمكرده" اصطالحـی است كه بیشتـر در حـوزة زبان عامیـانه جاي
میگیرد .كاربست آن در كنار دیگر كلمات فصیح و رسمی شعر عالوه بر این كه نوعی
هنجارگریزي سبكی به شمار میآید ،نشانگر آن است كه نیما از همان آغاز شعر ،بناي
سخن را بر صمیمیت ،سادگی و ایجاد رابطهاي محكم با مخاطب گذاشته است.
راوي می گوید كه در این هواي تب آلود و پر التهاب ،خاک رنگ رخسارش را
باخته است .پریدن رنگ از رخسار خاک ،یك انسان انگاري برجسته است كه با فضاي
عمو می شعر و نیز حالت روحی ـ عاطفی شاعر هم آهنگی و هم خوانی دارد .این رنگ
پریدگی خاک را هم میتوان به معناي قاموسی آن گرفت و هم میتوان معنایی مجازي
از آن اراده كرد؛ « در معنی حقیقی به معنی ناپدید شدن و معلوم نبودن رنگ خاک است
كه ناشی از تاریكی شب است كه رنگها را محو میكند و در معنی كنایی به معنی
ترسیدن است» (همان ،ص )811چنان كه دیدیم بر دو سطر نخستین شعر ،خفگی و
سكونی سنگین حاكم بود؛ اما در دو سطر بعدي این بند ،مخاطب شاهد جریان و
فضایی مخالف با جریان و فضاي دو سطر پیشین است :باد نوباوة ابر از بر كوه  /سوي
من تاخته است.
آن فضاي شرجی ،خفهكننده و نفسگیري كه در دو سطر پیشین حاكم بود ،در اینجا
تبدیل به فضایی ابرآلود و تیره و تار میشود .این ابر با خود بادي نیز به همراه دارد،
بادي كه از پشت كوه برخاسته و زائیده و نوباوة همان ابر است .و به سوي راوي می-
تازد و دمكردگی و سكون و نفسگیر بودن شب را میشكند و فضا را دچار تغییر و
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تحول میكند .آیا میتوان ظاهر شدن ابر و وزیدن باد از پشت آن را به فال نیك گرفت
و آن را نشانة پایان قطعی این شب نفس گیر و طلیعة دمیدن صبح امید دانست؟ راوي
صراحتاً چیزي در اینباره نمیگوید ،ولی از بند دوم در مییابیم كه این تغییر و تحول
موقتی و گذرا بوده است و باز شب ،همان شب دم كرده است و هوا باز همان هواي
شرجی و نفس گیر؛ منتها با تسلط و تشخّص بیشتر!
واژة "تاخته" در سطر چهارم شعر ،با كلمة "باخته" در سطر دوم هم قافیه است.
بنابراین حالتی ارجاعی دارد .همین كه خواننده در سطر چهارم بدان میرسد بالفاصله
نگاهش به عقب بر میگردد و در سطر دوم "باخته" را میبیند و یك ارتباط و هم
آهنگی معنایی ـ تصویري بین تاختن (حمله كردن) و رنگ باختن (ترسیدن) پیدا می-
كند .خود همین امر كه بر قدرت تصویري شعر افزوده ،نشانهاي آشكار است بر نقش
برجستة قافیه در آفرینش شعري و القاي مفهوم به مخاطب .بسامد باالي "خ" و "ب"
نیز در این بند به ریتم كالم شاعر و جنبة موسیقایی شعر ،افزوده است.
به هر حال این بند شعر را میتوان « اشارهاي براي تمامی شعر دانست .شعري كه به
نظر میرسد به منزلة خ طی است مستقیم كه یك سر آن شب است و سر دیگر آن شاعر
شب نشین .بنابراین در بندهاي بعد است كه احتماالً رابطة میان شب و شب نشین
روشن خواهد شد( ».حقوقی ،7811 ،ص )881

هست شب همچو ورمكرده تني گرم ،دراستاده هوا؛ /هم از اين روست نميبيند
اگر گمشدهای راهش را؛
راوي در این بند نیز از همان آغاز از "هست" بودن شب سخن میگوید .و این
نشان میدهد كه شب همچنان ادامه مییابد .و اوضاع و احوال نیز بعد از یك تغییر
سطحی و موقت دوباره به حالت اولیة خود برگشته است .نیما در این بند نیز به شب
حالتی انسانی بخشیده است .در این بند "شب" همچون انسانی عظیمالجثه است كه با
تنی گرم و عرق كرده و آماسیده در هوایی راكد ایستاده و تمام فضا را با این هیكل
بزرگ ،اشغال كرده است؛ به گونه اي كه به هر طرف كه بخواهی بروي ،با تن ورمكردة
آن برخورد میكنی .پر واضح است كه در چنین شب ظلمـانی ،هیـچ "گمشده اي
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راهش را پیدا نمیكند ".این "گـمشده" « در واقع هر كسی است كه با این هوا و این
شب نمی تواند سازگار باشد و تالش و تقال براي تغییر یا خروج از آن را وظیفة خود
میداند .اما از هر طرف كه میرود و به هر طرف كه نگاه میكند با تن ورمكردة شب
برخورد میكند( ».پورنامداریان ،7837 ،ص )812به هر حال نیما به واسطة تصویري كه در
این دو سطر آفریده ،به خوبی دیرمانی و دیرپایی شب و حضور سنگین آن را نشان داده
است.
نیما در بند نخستین شعر ،براي شب ،صفت "دم كرده" را ذكر كرده بود؛ اما در این
بند ،شب را با صفت " گرم در استاده هوا" توصیف میكند« .در صفت "دم كرده"
معنی موقت و امید و امكان تغییر هوا نیز نهفته است؛ اما در صفت " گرم در استاده"
معنی دوام و استمرار و عدم امكان تغییر آشكار است .كلمة "در استادن" براي بیان
همین دوام و استمرار ،آمده است .نیما در همین تركیب " گرم در استاده هوا" از
اسلوب و ساختار نثر كهن فارسی تأثیر گرفته است .دكتر پورنامداریان به همین مسأله
اشاره كرده ،چنین مینویسد[ « :این تركیب] از جمله نكتههاي زبانی قابل ایراد در این
شعر بوده است كه البته كاربرد درستی است و در ادب گذشته نیز نمونه دارد و بهتر از
همة شواهد ،كتاب تاریخ بیهقی است كه در زیبایی و فصاحت زبانیش كسی شك
ندارد( ».پورنامداریان ،7837 ،ص  )813ایشان سپس براي نمونه ،دو شاهد از تاریخ بیهقی
میآورند« :و هواي بلخ گرم ایستاد  ... / ...هرچند هوا گرم ایستاده بود و امیر قصد
خوارزم كرد» (همان ،ص .)813بنابراین میتوان چنین گفت كه نیما در این بند با آمیزش
دو سبك نوشتاري كهن و امروزي ،دست به یك هنجارگریزي سبكی ـ زمانی زده ،كه
نهایتاً این امر به برجستگی زبانی این بند منجر شده است.
دو بند پیشین شعر با گزارة «هست شب» آغاز شده بود و تماماً در توصیف این
شب بود .اما در این بند ،نیما با چرخشی ناگهانی به توصیف "بیابان" میپردازد .بیابانی
گرم و دراز كه همچون مردهاي در گور تنگِ شب آرمیده است .نیما در اینجا رابطهاي
محكم بین "شب" و "بیابان" پدید میآورد .خواننده به ناگاه در مییابد كه این "بیابان"
مرده نیز میتواند تجسم عینی فضاي خفقان آور و یأسانگیز و مرگزايِ آن دوران
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باشد .او در تصویر بعدي از تشابه بین بیابان و تن و دل خویش ـ كه از هیبت تب می-
سوزد ـ میگوید .اینجاست كه در مییابیـم «این در حقیـقت دل سوختـة اوست كه در
قالب تن خسته از هیـبت تب میسوزد» (حقوقی ،7811 ،ص)881

در همین بند ،صفت "دراز" براي بیابان ،صفتی ناگهانی ،نا منتظر و نا آشناست .این
صفت ،باعث برجستگی تصویر موجود در آن شده است .از طرفی دیگر ،خود عبارت
«با تنش گرم ،بیابان دراز  /مرده را ماند ،در گورش تنگ» عبارتی پارادوكسیكال و
متناقضنماست .این دو امر در مجموع به برجستگی معنایی و زبانی این بند منجر شده
است.
اكنون دیگر میفهمیم چرا نیما در آغاز شعر « ،شب را دم كرده و خاک را رنگ
باخته دیده است و بعد چرا شب را همچون تنی گرم و ورم كرده و هوا را ایستاده و
بیابان را مردهاي با تنی گرم .زیرا به راستی این چشم اندازي است كه از دریچة چشم
مردي خسته از هیبت تب تصویر شده است .و این نهایت صمیمیت و حقیقت شاعري
است كه چون خسته و تبدار در شب نشسته است ،حالت خاص خود را به تمامی
اشیائی كه در چشمانداز خود میبیند ،تحمیل میكند و از تركیب این خطوط ارتباطی
(= سطور شعري) و ایجاد رابطه میان اشیاء بر محور و مركزیت خود ،فضا میسازد .و
ما الجرم شب و بیابان و خاک و هوا را نیز خسته و تب كرده میبینیم .آن هم تا آن جا
كه گویی از مجموع تركیب همة اینها ،یعنی شب و بیابان و خاک و هوا میتوانیم
چهرة واقعی و حالت خاص شاعر را در این مجموعة متشكل و مرتبط باز شناسیم .چرا
كه هر یك از اجزاء آن ،چهرهاي انسانی گرفتهاند .و مجموع اینها چهرة نیماست».
(حقوقی ،7835 ،ص )788

نكتهاي كه در اینجا باید بدان اشاره كنیم ،آغاز و پایان شعر با گزارة "هست شب"
است .بنابراین شعري كه با جملة خبري و هشدار دهنده و افشاكنندة "هست شب"
آغاز میشود ،با تكرار مضاعف همین جمله ،بسته میشود و پایان میگیرد .و این خود
نشانهاي غیر زبانی هم هست دال بر تداوم پایانناپذیر شبی كه همواره بر محیط ما
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حاكم است و با گذشت زمان ،نه تنـها ضعیـف و متزلزل نشده ،بلكه پایههاي استقـرار
آن استـوارتر گردیده است( ».پورنامداریان ،7837 ،ص ) 812

فرمالیستهاي روس به حق میگفتند كه «هنر آنجا آغاز میشود كه ما از جهان آشنا
و معمولی كه بدان عادت كردهایم جدا شویم و به دنیاي ناشناخته گام بگذاریم» (احمدي،

 ،7831ص )83و نیز بنا به حكم آنان «هنر ،گریز از زبان آشناست و دستیابی به لذت
بیگانگی .شعر هیچ نیست مگر كاربرد نامتعارف زبان»( .همان ،ص ) 81و به باور
شكلوفسكی «معناي هنر در توانایی آشنایی زدایی از چیزها و در نشان دادن آنها به
شیوهاي نو و نا منتظر نهفته است»( .ریما مكاریك ،7835 ،ص  )78بنابراین میخواهیم این
را بگوییم كه نیما ،اساس كارش را در این شعر بر آشنایی زدایی و غریبه گردانی
گذاشته است .آشنایی زدایی در حوزة صور خیال و آشنایی زدایی در حوزة زبان .به
جرأت میتوان گفت كه "هست شب" بخش عمدهاي از "شعریت" خود را وامدار
همین جنبه است.
منظور از آشنایی زدایی در حوزة صور خیال (كه ناشی از دید تازة نیما به جهان
پیرامونش است) ،همان كیفیت تشبیهات و ایجاد رابطة جدید بین "بیابان" ـ "مرده" و
"دل" است كه قبل از نوشته شدن این شعر ،اصالً در جهان بیرون چنین رابطهاي وجود
نداشته است .كیفیت این رابطه ،ذهن و اندیشة مخاطب را به چالش میكشد و او پس
از طی یك فرایند ذهنی ،به راحتی این ارتباط را میپذیرد و از آن لذت میبرد.
اما دربارة آشنایی زدایی در حوزة زبان باید بگوییم كه نیما در تركیبات "با تنش
گرم"" ،گورش تنگ" و "تنم خسته" با جا به جا كردن ضمیر و فاصله انداختن میان
موصوف و صفت ،در واقـع ساختار دستوري زبان فارسـی را در هم میریزد .هنجار آن
را میشكند و از آن آشنایی زدایی میكند« .بی تردید نیما از خلق چنین ساختمانی،
اهداف زیر را تعقیب میكرده است :الف) تكیه ،تأكید و برجسته نمودن صفت و تحكیم
مالكیت در مقابل مضافالیه .بار موسیقی و ضرباهنگ صفت كه در پایان مصراع قرار
میگیرد ،این قصد را برآورده میكند .ب) اشباع موسیقی كالم در مصراع در نتیجة این
جابهجایی .ج) رسیدن به یك نوع ایجاز در لفظ و معنا .قرار گرفتن صفت بعد از
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مضافالیه در پایان مصراع هم باعث تداوم موسیقی و طنین در ذهن خواننده شده و هم
سبب تكمیل زبان میگردد( ».علی پور ،7813 ،ص )11

 4ـ متن و تحليل "اللّيل في كل مکان"
عدیدةٌ أسالبُ هذا الليل في المغارة  /جماجِمُ الموتَی ،كتابٌ أصفر ،قيثارة  /نقشٌ علی
الحائط ،طيرٌ ميِتٌ ،عبارة  /مکتوبةٌ بالدَم فوقَ هذه الحجارة  /عدیدةٌ أفراحُ هذا العالم
الکبير  /عُريُ السماء األبدي األزرق المثير  /عذوبةُ الخریف  /السمكُ الفضّي في البحار /
المعدنُ الخسيسُ فوق النار /الفجر و النساء و األفکار  /نقشٌ علی الحائط  ،جيلٌ غاضبٌ
بحّارة  /كانوا یموتون  ،و كان البحرُ في المغارة  /إمرأةٌ تنامُ في محارة  /الليلُ في كل
مکان ،و أنا أنتظرُ اإلشارة  /ـ وددتُ لو أغرقتُ هذا المركبَ الملیءَ بالجرذان /و هذه
المدینةَ المومسةَ الشمطاءَ  /لو عُلِقَ الشاعرُ ـ هذا الببغاءُ األعورُ السّکرانُ  /من ذیله،
بالکلمات و الدمي الصلعاء  /ـ الساسةُ المحترفون و رجالُ المال و الملوك  /سادةُ هذا العالمِ
المنهوك  /و أنت سيدٌ بال مملوك  /عليك مکتوبٌ بأن تحومَ حولَ السور  /تلتقطَ الفتاتَ و
القشور  /تجوبَ هذا العالمَ الماخور  /منسحقاً مقرور  /ـ الليل في كل مکان ،و أنا انتظرُ
اإلشارة  /أیتها المحارة  /تَکسّري ،تطایري ،تقمَصي العبارة  /و اندلعي شرارة  /تحرق
نيسابور  /تغسل وجهها البليدَ الشاحب المقهور (البیاتی ،8223 ،صص )33 -31

بیاتی این قصیده را براي نخستین بار در سال  ،7111در دیوان "الّذي یأتي و ال
یأتي" منتشر كرده است .او در این شعر ،نقاب خیام نیشابوري را بر چهره میزند و از
چهرة شبی سیاه ،ظلمانی و نابودگر پرده برداشته ،و از حاكمیت و تسلط آن بر جامعة
خویش ،شكوه و ناله سر میدهد .فضاي حاكم بر شعر ،فضایی ایستا ،خفقانآور ،سیاه و
مرگزاست .البته این فضا در میانههاي شعر ،اندكی تغییر میكند و ما در جاي خود
بدان اشاره خواهیم كرد .راوي از همان سطور اولیة شعر ،حاكمیت این فضا را اعالم
میدارد .و مخاطب را بیدرنگ وارد آن میكند:
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عدیدةٌ أسالب هذا الليل في المغارة  /جماجمُ الموتی ،كتابٌ أصفر ،قيثارة  /نقشٌ علی
الحائط ،طيرٌ ميِتٌ ،عبارة  /مکتوبةٌ بالدّم فوق هذه الحجارة.
بیاتی در همین سطور اولیة شعر ،خبر عظیم و شاعرانة خود ـ حاكمیت شب ـ را در
قالب گزارههایی تماماً خبري و بدون هیچ مقدمهاي كلیشهاي به داخل شعر پرتاب می-
كند" .خبر" ي كه در ادامه ،تمامی تصاویر و نمادهاي شعر ،از آغاز تا انجامش ،بر محور
آن حركت خواهد كرد" .شب" در نظر او همچون مهاجمی است درنده خو كه به
جامعة او شبیخون زده و غنایم بسیاري به دست آورده است :جمجمه هاي مردگان =
كشته شدن مبارزان ،كتابهاي زرد = خیانت روشنفكران  ،نقش بر دیوار بودن گیتار ـ
گیتاري كه در شعر او نماد زندگی و امید و آرامش است( ،النیهوم ،8228 ،ص )11مرگ
پرنده = نماد انسان آزادي خواه ،و نهایتاً نوشته اي خونین بر سنگ .بیاتی آشكارا به
محتواي این نوشته اشاره نمیكند .ولی با توجه به سیاق متن میتوان حدس زد كه
"زنده باد آزادي" باشد.
عدیدةٌ أفراحُ هذا العالم الکبير  ...إمرأةٌ تنامُ في محارة.
اكنون ،راوي فضاي پیشین شعر را گسترده تر و گسترده تر میكند .و آن را به كل
جهان تعمیم میدهد .این جهان بزرگ ،سر خوش است و سر خوشیاش هم از آن
روست كه آسمان براي همیشه آبی رنگ است و تا ابد برهنه .ابري در آن دیده نمیشود
و بالطبع ،بارانی نیز نخواهد بارید .و ماهیها نیز در دریاها نقرهفام گشتهاند .در این
جهان ،حقیقت رنگ باخته و فلز بی ارزش بر روي آتش قرار گرفته است .همه چیز
وارونه شده و ضد ارزشها به ارزش بدل گشته است( .ابو احمد ،7117 ،ص )11و سپیده
دم كه باید نشانة امیدي باشد بر پایان این شب سیاه ،و زنان كه باید نشانه اي باشند بر
ا نقالب و خیزش دوباره و نیز افكار انقالبی و عصیان گر ،همه و همه از اثر افتاده و
چون نقشی بر دیوار است؛ بی تحرک و بی اثر .در این میان نسل عصیان گر نیز كه باید
علیه این استبداد سیاه بر آشوبند و بنیادش بر افكنند ،بی تحرک و بی اراده مانده است .
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به خواب رفتن "زن" ـ نماد انقالب و دگرگونی را در یكی از اشعار ناظم حكمت
نیز میبینیم ،به نظر میرسد بیاتی در این امر ،متأثر از او بوده است:
Camların üstünde gece ve kar.
 Bembeyaz karanlıkta parlıyan raylaruzaklaşılıp kavuşulmamayı hatırlatıyor.
İstasyonun
üçüncü mevki bekleme salonunda
siyah başörtülü,
çıplak ayaklı bir kadın yatıyor...
Gece ve kar - pencerelerde.
Bir şarkı söylüyorlar içerde.
Bu, giden kardeşimin en sevdiği şarkıydı.
En sevdiği şarkı...
En sevdiği...
En......
) ) Nâzım Hikmet ، 2002 : 153

«شب و برف بر روي شیشة پنجرههاست .ریلهاي درخشنده در تاریكی شب ،دور شدن و
عدم تالقی را به یاد میآورد .در سالن شمارة  8ایستگاهِ [قطار] زنی با روسري سیاه و پاي
برهنه خوابیده است ...شب و برف بر روي پنجرههاست .در داخلِ [ ایستگاه ] ترانه اي را
میخوانند .برادر از دست رفتهام این ترانه را بسیار دوست میداشت .بسیار دوست میداشت...
بسیار.»...

چنان كه میبینیم فضاي شعر ناظم حكمت نیز به مانند شعر بیاتی ،تاریك و سرد
است؛ با این همه ،بر خالف شعر نیما ،نشانههایی از خوشبینی و امید به آینده در شعر
آن دو به چشم میخورد .بیاتی در ادامة شعر میگوید كه منتظر یك "اشارت" است تا
این "زن" به پا خیزد و دگرگونی را در جامعه ایجاد كند .در شعر ناظم حكمت نیز
ترانة امید ـ ترانة آزادي ـ به گوش میرسد.
به هر حال بیاتی دو بند نخستین شعر را با كلمة "عدیدة" آغاز میكند ،سپس در
ساختار نحوي مشابه و قافیه بنـدي یكسان به ذكر مصـادیق هـر كدام میپردازد .این
امر یك "توازي" بین این دو بند ،ایجاد كرده است .این توازي عالوه بر آهنگینتر شدن
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كالم شاعر(حسانین ،8221 ،ص  )728به وحدت و یكپارچگی هر چه بیشتر این دو بند
منجر شده است.
باري! چنان كه دیدیم تیرگی ،ظلمت ،خفقان ،یأس ،نا امیدي ،مرگ ،ایستایی و
ركود ،حاكم مطلق فضاي دو بند پیشین و تصاویر ،همگی نشانگر دیرمانی و قدرت و
صولت این "شب" سیاه بود .بیـاتی این را نه تنها در قالب تصاویر ،بلكه در ساختار
نحـوي نیـز نشان میدهد :اوالً در آغاز هر بند با دستكاري در نُرم زبان ،جاي مبتدا و
خبر را عوض میكند و خبر (عدیدةٌ) را در جایگاه مبتدا مینشاند .با این كار به نوعی
قدرت این "شب" و بی شمار بودن غنایم آن را برجسته تر نشان میدهد .از طرفی
دیگر ،گزاره هاي این دو بند به جز دو جملة "كانوا یموتون" و "تنام فی المحارة"
افزون بر این كه همگی اسمیه است ،هیچ فعلی نیز در آن به كار نرفته است و اسمیه
بودن گزارهها بر ثبوت و دیرمانی و ركود این شب و فضاي حاكم بر آن دالت دارد .از
نگاهی دیگر ،فقدان "فعل" در این گزارهها ،هم فقدان حركت و زمان را نشان میدهد
و هم فقدان كنش گر و نبود اراده و تحرک را .گویی "زمان" جاودانه در "اكنون"
ایستاده است و هیچ حركتی ندارد ،زیرا "شب"  ،قدرت تحرک را از آن گرفته است.
دو فعل "یموتون" و "تنام" هم كه در پایان بند دوم آمده است ،به نوعی بر ایستایی و
عدم تحرک و اراده داللت دارد و با فضاي عمومی شعر كامالً تطابق و هم خوانی دارد.
بیاتی همة اینها را با استفاده از یك هنجارشكنی (نشاندن خبر در جایگاه مبتدا) و
نیز با كاربست یك ساختار نحوي خاص ،انجام داده است .او با ایجاد هماهنگی بین
ساختار و محتوا به كالمش برجستگی و تشخص ویژه اي بخشیده است.
از بند سوم ،فضاي شعر اندكی تغییر میكند و در آن نشانههایی از تحرک و اراده
دیده میشود ،و صداي "مخالف" با وضع موجود به گوش میرسد .حضور "فعل"ها
نیز در این بند چشمگیر است .با تغییر فضاي شعر ،قافیه نیز تغییر میكند ،چه ،آن گونه
كه نیما گفته است قافیه زنگ مطلب است .همین كه مطلب تغییر كرد ،قافیه نیز باید
تغییر كند( .شفیعی كدكنی ،7853 ،ص)11
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الليلُ في كلّ مکان ،و أنا أنتظرُ اإلشارة  /ـ وددتُ لو أغرقتُ هذا المركبَ الملیءَ
بالجرذان /و هذه المدینةَ المومسةَ الشمطاءَ  /لو عُلِقَ الشاعرُ ـ هذا الببغاءُ األعورُ
السّکرانُ  /من ذیله ،بالکلمات و الدمي الصلعاء  /ـ الساسةُ المحترفون و رجالُ المال و
الملوك  /سادةُ هذا العالمِ المنهوك.
دو بند نخستین شعر در حكم توصیفی بود از فضاي سیاه و اختناق حاكم بر جامعه.
اما راوي در این بند ،آرزو میكند كه این فضا شكسته شود .حضور عینی او در این بند
(به صورت ضمیر متكلم) میتواند نشانه اي از شدت این آرزو و نیز بیزاري او از وضع
موجود باشد .راوي در این بند نیز به گستردگی و شمول این "شب" اشاره میكند ،و
این بار با لحنی خطابی و صریح اعالم میكند كه منتظر ظهور یك عالمت و نشانه مبنی
بر تغییر وضعیت حاكم است .او میخواهد كشتی پر از موش را ـ كه با خود نحوست
و شوربختی را به شهر او آورده است ـ در دریا غرق كند .نیشابور ـ بغداد زیر و زبر
شود ،شاعران چاپلوس كه به آرمانهاي ملت خیانت كردهاند ،با كلماتشان به دار آویخته
شوند و سیاستمداران و حاكمانی كه دست اندر كار چنین "شب" سیاهاند ،همگی
نیست و نابود شوند .در واقع بیاتی بر آن است كه این جهان زشت رو ،با همة پلیديها
و آلودگیهایش ویران شود ،و به جاي آن ،جهانی دیگر و به دور از هر زشتی و پلشتی
بنا شود .او خواهان تغییر بنیادین در افكار و اندیشهها و شیوة زندگی و سیستم حكوتی
در جامعه است(.ابو حاقة ،7111 ،ص) 111

راوي سپس در پایان این بند با لحنی حسرت آلود و غمگنانه و در قالب یك
مونولوگ ،به بیان بیگانگی خویش در این جهان ظلمت آئین میپردازد و اعالم میكند
كه همچون پادشاهی است كه رعیت ندارد و آوارة این جهان روسپی صفت است.
و أنت سیّدٌ بال مملوک  /علیك مكتوبٌ بأن تحومَ حولَ السّور  /تلتقطَ الفتاتَ و
القشور  /تجوبَ هذا العالمَ الماخور  /منسحقاً مقرور.
باري! گرچه تصاویر این شعر هر یك از دیگري سیاه تر و بدبینانه تر و دلگزاتر بود
و همگی نشان از حاكمیت مطلق این شب ظلمانی داشت ،با این همه قصیدة "اللیل فی

 / 0ادب عربي ،شمارة  ،4سال  ،4زمستان 93

كل مكان "شعـري سیاه" نیست ،چرا كه نسیم امیـدي در پایان آن وزیدن میگیرد ،و
نشان میدهد كه بیاتی نسبت به آینده ،خوش بین و امیدوار است .از این روست كه
صدف را – صدفی كه در بند دوم شعر بود و "زن" به عنوان نماد انقالب و دگرگونی
در آن خفته بود – مورد خطاب قرار داده ،از آن میخواهد كه بشكند و قدرت انقالب
را رها سازد .كلمات آتشین بر تن بپوشد و آتش بر بنیاد نیشابور – بغداد بزند و غبار
ذلت و خواري و گناه از چهرهاش بزداید:
ـ الليل في كلِ مکان ،و أنا انتظرُ اإلشارة  /أیتها المحارة  /تَکسّري ،تطایري ،تقمَصي
العبارة  /و اندلعي شرارة  /تحرق نيسابور  /تغسل وجهها البليدَ الشاحب المقهور.
 5ـ تطبيق و مقارنة " هست شب " با " الليل في كلِ مکان "

بیاتی و نیما هر دو از حاكمیت شبی ظلمانی و سیاه بر جامعة خویش شكوه
میكنند .فضاي حاكم بر هر دو شعر ،فضایی ایستا ،راكد و یأس انگیز است؛ این فضا
در شعر نیما تا پایان آن ادامه مییابد ،اما در نیمه هاي شعر بیاتی این فضا شكسته
میشود ،و در آن نشانههایی از امید و حركت و تغییر دیده میشود.
فضاي شعر نیما بیشتر مالل آور و طاقت فرسا است ،اما فضاي شعر بیاتی بیشتر
دهشتناک و ترسناک و نابودگر است .
نیما ،ایستایی و دیرمانی این فضا را بیشتر با تصویر نشان میدهد( .شب همچون تن
ورم كرده است و  ) ...اما بیاتی آن را با كاربست ساخت دستوري خاص (در قالب
گزارههاي اسمیه و با كمترین استفاده از «فعل») القا میكند.
شعر نیما نسبت به شعر بیاتی "شخصی" تر است .خود نیما در آن حضوري سنگین
و قاطع دارد ،نیما "منِ" خود را مركز حس و احساس شاعرانه قرار میدهد ،و تمامی
تصویرهاي شعر پیرامون این "من" میچرخد ،و با آن معنا و مفهوم مییابد .او بی آنكه
از طبقات مختلف جامعه صریحاً سخنی به میان بیاورد ،آنان را در الیه هاي زیرین
شعرش پنهان میدارد .اما شعر بیاتی ابژكتیو و عینی است :اوالً به طور صریح از توده
هاي مختلف جامعه سخن به میان میآورد .ثانیاً " من" او در شعر حضور ندارد .بیاتی
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در آستانة شعر میایستد و نقاب خیام نیشابوري را بر چهره زده ،در هیأت او در میآید
و از دریچه ذهن او سخن میگوید .هم از این روست كه تصویرهاي او در قیاس با
تصویرهاي نیما ،عینیتر است.
"شب" در نظر بیاتی همچون مهاجم درنده خویی است كه به جامعة او حمله كرده
و غنایم بسیاري به دست آورده است" :جمجمه هاي مردگان" و "كتابهاي زرد" و ...
 .در ادامة این درنده خویی ،شب به كل جهان تعمیم مییابد .اما "شب" نیما همچون
انسان عظیمالجثه و در عین حال تنبلی است ،كه با تنی تب كرده و آماسیده در هوایی
راكد ایستاده و تمام فضا را اشغال كرده است.
تمامی اعمالی را كه بیاتی در شعرش به "شب" اسناد میدهد ،میتوان از شعر نیما
نیز استنباط كرد ،آن چه را بیاتی در دو بند گفته و به "شب" اسناد داده است ،نیما در
ایجازي مثال زدنی در یك سطر (هست شب) بیان كرده است .چه ،در این گزاره «فعل
وجودي "هست" از جایگاه معمول انتهایی به جایگاه مبتدا آمده ،و "شب" در جاي
خبر یا اطالع نو ایستاده است .یعنی شاعر ،شب را به عنوان خبر به مخاطب ارائه
میكند .از سویی دیگر چون فعل وجودي "هست" در آغاز جمله قرار گرفته ،هر كلمه
اي از كلمات قاموسی زبان به طور بالقوه میتواند در جایگاه خبر قرار گیرد .و با این
اعتبار "هست" روي محور جانشینی در تقابل با بی شمار كلمات میایستد .به دیگر
سخن ،ارزش معنایی یا بار معناییاش بسیار سنگین میشود .و مصداق "شب" در هر
بار خواندن شعر بسته به بافت و مخاطب ،دگرگون میشود و این سرشتی مبهم به
درون مایه میدهد ،و یا به گفتة یاكوبسن ،شكل شعر مصادیق آن را مبهم میكند».
(مهاجر ،7811 ،ص ) 753

تصاویر نیما در دایره اي بسته حركت میكند .شعر با شب شروع میشود و با شب
به پایان میرسد ،بدون هیچ روزنة امید .اما از آن جایی كه بیاتی در این شعر ،نسبت به
آینده انسانی خوشبین و امیدوار است ،تصاویر شعرش از عمق شب روزنه اي به
روشنایی و امید پیدا میكند ،و شعر با خوشبینی نسبت به امكان حصول تغییر و
دگرگونی در وضعیت حاكم خاتمه مییابد.

 / 8ادب عربي ،شمارة  ،4سال  ،4زمستان 93

لحن راوي در شعر نیما ،از آغاز تا انجام آن به سبب یكسان بودن فضاي شعر،
یكنواخت است .حال آن كه در شعر بیاتی با تغییر فضا ،لحن راوي نیز تغییر میكند.
هر دو شعر با یك هنجارگریزي نحوي آغاز میشود :جا به جا كردن مبتدا و خبر.
با این تفاوت كه بیاتـی این كار را براي نشان دادن و برجسته كردن قدرت تهاجمی
"شب" انجام میدهد .اما نیما آن را براي گسترش مصداقها و ما به ازاي خارجی آن.
بیاتی در "زبان" خطر نمیكند ،بنابراین ،هنجارگریزي او در همان نخستین سطر شعر
متوقف میشود .اما نیما این خطر را میكند و آن را تا پایان شعر ادامه میدهد .و با این
خطـر كردن در زبان شعر "حادثه" میآفریند ،مثالً در تركیبات "با تنش گرم"" ،
گورش تنگ"" ،تنم خسته" .نهایتاً هنجارگریزي مداوم نیما ،از زبان شعرياش،
آشنازدایی كرده ،و به برجستگی آن انجامیده است .
حاكمیت تصویر در شعر نیما سنگینتر از شعر بیاتی است .و این نشأتگرفته از
خطابی بودن لحن راوي در بیشتر گزاره هاي شعر بیاتی است .مسیر حركت این
تصویرها در شعر نیما ،از ذهن به عالم عین است ،و محیط شب زده از دریچة ذهن
شاعري خسته و تب دارِ نشسته در شب  ،توصیف میشود ،و او حالت خاص خود را
به تمامی اشیایی كه در عالم عین میبیند ،تحمیل میكند .حال آن كه خاستگاه تصاویر
بیاتی ،همان عالم عین هستند و او آن چه را در مقابل دیدگانش میبیند ،توصیف و بیان
میكند.
نتيجه
دو شعر "هست شب" و "الليل في كل مکان" بازتاب هنري شرایط نابسامان سیاسی
حاكم بر روزگار سرایش آن دو است .عاطفه اي صادق در هر دو شعر جاري است ،هر
دو شاعر ،شب را محملی قرار دادهاند براي فریاد اعتراض به وضع موجود .میتوان
گفت این دو شعـر سجلّی تاریخی است كه وضعیـت جامعة ایران و عراق را در برهه
اي از زمـان نشان میدهد .نیما و بیاتی ،اختناق ،استبداد و بیداد حاكم بر جامعة خویش
را براي ثبت شدن در تاریخ ،به وسیلة هنر به بند كشیدهاند.
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ــــــــــــــــ  ،تجربتي الشعریة ،الطبعة الثالثة ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت9111 ،م.

پورنامداریان ،تقی ،خانهام ابری است  ،چاپ دوم ،انتشارات سروش ،تهران7837 ،ش.
ـــــــــــــــ ،و خسروي شكیب ،محمد ،دگردیسی نمادها در شعر معاصر ،فصلنامة پژوهش زبان و
ادبیات فارسی ،شماره یازدهم ،صفحات  711تا  ،718پاییز و زمستان  7831ش.

حسانین ،محمد مصطفی ،خطاب البياتي الشعري؛ دراسة في اإليقاع و الداللة و التناص ،الطبعة األولی،

الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة8221 ،م.

حقوقی ،محمد ،شعر زمان ما؛ نيما يوشيج ،چاپ دوم ،انتشارات نگاه ،تهران7811 ،ش.
ـــــــــــــ  ،تا نظم هندسي واژهها ،تفسیر شعرهاي ساختمند معاصر ،چاپ اول ،نشر قطره ،تهران،
7835ش.
دستغیب ،عبدالعلی ،نقد و بررسي نيما يوشيج ،چاپ دوم ،پازند ،تهران7851،ش.

الروضان ،عبد عون ،الشعر العربي في القرن العشرين ،الطبعة األولی ،األهلية ،عمان8225 ،م.

ریما مكاریك ،ایرنا ،دانش نامة نظريات ادبي معاصر ،ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوي ،چاپ دوم،
نشر آگه ،تهران7835 ،ش.

سنیر ،رؤوبین ،ركعتان في العشق ،دراسة في شعر عبدالوهاب البياتي ،الطبعة األولی ،دارالسّاقي ،بیروت،

8228م.

شرف ،عبدالعزیز ،الرؤيا اإلبداعية في شعر عبدالوهاب البياتي ،دارالجیل ،بیروت7117 ،م.
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شفیعی كدكنی ،محمدرضا ،موسيقي شعر ،نشر توس ،تهران.7853 ،
علی پور ،مصطفی ،ساختار زبان شعر امروز ،انتشارات فردوس ،تهران7813 ،ش.
علی پور ،منوچهر ،مژده گوی روز باران ،چاپ اول ،انتشارات تیرگان ،تهران7811 ،ش.

كامبل ،روبرت ،أعالم األدب العربي المعاصر سير و سير ذاتية ،الطبعة األولی ،مركز الدراسات للعالم

العربي المعاصر ،بيروت9116 ،م.

مهاجر ،مهران و نبوي محمد ،به سوی زبان شناسي شعر ،چاپ اول ،نشر مركز ،تهران7811 ،ش.
میر انصاري ،علی ،اسنادی دربارة نيمايوشيج ،چاپ اول ،سازمان اسناد ملی ایران ،تهران7815 ،ش.
نیمایوشیج ،مجموعة كامل اشعار ،به كوشش سیروس طاهباز ،چاپ دوم ،انتشارات نگاه ،تهران،
7831ش.

النیهوم ،الصادق ،الذي یأتي و ال یأتي ،الطبعة األولی ،االنتشار العربی ،بیروت8228 ،م.

Nâzım Hikmet (2002) , Şiirler - 2 , 1 Baskı , Yapı Kredi, Yayınları Istanbul ,
Türkiye

