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  چکیده
 هـاي  ویژگـی داشـتن  سـبب  بـه  کـه   ندشوقی و بهار دو شاعر برجستۀ معاصـر 

، اسـتبداد سیاسـی  هنگامۀ در  زیستن، بودن مسلمان، بودن زمان هممشابهی چون 
و  ،داشـتن مبـارزات انقالبـی   ، خـواهی  آزادي، درگیري با کشورهاي استعمارگر

این مشابهت . اند از نظر فکري و ادبی بسیار به هم نزدیک ،زندانو  تحمل تبعید
هیچ نام و که  ایندیگر و  این دو شاعر از یک خبري رغم بی بهاست که  حدي به

هـا را   روح مشترکشـان آن ، خـورد  نمیچشم  به دیگري در دیوان  ینشانی از یک
انـد و   بالیـده دو روحی که در سـایۀ تربیـت اسـالمی    . دهد میآشنا جلوه  کامالً

  .اند رسیدهکمال  به
دوسـتی و عشـق بـه     میهنکه دهد  می  نشان بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر

 ایشـان  دوستی در اشعار وطنبازتاب این . هاست آنهاي بارز اندیشۀ  جلوهوطن از 
کننده در سـطح محتـوایی و    تعیینساز و  سبکچنان گسترده است که به عنصري  آن

  .ها تبدیل شده است زبانی شعر آن
اند با یافتن نقاط تالقی اندیشۀ این دو شـاعر   نگارندگان در این پژوهش کوشیده

بـه تطبیـق    ،هـا  هاي آن اندیشهاز خالل اشعار و ، )ناسیونالیسم(ی گرای ملیدر عرصۀ 
در پایان نتایج . هاي فکري عصر حاضر بپردازند رهیافتیکی از  مثابۀ این رویکرد به

  .مندان قرار گرفته است عالقهدر اختیار  دست آمده به
  .شوقی، بهار، گرایی ملی، بررسی تطبیقی :ها واژهکلید
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 مقدمه. 1

  ادبیات تطبیقیتعریف  1.1
امـروزه توجـه پژوهشـگران     ادبیات تطبیقی یکی از رویکردهاي نوپا و جذاب ادبی است که

، اي ابتـدا در کشـورهاي غربـی    رشـته  میـان ایـن علـم   . بسیاري را به خود جلب کرده است
مورد توجه اندیشمندان و متفکران حوزة ادبیـات   مرور  بهشکل گرفت و  ،خصوص فرانسه هب

  .قرار گرفت زمین مشرقدر 
 ،منتقـد فرانسـوي   ،)Abel Villemain( آبل ویلمـن  بار نخستیناصطالح ادبیات تطبیقی را 

 ،ابوالسـعود  يفخراتفاق نظر وجود دارد که  در جهان عرب نیز .)16 :1987 ،هالل( کار برد به
در آثـار خـود    وپیشگام اصطالحی و نظري ادبیات تطبیقی است  ي،و پژوهشگر مصر یباد

  .ه استبه مقایسۀ ادبیات عربی و انگلیسی پرداخت
مؤسس ادبیات تطبیقی در مفهوم ) م  1968( است که محمد غنیمی هالل این اما حقیقت
، سعود با وجود پیشـگامی در ادبیـات تطبیقـی در جهـان عـرب     الچراکه ابو ؛علمی آن است

غنیمـی هـالل   . برخی از اصول بنیادین این علم نوین مثل روابط تـاریخی را نادیـده گرفـت   
در دو ) ادبیات تطبیقـی ( دب المقارناألنخستین اثر علمی و روشمند دنیاي عرب را با عنوان 

مشـهورترین و اثرگـذارترین کتـاب در     دب المقـارن األ. دکربخش نظري و کاربردي تألیف 
 چنـدین بـار تجدیـد چـاپ شـده اسـت       کـه در جهـان عـرب اسـت     زمینۀ ادبیات تطبیقی

  .)167  :1987  ،علوش(
و  ،آلمـانی ، مریکـایی ا، نظریات عمدة ادبیات تطبیقی در قالـب چهـار مکتـب فرانسـوي    

 .سـت که هریک اصول و مبانی ویـژة خـود را دارا   1شود میمطرح ) اسالوي( اروپاي شرقی
که مکتـب فرانسـوي مـورد     اما پس از آن ،تاریخی استو ارتباط ثر أتو ثیر أتها  ترین آن مهم

اتهام قرار گرفت که اسیر فرهنگ اروپایی است و ادبیات را در قید و بند تأثیر و تـأثر کـرده   
» مریکـایی امکتـب  «زمینه براي تولـد مکتبـی نوظهـور بـه نـام      ، )77  :1999  ،الخطیب( است

تر و جنبۀ نقادانـۀ   وسیعو افق دید این مکتب نسبت به مکتب فرانسوي گستره . وجود آمد به
و مفـاهیم   شـد تحـوالت بسـیاري   موجب زمان خود  در سبببه همین . تري داشت پررنگ

ادبیـات  مریکـایی  امکتـب  « :گویـد  میباره  ایندکتر عبدالعزیز در . جدیدي را به ارمغان آورد
درهـم  ، آورده بودندوجود  به دیوارهاي آهنینی را که پیشگامان ادبیات تطبیقی فرانسه تطبیقی

با توجه به توضیحات یادشده و گستردگی و ظرفیـت بـاالتر مکتـب     ).11  :2002( »شکست
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تحلیلـی بـه    ــ  بـا روش توصـیفی   قصد داریمدر این مقاله  ،نسبت به سایر مکاتبمریکایی ا
بهـار و   يالشـعرا ملک ، گرایی نزد دو شاعر بزرگ ایرانی و عرب ملیمقایسۀ تطبیقی اندیشۀ 

را در اختیـار  آمـده   دسـت   بـه و نتـایج  بپـردازیم   پایۀ شیوة این مکتـب  شوقی بر يلشعراامیرا
 .مندان قرار دهیم عالقه
  
  پژوهش ۀپیشین 2.1

صـورت   یگرایی در اشعار شاعران معاصر زبان فارسی و عربی تحقیقات ملیدر زمینۀ بررسی 
نیا و فاطمه  محسنیاز ناصر  »بررسی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی«مقالۀ  :گرفته است

، کرمـان  بـاهنر  شـهید  دانشگاه انسانی علوم دانشکدة تطبیقی یاتادبدر نشریۀ ) 1388( داشن
دربـارة وطـن    یرصـاف هاي بهـار و   دیدگاهکه در آن نکات مربوط به ، شمارة اول، سال اول

لـک  حضـور سیاسـی بیگانگـان در دیـوان م    «مقالـۀ   .مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است
 معلـم  تربیـت  دانشـگاه  یـات ادب ةدانشکددر مجلۀ ، )1383( از غالمعلی فالح» الشعراي بهار

گونـۀ بهـار بـه     اعتـراض نیز به انعکاس دیـدگاه مخـالف و    47شمارة ، سال دوازدهم، تهران
بررسی بازتاب عشق به وطـن در شـعر بهـار و    «مقالۀ  .پردازد میحضور بیگانگان در کشور 

، تطبیقـی  یاتمطالعات ادبمجلۀ  ، در)1389( علی سلیمی و پیمان صالحیاز  »ابراهیم طوقان
شاعرانی ملـی بررسـی    عنوان  بهاشعار میهنی دو شاعر یادشده را  نیز 15 شمارة، سال چهارم
یکی از نگارندگان ایـن مقالـه بـا     از سوي 1386نیز که در  تطبیقی یاتادبکتاب . کرده است

اگـر  ، چـاپ رسـید   انتشارات دانشگاه تهران به از سويو لیف أتتکیه بر مقارنۀ شوقی و بهار 
را از نگاه این دو شاعر مورد مقایسـه  ...   جنگ و، علم، زن، فقر گوناگونی ازجملهل ئمساچه 

تر آن از نظرگـاه ایـن    دقیقگرایی و ارائۀ شناخت بهتر و  ملی ۀلئمساما به ، و تحلیل قرار داده
تفاوت مقالۀ موجود با . وهش سعی در انجام این مهم دارددو شاعر نپرداخته است که این پژ

گرایانه در ادبیـات   ملیآن است که نگاه احمد شوقی به مسائل  هاي مذکور در پژوهشدیگر 
ایـن کـار از   . مورد نقد و کنکـاش قـرار داده اسـت   ، پایۀ بهار در ادبیات فارسی هم را، عربی

  .آید میحساب  بهتازه  نو وسابقه بوده و از این جهت کاري  بیحیث موضوع 
  
  اهمیت موضوع 3.1

عنـوان یکـی از     به ،هاي آن جلوهناسیونالیسم و ، ست که در آنرو ایناهمیت موضوع نیز از 
به صورت تطبیقی در شعر دو شاعر صاحب سبک و داراي ، هاي نوین ادبیات معاصر مایه بن
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مورد مقایسه و تحلیـل  ) مصر و ایران( دو ادبیات پربار جهان بینش مشترك و شبیه به هم در
  .قرار گرفته است

  
  اصلیاالت ؤس 4.1

کوشـد بـه ایـن     مـی عـرب و ایرانـی    بررسی زاویۀ دید دو شاعر معاصـر  باپژوهش حاضر 
  :پاسخ گویداالت ؤس

  هایی داشته است؟ جلوهگرایی در شعر شوقی و بهار چه  ملیعشق به وطن و حس ـ 
  ؟داردی اتاختالف و اتگرایی چه تشابه لۀ ملیئمسرویکرد این دو شاعر به ـ 
که با  گراست یا این سنت به صورت فردي و گرایی لۀ ملیئمسبه  شوقی و بهاررویکرد ـ 

  اعی و تجددگرا به خود گرفته است؟گذر زمان شکلی اجتم
  

  هاي دو شاعر تفاوتها و  شباهت .2
دو شـاعر بـزرگ زبـان     ینا اندیشه و شعربا تر  دقیقبهتر و  آشنایی به منظور ،در این قسمت

در زندگی و اندیشۀ این دو در عین شباهت هایی که  تفاوتها و  مشابهتبه ، عربی و یپارس
  . اندازیم میگذرا  ینگاه شاعر وجود دارد

  
  ها شباهت 1.2

شوقی نیز . بوده است 1330و وفات او در  ش  1265تولد بهار در . دو شاعر معاصرند هر. 1
  .درگذشت 1932   /ش  1311 در متولد شد و 1868  /ش  1247در 

 .بودندو مسلمان  نددنیا آمد بهدو شاعر در کشوري اسالمی  هر. 2
اي از زندگی خـود را نیـز    دوره؛ اگر چه، بودندطلب  تجددخواه و  آزادي دو شاعر هر. 3

نماینـدة  هـا   حتی بهار براي مدتی کوتاه نیز به وزارت رسید و سال ،ندکرددر دربارها سپري 
 .مجلس بود

 بـا  و عـت یطب عناصـر  گـر ید و وانـات یچـون ح  ییبا استفاده از نمادهـا  ،هر دو شاعر. 4
 .اند هسرود مانهیحک يها داستان ،خود نیسرزم یمیقد يها ها و افسانه داستان از گرفتن الهام

، بـه سـه دسـتۀ دینـی     ممدوحان. سان است نوع ممدوحان دو شاعر یکنیز اندیشه و . 5
بهـار  همچنـین،   ؛کننـد  مـی دو پیامبر را مدح  هر: شوند میو علمی تقسیم ، سیاسیـ  تاریخی
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شـوقی سـعد   . سـتاید  مـی را  ))ع(  حسیندختر امام ( حضرت زهرا و شوقی حضرت سکینه
و  ،جرجـی زیـدان  ، ممدوحان بهـار سـتارخان   و کند میرا مدح ...   و ،جرجی زیدان، زغلول
 .)140  :1386، مقدسیامین ( همایی هستند استاد
  .اند استفاده کرده ها آرایهتر از دیگر  بیش تشبیه و انواع آناز  از میان صنایع ادبیهر دو شاعر . 6
ند و مطالعاتی کـه  ا هدو به مطالعۀ گذشتۀ پرشکوه سرزمین باستانی خود دلبسته بود هر. 7

 .مستقیم داشته استدر مفاهیم و موضوعات آثارشان بازتابی ، اند داشتهدر این زمینه 
در  ،ناچـار  به، العالج خود صعبرا براي درمان بیماري  اي از زندگی برههشاعر دو  هر. 8
 .اند بردهسر   بهاروپا 
احمـد شـوقی را بـه مالـت و      حسین کامـل . اند کردهدو مدتی را در تبعید سپري  هر. 9
 .کردبهار را به درگز تبعید  شاه علی محمد
برداشـتن حجـاب    و آمـوزي  علممسائل اجتماعی مثل ضرورت بارة دو شاعر در هر. 10

 .ندشتدیدگاه مشترکی دا...   و
امیر «شوقی لقب به اي که  گونه به، اند آور ادبیات فارسی و عربی نامهر دو از شاعران . 11
 .داده شده است» ملک الشعراء«نیز عنوان  بهاربه و » الشعراء
پـدر  : اسـت  ذیـل نسب شوقی به قـرار  . گردد میز نسب هر دو به اصلی غیربومی با. 12

نسبت بهار نیز از جانب مـادر  . و جدة مادري یونانی پدر چرکسمادربزرگ ، مادر ترك، ردکُ
 .ه استدرسی میبه گرجستان 

او دربارة . هاي عربی را از یاد ببرد عالقۀ شوقی به مصر سبب نشد که دیگر سرزمین. 13
که  ه استدانست میو همۀ شرق عربی را یک خانواده  هشعر سرودهم ...   و ،لبنان، عراق، شام

» شـاعر شـرق عربـی   «این نگـاه او را بـه    .سازد میدیگران را آزرده ، اگر رنجی به یکی رسد
جـاي اشـعارش جهـان اسـالم و      جاياو در . بهار نیز داراي همین افق دید است. شهره کرد

 .اندخو میکشورهاي مسلمان را به وحدت و اتحاد فرا 
کنیم بـه سـه    بررسیدو شاعر را از دربار تا تبعید و از تبعید تا مرگ  اگر زندگی هر. 14

 .و مرحلۀ نوآوري ،مرحلۀ انتقال از قدیم به جدید، مرحلۀ تقلید: خوریم میمرحله بر
نظـران عصـر    تنـگ از سوي متحجـران و  ، هاي نو اندیشهارائۀ  سببهر دو شاعر به . 15

 .اتهام قرار گرفتندمورد آزار و ، خود
و  ،امیـران ، انـد و در مـدح پادشـاهان    بـوده اي از زندگی خود مـداح   برههدو در  هر. 16

 .اشعار غرایی دارند حاکمان عصر خود
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ـ امـا حقیقـت امـر     ،اگرچه شوقی و بهار مداحان بزرگ پادشاهان عصر خویشند. 17 ن ای
 در طرح مسائل سیاسـی  ،اند هکردو اگر توفیقی حاصل  بودنداست که آن دو در مدح موفق ن

 .اجتماعی و تاریخی است و
 .و هجاست ،وصف، غزل، رثاء، دو شاعر آکنده از اغراض سنتی شعر یعنی مدح دیوان هر. 18
هـا توجـه    تجدد نیز در اشعار هـر دوي آن نشانۀ کنار اغراض سنتی اغراض نو و  در. 19

صـلیب  ، بانـک ، زیردریایی، توصیف هواپیما چون مواردي ؛کند میخواننده را به خود جلب 
 یمـا، هواپ یفتوصـ ، خـواهی  جمهـوري ، هالل احمر در شعر شوقی و نیز مشـروطه و ، سرخ

عنـوان مظـاهر     بـه در مجموع، این اغراض  .در شعر بهار...  و ،کشور سوئیس يها مارستانیب
 .تمدن نوین در افق دید هر دو مشترك است

شوقی و بهار عواطف و احساسات خود را با طبیعت مرده در آمیخته و قصایدي . 20
شوقی از  »یوصف جنگل بولون«بهار و  »)2(و ) 1( یۀدماوند« یدةقص. اند آفریدهجاودان 

 .اند دستهاین 
زیسـتند کـه کشورشـان در بحبوحـۀ روي کـار آمـدن        مـی اي  دورههر دو شاعر در . 21

 .اساسی نوین بودحکومت مشروطه و وضع قانون 
ند که هـم سـیر   ا هبود نیز شوقی و بهار در کنار شاعري و نویسندگی مورخان بزرگی. 22

کـردن و بازگردانـدن    زنـده و هـم سـعی در     اند کردهخوبی منعکس  بهحوادث عصر خود را 
و  دول العرب و عظمـاء االسـالم  حاصل تالش شوقی در این زمینه تألیف . دان شتهگذشته دا
و  ،سـتان یس خیتار حیتصح، یاسیاحزاب سریخ تاو تألیف است  بودههاي تاریخی  نمایشنامه

 .اند عرصهالشعراي بهار در این  ملک ةدستاوردهاي عمد يطبر خیتار ۀترجم
اما بـدان سـبب کـه     ،نظیرند کممانند و داراي مواهبی  بی ۀدو شاعر نابغ شوقی و بهار. 23

نتوانستند به تهذیب این نبوغ پرداخته و از ایـن  ، قادر نبودند خود را از قیود کهن رها سازند
 .کننداستفاده ، گونه که شایسته است نعمت خدادادي آن

آلــود بــه گذشــتۀ پرمجــد ســرزمین خــویش و  حســرتهــر دو شــاعر بــا نگــاهی . 24
را بـه   شاننگرند و جوانان سرزمین گرفته میهایی که در کشورهاي اروپایی صورت  پیشرفت

هاي  پیشرفتیابی به  برخاستن از خواب غفلت و تالش براي احیاي عظمت گذشته و دست
 .کنند مینوین علمی دعوت 

را پشـت  د و از نظر سیاسی فراز و فرودهـایی  داشتنسیاسی  ـ ادبی یهر دو شخصیت. 25
گذر زمان و قضاوت تاریخ از این خطاها پـرده  ها و گاهی نیز  که گاه خود آن اند سر گذاشته
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مواردي همچون حمایت بهار از محمدرضاشاه و جانبداري سرسختانۀ شوقی . برداشته است
 .از عباس حلمی

پدر بهار محمـد کـاظم   . هاي منسوب به دربار به دنیا آمدند خانوادهبهار و شوقی در . 26
اجـار و پـدر شـوقی وکیـل ویـژة      الشعراي آستان قـدس و ناصـرالدین شـاه ق    ملک صبوري

 .خدیوي اسماعیل بود
 .خانه آغاز کردند مکتبهر دو تحصیالت خود را از . 27
 .داشتندنگر به جهان اسالم  یکپارچهگرایانه و  وحدتهر دو نگاهی . 28
 .ها غلبه دارد عاطفۀ اجتماعی و میهنی هر دو شاعر بر عاطفۀ شخصی آن. 29
  
  ها تفاوت 2.2

  .بودمذهب و شوقی اهل سنت  شیعهاما بهار  ،بودند مسلماناگرچه هر دو شاعر . 1
  .و نوع مبارزات سیاسی شوقی و بهار متفاوت است ،شکل، مدت. 2
سالگی یتـیم شـد و    هجدهاو در . سراسر زندگی خود را در فقر سپري کرد اًتقریببهار  .3

حقوق و رتبـۀ علمـی آن   ، ه رسیدآن هنگام نیز که به مناصب سیاسی و حتی استادي دانشگا
و حتـی آن  برخـوردار بـود   رفاه و تمکن مالی  عمر ازهمۀ  اما شوقی تقریباً ،را دریافت نکرد

 ،هایش داراییامالك و  کردن هاداربا ، هنگام نیز که زندگی پر از ناز و نعمت دربار را رها کرد
زبان بهار را تنـد و گزنـده سـاخته اسـت     ، همین محرومیت و فقر .مند باقی ماندمردي ثروت

 .داردرا که شعر شوقی نرمی بیان یک شاعر مرفه و برج عاج نشین  درحالی
پـردازي   نظریـه نثر یـا  به حیطۀ در عرصۀ ادبیات عربی شوقی فقط یک شاعر است و . 4

ادبی بهار اگر بر شاعري  ـ شناسی و نظریات تاریخی سبککه  درحالی ؛ادبی وارد نشده است
 .کمتر از آن نیست، او برتري نداشته باشد

کـار و   محافظـه کـه شـوقی    درحـالی  ،رادیکال و انقالبـی اسـت   شبهار در بیان عقاید. 5
 .اندیش است عاقبت
 ؛ده اسـت انرشـتۀ حقـوق و در فرانسـه بـه پایـان رسـ       ا دررخود  یالتتحص شوقی .6

 .استبوده لعات فردي مطادانش او برپایۀ عمدتاً حوزوي و ، که تحصیالت بهار درحالی
شوقی  يامیرالشعرابا این تفاوت که  اند دو شاعر از بزرگان ادبیات فارسی و عربی هر. 7

بهار تقریبـاً از شـاعران    يالشعرا ملک و شود میاول ادبیات عربی محسوب  طرازاز شاعران 
 .آید میشمار  بهردة دوم ادبیات فارسی 
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او موجـب شـد   هایی است که  رمانها و  نمایشنامهترین آثار شوقی  درخشاناز  بخشی. 8
ادبـی اقبـال    نـوع گاه به ایـن دو   هیچکه بهار  در حالی ؛بنامند» پدر نمایشنامۀ منظوم عربی« را

 .نشان نداد
کـه شـوقی    درحالی ؛بهار در مدایح خود صادق و از بیان امور غیرحقیقی به دور است. 9

عثمانی را با همۀ سـتم و اسـتبدادش بهتـرین دورة    هیچ تردیدي عصر سلطان عبدالحمید  بی
 .داند یخالفت و سخن او را وحی م

امـا نگاهشـان بـه    ، آینـد  مـی حسـاب   بـه خواه و انقالبـی   دو شاعر آزادي اگرچه هر. 10
شدن دسـت اسـتعمار و    کوتاهدو به  شوقی و بهار هر. جمهوري و مشروطیت متفاوت است

امـا  ، کشور خود اعتقـاد راسـخ دارنـد    در اموررجی خا هاي درتق ها و نکردن دولت دخالت
در خانـدان اسـماعیل    ی،به قانون اساسـ  بودن یدمق یندر ع ،شوقی معتقد است حکومت باید

داند که برگزیده و  میکه بهار حکومت طبق قانون اساسی را از آن کسی  در حالی ،باقی بماند
 .منتخب مردم باشد

 درحالی که بهـار بـه   ؛اره در ناز و نعمت زیستوشوقی در سایۀ زندگی درباري هم. 11
با فقر دست و پنجـه   اًغالبز دخالت در امور سیاسی و تدریس دن اش منعنشینی و  خانه سبب
 .کرد مینرم 

و  ،دي موسـه ، المـارتین ، پذیري شوقی از شعراي غرب همچون ویکتور هوگو تأثیر. 12
شاعران غرب و سـبک شـعري ایشـان در    که تأثیرپذیري از  درحالی. الفونتن چشمگیر است

  .شعر بهار نمود چندانی ندارد
  

  مقایسۀ میهن در شعر بهار و شوقی. 3
او را بـه  له ئمسهمین  .هاي بارز اندیشۀ بهار است جلوهدوستی و عشق به وطن یکی از  میهن

ت ئـ جربـه   .شاعر ملی ایران بدل ساخته که آثارش وارد گنجینۀ ادبیات جهـان شـده اسـت   
سـتایی و غـرور ملـی در حماسـۀ      مـیهن که حس  ،توان گفت که پس از فردوسی بزرگ می

ت و حرارت هیچ شاعري همچون بهار با این حد، ماندگارش جلوة تام و تمامی یافته است
   ).543  :1387  ،پور حسین( عظمت از وطن سخن نگفته است و با این وسعت و

او مانند برخی نیست که ایران را تنها بـا نـام   . گرایانه است واقعبه ایران نگاهی  بهارنگاه 
از قبل  مربوط بهدهند  تصویري که از آن ارائه میتنها  و شناسند می »ایران باستان«اي  اسطوره

سـرزمینی بـا سـوابق درخشـان     ، ایران از نگاه بهار. ستها پارساسالم و دورة هخامنشیان و 
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و  یـق عم ۀها مطالع سال سبباو به  .د پس از آن استارزشمن دستاوردهايپیش از اسالم و 
هیچ شـاعري پـس از   «: توان گفت می. شناسد میخوبی  بهرا کشورش  ،نایرا یخژرف در تار

اي اسـت   نکتـه چهرة ایران را زیباتر از بهار تصویر نکرده است و این ، در شعرش، فردوسی
بـه نقـل از جـالل     470  :1378  ،عظیمـی ( »گاه ممکن است مخفی بماند، که از فرط وضوح

دوسـتی اسـت و دیگـر     وطـن گیر شـعر دورة مشـروطه یکـی     چشمهاي  درونمایهاز  .)متینی
سـاز و   سبکچنان گسترده است که به عنصري  آن بهار دوستی در اشعار وطنبازتاب  .آزادي
بـه گفتـۀ دکتـر شـفیعی      .کننده در سطح محتوایی و زبانی شعر او تبـدیل شـده اسـت    تعیین

وطن است و لۀ ئمسیکی ، اگر دو نهنگ بزرگ از شط شعر بهار بخواهیم صید کنیم« :کدکنی
ها از مفهوم وطـن در آثـار    مدحها از آزادي و حتی زیباترین  ستایشبهترین  .آزادي، دیگري

  .2)35  :1383( »خورد میچشم  بهبهار 
هـا و رویکردهـاي گونـاگونی دارد کـه در      جنبه ،یک ایرانی عنوان   به ،نگاه بهار به تاریخ ایران

  :کنیم میتحلیل در نهایت اندیشۀ شوقی مقایسه و  باها را  آنو  پردازیم میادامه به ذکر این موارد 
  
  آموزي عبرترویکرد  1.3
داشـتن  او بـه سـبب    .اي داشت گستردهالشعراي بهار از تاریخ سرزمین خود اطالعات  ملک

بهتـرین  ، نسـبت بـه گذشـتۀ ایـران      عـاطفی و نیـز هیجـان و شـیفتگی     آگاهی نسبتاً وسـیع 
 .)36  :1383  ،شفیعی کـدکنی ( است ـ در بافت بورژوایی آنـ  »وطن«و » آزادي«سراي  مدیحه

آمــوزي  عبــرتهــاي تـاریخی دیگــران را بـه    آمــوزهگیـري از   بهــرهاره بـا  وهمــ ،از ایـن رو 
آمـوزي از   کـردن او بـه عبـرت    دعـوت شاه و  علی محمد کردن او براي نصیحت .خواند می فرا

کردار پادشاهان گذشتۀ ایران و نتایج خوب و بدي که هر یک از این سالطین از اعمال خود 
ــد ــه بودن ــا آخــر دورة   ، گرفت ــومرث ت ــران را از ابتــداي ســلطنت کی تاریخچــۀ مختصــر ای

را به یـک پاسـبان و   پادشاه ، قصیدهاین در ابتداي  بهار. شاه به رشتۀ نظم در آورد مظفرالدین
  :که دشمنی هوشیار در کمین ایشان استاست اي تشبیه کرده  هگلّمردم را به 

  پاسبانا تـا بـه چنـد ایـن مسـتی و خـواب گـران       
  

  پاسبان را نیست خواب، از خواب سر بردار، هان  
ــر      ــود را نگ ــۀ خ ــیگل ــبان و  ب ــیپاس ــبان ب   ش

  
  یک طرف گرگ دمان و یـک طـرف شـیر ژیـان      

  و گلـه مشـغول و دشـمن هوشـیار     پاسبان مست  
  

  کار با یزدان بود کز کف بـرون رفتـه اسـت کـار      
  )45 /1 :1354بهار، (  



 گرایی در شعر شوقی و بهار هاي ملی بررسی تطبیقی جلوه   10

  

از تـاریخ سـرزمین    ختنعبرت آمـو درس  را بهتوجه دیگران  درصدد است تا شوقی نیز
نـویس   داسـتان او در یک مجلس ادبـی داسـتان عظمـت مصـر را بـراي       .جلب کندخویش 

 گذر ایام در مصر شوقی 3.کرده استبا افتخار به سرزمینش بیان  همراه» هول کین«انگلیسی 
ماجراهایی همچون داستان حضرت یوسف و حضرت مریم و حوادث مربـوط بـه مـرگ     و
 )اسـت که نام او در تاریخ به صورت منفیس یا مینه آمده و بنیانگذار سلسلۀ فرعونیـان  (» منا«

هاي مربـوط بـه سلسـلۀ ساسـانیان ایـران و       داستانهمچنین  او .داند یم يآموز عبرت یۀرا ما
و نیـز عمـربن خطـاب را    ، پاتراوهاي کل معشوق ،اسکندر مقدونی و اوکتافیوس و آنتونیوس

بلکـه   ،انـد  نشـده دانـد و معتقـد اسـت کـه ایشـان بـراي همیشـه نـابود          مـی موجب عبرت 
  .پردة نازك روزگار پنهان گشته استپس ماجراهایشان در 

ــۀُ ا  ــراً روای ــاقراْ إنَّ مص ــدهرِ ف   عبرةَ الدهرِ فـی الکتـابِ العتیـق       ل
ــل القضـــاء علیـــه با الـدهرِ، آیـۀَ الصّـدّیقِ        ملعـــب مثَّـ 4فی صـ  

ــاروقِ    - فکسـري فـذي  » منـا «و منایا  ــرنین، فالقیصــرین، فالف   الق
  ــوارت ــنْ ت ــد، ولک ــم تَبِ   خلــف ســترٍ مــنَ الزمــانَ رقیــقِ    دولٌ لَ

  )151 -  150/ 2: تا یبشوقی، (

خواهد تاریخ را همانند  میو از او  کند میخوانندة خود را به مطالعۀ تاریخ دعوت  شوقی
هایی را که تـاریخ گذشـتۀ خـویش را     انساناو تاریخ را مایۀ جاودانگی و . گرامی بدارد قرآن

نـامعلوم   نسبشـان داند که اصل و  میاند همچون کودکانی سرراهی  سپردهبه دست فراموشی 
  .اند و خودشان در میان مردم گم گشته و سرگرداناست 

ـحفَه، واجعــل خ،یغــالِ بالتــار  ــ      صـ ن کتــابِ اللّـه، ف االجـاللِ قابــا  یمـ  
ــزالً،  ــه منـ ــد، ورمـ ــبِ الخُلـ ـن التــار        واطلـ مـ الخُلــد بابــا  خِیتجــد  

ــار   ــوا تـ ــومِ نَسـ ــلُ الَقـ ــ    خَهم،یمثَـ ــ طیکلق عــ ی ــاسِ یف   5اانتســاب الن
  )233: همان(

جـاي شـعرش بـه دنبـال      او در جـاي  .دار اسـت  جهـت شعري هدفمنـد و  ، شعر شوقی
هـاي   شخصـیت سرگذشـت  دادن به مخاطب است و با مرور تاریخ گذشـتۀ مصـر و    آگاهی

آموزي از گذر روزگار  عبرتبزرگ و مفاخر گوناگون سرزمینش مخاطبان را اندرز داده و به 
حتـی  شـود کـه    او به خواننده یادآور مـی . خواند میها فرا  حکومتو سرنوشت پادشاهان و 

) ع( و موسـی ) ع( و یوسـف ) ع(  عیسـی که پیغامبرانی چون حضرت  هم،هاي مصر  فرعون
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لوحانـه   ساده ایشانکه  در حالی .ندشد محتوممرگ  گرفتارروزي  ،زیستند میدر دولت ایشان 
کـردن   ویـران مرگ نیز بـراي  ، کوشیدند می، شتندانگا میکه آن را جاویدان  ،براي زندگی دنیا

  .ها در تالش بود هاي آن ساخته
ــتذري بهــم  ــی اس ــۀُ األل عقُ؟       أیــن الفراعن صـالم و الکلـیم عیسی و یوسـف  
ـی لهــم،     بنــونَ للــدنیا، کمــا تَبنـــقُ       ی نعــا ی ــینِ فیه ــراب الَب ــا، غ   خرَب

  )287 - 286: همان(
آموزي و پنددادن به دیگران بهره  عبرتي براي و زبان شعر بهار از ابزار اگرچه شوقی و

گونه که بهـار از   بدین .ها در این زمینه اندکی متفاوت است اما نوع بیان و گفتمان آن، اند برده
اي  خودکامـه مشخص نموده و پادشاهان مسـتبد و   مخاطب خود را دقیقاً، همان آغاز قصاید

اما شوقی در  ه است،خواند آموزي از تاریخ فرا  عبرت به کردند میرا که با مشروطه مخالفت 
  .مخاطب عام را برگزیده است، بوده و براي پندآموزي از تاریخ  تر محتاطاین زمینه اندکی 

  
  رویکرد انگیزشی براي تجدید مجد و عظمت ایران 2.3

بخشی  او فرزند انقالب آزادي. جاي اشعار بهار سایه افکنده است خواهی بر جاي حس وطن
شـود و شـاعري    مـی است که استیفاي حقوق انسانی شهروندان دستاورد اصلی آن شـناخته  
 ).76  :1374  ،سـپانلو ( است که نسبت به تعهد اجتماعی خود همواره بیدار و فعال بوده است

انقـالب  ، ش  1290که با اولتیمـاتوم دولـت روسـیۀ تـزاري بـه ایـران در        هنگامی ،رو ایناز 
هار با هدف ایجاد انگیـزه در مـردم ایـران بـراي مقابلـه بـا بیگانگـان و        ب، مشروطه آغاز شد

دهی اوضاع و بازگشت به روزگار  سامانها به  ایستادگی در برابر ایشان و نیز براي تشویق آن
: کـرد کـه  کیـد  أتاي زیبا ساخت و در آن پیاپی به مـردم   قصیده، زرین گذشتۀ سرزمین خود

  .»ایران مال شماست«
  ایـران انـدر بالســت  ! ایرانیـان هـان اي  

  
  مملکت داریوش دستخوش نیکالسـت   

  مرکز ملـک کیـان در دهـن اژدهاسـت      
  

  غیرت اسالم کو؟ جنبش ملی کجاست  
  برادران رشید این همه سستی چراست  

  
  ایران مال شماست، ایران مال شماسـت   

  )257/ 1: 1354بهار، (  
اسـت،  داراي آبی گـوارا و زالل بـوده   و اي جوشان  چشمهدر گذشته ، ایران از نگاه بهار

بـه  . اسـت  که گل و الي آن را تیره و کدر سـاخته  شدهاي  چشمههمانند  روزگار او در ولی
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ها را به بازوي توانمنـد خـویش بـردارد و     آلودگی تااین چشمه را مردي باید مصلح  نظر او
  :روشنی و نور را به ارمغان آورد

  تـدریج  ایران بود آن چشمۀ صافی کـه بـه  
  

ــن را     ــر ذق ــو و زی ــا گل ــن ت ــه لج   بگرفت
  کو مـرد دلیـري کـه بـه بـازوي توانمنـد        

  
  بزداید از این چشمه، گل و الي و لجن را  

  )778 :همان(  
کـه در انتظـار فرزنـدانی اسـت کـه       ،او با به تصویرکشیدن چشمان خونبار مـادر وطـن  

در جوانـان  پویـایی  به دنبـال ایجـاد انگیـزه و    ، بپاخیزند و دوران خوش گذشته را زنده کنند
  :و نشاط انقالبی در ایشان است یهروح تقویتکشور و 

  وزین دو دیده بـه مـا کسـوت و طعـام دهـد         دو چشم مام وطن ز آفتاب و مه سوي ماست
  ز چشم مام وطن خـون چکـد بـر ایـن آفـاق     

  
  جلـوه صـبح و شـام دهـد    که سرخی شفقش 

ــ ــا دو    هب ــد ب ــاب کن ــا خط ــار م ــدة خونب   که به من خون خویش وام دهد؟ که کیست آن    دی
  ؟کــه داد مــن ز شــما نــو خطــان کــدام دهــد    ام جوانــــان را بپـــرورده بـــه روي ســــینه  

  )568 :همان(
از سوي دیگر شوقی نیز با دیدن پیشرفت و رشد روز افزون کشورهاي غربی از جوانان 

هـا را در اوج   کنـد کـه روزي آن   مـی خواهد به پاخیزند و آرزو  میکشورش و فرزندان خود 
مصـر   مگان اذعـان کننـد کـه   اي دیگرگون شود که ه گونه عظمت و بزرگی ببیند و اوضاع به

  .دوباره به دورة عظمت و اقتدار خویش باز گشته است
ــ ــباب ای ــد، ش ــا الغ ــد 6يوابن ا       يالفلکُـــم، أَکـــرِم و أَعـــزِز بالفــــد  

ــه مــدیهــل  ــ اللّ ــ    یعســ ش،یالعــ یل ــعدا؟ قِیـــالفر یأَن أَراکـــم فـ   السّـ
ــها، يو أر ـ فــــوقَ السـ کُمفــــوقَ ذکــــاء؟ يو أر    تــــاج عرشَــــکُم  

ــال  ــم ق ــن رآک م :ــترجعت ــا فــ     مصــرُ اس ــو و منــا   یعزَّه ــد خوف   7عه
  )325 /2 :تا بیشوقی، (

، ما خـوب یـا بـد   : گوید میبندد و  میاو در ادامه راه را بر هر بهانه و عذرتراشی جوانان 
 ۀبیش از هر چیـز شایسـت  رو،   ؛ از اینمصر مال شماست. مانید میرفتنی هستیم و شمایید که 

شدت بـا تفکـرات قضـا و قـدري      بهاو . هاي شماست تالشها و  کوششثمرة  مندي از بهره
جهـد افـراد   داند و معتقد است این تـالش و   میمخالف است و این افکار را خیال شاعرانه 

  .نه قضا و قدر، زند میاست که آینده را رقم 
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ــ  ــم نُسـ ــم، أو لـ ــأنا لکُـ ــ    ء،یإن أَسـ ــنُ هلک ــم ،ینح ــولُ فلک ــاء ط   البق
ــ     بِکــــم، و کمیإنمــــا مصــــرُ إلــــ ــرَّ أولـ ــوقُ البـ ــاء یو حقـ   بالقضـ

ــا   ــدهرُ، فمـ ــا الـ ــوا حطَّنـ ــن خ     ال تقولـ ــو إالّ مـ ــهـ ــعراء الِیـ   الشـ
  )326 :همان(

داند  میها را پیغامبرانی  و آن کند میرا به خواندن تاریخ تشویق جوانان سرزمینش او 
آور  یـاد  هـا  آن بـه . که خداوند در این روزگار وحی را بر زبان ایشان جاري کرده اسـت 

هـاي آن کامیـاب    خوشـی ها و  نعمتشود که باید با قدرت بر دنیا مسلط شوند تا از  می
پس ایشان  ،اند نشدههاي ضعیف و ناتوان آفریده  اي انسانها بر نعمتچراکه این  ؛شوند

بزرگـی را در  ، ایشان تنگ آمد باید بزرگی را بر روي زمین بجویند و اگر کرة خاکی بر
  :آسمان بجویند

  فصــحاء مــن کــم جــاء حٍیبفصــ    واحتفظـــوا خَکُم،یواقـــرأوا تـــار 
ــ  ــه علــ ــزلَ اللّــ ــنهِم یأنــ ـ ح    ألســـو ــ هی ــرالوح یف ــاء یِأعص   الوض

ــــت نُصـــــرَتَها للضـــــعفاء    فمـــا بســـلطانٍ، ایواحکمـــوا الـــدن   خُلقـَّ
ــ یهــ    األرضِ، فــإن یواطلبــوا المجــد علــ ــاطلبوه ف   الســماء یضــاقت ف

  )327 - 326 :همان(

آید هر دو به دنبال انگیزش و تشویق مردمان  میگونه که از اشعار این دو شاعر بر آن
سرزمین خود براي بازگشت به دوران طالیی دو تمدن بزرگ جهان یعنی ایران و مصـر  

چشمۀ «هاي محسوس مثل  به مشبهبا این تفاوت که بهار این کار را با استفاده از . هستند
که شوقی با بیانی  حالیدر ، دهد میانجام  »مادري با چشمان خونبار«و  »گرفته الي و گل

  .پردازد میاي از صور ادبی به انجام این مهم  بهرهو با کمتر  یانهگرا واقعمستقیم و  کامالً
  
  ستیزيرویکرد استبداد 3.3

آزرده و به انتقادهـاي صـریح و    میجان بهار را ، شاه بیش از هر چیز دیگر استبداد محمدعلی
، هـا  نصـیحت رغـم همـۀ    بـه کـه   پـس از آن . اسـت کـرده   میپروا از او و حکومتش وادار  بی

شاعر در مستزادي که دیگر خطـاب بـه   ، یابد میخواهان گسترش  مشروطهجویی شاه با  کینه
پذیري و تغییر رویۀ شـاه اسـت روي بـه     نصیحتاز  اونشانۀ ناامیدي کامل  ، بلکهشاه نیست

ت نگرانـی خـود را از   آورد و با زبان و قالب و لحنی که مقبول مخاطبـان عـام اسـ    میمردم 
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ــکار        ــه آش ــن گون ــتبد ای ــاه مس ــود را از ش ــم خ ــران و خش ــار ای ــت ک ــیعاقب ــد م  کن
  ).89  :1383  ،پورنامداریان(

  شه ایران ز آزادي سخن گفـتن خطاسـت   با
  

  کـــار ایـــران بـــا خداســـت  
  هـا جداسـت   مذهبمذهب شاهنشه ایران ز   

  
  کـــار ایـــران بـــا خداســـت  

ــر      ــد ب ــتبداد آی ــاي اس ــر دم از دری ــرازه   ف
  

ــوج   ــداز  مــ ــاي جانگــ   هــ
  زین تالطم کشتی ملت به گـرداب بالسـت    

  
  کـــار ایـــران بـــا خداســـت  

  )147/ 1: 1354بهار، (  

و نـه در   ایسـتد  میبهار همچون مبارزي راستین در برابر استبداد و شخص شاه بنابراین، 
با مشروطه و  شاهبلکه با دلیري و صراحت لهجه علت اصلی مقابلۀ ، خفا و با گوشه و کنایه

  :گوید میداند و  میانقالب مردم ایران را بدطینتی و سرشت نامیمون او 
  شاه ایران گر عدالت را نخواهد باك نیست

  
  زانکـه طینـت پـاك نیسـت      

  دیدة خفاش را خورشید در رنج و عناست  
  

ــت      ــا خداس ــران ب ــار ای   ک
  )147 :همان(  

هـاي   فعالیـت خواه خود بارها زندان رفت و از  عدالتستیز و  ظلمبهار به خاطر سرشت 
ش در دانشـگاه  ا حقـوق اسـتادي  ، نشین گشت خانه و التدریس ممنوعاو . سیاسی محروم شد

گــاه جــاي خــود را بــه  هــیچ اش خــواهی ذاتــی عــدالتســتیزي و  اســتبدادامــا ، قطــع شــد
و لقـب  کـوب بـه ا   زریـن شاید به همین خـاطر اسـتاد   . طلبی نداد عافیتاندیشی و  مصلحت

 سیمعالجه به سـوئ  يشاعر که در اواخر عمر برا). 373  :1382( داده است» ستایشگر آزادي«
 ۀشـ یروح و اند یآزادگ نیکرد، باز هم ا یکه با مرگ دست و پنجه نرم م یدر حال ،رفته بود

: یاحقیـ است که به قـول اسـتاد    يا گونه هامر ب نیشدت ا. را کنار ننهاد شیخو ۀطلبان مبارزه
ـ  دیصـ  بهـار  شعر یمعان يایبها از در گران دیتنها دو مروار میبخواه اگر« ، آن دو همانـا  میکن

شاه بـه   بهار که از استبداد محمدعلی). 35  :1374( »بود نخواهد »وطن« و »يآزاد« جز يزیچ
مردي واقعی کـه شمشـیر دادخـواهی برکشـد و      ؛گشت میبه دنبال یک مرد ، بود تنگ آمده

  :کن کند ریشهظلم و استبداد را 
  کجاست مـرد، کـه شمشـیر دادخـواهی را    

  
ــد؟    ــدادگر نیـــام دهـ ــالم بیـ   ز قلـــب ظـ

  کجاست حزبی از آزادگان که چون پـدران   
  

  ز خصم، جان بستاند، به دست، جام دهد؟  
  )570 :همان(  
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داند جوانان از شنیدن پند و اندرز  میکه نیک   حالی  درشوقی نیز با درك شرایط استبداد 
شـما در روزگـار   : گویـد  میبا لحنی پدرانه به فرزندان میهنش ، شوند میحوصله  بیدلتنگ و 

زیر ضربات سهمگین باد و بـاران حـوادث بالیدیـد و نتـایج حاصـل از      . دنیا آمدید بهسختی 
توصـیف  . ایجاد شکاف میان مردمان و ظلم بسیاري از استبدادگران و ظالمان را شاهد بودید

ها درنتیجۀ اتحـاد اسـت کـه همچـون      صداي ملت: نظیر است کم زیباي شوقی در این زمینه
از دسـت   داستبدا رسد و اگر همین ملت یکپارچگی خود را در برابر میغرش شیر به گوش 

  .صدایشان همچون زوزة سگان خواهد بود، بدهند
ــدقٍ، مقــالَ نَیقــل للبنــ ص ،ــد ــبابِ     واقتَص ــیذَرع الشـ ــاحِ قُیضـ 8بالنّصـ  

ــو ال  ــتم بن ــأن ــ ومی ــأتُم بِ،یالعص   9احِیــقَصــف أنــواء، و عصــف ر یفــ    نش
ــو رأ ــوطَنَ تُمی ــف ال ــخَرةً المؤَلَّ ــ    ص ــات وســ  یف ــاحِ لهایالحادث   المجت

ـ   ــات، و نهــ       یو شَهِدتُم صدع الصفوف، و مـا جن ــرِ مفت ــن أم ــاحِ یِم   وقَ
ــن الزئ  ــعوب م ــاًیصــوت الش   بعـــض نُبـــاحِفـــإذا تَفَـــرَّقَ کـــان     رمجمع

  )354/ 2: تا یبشوقی، (
آوري انقالب ملت در اعتراض به اسـتبداد حـاکم    یادبا  »الحثراء ۀیالحرّ«شوقی در قصیدة 
در روز ) ع( شدن خون امام حسـین  ریختهخون شهیدان این قیام را به ، و تبعید سعد زغلول

  :گوید میکند و  میعاشورا تشبیه 
ــ ــ یف ــان الح ــ أو قِّّمهرج ــدمِ ومی ـج مــنَ الشـــهداء لــم تـــتکلَّمِ       ال هـم  

ــدوی ــ ب ــاتور یعل ــور ه ــا، ن   10محــرَّمِ هــالل یعلــ نِیکــدمِ الحســ    دمائه
  )361: همان(

اشـعاري کـه مضـمون    . در این رویکرد نیز زبان بهار از شوقی تندتر و پرشـورتر اسـت  
بهـار مـوج   دیـوان  دهـد در سراسـر    میاصلی آن را استبداد و ضرورت مبارزه با آن تشکیل 

اشعار در دیوان او  گونه یافتن این، که به خاطر بیان نرم و دوراندیشانۀ شوقی حال آن ؛زند می
  .دشوار استاندکی 
  
  گرایی شرقرویکرد  4.3

ـ   کـردن  براي دوريبه افراد  بخشی گرایانه و آگاهی شرقبهار با نگاهی   ه ازاز تقلیـد کورکوران
کردن جهل برخی از روشنفکران و جوانان زودباوري است کـه رمـز    برطرفبه دنبال ، غرب
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او خودباوري و تکیه بـر  . دانند میغرب  ازکورکورانه پیروزي و پیشرفت حقیقی را در تقلید 
  :داند میهنر خویش را پایۀ رسیدن به مجد و بزرگی 

  مباش غـره بـه تقلیـد غربیـان، کـه بـه شـرق       
  

  اگـــر دهـــد، هنـــر شـــرقی احتـــرام دهـــد   
  اي و به شرق اندرون کماالتی اسـت  شرقیو ت  

  
  ولی چـه سـود کـه غربـت فریـب تـام دهـد         

  بهر صـفت کـه برآئـی بـرآي و شـرقی بـاش        
  

  وگرنــه دیــو بــه صــد قســمت انقســام دهــد   
ــر و ده بــه معــدة شــرق    ــم فراگی   ز غــرب عل

  
  تــن انضــمام دهــد اش بــا هاضــمهکــه فعــل   

  )568 /1 :1354بهار، (  

 ،روحیۀ خودباوري و اعتماد به نفس در ساکنان قارة کهـن آسـیا  و تقویت ایجاد  براي او
  :گوید میبه اروپاییان  منفی دیدي با

  اي نـــژاد آســـمانی ویـــن نبیـــرة آفتـــاب    
  

  ترك رامش کن که جور مغرب از حد درگذشت  
ــد      ــتان بری ــو را پس ــام ت ــه و م ــا دای ــد اروپ   ش

  
ــید      ــر رسـ ــت دیگـ ــیا را نوبـ ــا آسـ   اي اروپـ

  تـر از مــادر گذشــت  مشــفقبایـدت زیــن دایـۀ     
  

ــدادت ز و     دل خنجــر گذشــت آســیابان را ز بی
  )725 :همان(  

همچـون  ، سـت اتحاد ایران با جهان اسالم و دیگـر کشورها  حال که خواهاناو در عین 
و نه اروپاییـان   ههمسایکشورهاي شود که نه  میبه مردم کشورش یادآور ، سیاستمداري آگاه

جا که هرکس تنهـا بـه فکـر     هیچ یک به هنگامۀ بال و رنج به فریاد ما نخواهند رسید و از آن
او در  .مبا کار و کوشش در فکر پیشرفت و ترقی خویش باشیباید پس ما نیز ، خویش است

  :گوید می باره این
ــه   ــواران را ب ـار همج ـاف کـ ـا انصـ ــت  يمـ ــت نیس   هس

  
ـار  رو   ــن کـــــــ ــر بکــــــ   دگــــــ

ــوم    ــر اهــل شــرق یــاري هســت نیســت  ق   مغــرب را ب
  

ـار دگــــــــر    رو     بجــــــــو یـــــــ
  خــود خریــداري بــر ایــن افغــان و زاري هســت نیســت  

  
  رو بـــــــــه بـــــــــازار دگـــــــــر  

  :رسد که میو در پایان به این نتیجه   
  سوزد بهار زانکه کس را دل به حال کس نمی

  
ــار     ــرد کـــــ ــد کـــــ ــار بایـــــ   کـــــ

  )242: همان(  

و نیـز قیـام   ، مثل قیام مصطفی کامل و حزب الوطن ،هاي خودجوش مردمی قیامبه دنبال 
شاعرانی همچـون  ، سعد زغلول و حزب الوفد که در مبارزه با استعمار انگلیس شکل گرفت
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عنـوان    به .و احمد محرم نیز حرکتی را در این راستا آغاز کردند ،حافظ ابراهیم، احمد شوقی
نـد کـه   ک مـی مانند انسانی به زمین را  مشرق، ان از تأسیس بانک ملی مصرمشاد، شوقی نمونه

بـه ناگـاه از خـواب    ، ها و تحقیرهایی که از جانب غرب تحمـل کـرده اسـت    زبونیپس از 
  :طوالنی غفلت برخاسته و زندگی را از سرگرفته است

ــذَ الهــو ا و ،ينَبــح عـــد طـــولِ منـــام    األحــالمِ مــن صب هشَـــرقٌ تَشَـــب  
صاحت به اآلجام : نـتـ فلـم  ! ه لــ    نَم،یالهــوانِ  یأعیــ نــام   11اآلجــامِ؟ یف

ــفَرَ الح    واسـتأنفوا  ،يالکـر  مـن  ونَینفضوا الع ــسـ ــورِحلـــۀَ األ اة،یـ 12امِیـ  
  )319 /4: تا بیشوقی، (

ناپذیر به جنگ حوادث  سستییابد با همتی  میاي متحد  اندازهاکنون که شوقی مصر را تا 
که نـه سـتایش دیگـران ایشـان را شـادمان       پندارد می چنانرود و همت مردان استوار را  می
  .دارد میها را از راه باز  سازد و نه سرزنش مالمتگران آن می

ـ  ی،أقْـدم : قُل للحـوادث  ــام      ی،أو أحجِم ــدامِ و اإلحجـ ــو اإلقـ ــا بنـ   إنـَّ
ــم الرجــالِ إذا مضــت، لــم  مهــاهثنــواد    ی و العـ الثنـــاء يخَـــدع الـــذَّام  

  )321: همان(

کـه   حـال آن ، داردتـري   آید نگاه بهار به غربیان بار منفی بیش برمیطور که از اشعار  همان
گامی جلـوتر رفتـه و مـردان    ، شوقی نیز در عین تشویق به خودباوري و عدم تکیه بر غرب

هـیچ چیـز   ، کشد که با تکیه بر خود و قطـع وابسـتگی از غربیـان    میبلندهمتی را به تصویر 
اندیشـۀ شـوقی و شـاعران دیگـري از ایـن       سرانجام نیز .دارد بازنمیمسیر  ایشان را از ادامۀ

و جمهـوري   ندم که در آن مردم مصر بر استعمار انگلـیس شـورید    1952در انقالب ، دست
  .ستنش به بار  ،ندادد عربی مصر را تشکیل 

  
  رویکرد ایجاد وحدت داخلی 5.3

جـاي کشـور زبانـه     و تفرقه در جـاي هنگامی که شعلۀ نفاق ، در گرما گرم انقالب مشروطه
بهار ، زد میسیاست خارجی نیز با تمام قوا به آشوب و هرج و مرج داخلی دامن  کشید و می

و سـرود   »هیـ وطن« مسمطی با نـام ، بسیارش یشوتاندوه و  با، تحت تأثیر این اوضاع ناهنجار
درخصـوص   همگـان بـه  زنگ خطر اوضاع حاکم بر کشور را به صدا در آورد و  کوشید که

  :ضرورت حفظ وحدت داخلی آگاهی دهد
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ــد ز  ــاز نهادنـ ــن   وزرا بـ ــار وطـ ــف کـ   کـ
  

ــه دهــن        ــام و ب ــه ک ــد ب ــر نهادن ــال مه   وک
  علمــا شــبهه نمودنــد و فتادنــد بــه ظــن       

  
  چیــره شــد کشــور ایــران را انبــوه فــتن       

ــتن در خطــر اســت    ــوه ف ــران ز انب   کشــور ای
  

  خواهان زنهار وطـن در خطـر اسـت    وطناي   
ــان    ــت کاردان ــاري نیس ــرون ز ســخن ک   را بی

  
ــرّ    ــاظی در س ــر لف ــاري نیســت  غی ــن ک   و عل

ــ     جــز حیلــه و فــن کــاري نیســت هعلمــا را ب
  

  جـز افغـان و حـزن کـاري نیسـت      هجهال را ب  
  ملک از این ناله و افغان و حزن در خطر است  

  
  اي وطن خواهان زنهار، وطن در خطـر اسـت    

  گـــویم مـــیوطنیـــاتی بـــا دیـــدة تـــر      
  

  گـویم  مـی وجـودي کـه در آن نیسـت اثـر      با  
  گــویم مــیتــا رســد عمــر گرانمایــه بــه ســر    

  
ــا    ــهبارهـ ــر  گفتـ ــار دگـ ــیام و بـ ــویم مـ   گـ

  که وطن باز وطن بـاز وطـن در خطـر اسـت      
  

  خطـر اسـت   خواهان، زنهار وطن در وطناي   
  )208 /1: 1354بهار، (  

چنـان دلبسـتۀ    او آن .گراسـت  وحـدت شوقی نیز یک مصلح اجتماعی و یک سیاستمدار 
و ، امنیـت ، برابر هر عامل داخلی و خارجی که بخواهـد اسـتقالل   وطن خویش است که در

او از مـردم کشـورش   . خیـزد  برمـی آشـکارا بـه مقابلـه    ، آزادي کشورش را به خطـر افکنـد  
، گوید مگر مصر زادگـاه  میدیگر را به کنار نهند و  خواهد که دوران تفرقه و دوري از یک می

مکان دفن همۀ ما نیست؟ پس به خاطر همـین نقطـۀ اشـتراك بایـد     ، س از مرگزادبوم و پ
  .بگذاریمدستگی و تفرقه را کنار  چند

ـقاقِ نَواح       الجفـاء و عهـده،   يِنطـو  یتعالوا عس   یـــاو نَنبِــذُ أســباب الشـَّ
ــک ــدنا،   ألمتَ ــم لَح ــدنا ث ــرٌ مه   13؟ایـــلکـــل ٍّمغانکانـــت  ینَهمـــاو ب    مص

  )326/ 4 :تا یبشوقی، (

هـا را در شـعر خـود وارد     سـمبل از بیان مستقیم مسائل اجتماعی گام را فراتر نهاده و  او
بـه صـورت   ، دهنـد  مـی که حیوانات قهرمانان آن را تشـکیل  ایی ه داستاندر قالب  و کند می

یکـی از ایـن   . پـردازد  مـی نمادین به آموزش برخی اصول مربوط به سیاست و کشـورداري  
ی بـا  داستانشوقی . ترین افراد براي رهبري است عاقلاصول بنیادین حفظ وحدت و انتخاب 

خـوبی و   بـه هـا در جـایی    خرگـوش گروهی از  :شود میگونه آغاز  این این مضمون دارد که
ت شروع بـه رفـ  ها  آن هاي هالن میان فیلی قوي و تنومند از، که تا این کردند میخرمی زندگی 

سـرانجام،   .شـد  مـی اوضاع روز به روز بدتر . باعث دردسر و نگرانی ایشان شد و کرد و آمد
هـم جمـع    هـا را دور  خرگوشگروه ، تر و داناتر بود باتجربهکه از همه  ،ها خرگوشیکی از 
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از بین خـود سـه نفـر را     ها آن .ها خواست علیه این دشمن مشترك متحد شوند کرد و از آن
  .برگزیدند و با کمک این سه تن توانستند بر مشکالت و آن فیل ظالم پیروز شوند

ــاد ــم ينـ ــا: بهـ ــرَاألرانبِ یـ ــب     معشَـ ــاعرٍ، و کاتـ ــالمٍ، و شـ ــن عـ   مـ
ــاف   ــدوّ الجـ العـ ــد ــدوا ضـ ــعاف     ی،إتَّحـ ــوةُ الضّـــ ــاد قـــ   فاإلتّحـــ

ـــب   ستَوصــــه را ینَفــــأقَبلوا م ــدوا     یـ ــاعِ راو عقــ ــهلالجتمــ   14یــ
کـه   ،ها خرگوشدر نتیجۀ این اقدامات و انتخاب صحیح رهبران و حفظ وحدت، جامعۀ 

  :واقع سمبلی براي اجتماع انسانی است، به امنیت و آسایش دست یافت در
ــک الف ــلُوهلـ ــعالرف یـ ــانِ، یـ ـــۀُ فــــ    الشَّـ األُمـ أمــــانِ یفأمســــت  

  )156 -  155/ 4: همان(

در امـا  . اسـت سـان   وحدت داخلی در نوع نگرش هر دو شـاعر یـک  مسئلۀ پرداختن به 
در حالی ، سبک بهار پرداخت مستقیم به موضوع استتفاوت وجود دارد؛  روش بیان ایشان

  .گزیند برمیکه شوقی در برخی موارد قالب تشبیه و تمثیل و استعاره را 
  
  ویکرد ایجاد وحدت با دیگر کشورهار 6.3
اجزاي مختلف جهان اسالم را متحـد   ،شباهت به دیدگاه سعدي نیست بیه با نگاهی ک ،بهار

اي از جهان اسالم بگریـد در گوشـۀ    گوشهپیکر دانسته و معتقد است اگر مسلمانی در  و یک
  :سر خواهد دادناله و اندوه  یدیگر مسلمان

   هنــد و ترکیــه و مصــر و ایــران   
  

ــونس و    ــاست ــان ف ــاز و افغ   و قفق
  بــدین، یــک  در هویــت دو، امــا   

  
ــان    ــی متحــد، ج ــن، ول ــف ت   مختل

ــد     ــن احمـ ــرو دیـ ــی پیـ   جملگـ
  

  قـــرآنجملگـــی تـــابع نـــص     
ــه      ــه طنج ــد ب ــر بگری ــلمی گ   مس

  
ــان     ــدر بدخشـ ــد انـ ــؤمنی نالـ   مـ

ــاد اســت    ــن راه و رســم عب   آري ای
  

ــک   ــت   روز ی ــاد اس ــی و اتح   رنگ
  )151/ 1: 1354بهار، (  

. مکتـب اتحاد و : داند میدو چیز در گرو عزت و سربلندي را  رسیدن مسلمانان بهاو راه 
خواهد که اختالفات مذهبی خویش را کنار نهنـد تـا ثـروت و     میبهار مشفقانه از مسلمانان 

  .ملک و ناموس و مذهب خویش را باز یابند
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  ثروت و ملک و نـاموس و مـذهب  
  

  
ــار چ ــزچ ــب  ی ــا مرک ــت در م   اس

ــا را     ــاموس م ــک و ن ــروت و مل   ث
    

  اختالفـــات مـــذهب یـــنبـــرده ا
ــالم   ــذهب در اسـ   اختالفـــات مـ

  
  کـرده چـون شـب    یهروز ما را س  

  بسـته اسـت   یـز عزت ما به دو چ  
  

ــب    ــد مکتــ ــاد اول و بعــ   اتحــ
  رشـاد اسـت   یـق دو اول طر ینکا  

  
ــکروز    ــی ی ــت رنگ ــاد اس   و اتح

  ) همان(  
عشـق بـه    .گراي آن است مردمبهار ادیب و هنرمند پروردة انقالب مشروطیت و فرهنگ 

او بـا   .افـروزد  مـی سـوزد و   میرا  شعشق بزرگی است که سراسر عمر در ضمیر بهار وطن
خواهـان   ،شدن با قافلـۀ پیشـرفت بشـر    همگامشدن از انزوا و  خارجهدف پیشرفت ایران و 

و  ،فرهنگـی ، ایجاد اتحاد میان ایران و دیگر همسـایگانی اسـت کـه داراي اشـتراکات دینـی     
  :گوید میشاه  بهار خطاب به محمدعلی. یکی از این کشورها ترکیه است اند؛ جغرافیایی

  اسـت  یکـی بـا مـا    یملت عثمـان 
  

  اسـت  یکیما دو جماعت را مبدأ   
ــروه    ــا دو گ ــک ز یمم ــرهن ی   پی

  
  مـن  و مـا  از سـخن  میانـه  یستن  

  صـــغیر طفـــل دو یمبـــود يروز  
  

ــالم شــ       ــا مــادر اس ــه م   یرداد ب
  )141/ 2: 1354بهار، (  

اختالفات میان . او فراتر از ایران و ترکیه به دنبال ایجاد وحدت در جهان اسالم است
و اروپـا ایـن   مریکـا  اخواهد هماننـد   میشیعه و سنی را نفی کرده و از همۀ امت اسالم 

مسائل جزئی و فرعی را کنار نهاده و در سایۀ پرداختن به اصل اتحاد به پیشرفت و تعالی 
  .دست یازند

ــاش، ا يا ــاش يک ــالم! ک ــر اس ــم دونــ     یانگ ــد از م یرس ــانرا ببرن   ی
ــد  يا    قــــدیم دیـــن  یـــرو پ یهمگـــ  يا ــدران قــ ــران پــ   !یمپســ

ــتند؟آزار هـــم از چ یدر پـــ    کیســـتند؟ و کـــه ز یعهو شـــ یســـن   یسـ
ــه مســلمان و ز     مکتبنــد یــک ةجملــه ســبقخواند    مذهبنــد یــکجمل

  یـک  معبـود  و یک معبد و یکره     یـک  مقصود و یک مقصد و یک یند
ــل و دو دلــ      ســرزده یکــی ز اي یکیــد،جملــه  ــن جه ــرزده یدام   ب

  زیـــان نـــارد یرفتنپنـــد پـــذ     یکیــــــانمراز  یریــــــدپنــــــد پذ
ــویانع ــاین یسـ ــم کـ ــد علـ ــد     افراختنـ ــان تاختنـ ــه جهـ ــه بـ   متحدانـ
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  ســباق  عــالم ز بردنــد ســره یــک
  

ــاق     ــم و دم اتفــ ــدد علــ   از مــ
ــرع ه      ــر ف ــه ب ــا ز چ ــاهوم ــیم ی   کن

  
ــد   ــا افکنـــ   ةقاعـ ــل ز پـ   یماصـ

  )142 -  141 :همان(  
  یــزخــوش بــود ار ملــت اســالم ن   

  
ــو   ــین ز ینددســت بش ــتیز و ک   س

ــد     ــت بدان ــزون اس ــه ف ــا یشزآنک   م
  

  مـا  یشکـ  يدشمن ملـک و عـدو    
  اتحــاد جــز هبــ یســتمــا ن ةچــار  

  
  الرشـاد  فـنعم  اسـت،  رشد ره ینا  

  )145: همان(  

اره جهان اسالم اعم از ترك وهم، عثمانیجانبداري از امپراطوري ا احمد شوقی نیز ب
 مثالً .خواند میامپراطوري فرا این پارچگی تحت لواي  را به وحدت و یک... و عرب و 

جهان اسالم را به اتحاد دعـوت   ،سلطان عبدالحمید از سويهنگام اعالم قانون اساسی 
  :گوید میو  کند می

ــد ــایإل يأسـ ــأم نـ ــومن ریـ ــ نیالمـ ــلّ     15داًیـ ــا جــ ــجلّــــت کمــ   األمــــالك یفــ
ــ ــانَ شــعب ای ــرك مــن عثم ــن و ت ــح    عــربٍ م یـــن اك ــثُی مـ ــوت بعـ ــاییحی و یالمـ   هـ

  )241/ 1 :تا بیشوقی، (
او مـردم   .بلکـه شـاعر قـوم عـرب اسـت     ، اشعار دیگر نیز او تنها شاعر مصر نیسـت  در
به دور از هر گونـه   ،داند که میو دیگر کشورهاي عربی را همسایگانی  ،لیبی، سودان، سوریه
در  ،رو  ایـن   از ).674  :1979  ،الحمصی(مشترك دارند با مصر تاریخ و هدف و زبان  ،تعصبی

  :سراید میسفري که به دمشق داشته است خطاب به مردم آن سرزمین این گونه 
ح  یو نحن ف مٍ،   یالشرقِ و الفُصـ حـــال یو نحـــنُ فـــ    بنـو ر إخـــوانُ واآلالمِ رحِجـ  

  )385/ 2: همان(
با ایـن تفـاوت   ، داردتمایل به همگرایی با دیگر کشورهاي اسالمی در شعر هر دو شاعر نمود 

مرتبـه و یکسـان    هـم همۀ کشـورهاي اسـالمی را در ایـن اتحـاد     ، که بهار بدون تعیین خط مشی
  .خواند میدر سایۀ امپرطوري عثمانی فرا  تحادکه شوقی دیگر کشورها را به ا حال آن، داند می

  
  آموزي علمتشویق به  7.3

شـود کـه اگـر ملتـی در زمینـۀ       مـی و یـادآور   کنـد  مـی آموزي تشویق  علمبهار ایرانیان را به 
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مانـد و دیگـران حقـوق او را پایمـال      مـی از غافلۀ دنیـا جـا   ، تکنولوژي و دانش عقب باشد
علم و ، کردهخویشتن را باور ، به جاي امیدبستن به اروپاییان بهتر استایرانیان پس  .کنند می

از شـدن آن   پایمـال و مـانع از   پردازنددانش بیاموزند و بدین وسیله به دفاع از حقوق خود ب
  :گوید میباره  ایناو در  .دیگر کشورهاي قدرتمند شوند سوي

  یسـت معارف ن يا که در آن ذره يبه کشور
  

  یسـت مخـالف ن  یاگر که مرگ ببـارد کسـ    
  پامـــال  او حـــق دیگـــر یلـــۀکنـــد قب  

  
  نیست واقف خویش حق بر که یلهقب هر آن  

  )378/ 2: 1354بهار، (  

جمعی  دستههاي  گروهدانشجویان به کشورهاي اروپایی در قالب  عزامدر روزگار شوقی ا
جـا   هاي جوانی را در آن سالکردة اروپاست و  تحصیلشاعر که خود . بسیار رایج بوده است

او از . دهـد  میباري از خاطرات ارزشمند این جوانان را پند  کولهاکنون با ، سپري کرده است
بـا تمـام وجـود بـه     ، هاي غربی را آغاز کردند گاه که تحصیل در دانشگاه آنخواهد  میها  آن

نهایـت  ، که بسیار هم زودگذر است، و از جوانی پردازنددانش بکسب مطالعه و تالش براي 
  :بهره را ببرند

ـــف  ـــقـ حـــ ی ـ مـانَ الحــلَ الرح    ی،شُــــب ــلِ،قبـــ ــۀ یـــ   16بقافیـــ
ــل ــا: قُــ ــباب، یــ ــیحۀٌ شــ ــــــا     نصــ ــــــممـ زَیـوغالیـــــــۀ ،د  

ــ ــو و    عـــــالَمٍ یأنـــــتم غـــــداً فـــ ــارةُ ناح هـــ ــۀالحضـــ   یـــ
  ثمانیــــــۀ فیــــــه یتو قضــــــ    شــــــیبتی، منــــــه یــــــتار و

ـــــ العالیــــــۀ یــــــاةِالح ســــــرَّ    تتعلّمــــــوا بــــــه یرواسـ  
ــۀالباقادکـــــروا الجهـــــود  و    -  یـــــــــانَ،و تــــــــأملوا البن    یـــ

نج ــار ــوا الثمــــ ــۀً،ذوقــــ ـــ ــــــلَ صـــــــاف     یـ وا المناهـرِدیۀو  
ــإنَّ  و ــباب، فـــ ــوا الشـــ   َفانیـــــۀ یرةَالقصـــــ تََهســـــاع    اقْضُـــ

  )284 - 282 /4 :تا بیشوقی، (
او از . هـا  سسـتی هـا و   کـاهلی همـۀ   در مقابـل شورشـگري  . شوقی یک انقالبـی اسـت  

خواهـد بـا تمـام     میماندگی سرزمین خویش در رنج و درد است و از فرزندان میهنش  عقب
ها را مـرگ و سـرعت    او سرانجام برخی خواب. پا خیزند بهها  کاستیوجود براي جبران این 

دیگر کشورها را در حرکت بـه سـوي پیشـرفت هماننـد بـرق و سـرعت مصـریان را مثـل         
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پیشرفته و اروپاییان در دریا و خشـکی بـه دنبـال    معتقد است کشورهاي  .داند میپشت  الك
 يآرزوهـا تنهـا در   یانمصـر قـدرت و نیـروي    ،کـه   حـالی  در ؛افزایش قدرت خود هسـتند 

  :ایشان است دروغین
ــ ــوا،   یبن به ــم ــوا، ثُ بــانِ، ه ـه فــبعض المــوت       األوط بـجلی  ـبات السـ  
ـ     البــرقِ، قــوم، فخَطــللمجــد،  یمشــ   السّـــلحفاةُ  ینا،و نحـــن، إذا مشــ

ــدونَ عـي یــراً القُـــو ــان    بحـــراً  و بـ ــدتُنا األمــ ـ یو عـ ــات   الکاذبــ
  )126/ 3: همان(

ماندگی و رخوت موجـود   عقباز ، کند میپایۀ بهار احساس  لیتی همئومساو که در خود 
واالتـرین جایگـاه   توان بـه   میکه با اراده  ایمان به این برد و با اعتقاد و میدر سرزمینش رنج 

به دنبال ایجاد روحیۀ خوداتکایی و اعتماد به نفـس در میـان جوانـان و مـردم مصـر      ، رسید
باشند دیگران براي ایشـان دژهـاي محکـم و    منتظر که  خواهد به جاي این میها  از آن .است

 بتوانند به تولید بومی در آیند تابر و فناوري روز علم درصدد کسبخودشان ، کشتی بسازند
، شـکافند  مـی گونه کـه بادهـا و ابرهـا آسـمان را      گوید همان میاو . دست یابند شان سرزمین
  :علم نیز زمین را درنوردیده است کاروان

ــم     - التنـادوا الحصــونَ و الســفن، و ادعــوا   ــیالعل ــم ینش ــوناً لک ــفنا و حص س  
ــارةِ اختــــرقَ    ــب الحضــ ــماء رِ    - إنّ رکــ ــقّ الس ــاًاألرض، و ش ــاً و یح   مزن

  )280/ 4 :همان(
کنـد و   میهاي ایشان را پیوسته گوشزد  غفلتبه خاطر عالقۀ قلبی به مردم سرزمینش  او

خـود  از هـاي پـیش    نسـل خواهید به مردگـان و   میتاچه زمانی : پرسد میمیهنان خود  هماز 
و دیگر فرزندان ما  ]ایم دادهاین کار را انجام [ ما: ببالید؟ هنگام آن فرا رسیده است که بگوییم

هـاي   موفقیـت ما در زمـان خودمـان بـه    : بلکه بگویند، ما در گذشته چنین بودیم: نیز نگویند
  .نائل آمدیم یبزرگ

ــاه ــم نُب ــد م یک ــت؟بلح ــم و ی ــم نحمــلُ مــن هــادمٍ، و    -  ک ــبنَ ل ــا؟ ی   منّ
ـ  ــد أنَـ ــول یق ــا: یقولـــوننَســـمع أبنـــاء نـــا     - ال  نحــنُ، و: اَنْ نق   کُنـَّ

  )281: همان(
داند که پیشرفت علمی ایـران   میخوبی  بهباري از مطالعات ارزشمند تاریخی  کولهبهار با 
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توصیفات او در زمان خود محصـور   ،شود با این حال میشدن حقوق مردم آن  پایمالمانع از 
کشـد کـه    مـی اي را بـه تصـویر    آیندهشوقی پا را از اکنون فراتر نهاده و  ،که ماند؛ حال آن می

  .اند خواهند بالید آوردهدست  بهفرزندان سرزمینش به خویشتن و افتخاراتی که 
  
  د ترسیم آیندة درخشان براي ایرانرویکر 8.3

بهار با وجود همۀ اندوه و دردي که از مشکالت درونی ایران در دل دارد و در کنـار تـالش   
در اشـعار  ، بازگرداندن عظمـت کهـن ایـران    ه منظوربراي ایجاد خیزش و حرکت عمومی ب

دارد و سخنش از ایمانی راستین بـه آتیـۀ درخشـان و     میمیهنی خود دل به آیندة ایران قوي 
اي  صـخره ایرانی کـه در سـیالب حـوادث همچـون     . دارد یتحکاسراسر افتخار سرزمینش 

در آن عصـر   .آیـد  مـی ماند و از همۀ این خطرات به سـالمت بیـرون    میمحکم برجا ، عظیم
ان قدرتمنـد و  زرین است که اشعار بهار دهان به دهان خواهد گشت و ورد زبان مردمان ایر

  :شد پیشرفته خواهد
  سـیل  چون حوادث و سنگ گران چو یرانهست ا

  
  سـنگ  مانـد  جـا  بـه  و خروشان لیسشود  یط  

  گـــردد بزرگـــان فـــر از کـــه روز آن یـــنمب  سنگ 
  

  ارژنـــگ همچــون  آراســـته یــران ســاحت ا   
ــاه   ــ یکارگـ ــدن   یز پـ ــر معـ ــاوش در هـ   کـ

  
ــتگاهیا   ــن ره ز یسـ ــر در آهـ ــنگ هـ   فرسـ

ــا فخــر و غــرور  یمردمــان   ــا صــنعت و ب   همــه ب
  

ــه ز ب   ــاريک ــن و یک ــی ت ــان زن   ننــگ آیدش
ــاه        ــت م ــه پش ــرده ب ــرو ب ــاه ف ــر چ ــن ه   یب

  
ــگ      ــه اوج خرچن ــرآورده ب ــر ب ــر قص ــر ه   س

  رسته به هـر مزرعـه دشـت انـدر دشـت      یرستن  
  

  دهکـده تنـگ انـدر تنـگ    بارها بسـته بـه هـر      
ــه   ــار  هــا کــرده ز نکت ــر مــرد و زن از گفــت به   ب

  
ــ   ــوض گفتـ ــاز ۀعـ ــاتو روا يتـ   فرنـــگ یـ

  )220 - 219/ 1: 1354بهار، (  

به تالش براي اعتالي سرزمین مصر  سرزمینشرغم تشویق فراوان جوانان  به اماشوقی 
آینـده امیـدوار   گویی چندان بـه  ، این سرزمین بزرگ ۀو تکرار روزگار شکوهمند گذشت

قدر زیاد است  آندر عصر شاعر با کشورهاي پیشرفتۀ غربی شاید فاصلۀ میان مصر . نیست
به همین  .باشدنامیدوار چندان گرفتن از ایشان  پیشیو  آنبه جبران  اوشود  موجب میکه 

خاطر در سراسر دیوانش تنها در یک بیت از پیشرفت مصـر در آینـده سـخن بـه میـان      
 ،از سیاسیون عصـر خـویش   ،اي که در رثاي مصطفی ریاض پاشا قصیدهاو در  .آورد می

  :گوید میگونه  این سروده
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ــت کیــف قومــک وجــوه یــترأَ ــت یـــفو ک    جلَّ الفتـــاةُ مصـــرُ تَرعرعـ  
  )125/ 3: تا بیشوقی، (

 

  رویکرد پاسداشت شهیدان وطن 9.3
ـ  چندسال پس از انقالب مشروطه ـ  نیـز  و  یهننگاه بهار به م رنـگ و بـوي    او یاشـعار وطن

، اکنون که مشروطیت پاگرفته و چهار سال نیز از آن گذشـته اسـت  . گیرد به خود میدیگري 
در این حـال و  . اي را از سر گرفته و حیات نوینی را آغاز کرده است تازهملت ایران روزگار 

  :کند میگونه یاد  ان اینهواست که بهار به یاد شهیدان و پیشگامان این انقالب افتاده و از ایش
  وطـن  آزاد سـرو  آن بـاد  شـاد  و بـاد  یاد
  

ــتارخان     حضـــرت سـ
  داد وطــن یو مردانگـ  يکـه داد از راد  آن  

  
ــدر آذربا   ــانانــ   یجــ

  وطـن  یادراد باقرخان کز او شد سخت بن  
  

ــاودان    ــادبادا جــ   شــ
ــادا یــاد     کــار مــردان آن و تبریــز ملــت ب

  
ــهما   ــا یـ ــار يهـ   افتخـ

  )241/ 1: 1354بهار، (  
، به دست اشغالگران ایتالیایی ،رهبر انقالبیون لیبی ،مختار شوقی نیز پس از اعدام عمر

او در ایـن قصـیده ضـمن    . سراید میدر سوگ این شهید اشعاري پر از حماسه و خون 
 کردن توي مشکالت و فراموش هزارشدن در  گمطلبی و  عافیتایشان را به  ،سرزنش مردم
 عمـر و جوانان میهن خویش را به بیداري و انتفاضه و خونخواهی  سازد میکشور متهم 

  .خواند میفرا مختار
ــا ــا ی ــعب أَیه ــب، الش ــامع القری ــ    أس ــه یفأصــوغَ ف ــرَ الشَّ مع؟ یدــاء   رث

  رَّمـتو ح ،الخطـوب ت فاكمأُذنَ    أم ألج،حــینَ یــک ،ــب   اإلصــغاء؟ تُخاطَ
ــرِ الزُّعمــاء       خالـد، ، و أنـت بـاقٍ   17یمذَهب الـزَع  ــد رِجالَــک، واختَ   فانقُ

ــل علــ     الـوغَی،  تکـالیف  من یوخَکوأرِح ش ت یواحمفــک یان ــاء   18األعب
  )317/ 3: تا بیشوقی، (

 گویی با به ثمر رسیدن انقالب مشروطه به سـاحل آرامـش رسـیده   بهار که روح متالطم 
ایـن درحـالی اسـت کـه شـوقی      ، پردازد میاینک به تجلیل و یادکرد شهداي انقالب ، است
تصـور  هاي سعد زغلول در برابر استعمار انگلیس را همچون عمر مختـار هـدر رفتـه     تالش
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رخـوت و   را بـه ها  آن پردازد و میو با اندوهی برخاسته از نومیدي به سرزنش مردم کند  می
  .کند متهم می آیندة سرزمینشان دربارةتفاوتی  بی

  
  گیري نتیجه. 4

  :است ذیلمیهنی شوقی و بهار به شرح  ـ ر ملیاشعاعناصر قابل تطبیق در 
گرا و فردنگـر باشـند،    که دو شاعر سنت بهار پیش از آن يالشعرا احمد شوقی و ملک. 1

عـد  کـه ب  انـد  و تجددگرا در قلمرو مفـاهیم و مضـامین شـعري    ،شاعرانی سیاسی، اجتماعی
  .فردي آن غلبه دارد شناختی اشعارشان بر جنبۀ سیاسی و جامعه

بلکـه در  ، یک زادبوم یا زیستگاه مطـرح نیسـت   منزلۀ تنها بهو شوقی  وطن براي بهار. 2
و عـاطفی مـردم یـک     ،اي از هویت ملـی، تـاریخی   ، وطن مجموعهها آنارچوب فکري هچ

  .و اصالت آن است ،ها ها، تعلقات، ریشه سرزمین در اعصار گوناگون، و با تمام پیشینه
و تـاریخ   وطنعشق به در ایران  .ترین اقسام عشق است ه وطن یکی از متعالیعشق ب. 3

شـوقی نیـز از شـاعران    . رود شـمار مـی   شـعر مشـروطه بـه    یهاي سبک یکی از خصیصهن آ
ي مردمـی ضـد اسـتبداد انگلـیس در تشـکیل       هـا  گراي مصر است که تحت تأثیر قیـام  وطن

  .ی داشته استپررنگنقش  مصرجمهوري عربی 
اندیشیدند، بلکـه بلنـدي روح    بهار و شوقی تنها به مردم شهر یا سرزمین خویش نمی. 4

ایشان سبب شده بـود کـه در اندیشـۀ اتحـاد بـا دیگـر کشـورهاي اسـالمی و حتـی سـایر           
آرزوي  ی،و تعـال  یشرفتبه پ یابی دست يتالش براضمن زمین برآیند و  هاي مشرق سرزمین

  .نداندر سر بپروررا د با دیگر ملل اي درخشان در سایۀ اتحا داشتن آتیه
 .اند ابزاري براي پندآموزي به مخاطبان خود بهره برده مثابۀ شوقی و بهار از تاریخ به. 5

مورد نظر پادشاهان مستبدي که از بارها او مشخص و واضح است و  مخاطب بهار کامالً
شخص خاصی که مخاطب شوقی عام است و از  درحالی .برد هستند نام میو خطاب او 

  .برد نام نمی
وطنـان خـود    مهر دو شاعر با تکیه بـر شـناختی کـه از غـرب و اروپـا دارنـد، از هـ       . 6

بهـار در حـد انـدرز و    . خواهند که از خواب غفلت برخاسته و خویشـتن را بـاور کننـد    می
روشـنی و وضـوح بـراي     اما شوقی فرداي بیداري از این خواب را به ،ماند نصیحت باقی می

  .تر است نگاه منفی به غرب در شعر بهار پررنگ .کند ود ترسیم میمخاطب خ
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ـ   همبراي برانگیختن رویکرد هر دو شاعر . 7 بازگردانـدن دوران مجـد و    همیهنان خـود ب
گیـري از صـنایعی    با این تفاوت کـه شـیوة بیـان بهـار بـا بهـره       .عظمت پیشین همسو است

 و مسـتقیم  بیـان شـوقی کـامالً    ،که حال آن ؛تر و زیباتر است همچون تشبیه و استعاره ادیبانه
  .صریح و خالی از تعبیرات شاعرانه است

رویکرد تشویق به وحدت و یکپارچگی در دو سطح داخلی و خارجی در شعر شوقی . 8
بـا ایـن تفـاوت کـه      ؛سان اسـت  در سطح داخلی نگاه هر دو شاعر یک. است نمایان و بهار
هـاي اصـلی آن را    هایی که شخصـیت  از تمثیل و داستان ،مطلب تر یشب یقتعم يبرا ،شوقی

در سطح خارجی و وحدت بـا دیگـر کشـورها نیـز،     . برد دهند، بهره می حیوانات تشکیل می
با این تفاوت که  این بار .با کشورهاي اسالمی منحصر است ییدیدگاه هر دو شاعر به همگرا

خواهد بـا هـم متحـد     اي اسالمی مینهادن اختالفات مذهبی از کشوره بهار با دعوت به کنار
کـه شـوقی بـه خـاطر      حال آن؛ کند ارچوبی تعیین نمیهشوند و براي این وحدت قالب و چ

  .کند جانبداري از امپراطوري عثمانی، جهان اسالم را به وحدت تحت لواي ایشان دعوت می
همـۀ   با وجـود  .تر از شوقی است در شعر بهار بیشوطن درخشان  ةبه آیند واريامید. 9

ها و مشکالتی که در ایران عصر بهار وجود دارد، افق نگاه او به آتیۀ میهنش بسـیار   نابسامانی
و تالش براي پیشرفت کشـور   اندوزي که تشویق به دانش با این ، اماروشن و درخشان است

بینی به ایـن پیشـرفت در شـعر شـوقی      امید و خوش ،تر است  در شعر شوقی از بهار پررنگ
  .نی نداردنمود چندا

با پیروزي انقالب مشروطه بهار با بیانی نرم و آرام و سرشـار از قـدردانی و سـپاس    . 10
کـه از یـک سـو شـاهد      ،امـا شـوقی  ، کنـد  ها زنده می یاد شهیدان انقالب مشروطه را در دل

طلبی مـردم اسـت، بـا زبـانی      تفاوتی و عافیت شکست سعد زغلول و از دیگر سو شاهد بی
  .پردازد به سرزنش ایشان می دار و گزنده نیش

  
  نوشت پی

ترجمـۀ سـعید   ، المقـارن  األدب د،یسـع  محمـد  ،الدین جمال ←این زمینه  تر در براي اطالع بیش .1
در این کتاب دربارة مکاتـب قـدیمی    .انتشارات دانشگاه شیراز، )1389( پور و حسین کیانی حسام

  .تفصیل سخن رفته است بهها  آنو رویکردهاي  ،اصول، و نوپاي ادبیات تطبیقی
ایـران قلـب او را    از سرنوشـت  حدي بود که گویا پس از مرگ نیـز نگرانـی   بهدوستی بهار  وطن. 2

  :اند کردهچرا که بر قبر استاد این دو بیت را از دیوان او حک  ؛لرزاند می
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ــر ــد يعم ــه یمگذران ــام ب ــران ک   گـران  خـواب  در خلـق  و یشما در تشو    دگ
  گـــران هنگامـــه بـــه ســـپردیم و یمرفتـــ    چشـم نگـران  القصه وطـن را بـه دو   

  )371/ 1: 1354بهار، (

  :گونه تجلی یافته است این، ترین حالت خود برجستهدر  ،عشق مقدس به وطن در شعر شوقی نیز .3
ــدیک، ی،وطنــ ــلُ، ســمح أنــت و ل   الــذُنوب، و تُــذکرُ األعــذار   یتُنســ    مفضَ

ــ     هفواتــه،  مــن  یــک تــاب الزمــانُ إل    بهـــــا األوزار یبــــوزارة تُمحـــ
  )360/ 2: تا بیشوقی، (

 .آن را براي نمونه آورد: یهمثَّل عل. 4
 .بودن بودن، درمانده ناتوان: بچۀ سرراهی؛ عی: یطلق. 5
 .است) علی و حسین( منظور شوقی دو فرزند خود. 6
. چهارگانه در جیـزة مصـر اسـت   ترین هرم از اهرام  گذار بزرگ یکی از فراعنۀ مصر و بنیان: خوفو. 7

شـهر ممفـیس   . ، عنوان مؤسس سلسلۀ فرعونیان و به قولی اولین فرعون مصر است»مینه«یا » منا«
  .را این شخص بنیان نهاد

  .ستوه آمد  به... به تنگ آمد، از ... از ...: عاً ب ذَر ضاق. 8
 .طوفان، تندباد: نوء ج: أنواء غرّش؛: قصف. 9

 .ماه تقویم قبطیسومین : هاتور. 10
11 .؛)جا استعاره از کشور مصر است این(بیشه : ج أجمۀ: آجام نتخوار و زبون گشتی: ه. 
 .خواب را از چشمان خود دور کردند: يمن الکر یونَنفضوا الع. 12
 .خانه، مسکن: مغنی ج: یمغان. 13
14 .هر استوصبنظر او را درست دانست: أی. 
 .را یاري رسانیداو : یداً یهال يأسد. 15
 .اي است که در آن جوانان سرزمین خویش را اندرز داده است مقصود شاعر از قافیه قصیده. 16
است که شاعر ) رهبر انقالب مصر در برابر استعمار انگلیس(منظور شاعر از زعیم، سعد زغلول . 17

 .او را با عمر مختار در لیبی مقایسه کرده است
  .کارزارآشوب، : یالوغَ. 18
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