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 چکيده
شعر، بهه عنهوان بخشهی از سهاختار  هنهی  آن با پرداختن به اندیشۀ اجتماعی شاعران و نویسندگان و بررسی رابطۀ

ر و گسهتردۀ زبهان دادامنهه رابطۀ رود.به شمار می ادبیّاتشناسی جامعه، از موارد ضروری در حوزۀ مطالعات جامعه
الت و فهراز و تحهوّ دستخوش ،ای تاریخی است و در مقاطع مختلف، رابطهیعرب ادبیّات فارسی با زبان و ادبیّاتو 

الت جدیهد ههای فرهنگهی جههان تحهت تهتحیر تحهوّجریهان ،فرودهایی بوده است. از قرن هجده مهیالدی بهه بعهد

 آبشهخور فکهری مشهترک محمهود سهامی ،اندر این میه .پیموده و وجوه مشترک یافته استاجتماعی راهی دیگر 

وقایع اجتماعی قرن نوزدهم بهوده اسهت. ایهن  ،م( 9192-9331ی بهار )ملک الشّعرا( و م 9191-9331البارودی )
ل سهاختارهای تطبیقی، عالوه بهر تحلیه –گرای لوسین گلدمن و با رویکردی تحلیلی ساختبر نظریۀ جستار با تکیه 

ههای خلهم موههوم زمینهه ،نوان دو ساختار مرتبطبه ع ،متنی شعر این دو شاعر، با حرکتی شناور میان شعر و اجتماع

تهرین نتهایح حا هل از ایهن مههم کنهد.دو بخشِ دریافت و تشریح روشهن مهی ، درشعری آن دو راآزادی در بیان 

 بر اساس یک ایدئولوژی مشهخّ  شهکل گرفتهه اسهت. ،آزادی در شعر دو شاعر طرح مستلۀ پژوهش عبارتند از:
از  بخشهی کالم ادبی آنان مهثحّر بهوده اسهت و گیری  هنیّت اجتماعی دو شاعر ودر شکل از دیگر سو، این مسائل

 .آیدساختارِ غالبِ اجتماعیِ زمانۀ دو شاعر به شمار می
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 پيشگفتار. 3

گلهدمن، آلتوسهر، شناسهانی چهون نقد ادبی است. جامعهگرا، از رویکردهای اساسی شناسی ساختجامعه

( از م 9119-9193نظریهۀ گلهدمن )» ،در این بین اند.بردهبهره  برد ساختارگرایی در نقداز راه بوردیو و...

و نهه بهر خهود دانهد متنی اسهتوار مهیمعنای ادبی را بر عوامل برون دو جهت با نقد سنّتی تواوت دارد: اوّالً

مکاریهک، « )شهمارد.متنیّهت مهردود مهیوابستگی موهوم مؤلّف را بهرای ارزیهابی ایهن بهرون . حانیاًادبیّات

( در باور گلدمن، نویسنده محصول جامعه است. پذیرش این امر از یک سو مستلزم پهذیرش 319: 9319

، در تحمیهل 9ه یهک نظهام سهلطهنیازمند باور داشتن به ،جبر اجتماعی و نوی فردیت است و از سوی دیگر

سهاختار در واقهع متضهمّن  2،یک کلّیت اندیشگی بر طبقات اجتمهاعی اسهت. در سهاختارگرایی تکهوینی

تو هیف : »در ایهن خهوانش بهر دو پایهۀ دریافهت رابطه بین متن و واقعیّت اجتمهاعی اسهت. واقعیّتهی کهه

جستجوی واقعیّتی بیهرون از »( و تشریح: 19و  13: 9391)گلدمن، « معنادارمناسبات سازندۀ یک ساختار 

 ،(399: 9311من، گلهد) «ا پیونهد کهارکردی داشهته باشهدرابطۀ همخوانی یبا ساختار احر  کمدستر که اح

 ثی است که دریافت و تشریح، به عنوان یک فراینهد بها دودر واقع قاعدۀ مثلّ ،استوار است. ساختارگرایی

 دهند:ضلع آن را تشکیل می (، دوچارچوب متواوت )از نظر مستندات

 

 

 

                                                                                                      تر(تشریح )گنجاندن ساختار معنادار در یک ساختار گسترده                 تو یف معنادار یک ساختار( )دریافت 

 1قدرت حوزۀ            ساختارگرایی                                                  3هنر ۀحوز  
 

 دریافت و تشریح دو فرایند در یک چارچوب استنادی

مین اساس است کهه گلهدمن گیرد. بر هدر دامن آگاهی جمعی جای می در این دو فرایند، کلّیت احر 

در  (91: 9139گلههدمن، )« توانهد کههامالً متوهاوت باشهد.محتهوای دو سههاخت همسهان مهی» ،معتقهد اسهت
شود که ساختارهای جامعه را تحت تهتحیر هایی می، شامل گروه9ساختارگرایی تکوینی، فاعلِ فوق فردی

نیهز بهه شناسهی و احر ادبی، به عنوان یک دادۀ جامعه در های نویسنده، دیدگاهدهند. در این روشقرار می

                                                           
1. Hegemony 

2.Genetic structuralism 

3. Artistic field  

4. field of power  

5. Trans individual subject 



 11/ بهارخوانش تطبیقی موهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء 
 

 

 

نا هر به عنهوان یکهی از ع ،خود احربه  . همچنینیابدانعکاس میت اجتماعی، هنیّعنوان بخشی از فضا و  

ههای مهتن سازه شود وای میخصلت جمعی آفرینش ادبی، توجّه ویژهبخشی از  سازندۀ آگاهی جمعی و
عهالوه بهر  ،این نوع تحلیلشود. دریافت و در معانی و ساختارهای فراگیر اجتماعی و تاریخی تشریح می

بخشهد. گلهدمن، دو اندیشهۀ بنیهادی را زیربنهای ای مهیجایگاه ویژه ،حاکم بر احر 9نگری، به جهانمحتوا
 انجهام  جامعههانسهانی، در درون  رفتهار دربهارۀ علهوم هرگونهه. 9»داند: می «ساختارگرایی تکوینی»نظریۀ 

« یها جمهع اسهت.ز سهوی فهرد واکنشهی ا ،اعمهال و رفتارههای انسهانی. 2( 331: 9319 گلدمن،)شود. می

دههد. سهوق مهی« آزادی»از جمله موههوم این نگاه، ما را به سوی مواهیم اجتماعی متعدّدی  (319همان: )
 این جستار بر آن است تا اندیشه و موهوم آزادی را به عنوان یک سهازۀ متنهی، در اشهعار بهارودی و بههار

 ، مورد بررسی قرار دهد. اندشکل گرفته اجتماعی همخوان - تحت تتحیر ساختارهای  هنی که

 های ا لی در این پژوهش عبارتند از:پرسش
در شعر بهارودی و بههار  هورت گرفتهه  بینی خاص،ارغ از مداخلۀ یک جهانف ،آزادیآیا طرح مستلۀ  -

 است؟

 گیری اندیشۀ آزادی در ساخت  هنی دو شاعر چه نقشی داشته است؟مسائل اجتماعی در شکل -

 ای دارد؟ با ساختارهای جمعی زمانه چه رابطه ،آزادی در ساختارهای متنبازتاب موهوم  -

 ضرورت تحقيق. 3-3
شهناختی ههای جامعههپهرداختن بهه تحلیهل اهمّیتهای ادبی، بیانگر نظران در عر ۀ پژوهشآرای  احب

زمانهه و رابطهۀ آشهکار میهان سهاختار اجتمهاعی »بهه  زمینۀ اجتماعی شعر فارسهیدر  کدکنیشویعیاست. 

چنهد تنهی »نویسد: می موسیقی شعر( او در 931: 9339کدکنی، شویعی)ا عان دارد. « های شعری ورت
 مهرتبط کننهد،  ههاهها را بها شهرایط تهاریخی و اقتصهادیِ پیهدایش آنانهد در مهواردی  هورتکه توانسته

 انجهام  ادبیّهاتشناسهی ترین کارها را در حوزۀ مطالعهات اجتمهاعی آحهار ادبهی و در مهواردی جامعههمهم

 (29: 9339کهدکنی، شهویعی) «بسا نادر و دشواریاب است. ،کارها در جهان گونهاین ،گمانبی.. اند.داده
بخشی از ساختار  هنیّت اجتماعی در نظر بگیهریم،  ۀرا، به مثاب ادبیّاتشناسی های جامعهبنابراین اگر یافته

 شود. روشن می ها بر ماضرورت پرداختن به این دست پژوهش

 و روش کار پيشينة پژوهش. 3-4
از احمهد خهاتمی و  «از ساختار معنادار تا ساختار ربهاعی»نظیر  ایی بر پایۀ نظریۀ گلدمن؛هاگرچه پژوهش

انجام شده است و مسهائل مختلهف  «گراساخت شناسیجامعهتحلیل سه قطره خون با رویکرد »دیگران و 

                                                           
1. Worldview  
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در موضهوع  تهاکنون ،زّا مورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهتبه  ورت مج ،اجتماعی در شعر بارودی و بهار

 ، بها محوریّهت نظریهۀ گلهدمن بهه رشهتۀادبیّهات شناسهیجامعهاین پژوهش، هیچ احری در حوزۀ مطالعات 

، احهر  هادق «سهامی البهارودیبههار و  ءملک الشّعراتطبیم مضامین شعری »تحریر درنیامده است. جستار 

که فهارغ از موههوم  کارهای انجام شده در مقایسۀ شعر این دو شاعر استران، از براهیمی کاوری و دیگا

بنهابراین هنهوز  ؛تاریخ پرداختهه اسهتهین ادبی چون هجو، مدح، فخر، رحاء و مادّبه بررسی مضامآزادی، 

   تطبیقی خالی است. ادبیّاتهای پژوهشحوزۀ جای مقایسۀ شعر بهار و بارودی در 

 ای و بر اساس شیوۀ تحلیل محتوا انجام شده است.کتابخانهاین جستار، به روش 
 . چارچوب نظری3-1

ههر نقهد کهاربردی، آگاهانهه یها » کهه جهااز آن انجهام شهده اسهت. نظریۀ گلهدمنبر اساس  ،این پژوهش
آبشخور مشترک شعر بهارودی و  ( و1: 9319)انوشیروانی، « ای کهن یا نو استبر اساس نظریه ناآگاهانه

رابطۀ تهتحیر و تهتحّر از ایهن حهوادث بهه عنهوان اجتماعی قرن نوزدهم میالدی است و وجود بهار، حوادث 

تطبیقهی مکتهب  ادبیّهاتههای وجه مشترک آحار دو شاعر قابل احبات است، این جستار در حوزۀ پهژوهش
ههای گیهرد و از نهوع پهژوهشجهای مهی ایرشهتهمیانو مطالعات  9کالدیوگیولن ۀبر اساس نظری ،فرانسه

شهود و تتحیر ادبی باعث به وجهود آمهدن آحهار ادبهی مهی»گیولن  ۀنظری است. بر اساس نظری –کاربردی 

 ( 919: 9312کوهشاهی و انوشیروانی، « )کند.تولید می ادبیّات، ادبیّات

 . پردازش تحليلی موضوع4
 تشریح .4-3

یابنهد. پهرداختن بهه ایهن ای دارد که نویسنده و احرش بها آن ارتبهام مهیگستردهآفرینش اجتماعی، دایرۀ 
شهاعر یها نویسهنده در محیطهی بها  هب ۀ »نمایهد. اینکهه بر ما روشن می ،های تازۀ یک احر راجنبه ،ارتبام

ای از دههد و از مجموعهههنهری پاسهخ مهی ههای خهاصّای از محرّککند و به پارهاجتماعی زندگی می
اگر محیط او ت ییر یابهد، انقهالب شهگرفی در دسهتاورد هنهری او و  پذیردهای زیباشناسی تتحیر میجریان

 کمهک تمهاع و احهر ادبهی، بهه مها در دریافهت بهتهر اج ،(999: 9131، محمّهد)عبهدالمعطی « آیدپدید می
 کند. می
 نگاهی به جایگاه ادبی و سياسی بارودی .4-3-3

کهه  رکسهیشای حروتمنهد و از پهدر ش( در خهانواده ههه. 9291) م 9333سال محمود سامی بارودی، در 

منتسب به ممالیک بود، در دنقلۀ سودان به دنیا آمد. بهارودی در هوهت سهالگی پهدرش را از دسهت داد و 
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 په  از آن،التّحصیل شد. از آن فارغ م 9391پنح سال بعد از این ماجرا به مدرسۀ نظام پیوست و در سال 

، بهارودی 9393در سهال  ههای فارسهی و ترکهی آشهنا شهد.بها زبهان جهاآنت خارجه رفهت و در به وزار

در سهرکوب شورشهیان  م 9399در سهال د و با او به مصهر بازگشهت. مالقات کردر آستانه را  «اسماعیل»

، در جنهگ عثمهانی و روسهیه از خهود لیاقهت نشهان داد و بهه جایگهاه م 9311و در سهال « کریت»جزیرۀ 

بهه وزارت جنهگ « ریها  پاشها»وزیر اوقها  شهد و در کابینهۀ « توفیم»ممتازی دست یافت. او در عهد 

ی را تشهکیل داد. او در چههارم فوریهه انجمن سرّی حزب ملّ ،، در کنار احمد عرابی9311در سال رسید. 

بهه شهرکت در ینهه داد. چنهدی بعهد، ، تشکیل کاب«شریف»و « ریا »های ابینهو پ  از سقوم ک م 9332

در تبعیهد شهد. « سهیالن»ۀ بهه جزیهرسال  91برای انگلی ،  ۀبا مداخلهم شد و انقالب احمد عرابی پاشا متّ

حلمهی  عبّهاس»، م 9199پرداخهت. در سهال  مختارات تتلیف بهو زبان انگلیسی را آموخت او  ،دوره این

 قید  ،دیهوان ،مختهاراتدرگذشهت.  م 9191به مصر بازگشهت. او در سهال  بارودی او را عوو کرد و« پاشا
 در معارضه با قصیدۀ بُرده، از دیگر آحار اوست.« م ح سیّ  االمَّه کشف الغُمَّه يف»و چکامۀ  واب األ

 و بارودی ادیب، در روزگار تبعیهد بها یکهدیگر پیونهد  سیاستمداردو قطب وجودی بارودی، بارودی  

قهدرت په  از مدّتی  کنند.خورند و او را به عنوان یکی از پیشگامان تحوّل ادبی در مصر، معرّفی میمی

های سیاسهی او را در تجهان  تبعید به سیالن، اندیشهروع شد. ش گرفتن بارودی، روزهای افول سیاسی او

تهر شخصهیّت اوسهت. شهوقی شهاعر، وجهه روشهن بهارودیدر ایهن دوره،  قرار داد.و پیوند با بیان شعری 

در  ،لین کسی بود که دریچۀ شعر اجتماعی و سیاسی و ملّهی رابارودی اوّ»نویسد: ضیف در این مورد می

خود گشود و سبب شد آنان این تحوّل عظیم را در اشعارشهان بهروز دهنهد و زبهان  عصرهمبرابر شاعران 

از او شهاعری  ،( پیونهد دو قطهب وجهودی بهارودی939: 2999)شوقی ضیف، « گویای مردم خود شوند.

شهاعری  ،عرب، دارای چند ساحت شعری است. او در وجه تاریک شعرش ادبیّاتساخت که در عر ۀ 

ی جاهلی نظیر ابونواس و بشّار و ابوفراس الحمدانی و متنبّی تهتحیر پذیرفتهه اسهت و که از شعرا مقلّد است

ههای واقعهی خهود را در قالهب تجربهه ۀدر قطب خاکستری و روشن شعرش، شاعری مبتکر است که همه

گذارد. مهارت و قدرت او در بیان او ا  و خلم بهدایع و ررایهف، او را شعر با مردمش به اشتراک می

. پیونهد انددانسهتهتجهدّد در شهعر عهرب  سهاالرقافلهکهه برخهی او را  گونههآنسازد. ان متمایز میاز دیگر

ههای حماسهی در جههت بیهان جامعه و شعر در بیهان بهارودی و شهگرد او در توسّهل بهه قهرمانهان داسهتان

رار داده عهرب قه ادبیّهاتاو را در جایگهاه رفیعهی در عر هۀ  ،خواهی و سرکشی در برابهر جبّهارانآزادی

ای از انحطهام شعر عربی پیش از بارودی بهه درجهه»گوید: است. دکتر هیکل در بیان جایگاه بارودی می
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( بسهیاری از 912: 9319)حریرچهی، « شهد.رسید، نسیاً مسنیا مهیرسیده بود که اگر بارودی به دادش نمی

انهد کهه بها بهارودی نوشهته منتقدان و نویسندگان، در تبیین شعر معا ر عرب، در خصوص جایگهاه ادبهی

 توان به درک بهتر این جایگاه رسید:گذری بر چند نظر، می

از ایهن رو حقّها  ؛شعر بارودی، تصویری نیرومند و مستقیم از  هنیّات تند و شخصیّت جوشان اوسهت» 

از مرحلهۀ بهازی بها کلمهات و را زیرا اوست کهه شهعر  ؛شودنهضت شعر جدید عرب با بارودی آغاز می

های مسهتقیم و شخصهی پرداخهت و بهار دیگهر های کودکانه فراتر برد و در آحار خویش به تجربهاندیشه

 (12: 9331 ،کدکنیشویعی) «میان شعر و زندگی پیوندی برقرار کرد.

: 2993 ،الدّسهوقی« )شهد.بارودی برای شعر نقش مؤحّری در نظر گرفت که سبب پیشرفت جامعه می» 

393) 

های خود استواری و شکوه و فخامت شعر عربی را زنده کرد و روح عربهی را بهه دهبارودی در سرو» 

 (13-11: 9199)ضیف،« های ضعیف و سست رها ساخت.شعر بازگرداند و آن را از اسلوب

بلکه او از حیث اسلوب، استحکام سخن و زبهان  ؛بارودی، به معنای روشن و متلو  کلمه مقلّد نبود» 

« شخصیّتی بارز برخوردار بود و شعرش نمایانگر شخصهیّت، وطهن و محهیطش بهود. ولی از ؛مقلّد ،شعری

 (32: 9131 )طه حسین،

ی آن را زنهده کهرد و بهه آن حیهاتی دوّمهاست. اوّلی شعر را حالوت بخشید و  دوّم« مهلهل» بارودی» 

 (399-392: 9139، التّنوخی) «دوباره بخشید.

 «ََممدددددددددددددددددددد د»ُردُّو َعلَددددددددددددددددددد َّ بَیددددددددددددددددددد     بَ دددددددددددددددددددَ  
 

ددددددددددددد ُ  َ ُ ددددددددددددد د    ُِ وَ عیَددددددددددددد  الشّ   إ ّددددددددددددد  َعیی ددددددددددددد
 

 (931ت : )ح فظ، ب  
انهد و شهوقی و مطهران در مهرو او مرحیهه سهروده»انهد. در مورد جایگاه بارودی، بسیار گوته و نوشته 

بهه پیشهوایی او  ،و شهکیب ارسهالن الرّافعیمحمود، مصطوی  ادق  عبّاسعرب از جمله  ادبیّاتبزرگان 

 (13: 9133)حلمی مرزوق، « در شعر معا ر ا عان دارند

 ء بهارملک الشّعرانگاهی به جایگاه ادبی و سياسی  .4-3-4

« کهارم  هبوری محمّهد»مشهد، در خانوادۀ حروتمند در ( م 9339) ش. هه 9299تقی بهار در سال  محمّد

او در جوانی از محضر بزرگانی چون ادیهب  خراسان، به دنیا آمد. یهه ش(، از ادبا 9219/ 9233-9291)

سهالگی بهه  91درگزی و موسی نحوی و عبدالرّحمان بدری بهره گرفهت و در  خانعلینیشابوری،  ید 

با پیوستن به انجمن مخوی سعادت و قهرار گهرفتن در زمهرۀ  ،در بیست سالگی یی رسید.ملک الشّعرامقام 
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، های مقارن با انقهالب مشهروطهخود را به سمت تجدّدخواهی آغاز کرد. در سال طرفداران مشروطه، راه

نخسهتین  ،ش .ههه 9233مههر  29و در ا .کهردهای خراسان و توس همکهاری مهیبهار در مشهد با روزنامه

ها، بهه بجنهورد تبعیهد شهد. بعد از سخنرانی علیه روس را منتشر کرد. در همین سال، شمارۀ روزنامۀ نوبهار

مهردم درگهز،  ه عنوان نماینهدۀب ،دو سال بعد چراکه .بهار بود 9ین تحرّک اجتماعیاوّلاین تبعید، سرآغاز 

 ن منتشهر کهرد.در تههرارا نوبههار  سهوّمدورۀ  ،9213کالت و سرخ  به مجل  راه یافهت. در آ ر سهال 

کیل انجمهن ادبهی دانشهکده و تشه 9211در سال نوبهار نیز توقیف شد. مهاجرت به تهران  ،یک سال بعد

سهه ) آزادو توقیف آن در همان سال، انتشهار روزنامهۀ زبهان  هه ش 9219، انتشار نوبهار در سال در تهران

مجلّهۀ دانشهکده بهه  اوّلهین شهمارۀ، انتشهار 9219(، درگذشت مادر بهار در سال نوبهارروز بعد از توقیف 

ههه ش،  9213ایهران بها مهدیریت بههار در سهال  رسمینیمهزنامۀ یومیۀ هه ش، انتشار رو 9/2/9211تاریخ 

، فراگیری زبان پهلوی نزد هرتسهولد آلمهانی 9211در سال  در میرزابهار با سودابه، دختر  و دوّمازدواج 

 دوّمنامهۀ نوبههار در ، انتشهار هوتههمردم بجنورد در مجل  و انتخاب شدن به عنوان نمایندۀ 9399در سال 

، 9393نمایندگی مردم ترشیز )کاشمر( در مجل  پنجم، اقدام مخالوین به ترور بهار در سهال  ،9399مهر 

گیهری از سیاسهت و کنهاره 9391، تدری  در دارالمعلّمین در سهال 9399نمایندگی مردم تهران در سال 

، تدری  9391ل کارۀ دیوان اشعار بهار در سا(، چاپ نیمه9393) حب در همین سال، یک سال تحمّل 

دیگهر از نوبهههار،  شههمارۀ 992هههه. ش(، انتشهار  9399ن )فارسهی دانشههگاه تههرا ادبیّههاتدر دورۀ دکتهری 

(، انتشهار 9322) تههرانریاست کمیسیون ادبی انجمن روابط فرهنگی ایران و اتّحاد جمهاهیر شهوروی در 

(، 9321در دولهت قهوام ) ، پذیرش مسهئولیّت وزارت فرهنهگ ایهران9323تاریخ احزاب سیاسی در سال 

سالگی تشکیل حکومت آ ربایجان در همهین سهال، برگهزاری  29سور به آ ربایجان و شرکت در جشن 

گیهری از مقهام وزارت فرهنهگ در همهین سهال، و کناره 9329نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران در سال 

ای معالجهۀ بیمهاری سهل در (، سور بهه سهوئی  بهر9329نمایندگی مردم تهران در دورۀ پانزدهم مجل  )

، تشکیل جمعیّت هواداران  هلح در تههران 9323همین سال، بازگشت از سوئی  به ایران در اردیبهشت 

در  9339اردیبهشهت  اوّلد. بههار در نهرو، فرازهایی دیگر از زندگی پر بار بهار به شمار می9321به سال 

شناسهی، تصهحیح تهاریخ سهبکاک سپرده شهد. خود، درگذشت و در باغ آرامگاه رهیرالدّوله به خ ۀخان
ازجمله آحار او بهه  ،دیوان اشعار وواریخ والقصص، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران سیستان، مجمع التّ

 روند.شمار می

                                                           
1. social mobility 
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 ههای مخوهی را در فضهای اسهتبداد، بها انجمهن سهعادت و بها انتشهار فعّالیهت ،بهار در عر هۀ سیاسهت 
های خراسان، تهوس و خورشهید شهروع کهرد. او از رهبهری حهزب تها نماینهدگی هایش در روزنامهنوشته

را تجربه کرد و رنح تبعید و زندان را به جان خریهد. بههار په   ادبیّاتمردم و ریاست وزارت فرهنگ و 
بهرد  ادبیّاتمطبوعاتی خود را به حوزۀ فرهنگ و  - به  ورت جدّی تجربۀ سیاسی ،ش .هه 9391از سال 

مایه گرفتن او از وقهایع زنهده، عامهل رنگهارنگی گرمهی و تهابش شهعر »و در این عر ه خوش درخشید. 

دههد کهه ایهن ، نشهان مهی«ستایشهگر آزادی»( نگاهی بهه زنهدگی 933: 9319)اسالمی ندوشن، « اوست.
 ،نگهاه کنهیم ش ههه. 9231، پایی در سنّت و پایی در نوگرایی دارد. اگر به زندگی بهار پ  از سال شاعر

 ۀخهواه در شهعر و سیاسهت و بههار محقّهم. رابطهگهرا، بههار تجهدّدبینیم: بهار سهنّتسه وجه شاخص را می

با دانش ادبهی اوسهت.  9میان تجربۀ عینی و تجربۀ اجتماعی سیاستمدار، رابطۀبهار شاعر و  ،تنگاتنگ بهار
« انهدرز بهه شهاه»(، 921: 9319ر، بهها) «بها شهه ایهران ز آزادی سهخن گوهتن خطاسهت»گوید اینکه او می

سوی لندن گذاری پیک نسهیم »گوید: خطاب به سرادواردگری میسراید، در شعری ( را می119ان: )هم

سهراید و... ( را در واقعۀ بمباران گوهرشاد مهی939)همان: « بوی خون»( و یا قصیدۀ 913 همان:)« سحری
های اجتماعی به ساحت شهعر اسهت. تمهایالت رادیکهالی همه و همه بیانگر تالش بهار برای انتقال تجربه

تهزاری،  (، مخالوهت او بها نوهو  روسهیۀ392 :9339بههار،  نهک:زگاری او با حهزب اعتهدالیّون )بهار، ناسا
، مخالوت با جمهوری رضاخانی، اتّحاد دنیای اسهالم و 9191از قرارداد  جانبداریدوستی، سیاست آلمان

ههای اگهر بخهواهیم بها مسهلک»توان از اشعار او به خوبی دریافت کرد. را می موضوعات دیگر اجتماعی

روحش بود که بها فرهنهگ  ۀخمیر ،بهار یک سوسیال دمکرات بود. دمکرات بودن ،جدید قضاوت کنیم
)سهپانلو، « کهه خواههان عهدالت اجتمهاعی بهود. مشروطه بار آمده بود و سوسهیالیزم برگزیهدۀ وجهدان او

9391: 399) 

، جایگهاه او را بهه روشهنی بهه مها ادبیّهاتگاه ادبی بهار،  کر چند قول از پژوهشگران عر هۀ در بیان جای
 دهد:نشان می

به خدمت عهدالت و  ،بهار، شعر فارسی را که پیش از آن غالباً در خدمت عشم، تملّم و نومیدی بود» 

 (213: 9313 )فرشید ورد،« ما سبب گردید. ادبیّاتو تحوّلی عظیم را در  درآوردآزادی 
در شهعر بههار  ،ترین نمونۀ اندیشۀ شعری عصر مشروطه و حتّهی تها روزگهاران معا هرعالی تردیدبی» 

شود. در تمام شعر معا ر، شاعری را سراغ نداریم که شعرش بهه انهدازۀ بههار، در روشهنگری و یافت می
 ( 992-999 :9331زرقانی، « )حیر داشته باشد.رشد متعادل شخصیّت قومی ایرانیان تت

                                                           
1. social experiment 
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) هوا، « ترین گویندۀ پارسی در چنهد قهرن اخیهر از تهاریخ ادبهی ایهران اسهتبزرو ،تردیدبهار، بی» 

  (321: 3، ج 9313

بهه خهوبی او از  که هیچ ،ستایشگر بزرو آزادی است و شاعران بزرو ایران ،بهار یملک الشّعرا» 

: 9331، کهوبزرّیهن) «امروز ایران خوانهد. توان از شاعران تجدّد ادبیآزادی سخن نگوته است. او را می

 ( 319 و 331

از قهرن ششهم  ،ههیح گمهانسرای تاریخ ادبی ماسهت و بهیقصیدهترین شعرای بهار، یکی از پر فروغ» 

 (331 :9312، کدکنیشویعی« )ایمسرایی به عظمت او نداشتهچکامه ،بدین سوی

( بزرگهان و پژوهشهگران 321-213 :9319عابهدی،  نک:اند )در بیان جایگاه بهار بسیار گوته و نوشته 

هریهک بهه نهوعی  ،از جمله دهخدا، حسینی خطیبی، ایرج افشار، سعید نویسهی و دیگهران ؛فارسی ادبیّات

 عبّهاسالهدّین همهایی، لطوعلهی  هورتگر، ادیهب برومنهد، اند و بزرگانی چون جهاللجایگاه او را ستوده

 اند.او سرودههایی در رحای سرودهفرات و... سوو

 دریافت .4-4

 آگاهی جمعی در شعر بارودی و بهارساختارهای متنی به مثابة عناصر سازندة  .4-4-3
 و عهرب معا ریکی از کارکردهای شعر در همۀ جوامع، بیان مسائل و مواهیم اجتماعی بوده است. شعر 

 بها ایههران، در بسهتری مشههابه شههکل  زبههانعربهههای متوهاوت فرهنگههی جوامهع فههارغ از ویژگهیفارسهی، 

آن دوره از شعر عرب که در آن شاعرانی از قبیل احمد شوقی و البهارودی در مصهر و جمیهل »اند. گرفته

ههای کوشند تا با حوظ سنّت و نگاه داشت نظهام فنّهی شهعر قهدیم، اندیشهه دقی الزّهاوی در عراق، می

غاز مشروطه در ایران و بعهد از آ ادبیّاتبا  ،بررسی قرار دهندای را با توجّه به نیازهای اجتماعی مورد تازه

، بهار، پروین اعتصامی و رشید یاسمی هستند، از جهاتی قابل مقایسهه الممالکادیبکه نمایندگان آن آن

بههار را بهه پهاس یهک عمهر مجاههدت در عر هۀ  در ایهن بهین، (31-33: 9331، کدکنیشویعی) «است.

اند و بارودی را نیز درست به همهین دلیهل لقب داده «ستایشگر آزادی»، ادبیّاتنگاری و سیاست، روزنامه

معا هر  ادبیّهاتدر  ،در جایگهاه برتهر گهرفتن قهرارو برای کسب افتخار در دو حهوزۀ خهدمات نظهامی و 

نظیهر وطهن، نقهد  ؛اجتمهاعی در شهعر بههار و بهارودی اند. مواهیم مههمّخوانده« سیف و قلم»عرب، شاعر 

حاکم، پرداختن به شکوه گذشته، درد غربهت و و هف زنهدان، حاکمیّهت قهانون، اتّحهاد دنیهای دستگاه 

مهداری، وفهاداری بهه مثابهۀ یهک رفتهار مبهارزه بها جههل و نوهاق، تکیهه بهر انسهان خواهی،اسالم، عدالت
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... در یهک نقطهۀ پرسهتی واجتماعی، نقد سنّت، نکوهش خیانت، تکیهه بهر خهردورزی و دوری از خرافهه

 رسند: آزادی. کانونی به تالقی می

مسهائل  بهه ویهژه در شهعر بهارودی، در خهدمت بیهان ؛گیری از عنصر و هف در شهعر ههر دو شهاعربهره

 اجتماعی است:

دددددددددددددددددددددددَ   ََّ   و دددددددددددددددددددددد  و ب   دددددددددددددددددددددد  ال َّ  َشدددددددددددددددددددددد

 فَ دددددددددددددددددددددد اُد الّلیدددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددد  إ      دددددددددددددددددددددد 
 

دددددددددددددددددددددددددددددد       َددددددددددددددددددددددددددددددَ د ُ  الَ ددددددددددددددددددددددددددددددَ ر       وتَدَغشَّ

 وبیددددددددددددددددددددد ُر ال دددددددددددددددددددددد    مدددددددددددددددددددددد  إ      َدددددددددددددددددددددد 
 

 (252: 9111ب رود ، )
پایهان  ،./ سهیاهی شهبفراگرفهتوجهودم را  ،تاریکی غممرا فرسود.  خوابیبیو  درآورد ترجمه: اندوه مرا از پای

 توان انتظار داشت. پذیرد. از سپیدی  بح نیز نمینمی

 گهههههسترای شههههب مههههوحش انههههده

 مطلهههع یهههتس و هراسهههی تهههو مگهههر
 

 انههههدک احسههههان و فههههراوان سههههتمی 

 عههههدمی... سههههحر حشههههر و غههههروب
 

 ( 119: 9319)بهار، 

 گوید: و در جای دیگر می

 پشهههت مهههرا کهههرد ز غهههههم چههنبههههری

 خسههته شههدم یههارب از ایههن درد و رنههح

 

 گهههههردش ایهههههن گنبهههههد نیلهههههوفری 

 ؟ر چیسههت بههه جههز شههاکریچههاره مگهه
 

 (119-111همان: )

تا شهاید بهرای جبهران  پردازدهایی که بر مردم رفته است میها و ستمبارودی نیز همچون بهار، به بدبختی

 رلمی که به آنان شده است، حرکتی بیافریند:

ِ  م دددددددددُ  مددددددددد  بلددددددددد   بدددددددددَُ  ال شدددددددددُ  و   بُ ددددددددد

  ِ   رٌر تأثدددددددددددددددددَ  فی ددددددددددددددددد  ال لدددددددددددددددددُ  وا  ددددددددددددددددد ف
یَددددددددددددد َ  ُم  ل َمددددددددددددد    دددددددددددددَ َ  ال ّددددددددددددد ُ  ف ددددددددددددد  َعم   و ص 

 َمدددددددددددددد  َعل ُمدددددددددددددد اُف  امل َ ی ّددددددددددددددَ  َف ح  َدددددددددددددد ُل ، وَ خدددددددددددددد 
 
 

ِ  م  خددددددددددد   أل ددددددددددد   الددددددددددد ور  و    اخلطددددددددددد    ضدددددددددددأل
َُ الغددددددددددددد ر  بددددددددددددَ  ال ددددددددددددد    و   اجل ددددددددددددد   صدددددددددددد اع

ددددددددددددُ ٌ  وَ   إ اّل َعلَددددددددددد   َلَدددددددددددد     َلَ  ََي دددددددددددُم ف یَ ددددددددددد   م 

   َّ امل یدددددددددددددددددددددددددددددددددددَ  اَل ت تددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُّ ب  یددددددددددددددددددددددددددددددددددد   
 

 (405-404: 9111ب رود ، )
که اقامتگاهی برای اهل باطهل و افهراد پسهت و احمهم  هاسرزمینترجمه: بدبخت این قوم و بدبخت مصر، از میان 

ههای آن پراکنهده شهده و کهوه هادشهتکه رلم در آن ریشه دوانیده و نیرنهگ و فریهب در  شده است./ سرزمینی

/ از مهرو نههد.اند و جز انسان گمراه، کسی در آن گام نمهی/ مردم در رلمات و جهل و نادانی گرفتار شدهاست.

 شود.دهند. به یقین مرو با حیله و نیرنگ دفع نمیکنند و کاری انجام نمیو حیله می پ  مکر ؛ترسندمی



 999/ بهارخوانش تطبیقی موهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء 
 

 

 

ههد  بیهدار  بها ایرانیان، بالی حضور استعمار را بختیتیره، با بیان «ایران مال شماست»ط بهار نیز در مسمّ

 کند: بازگو می ،کردن مردم از غولت
 هههان ای ایرانیههانر ایههران انههدر بالسههت

 کیهان در دهههن اژدهاسههتمرکهز ملههک 

 ؟تبرادران رشیدر این همه سستی چراس
 

  نیکالسهت دسهتخوشمملکت داریوش  

 ؟ی کجاستغیرت اسالم کو؟ جنبش ملّ

 ایران مال شماست، ایهران مهال شماسهت
  

 (293: 9319بهار، )

 جوید:، از پروردگار مدد می(اسماعیل توفیم)بارودی با نقد دستگاه حاکم 

 ىف ُملكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده   أُ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال َّددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َلُ 

دددددددددددددَ      ددددددددددددد   َق   َِ م   ُ ددددددددددددد ِ  ب  َددددددددددددد  مددددددددددددد  ش  دددددددددددددَ   اص 
 

ََددددددددددددددددددددددددُ     َ غَددددددددددددددددددددددد ََّن ال ُمل دددددددددددددددددددددددُ  الَّددددددددددددددددددددددد     َد د 

ٌ ، َوال ََّ قددددددددددددددددددددددددد  غَددددددددددددددددددددددددد ُ   فَددددددددددددددددددددددددد دَُّ َعددددددددددددددددددددددددد  
 

 (910: 9111ب رود ، )
خهواهی / آن چه از قسهاوت مهی؟شود تو را فریوته استترجمه: ای رالم ستمگرر آیا ملک و سرزمینی که تمام می

 بدان که خدا عادل است و مالقات با او نزدیک.  امّا ؛بده بر ما انجام

د. او از مسهتبد بهودن کشه، به نوع آزادی به محکمهۀ نقهد مهیرا( علی شاه محمّد)بهار نیز، دستگاه حاکم 

 گوید: و می برددستگاه حاکم به خدا پناه می
 با شه ایهران ز آزادی سهخن گوهتن خطاسهت

 جداسهتهها مذهب شاهنشهه ایهران ز مهذهب
 تمست وشحنه مست و میر مس شیخشاه مست و

 

 کههههههههار ایههههههههران بهههههههها خداسههههههههت 
 کههههههههار ایههههههههران بهههههههها خداسههههههههت

 مملکهههههههههههت رفتهههههههههههه ز دسهههههههههههت
 

  (921: 9319بهار، )
پهردازد. های اجتماعی، آرام ندارد و شجاعانه به بیان حقهایم مهیها و نابرابریبارودی در برابر کاستی 

سهازد،  هدق کند و مقام او را در نظر خواننده ارجمنهد مهیای که بارودی را ممتاز میاز  وات حمیده»

خود گوته هرگز قادر نیست که بر اعمال زشت اشخاص پرده کشد و در برابهر رلهم  کهچنانبیان اوست. 

بهرّان اسهت و در بهازگویی حقهایم تنهد و زیرا زبانش چون شمشیر  ؛السّکوت بگیردو بیداد ستمگران حم

 هراسد. یی از مرو نمیگوروحش نیز در راه حقیقت
  دددددددددددددددد  ال  قدددددددددددددددد ُّ علدددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددی   َم  بدددددددددددددددد     

ددددددددددددددددَ  ُحدددددددددددددددد َّ  ٌ     َ  قَدل دددددددددددددددد   َعلَدددددددددددددددد  ث َ دددددددددددددددد    َو َد
ددددددددددددددده   َف دددددددددددددد َف ََيشدددددددددددددد  املدددددددددددددد ُ  ف قدددددددددددددد  َ روح 
َ َدددددددددددددددددد    َ ُ  ُدددددددددددددددددددهُ  ددددددددددددددددددَ  يف  َعدددددددددددددددددددی    اجل   اَل َخید 

 
 

 ال َ دددددددددددددددددددددَ اَر َعلَدددددددددددددددددددددد  ال َ   دددددددددددددددددددددی     ََدددددددددددددددددددددد  ُ  إ  َّ  

َّ، َوَصددددددددددددددددددددددددددددددد ر م     َذالَّ ُ تَددددددددددددددددددددددددددددددأ َ  الدددددددددددددددددددددددددددددد َّ  

َیَددددددددددددددد     ف ددددددددددددددددَ اُ        َ َو لَدددددددددددددددی َ  َع ق  َددددددددددددددد  َ ا  

دددددددددددددددددددددددَ  ُ  م  ددددددددددددددددددددددد   َ     َدی ددددددددددددددددددددددده  الددددددددددددددددددددددد ُّ ُّ َوا    م 
 

 (369-360: 9111ب رود ، )



 9313، بهار 93نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال چهارم، شمارۀ / کاوش999
 

آرام گرفتن بر کار زشت، نواق اسهت./ دلهم مطمهئن و جهانم  .گیرمترجمه: من بر بلندای هیچ کار زشتی آرام نمی

 ؟هراسهدزبانم هم گویا و گزنده است./ پ  چرا انسان از جدایی روحش )مرو( مهی .آزاد است و از پستی بیزار

از ههر  .زنهدگی آدم ترسهو تههی از هرگونهه خیهر اسهت /مگر غیر از این است که عاقبت زندگی جدایی اسهت؟ر

 گرفته است. طر  خواری و فقر او را دربر

د. او تها دم نهدههها تشهکیل مهیریهها و فهداکاسراسر زندگی بارودی را حوادث پرخطهر و جانبهازی 

 از انجهام ورهایف انسهانی غافهل نشهد.ای ههای هولنهاک ایسهتادگی کهرد و لحظههدر برابر ورطهه ،مرو

بههار، )« شهکایت»بهار نیز، در برابر زور و زشتی آرام ندارد. او در اشعاری چون  (993: 9319 حریرچی،)

 همهان:)« دوّم ۀدماوندیه»، (311 همهان:) «ادبهیشهجاعت »(، 9911همهان: )« پافشاری میخ»، (111: 9319

 دهد: این بینش اجتماعی خود را نشان می ،( و برخی اشعار دیگر9921

 دو رویهههه زیههههر نهههیش مههههار خوههههتن

 تهههن روغهههن زده بههها زحمهههت و زور

 رهنمهههههاییبیبهههههه کهههههوه بیسهههههتون 

 ههههای سهههخت خهههوردنبرهنهههه زخهههم

 میههان لههرز و تههب بهها جسههم پهههرزخم

 بهتهههربهههه پهههیش مهههن ههههزاران بهههار 
 

 

 سهههه پشهههته روی شهههان مهههور رفهههتن 

 میهههههههان النهههههههۀ زنبهههههههور رفهههههههتن

 شههههبانه بهههها دو چشههههم کههههور رفههههتن

 هههههههههای دور رفههههههههتنپیههههههههاده راه

 زمسههههتان تههههوی آب شههههور رفههههتن

 کهههه یهههک جهههو زیهههر بهههار زور رفهههتن
 

 (9911: 9319بهار، )

در را مورد اعترا  قرار داد و مردم را بهرای مبهارزه بها وضهعیّت حهاکم و قیهام  «اسماعیل»ی بارها دبارو

 تشویم کرد:  ،حاکمیّت، تحت رهبری فردی آگاه برابر

 وا   عددددددددددد ا ،ف ددددددددددد دروا األمدددددددددددَ  ق دددددددددددَ  الَددددددددددد    
 َوقلددددددددددددددددد وا  مددددددددددددددددد     شددددددددددددددددد م    خددددددددددددددددد  ث ددددددددددددددددد   

ِ   ،م ضددددددددددد  ال  ددددددددددد      غددددددددددد ٌب، إذا اشددددددددددد   

  ِ ددددددددددددددددددَ أَل ُُ دددددددددددددددددد    َ ص   َغَ ضدددددددددددددددددد   َو َدددددددددددددددددد ل ُ  ا ْ 

 حدددددددددددددددم ت دددددددددددددددد َد  ددددددددددددددد ُ  األمدددددددددددددددد   ضدددددددددددددددد حی   
 

َِ ال َ َ دددددددددددد     ، َف لددددددددددد ُّ د َی  َمددددددددددد دددددددددددَك َل  َ ال َّ  دددددددددددا   ش 

  كدددددددددددددد ُ  ردا   لكددددددددددددددد   يف ا ددددددددددددددد د   اجللددددددددددددددد   

    م دددددددددد لُ  الدددددددددد    صدددددددددد َد ال دددددددددد َ  ب   دددددددددد   

م  ، َوُ  َ   ددددددددددددددددددد        ل ُكددددددددددددددددددد ّ  ُم   َددددددددددددددددددد     َسددددددددددددددددددد  

ُلَدددددددددددد    ددددددددددددَ  ا   ُ  يف  َضدددددددددددد    م    َو َد  فُددددددددددددَ  ال َ دددددددددددد  
 

 (493-401: 9111ب رود ، )

و قید و بند ماندن را از هم بگسهلید کهه دنیها به  شهتابناک  کنید دستیپیش: پ  پیش از فوت، به این امر ترجمه

است./ و امور خویش را به یک آدم شجاعِ مطمئن بسپرید تا در حوادث بزرو سپری برایتان باشهد./ ککسهی کهه  

پهیش آیهد، شهکارگر و زبردسهت  ها به ههم درآمیهزد و احتمهال اشهتباهناپذیر باشد، هرگاه مسیرتیزبین و شکست



 991/ بهارخوانش تطبیقی موهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء 
 

 

 

گهری شهده اسهت./ تها آسهمان / اقدام به مطالبۀ حقوقی کنید که اینک تبدیل به هد  ههر تیهرافکن و حیلههباشد.

 هایی بلند بخرامد.امنیّت، از نو نمودار و تابناک گردد و عدالت در جامه

ستگاه حاکم پرداخته و مردم را به مبارزه علیه رلم فراخوانهده اسهت. بهار نیز در ابیات زیادی به نقد د 

( تیه  399)همهان: « حط موشّه مسهمّ»کنهد و در (، احمدشاه را نقد مهی299: 9319)بهار، « شه نادان»در او 

. ترانهۀ مشههور خواندفرامیکشد و در اشعار متعدّدی مردم را به مبارزه علیه رلم انتقاد بر رن رضا شاه می

 مایۀ اجتماعی است: ( و بسیاری از اشعار دیگرش دارای این درون9999همان ) «مرغ سحر»

 ای دیهههههو سهههههپید پهههههای در بنهههههد

 بوکهههههن ز پهههههی اسهههههاس تزویهههههر

 بهههرکن ز بهههن ایهههن بنههها کهههه بایهههد

 

 ای گنبههههههد گیتههههههی ای دماونههههههد... 

 بگسهههل ز ههههم ایهههن نهههژاد و پیونهههد

 از ریشهههههه اسهههههاس رلهههههم برکنهههههد
 

 (233-239: 9319بهار، )

خهواهی را در سهر همواره آرمان عهدالت چراکه ؛بارودی و بهار،  احب روح بلند ط یان در برابر ستمند

 اند: پرورده

  ِ  ال عیدددددددددددددددددَم يفَّ سددددددددددددددددد   ح  ددددددددددددددددد    ملكددددددددددددددددد

ُِ خطدددددددددددددد  َ  بددددددددددددددد     ف دددددددددددددد ُ   ددددددددددددددد   ت  دددددددددددددد
 

  ع ددددددددددددددددد  عددددددددددددددددد   ق ددددددددددددددددد    الددددددددددددددددد  َّ ب ملددددددددددددددددد     

 َعلددددددددددددددددددددددددددددددد  َوت ددددددددددددددددددددددددددددددد َ     َداب  َو َسددددددددددددددددددددددددددددددد    
 

  (444: 9111 ب رود ،)
/ مهن از طهرح و .بهازداردگیهرد و از پهذیرش خوّهت  که زمام مرا به دست جز آزادی ؛ترجمه: من هیچ عیبی ندارم

 نقشۀ نیاکانم پیروی کردم و مطابم آن بر وفم آداب و سنن پیش رفتم.

 ناپذیری دارد: ، روح بلند، سرکش و تسلیمدر برابر رلم و ستم بارودی

ددددددددد    م ِ   دددددددددُ  ب ددددددددددَ  الُ ددددددددد    وَ تَدَ  َّ  اضددددددددددَطَ َب

 َفأمهَددددددددددددددددَ  األرَر َ ددددددددددددددددد َّ ال ُّلددددددددددددددددد   َح رُث ددددددددددددددددد َ 

ُِ فَد َدددددددددد    ُ  ح ّدددددددددد  ال  َ  یدددددددددد  َواسددددددددددَ ألَ َ  ایَدددددددددد  
 

َِ  َدددددددددددددددد   ُ  ُ   ددددددددددددددددُ  املُلدددددددددددددددد   ح ّدددددددددددددددد  ر  دددددددددددددددد  َق اع 

 ُ  ُ ف  تدددددددددددد    َ  الُ دددددددددددد   َِ املددددددددددددَ َ  َخدددددددددددد    َ ََ  َواسدددددددددددد

ُ  ُ   فدددددددددددددد شددددددددددددد  الَلیددددددددددددد   إاّل َوُ دددددددددددددَ  سددددددددددددد       َ 
 

 (261: 9111ب رود ، )
گهویی کهه پرنهدۀ  ؛های مملکت در آن بهه لهرزه درآمهداز اینکه آشنا بود، ناشناس گشت و پایه ترجمه: مصر پ 

امهوال  ،زمین را نادیده گرفتند و بازرگانان از تهرس فقهر ،ها از سر ستمرزنباز این رو کوی و  /آرامش آن ترسید.

تواند شب را بهه روز برسهاند جهز بها بیهداری و / خطر چنان باال گرفت که هیچ جوانی نمیخویش را پ  گرفتند.

 .داریزندهشب

 : تازدو بهار نیز شجاعانه بر رلم می
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 در دست کسانی اسهت نگهبهانی ایهران

 هاسهتآنآن قوم سرانند کهه زیهر سهر 
 

 کا هههرار نمودنهههد بهههه ویرانهههی ایهههران 
 و سهامانی ایهران... سهربیسرگشتگی و 

 

 (219: 9319)بهار، 

دهنهد، ببینهد. او در دشوار است که مردمش را در حالی که تن به خواری مهی بارودیبرای شاعری چون 
 آورد: برابر سکوت مردم در برابر رلم فریاد برمی

دددددددددددد  الُ مددددددددددددُ  ف صدددددددددددد ٌ فیدددددددددددد  قدددددددددددد ُف،  ُ    ُّدددددددددددد ا، إفَّ
َددددددددددددددددَ ا   َو َ د دددددددددددددددددُ  ُ  ا  َعلَدددددددددددددددد  َمدددددددددددددددد ّ  ای   َ َصدددددددددددددددد  
َ  الددددددددددددددددددددد ُّ َّ َداَر إ َق َمددددددددددددددددددددد     وََ ی دددددددددددددددددددددَف تَددددددددددددددددددددددَ و 

ِ     دددددددددددددددددد د    ر     ر سدددددددددددددددددد   قَدددددددددددددددددد      دددددددددددددددددد
 
 

ُِ الدددددددددددددددددددد َّ  ويف        ُدددددددددددددددددددد ٌ  َ َّدددددددددددددددددددد  ٌ وم دددددددددددددددددددد ف 

 ُِ ددددددددددددددددددددددد  ع  دددددددددددددددددددددددُ  ا  ددددددددددددددددددددددد   إ ّ  إ     را  

 ُِ ددددددددددددددددددددد  وذلددددددددددددددددددددَ  ف دددددددددددددددددددددُ     ىف األرر  واس 

 ُِ دددددددددددددددددُی ُ  ال َ َ ا  ددددددددددددددددد  فَدددددددددددددددددأَ  َ  َواَل  َ  دددددددددددددددددَ  ال ُّ
 

  (391-391: 9111)ب رود ، 
/ های فراوان و منهافعی زیهاد هسهت.راه همدر این روزگار  ر عمر فقط یک فر ت است.ترجمه: ای ملّت برخیزید

 مانیهد؟ مهن بهه سهوی خهدا بهر خوّهت و خهواری مهی ،هاسهتچرا در حالی که شمار شما در حهد شهمار سهنگریزه

حهال آنکهه فضهل خداونهد  ؛دانید/ چطور ماندن در خوّت و خواری را سرایی برای اقامت خویش میگردم.میباز

په   ؛بینم کهه زمهان برداشهت )گهردن زدن( آن فرارسهیده اسهت/ من سرهایی را میاست؟ کراندر زمین ب  بی

 کجاست آن شمشیرهای برّان؟

 کشد: بهار نیز در برابر ضعف و سکوت مردم موضعی مشابه دارد و آنان را به چالش می
 کجاست مرد جهوانمرد و خواسهتار شهر 

 را دادخههواهیکجاسههت مههرد کههه شمشههیر 

 اسهت، کهو خردمنهدیوطن به چنگ لئهام 
 

 که سود خویش زکف بهر سود عام دههد؟ 

 ؟ز قلهههب رهههالم بیهههدادگر نیهههام دههههد

 ؟که درس فضل و شرافت بدین لئهام دههد
 

 (119: 9319بهار، )

 کهه در زیرسهاخت معنهایی خهود آزادی را فریهاد  ههای مههم در شهعر بهارودی و بههاریکی از بخهش 
د. پشت حبسیۀ معا ر، جریانی وسهیع نکه حکایت از درد و غربت دار ندستهها و اشعاری زند، حبسیهمی

 نهک:ایهن نکتهه بهه خهوبی پیداسهت.  ،های بهار و بارودی از زنداناز طلب آزادی خوته است. در و ف

در بیهانی دردآور،  بهارودی ،به عنوان مثهال (39-1: 9331ابراهیمی، کاوری،  ادق و رحیمه چوالنیان، )
ههای  داقت برق آسمان اعتماد کند و ضمن بیهان درد غربهت و بیهان دردهها و تهاریکیتواند به تنها می

و دوسهتانش را  امل ید    روضدسهراغ  ،9اجتماعی و نیز از دست رفتن اعتماد، به عنوان یک سرمایۀ اجتماعی

 گیرد: می

                                                           
1. sicial capital 



 991/ بهارخوانش تطبیقی موهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء 
 

 

 

َِ م ددددددددددددددد َّ ٌ   فیدددددددددددددد  بددددددددددددددد ُ  حددددددددددددددد ّ ث ، و  ددددددددددددددد

 وعدددددددددددد  روضدددددددددددد    امل یدددددددددددد    دددددددددددد   خ یدددددددددددد 

 

دددددددددأَل ب  َمددددددددد  فَدَ لُددددددددد ا بَد  ددددددددد   َعددددددددد   ا       َواأَلص 

ددددددددددددد    َدددددددددددد  ُ    دددددددددددد      ال َغَمددددددددددددد ُف     َ ددددددددددددَ اوُ  ُ   
 

 (934: 9111ب رود ، )
د. تو راستگو هستی/ و انکه بعد از من چه کرده با من دربارۀ خانواده و یاران  حبت کن ،ترجمه: ای برق

  کنند. چه کمک کردنی.ابرها آن را کمک میبگو که در اطرافش نهرهای کوچکی است و  امل ی   ض رو دربارۀ 
 کند: بخشد و با او درد دل میبهار نیز سعادت را به عنوان یک آرمان، شخصیّت می

 ای مایههههههۀ عههههههزّت، ای سههههههعادتر

 مهههها راسههههت بههههه تههههو بسههههی ارادت
  

 

 از بهههههههر خههههههدا بگههههههو کجههههههایی 

 ؟سهههت کهههه نهههزد مههها نیهههاییا چهههون
 

 

 رسههههم اسههههت ز خسههههتگان عیههههادت
 

 (319: 9319بهار، )   

خواسهتار حاکمیّهت قهانون بودنهد. بهارودی  بهار و بارودی، برای رسیدن کشور بهه آزادی و عهدالت، 

ای، بهه بهانهۀ تهنیهت بهه او، از او زمانی که توفیم پ  از اسماعیل به والیت مصر منصوب شد، در قصیده

 مجل  را تشکیل دهد و بار رلم را از دوش مردم بردارد:  ست تا قانون اساسی را اعالم کند؛خوا
، و دددددددددددددد    ددددددددددددددد ُف خطَّددددددددددددددد   سدددددددددددددد َّ املشددددددددددددددد ر  َ
دددددددددددَم  ُ الددددددددددد ّ     الددددددددددد  َ و َحددددددددددد   َددددددددددد  ددددددددددَ  ع       

َدددددددددددددددددد  َتأَ َّددددددددددددددددددَ  ُمل ُكددددددددددددددددددهُ  دددددددددددددددددد َدَ  َ      َفَمدددددددددددددددددد   اس 
َ َمَ دددددددددددددددددد  ل َ    دددددددددددددددددد   ُ مَّددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددَ ا   مدددددددددددددددددد  ا    َ م 
دددددددددددددددد َدُ     ددددددددددددددددُ  ف یَمدددددددددددددددد  بَدید  ٌِ َ ُكدددددددددددددددد ُ  اأَلم   َ  دددددددددددددددد

 دوَ  مشدددددددددددددددددد ر     دددددددددددددددددد َ   یدددددددددددددددددد  امللدددددددددددددددددد ُ  ی
دددددددددددددددددددد  ب ددددددددددددددددددددُ و   رَو  َّدددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددی ُف ال ََّ     ف ل َّ

َِ  و ُ   مددددددددددددددددددددددد   فدددددددددددددددددددددد َد ب  لددددددددددددددددددددددده   فأل دددددددددددددددددددددد
َِ ُ ددددددددددددددددد َِ ُ دددددددددددددددد َّ ُمَ یَّدددددددددددددددد  ، َوَحَلل دددددددددددددددد دددددددددددددددد  َ   َل  
ِ  ب ل ددددددددددددددددددددددد    م دددددددددددددددددددددددَ  رعیَّددددددددددددددددددددددد ٌ   ومت َّ ددددددددددددددددددددددد

 

 جيددددددددددددددددددددددد   علی ددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددد  را   م شددددددددددددددددددددددد    

  ّ  «َمّمددددددددددددددددددددددددددد »َربُّ ال    َددددددددددددددددددددددددددد د  إ   ال َّددددددددددددددددددددددددددد  

 بأم  ددددددددددددددددددددد  َل   ُشددددددددددددددددددددد   ومددددددددددددددددددددد  اسددددددددددددددددددددد   َ  

 إالَّ  ددددددددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددد َر ال دددددددددددددددددددددددد دد  

 شددددددددددددددددددددد ر ، و  ددددددددددددددددددددددٌ  لل ددددددددددددددددددددد و   صدددددددددددددددددددددد   

ددددددددددددددددد   َمددددددددددددددددد  َلَ   ُد  َمددددددددددددددددد    دددددددددددددددددُ  ال َم    و َ  ددددددددددددددددد ُّ رُ  

ددددددددددددددددددد  بغَددددددددددددددددددد    ُمَ  َّددددددددددددددددددد        َوالددددددددددددددددددد َّ  ُ  ال ََّ   

ددددددددددددددددددددددددَ    بَد  ددددددددددددددددددددددددَ  تَدَ  ُّدددددددددددددددددددددددد     ُح ّ  َّددددددددددددددددددددددد  َ اأَلخ 

َِ ُ ددددددددددددددددد َّ ُم َددددددددددددددددد َّد    دددددددددددددددددد َّ ُمَ  َّددددددددددددددددد  ، َوَ َ  ددددددددددددددددد

   ددددددددددددددددد ّ  بددددددددددددددددد    م  ددددددددددددددددد      دددددددددددددددددِ ف   ددددددددددددددددد  َ  
 

 (929-920 :9111)ب رود ، 
گهذاری کنهد، پایههترجمه: مشورت را که ارزشمندترین برنامه است و هر مسئول راهنمایی بر اساس آن عمهل مهی

په  ههر که  از آن  /، وحهی کهرد.محمّهدآن را به پی مبرش،  ،کرد./ آن )مشورت( پناه دین است که پروردگار

دو مهورد هسهت  /یابهد.گردد و هر ک  آن را خوار بدارد، راه درسهت را نمهیمملکتش استوار می ،کمک بگیرد

  جماعتی کهه امورشهان اوّل/ ک:برگیرد هاآنو سیادت از  های سرورییک ملّت گرد آید، میوه در رهبر هرگاهکه 
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اسهت مملکهت بهدون  بعیهد /  لشهکری کهه در کمهین دشهمن باشهد.دوّمو ک در میان خود بر اسهاس شهوری باشهد

بهی آبکهاری بهرّان نیسهت و  ،شمشیر /یا پایۀ شکوه و عظمت بدون قصد و عمل استوار گردد. مشورت به پا خیزد؛

تو نخسهتین کسهی هسهتی کهه بها عهدالت خهویش آزادی  /برد.نظر بدون کمک شمشیر هندی کاری از پیش نمی

ای را از ههم گشهودی و را آزاد کردی و ههر پیچیهدههر اسیری  /اخالق را که در قید بندگی بود، به حمر رساندی.

منهد از مردمانی که پیشتر طعمۀ هر ستمگر متجاوزی بودند، از سوی تو بههره /آوردی. هم گردای را هر فروپاشیده

 عدل و انصا  گشتند.

 گوید:انذاری می –بهار نیز با رویکردی تعلیمی 
 سعی فرمها تها بهه قهانون افکنهی بنیهان کهار

 

 از قانون بپیچد سر سزای کیور اسهتکه شه 
 

  (999: 9319بهار، )

 آزادی را بر تخت بنشاند:  ،کوشد تا به مدد قانونو می

 عمهههری بهههه ههههوای و هههلت قهههانون

 گوهههتم کهههه مگهههر بهههه نیهههروی قهههانون

 

 از چههههرن بههههرین گذشههههت اف ههههانم 

 آزادی را بهههههههر چهههههههرن بنشهههههههانم

 

 (299: همان)

 ورشهعلهوضعیّت مصر در زمان حاضر با گذشهته، آتهش مبهارزه را در میهان مهردم  ۀبارودی با مقایس» 

بههه بیههان  ،(929-921: 2992بههارودی، )( او بهها و ههف اهههرام مصههر 292: 9113، الدّسههوقی)« سههاخت.

مقایسهۀ ایهران زمهان  . یکی از شگردهای بهار نیهز در تهالش بهرای آزادی،پردازدمیاحساسات ملّی خود 

ای از آن اسهت. بهه ( نمونهه931: 9319)بهار، « لزنیه»وری ایران در گذشته بود. قصیدۀ راتامپ باشکوهخود 

 منبعهث از روح  ،کارگیری عنا ر حماسی در بیهان مسهائل اجتمهاعی در شهعر ههر دو شهاعربه ،طور کلّی

 های اجتماعی است. جویی و مشارکت آنان در انقالبمبارزه

 داند: نادانان، فضل و دانش را عامل گرفتاری دانایان میدر روزگار حاکمیّت  بارودی،

دددددددددددد  ددددددددددددد ْ م  ُِ و إ فَّ  غَدددددددددددد    مددددددددددددد  َذ ددددددددددددم  َ َ یدددددددددددد

 

ددددددددددددددددددددیَم  اجلَُ دددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددیل   ش    ََ  بُغددددددددددددددددددددُ  ال
 

 (44: 9111)ب رود ، 
 اخالق نادانان است. ،ر از فضل و دانشتنوّ .امشدهبدون هیچ گناهی گناهکار ترجمه: 

 های اهل فضل ناالن است: بهار نیز از گرفتاری
 هستند اهل فضهل چهو طهاووس یها سهمور

 

 به جانشهان رسهد زیهان و پوست کز بهر پرّ 
 

  (193بهار: )



 999/ بهارخوانش تطبیقی موهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء 
 

 

 

 دارد:بارودی مخاطب شعرش را از جهل و نادانی برحذر می

ََ َواعلَدددددددددددددد    َِ َ  َددددددددددددد ددددددددددددد   مددددددددددددد  ع شدددددددددددددد  ال تُدَ  ش 

 

   ِ    َّدددددددددددددددددددددددُه يف  الُ ُ ددددددددددددددددددددددد د  َحددددددددددددددددددددددد   َکَمیددددددددددددددددددددددد

 

 (14: 9111ب رود ، )
 همچون مرده است. ایزندهبدان که چنین انسانی  .با انسان احمم زندگی نکن ،تا زنده هستیترجمه: 

َ  إ الَّ لَدددددددددددددددددددددیَ  بَددددددددددددددددددددددَ  اجلُ ددددددددددددددددددددددُ    وَ   ا ُمدددددددددددددددددددددد

 

   ِ َ ددددددددددددددددددد   وَُکَمیددددددددددددددددددد ثدددددددددددددددددددُ  َمددددددددددددددددددد  بَدددددددددددددددددددَ  َ د   م 
 

 (15: مه  )
 چیزی فراتر از تواوت میان رنگ تیره و سرن متمایل به سیاه نیست. ،تواوت میان جنون و حماقتترجمه: 

( 239بههار: )« خهری تها بهه کهی و چنهد؟ زرعهه خشهکید.این م»ل باعث ویرانی است: جه هماز نظر بهار 

 : داندمینیز مانند بارودی، دست عقالنیت و خردورزی را در هر حالتی مؤحّر و توانا  ءملک الشّعرا
 بود راست، فگار اسهتدست جهال گر که 

 

 دست عقال گر بهود افگهار، درسهت اسهت 
 

  (219: همان)

 (393، 299، 933، 933، 93  ص) و نیز

 کند:گیری حیات آزاد مطرح میبارودی، نواق موجود در بین مردم را به عنوان یک مانع در شکل

دددددددددددددددددددددددد    َ ددددددددددددددددددددددد  يف  َمدددددددددددددددددددددددد    غددددددددددددددددددددددد د ر  وَ   َمَ  ش 

 

   َ  ا    بددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     َد َدَل َّ ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددد َ  تَدلَددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ُّ

 

 (44: 9111ب رود ، )
، هر آن به رنگی پرستکه عین آفتاب کنممیدمانی زندگی و در میان مر توزکینهمن در دورانی ترجمه: 

 .آینددرمی
  توزی و نواق است:دوری مردم از کینه بهار هم خواستار

 ای گروهههههی کههههه انجمههههن داریههههد

 دل ز کیههههههد و نوههههههاق برگیریههههههد
 

 

 مههن داریههدیههک زمههان گههوش سههوی  

 گهههر بهههه دل مههههر خویشهههتن داریهههد
 

 (932بهار: )

موهههوم  ، در ادبیّههات سیاسههی ملههل، گوتمههان غالههب نیسههت، بههارودیمداریانسههانهنههوز گوتمههان  اگرچههه

 کند:زندگی بر بنیاد انسانیّت را مطرح می دموکراتیک

ددددددددددددددددددددددددددددُ  َمددددددددددددددددددددددددددد  َل  ی َدددددددددددددددددددددددددددد وَ   َل   ّددددددددددددددددددددددددددد َ  ُدَ  ش 
 

 َعلَدددددددددددددددددددد  ُح ددددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددددددُمُ وَ    وال َدغَددددددددددددددددددددد ب   
 

 (66: 9111ب رود ، )
 .کنیممیبرخورد  هاآن، بر بنیاد انسانیت و تسامح با کنیممیما با کسانی که زندگی ترجمه: 
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(. او در 229بههار،  نهک:)، از ریخهتن خهون انسهان در عهذاب اسهت اوّلبهار نیز مقارن با جنهگ جههانی 

 «؟رکشی تها چنهد، ای سهاللۀ انسهانو س کبر»گوید: دارد و می مدارانسانمسائل اجتماعی هم رویکردی 

 (219بهار: )

پاتنهام،  نک:) داند.تر میبرجستههای اجتماعی در میان سرمایهنقش وفاداری،  داقت و اعتماد را پاتنام، 

 ها توجّه نشان داده است: به این سرمایه بارودی نیز (9331

ُِ قَدددددددددددددددددددددد  َّ   ب  لَ فَدددددددددددددددددددددد    فَدَلی َددددددددددددددددددددددد      َ  دددددددددددددددددددددد

 

ُِ َعلَددددددددددددددد     األَ ّددددددددددددددد ف   َ دددددددددددددددَ  ُوُ ددددددددددددددد ُد ُ َعل مددددددددددددددد

 

 (941: 9111ب رود ، )
 امروزه نام و نشانش کجاستر دانستممیای کاش  .شنیدممیها نام و یادی از وفاداری قدیمترجمه: 

 کشد: میعهدشکنی به محکمۀ نقد  ان راسیاستمداربهار نیز برخی 
 ستا عهد غیرت مشکن، عهدشکن درخطر

 

 ستا در خطرای وطن خواهان، زنهار وطن  
 

  (999بهار: )

 َقل یددددددددددددددددددٌ  َمدددددددددددددددددد    َددددددددددددددددددُ وُف َعلَدددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددد  َداد  

 

َ دددددددددددددددددددددددددد   ب ُ ددددددددددددددددددددددددد ب   و  ب َ دددددددددددددددددددددددددد د     فَدددددددددددددددددددددددددَ  َ 
 

 (914: 9111ب رود ، )
پ  به نزدیکی یها دوری کاز دوسهتان و آشهنایان   ؛مانندمیبسیار اندکند کسانی که بر رسم دوستی پایدار ترجمه: 

 اهمیت نده.

 داند:عقالنیّت را راهی به سوی جامعۀ آزاد میگیری از بهره بارودی،

 الّ  دددددددددددددددددل یَ  ب  لَغیدددددددددددددددددم  َق دددددددددددددددددَ  َ  َوإ  َّدددددددددددددددد َ  وَ 
 

َددددددددددد  غَددددددددددد م َ  اأَلمددددددددددد     ددددددددددد   َ لُددددددددددد      تَدددددددددددَ   ُح َّ
 

 (203: مه  )
 پیش از آنکه برهانی ببینی که با آن موارد ابهام را روشن کنی. .بسته تسلیم غیب شویمبادا چشم

از عوام است هر آن بهد کهه رود بهر » زند:مردم در ملل اسالمی را اندوهبار فریاد میبهار، عامّی بودن  

راه تجدّد را بها شهعار  و داندمی« باری بر دوش دهر»او کهنگی را  (299بهار، )« اسالم/ داد از دست عوام

  (233بهار، ) دهد.نشان می «یا مرو یا تجدّد و ا الح»

 کند: بارودی خیانت را نکوهش می
ددددددددددددددددددددد    ُِ َمَ  ش   َومدددددددددددددددددددد  َسددددددددددددددددددددد َ     إالَّ َصددددددددددددددددددددد  ی

 

 َ  ُّددددددددددددددددددددددد ا َعَلیَ ددددددددددددددددددددددد  ب  خل َی  َددددددددددددددددددددددد   َوالغَددددددددددددددددددددددد ر   
 

 (224: 9111ب رود ، )
 .کردندمیبیش از هر چیز رفتار کسانی در نظرم بد آمد که با ا رار به او خیانت و مکر ترجمه: 

 کند: کاران را نکوهش میبهار نیز خیانت



 993/ بهارخوانش تطبیقی موهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء 
 

 

 

 هسههتلعنههت بههه وزیههری، چنههین کههه 

 قههههوم و وطههههن خههههود کنههههد  لیههههل
 

 بهههههر خیهههههر بدانهههههدیش، همّهههههتش 

 گههههههاه بخنههههههدد بههههههه  لّههههههتشوان

 

 ( 219بهار: )

  : داندمیبارودی، بزرگی برآمده از خرد را بهترین حروت 
 فَدَ دددددددددددددد  َ  ددددددددددددددَ    ُّ املدددددددددددددددَ ُ  َوا َددددددددددددددُ  َغ   دددددددددددددددمٌ 

 

ددددددددددددد ُ  قَددددددددددددد  اَل وَ    َ ُ دددددددددددددُ ُ  املدددددددددددددَ ُ  وا َدددددددددددددُ  ح ض 
 

 (249: 9111ب رود ، )
و چهه  بزرگی و عظمهت باشهد آنکه نشانی از؛ بیو حروت به تمام و کمال در دسترس باشد یچه بسا دارایترجمه: 

 عظمت و بزرگی فراهم باشد. امّا ؛بسا مال و دارایی نباشد

اش بیند و خواننهدهو خرد را در حروتمندی می (، بزرگی211بهار، )« عاقل»در طنز منظومی با عنوان  ،بهار

 شود. پیامی عک  این مضمون رهنمون میرا به 

 ادبی زندگی بارودی و بهار –بررسی تطبيقی ابعاد اجتماعی  .4-4-4

 دههد کهه بههار و بهارودی، ههر دو در طبقهۀ اجتمهاعی مشهابه بهه دنیها نگاهی به زندگی دو شاعر نشان می

ههای کلّهی مشهترکی راه بینش اند و در اینآغاز کرده را خودسیاسی  فعّالیتاند و در دوران جوانی آمده

انهد و اجتماعی ایران و مصر بوده  هنیّت غالب ۀنمایند ،اهدا  خود پیگیریاند. بهار و بارودی در داشته

انهد. ههر دو نا ب دولتی بههره جسهتهها و احزاب سیاسی و ماز انجمن ،سازی این افکاربرای بیان و پیاده

خهواهی در ایهران و مصهر،  هورت غالهب ههای آزادیکننهد کهه جنهبشای زنهدگی مهیشاعر در زمانهه

ای کهه مها جنهبش در همهان دوره»گویهد: در ایهن مهورد مهی کهدکنیشویعی. ندستهای مردمی هحرکت

ههای مختلهف خواهی داریم، اعراب نیز با تواوت وضهعیّت اجتمهاعی و محهیطمشروطیت و پیکار آزادی

مرو عثمانی دارند. این دو جنبش اجتماعی، جنهبش ادبهی ج رافیایی، همین تالش را به عنوان رهایی از قل

 تحههت تههتحیر  ،جنههبش ادبههی در جهههان عههرب (19: 9339 ،کههدکنیشههویعی« )کننههد.مشههابهی عرضههه مههی

 خواهی و تجهدّدطلبی جامعهۀ عهرب و زاییهدۀ روزگهار عثمهانی بهود. در ایهران نیهز ایهن جنهبش بها آرمان

پیرامون انقالب مشهروطه همهراه بهود. بههار و بهارودی نماینهدگان ای اتوپیایی برآمده از تحوّالت اندیشه

 گهرا و در محتهوا نوپردازنهد و اشهعار ههر دو شهاعر رونهد. در فهرم، سهنّتک بهه شهمار مهیشعر نئوکالسی

بههار در برابهر  ،د. به عنوان مثهالنهایی از مقاومت و مبارزه در برابر استبداد و دیکتاتوری مرکزی دارمایه

 سهراید و بهارودی در برابهر اسهتبداد اسهماعیل پاشها داد سهخن علی شاه )استبداد   یر( میمّدمح استبداد

ایهران  ادبیّهاتخهورد. در های حزبی و گروهی در شعر هر دو شاعر بهه چشهم مهیدهد. وجود گرایشمی
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و  طهرح ،های نوین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برآمده از عصر تجهدّد در جههانپ  از مشروطه، بنیان

ت مشهابه این مواهیم وضهعیّهای حیات بارودی، مصر قرن نوزده و نیز در سال ادبیّاتشود. در تقویت می

اجتمهاعی در تالشهند ضهمن  یکهارگیری هجهابا به امّا ؛شاعر هجا نیستند هرچندد. بهار و بارودی نیابمی

هجای اجتمهاعی بهارودی »در توسعۀ آزادی نقش ایوا کنند. فاخوری  ،آگاه کردن مردم از شرایط جامعه

در شهعر بههار  (931: 9333 )الوهاخوری،« داننهد.را یادآور شاعران بزرو جهان چون شکسپیر و مولیر می

ولهی هجوههای او از دو نهوع  ؛اسهت. اگرچهه تشهخّص سهبکی بههار سهرودن هجهو نیسهت گونههمینهم 

بهارودی بهاب »آن با هجاهای اجتماعی بارودی قابل مقایسه است.  دوّمشخصی و اجتماعی است که نوع 

 پرسهتانمیهنگشای شاعرانی چون حافظ ابهراهیم و شهوقی و دیگهر مباحث جدید را در شعر گشود و راه

گویهد: مهی کهدکنیشویعیکه بهار نیز در این زمینه در شعر فارسی پیشگام است.  چنانهم ،)همان(« شد.

شهود، در شهعر احمهد برای آزادی بیشتر در شعر بهار و قصاید او احساس مهی وجوجستکه  گونههمان»

 (129: 9339 ،کهدکنیشهویعی« )شوقی، بارودی و حافظ ابهراهیم، زههاوی و دیگهران نیهز آشهکار اسهت.

مهدح را بهرای نهان نسهرود و ممهدوحانش کسهانی  گهاههیچ امّا ؛بارودی نیز همچون بهار مدح و رحا دارد

بارودی، توفیم را برای رعایت قانون و عهدالت و  ،ه کارهای سودمند انجام دادند. به عنوان مثالهستند ک

عبهدا   ،دختهرش و دوسهتان ادیهبش معه ستوده است. او در رحای همسهر،اسماعیل را برای خدمت به جا

شعر سروده است. از دیگر اشتراکات عملکردی بهار و  ،فکری، احمد فارس الشّدیاق و حسین المصرفی

ههای کههن جهاهلی، سهرودۀ شهاعران روزگهار بازگشت آنان به گذشته است. بارودی به چکامه ،بارودی

های کهن سهبک خراسهانی و آحهار ادبهی و فکهری ایهران پهیش از به چکامه ،ی و بهارعبّاساموی و دورۀ 

از جریان تجدّد و از جمله دو نماینهدۀ شهعری آنهان،  ،یران و مصراسالم گرایش دارد. تتحیرپذیری مردم ا

غهرب را در جههت ایجهاد  ادبیّهاتگیرد. آنان از طرفی فرهنگ و در یک فرآیند پارادوک   ورت می

آینهد و اندیشهه و احساسهات گیرند و از سوی دیگر در پی مبهارزه بها آن برمهیتحوّل فرهنگی به کار می

کنند. دلزدگهی از نوهو  میهنی و غرور ملّی و بیان مواهیم اجتماعی می - ر ملّیخود را  ر  تقویت افکا

های مشترک شعر بهار و بارودی اسهت. بهه مصر و روسیه در ایران(، از موتیففرانسه در ) شرقغرب در 

بیشتر محصوالت فرهنگی از جمله شعر، ماهیّتی اجتماعی دارند کهه از بیهرون مهتن بهه آن راه » ،یطور کلّ

ههایی از گوتمهان معهیّن ( شعر بهار و بارودی هم به عنوان بخش33 :9331اک، کریمی حکّ)« یافته است.

در دورۀ گذار شعر فارسی و عربهی در بافهت رو بهه توسهعه و در حهال ت ییهر در دو  ،اجتماعی زمانۀ خود

ابطۀ بهارودی بها زبهان زمانه تتحیر پذیرفته است. ر مقتضیاتجامعۀ ایران و مصر شکل گرفته و از شرایط و 
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بهارودی دسهت توانهایی در فارسهی و »از جمله نکات قابل  کر اسهت.  ،فارسی و رابطۀ بهار با زبان عربی

شهنایی بها ( بهار نیهز عهالوه بهر آ933 :9339 ،)غیبی« ترکی داشت و اشعار فارسی را به عربی ترجمه کرد

شهاعر با جمیل  هدقی الزّههاوی فردوسی، جریان برگزاری جشن هزارۀ در و  9393در سال  زبان عربی،

 به سوو نشست. (929: 9319بهار، )ای عراقی، آشنا شد و بعدها در مرو او نیز با مرحیه

 های مشترک شعر بهار و بارودیترین مؤلّفه: مهم3جدول 

 وجوه مشترک ادبی سياسی -وجوه مشترک اجتماعی 

بارودی از عوامل ایجاد شدۀ برآمده از حمله  تتحیرپذیری -

بهار از انقالب مشروطه و نیهز  تتحیرپذیریناپلئون به مصر و 

 ارتبام فکری سیاسی ایران با غرب.

 پاشهابارودی از جنبش وطنیه، انقالب عرابهی  تتحیرپذیری -

ههههای عربهههی و ، در سهههرزمین9332 ال  ابیددد  الثددد ر ، 9339

از جمله قیام مشهروطه،  ؛مردمی هایقیامبهار از  تتحیرپذیری

 .9211نهضت جنگل و قیام خیابانی و کودتای 

نظامی و اشت ال بههار بهه  - اشت ال بارودی به امور سیاسی -

 مطبوعاتی –امور سیاسی 

 مبارزه علیه استعمار -

 ها و احزاب سیاسیها، انجمنعضویت در فراکسیون -

 دی در حوزۀ سیاستسوسیال دموکرات بودن بهار و بارو -

 تصاحب منا ب دولتی -

 مخالوت با دستگاه حاکم  -

 مخالوت با نوو  استعمار و دلزدگی از نوو  غرب در شرق -

 تبعید و زندانی شدن -

 الدّین اسدآبادیهای سیّد جمالپذیری از اندیشهحیرتت -

 تحیرپذیری از جریان تجدّد طلبیت -

 بیان مواهیم اجتماعی در شعر  -

 نوگرایی در محتوای شعری و سنّت گرایی در مردم  -

 پرداختن به هجای اجتماعی  -

 پیشگام بودن در ایجاد تحوّل و خلم مضامین نو -

 ی وعبّاسهای جاهلی، اشعار بازگشت بارودی به چکامه -

اموی و بازگشت بهار به اشعار سبک خراسانی و فرهنهگ 

 ایران قبل از اسالم 

 حوزۀ مدح و رحاهنرورزی متواوت در  -

 های حزبی در شعروجود گرایش -

های ادبهی بها آحهار ورود گستردۀ بهار در عر ۀ پژوهش -

 قید »و « مختهارات»متعدّد و ورود بارودی به این عر ه بها 
 «واب األ

 ارتبام بارودی با زبان فارسی و ارتبام بهار با زبان عربی -

 پارادوک  عملکردی در مواجهه با غرب -

به ویژه آزادی و وطن در  ؛های مشترکمایهدرونوجود  -

 بیان شعری

 نتيجه
حیات اجتمهاعی آنهان در روزگهار حرکهت جوامهع  امّا ؛دو شاعر با فوا ل زمانی متواوتند ،و بهار سامی البارودی

به سمت تجدّد رقم خورده است. تحرّکهات اجتمهاعی مشهابه در دو جامعهۀ مصهر و ایهران،  هنیّهت  ،عربی و ایران

با تطبیم زبان اجتماع دورانِ دو شاعر با بیان شهعریِ  ر را سمت و سوی خا ّی بخشیده است.اجتماعی این دو شاع

 آنان نتایح زیر به دست آمد: 
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تهرین دلیهل آن، حهوادث اجتمهاعی دارای وجوه مشهترک فراوانهی اسهت کهه مههم ،بیان شعری بارودی و بهار. 9

 ... از ، زن و جامعههه، نقههد دسههتگاه حههاکم ونظیههر عههدالت، آزادیپههرداختن بههه مسههائلی  روزگههار آنههان اسههت.

 شود.های مشترک شعر بهار و بارودی قلمداد میمایهدرون

به این معنها کهه مسهائل  اند؛های عینی به دست آمده از جامعه را در ساحت شعر به کار گرفتههر دو شاعر تجربه .2

سهاختارهای  ،به عبارت دیگر ؛نداو کالم ادبی آنان مؤحّر بوده اعرگیری  هنیّت اجتماعی دو شاجتماعی، در شکل

د و کهامالً تحهت نشهومتنی دریافت شده از اشعار بهار و بارودی، در ارتبام با سهاختارهای اجتمهاعی تشهریح مهی

 .  نداهای اجتماعی شکل گرفتهتتحیر جریان

گرایهی، بازگشهت بهه گذشهته، حاکمیّت، قهانونی چون نقد مهمّ مسائلدر طرح موهوم آزادی، از  ،هر دو شاعر .3

 اند. های مشترکی را در شعر بروز دادهمایهاند و درونهجای اجتماعی، بیان غم و درد و... بهره گرفته

ههای ها و کاسهتیبر اساس یک ایدئولوژی خاص و بر پایۀ مبارزه با زشتی ،لۀ آزادی در شعر بارودی و بهارمست .1

 اجتماعی مطرح شده است. 
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 1    رمل  الّش  او   ال  رود  ش   َمم د س م يف« ا  ّ   » ا   م  ر   ملَ  ف ق

  2 دش خ ک ضی  الّ     عل
 لضد  عه  درااا  ثقافة اإلاال  وإیحانجا عة فحدوا   شه ، و ، وآداهباغة الفاراقة الی  فحع   ححیة ال و تدرا  يف ال الب يف

 3 ا  رض  حی ر    ش   
 ، إیحان شه  جا عة الفحدواي يف قسم الی غة العحبقة وآداهبا، سال املاتا  األ

 صامللخّ 
 قوةدرااوا  األدب لشعح  ن بحوری ا  لیم االجتمواع يفدرااة لالقتها بافکارهم االجتمالقة و أالکت ا  و و  تعترب  عارة آراء الشعحاء

 ووح ا العرووودر جتمووو  بوونی الی غتوونی العحبقووة والفاراووقة وآداهبمووا لالقوووا  تار قووة شووه   لیوو  .  جووزء  وون املکوود ن الووج هي لیمجتموو 
لو ی  حتوت توأثو املسوتج ا  اإلجتمالقوة ال وت صوار   رو ر إ وا عا  ال قارا  الثقافق ة يفتغوا  ل ی ة. فأصبحت الت  و ت درا  

ووووعحا( و   8914-8119) يالبوووارود يالشوووالحِینا حمموووودد اووووا  ووواولح هبووووجا املقووووال تبقوووونی  ( 8911–8119ء هبووووار ) یوووو  الش  . ُنح
لنظحیوة لداونی جدلو  ن  التیق ا  والتشحیح، وفقوا  بقسمق  ل ی الشالحینا  ي    الشعح اخل ا يف« احلح ایة»ح واال  خی   فهد  تشحیو 

  لوو  بعوو  حتیقوول بحنوو  شووعح ا. ووحتب نیا؛ و   مکوود گنیاجملتموو   بوونی اوواحت  الشووعح و  الت ووأرجحقووارن و بوودء  وونهي حتیقیوو    البنقدیووة يف
تکووودین  هنق وووة الشوووالحین  أث وووح  يفو  قووو  تکد گوووت وفقوووا  لعققووو ة حمووو  دة عاروووة قضوووق ة احلح یوووة لنووو  الشوووالحینا  أهوووم  گتووواحي البحووو :و 

اخ اهبما األديباالجتمالقة و  اح ةاجملتم   قةجزءا   ن بنقاگ  اگت  ؛ ألّن   لرح ا. يف الس 

 جدل  ن. ة التکدینق ة، األد  املقارن، لدانیار، حممدد اا   البارودی، البنقاحلح ای ة،  ی  الشعحاء هب:  لیلیّ ال لم   ال ّ 
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