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 . پيشگفتار9

 کشهورهای غهر  به  سیاسهی و علمهی فکهری، تحهوّتت هایجلوه با ناوذ بعد ب  نوزدهم قرن اواخر از

 نقهش و آمهد پدیهد شهعر جمله  از ادبیّهات موضهوع در ههاییدگرگونی ایهران، و مصهر ب  ویژه اسالمی

 ایهن وقهوع بها. آمهد فهراهم وی بیهنش در تغییهر موجبهات و مطهر  جامع  در وظیاة او و شاعر اجتماعی

 اسهتبداد به  و شهد آشهنا غهر  در اجتمهاعی مسهائل نقهد و بیهان آزادیِ پیشهرفت، بها شاعر وقتی پدیده،

 احسهاس وجهود تمهام با را مسائل این و برد پی خود کشور در طبقاتی شکاف و ماندگیعقب حاکمان،

 آن نیازههای به  و کند کمک نامطلو  شرایط از جامعة خود رهایی ب  تا برآمد عللی جستجوی در کرد

 .دهد پاسخی

 بهدین تها دیهد موجهود واقعیّهت بیهان و مهردم با هیهمرا و همدردی در را چاره راه شاعر ،رو این از 

 رو  هها،آن کههن میهرا  ذکهر و مهردم اجتماعی و فرهنگی فکری، هایتوانایی یادآوری ضمن وسیل 

 و زنهدگی ههایتلخی و هاکشهیدن شهیرینی ب  تصویر با و بدمد مردم و مسئوتن عروو در را خودباوری

 ارائهة بها و درآورد حرکهت به  پیشهرفت و رشهد سهوی  به را جمعی تال  موجود نامطلو  اوضاع نقد

 .دهد نشان نیز را مشکالت از خروج راه مناسب راهکار

 میان جدال مردم، غالت و خمود حاکم، استبداد ناپذیریانعطاف. نبود هزین  بدون ،حرکت این البتّ  

 حیطهة ادبیّهات در جدید پدید  هر با مخالات و موجود وضعیّت حاظ بر اصرار و جدید آوردهایدست

 وسهیلة شهاعران به  وجهود ایهن بها. شهدندمی شاعر حرکت مانع ک  بودند عواملی دست این از مسائلی و

 یهک قالب در و کرد طی را خود رشد ب  رو روند کمکم و شد باز شعر در اجتماعی انتقاد پیشگام، با 

هور است، اما ریشه  و مصهادیا ایهن البت  اگرچ  اصطال  نقد اجتماعی نو ظ .نشست بار ب  ادبی رویکرد

(. در ادبیهات فارسهی 11-17: 1381نوع نقد چهارده قرن پیش در قرآن کریم وارد شده است )ایمانیان، 

هها، انتقهادات نیز از قرن پنجم ب  بعد ب  علت ظلم و ستم ترکان غزنوی و غارت اموال مردم ب  دسهت آن

 .تقادات جایگاه ممتازی یافتاجتماعی بیشتر شد و از مشروط  ب  بعد این ان

 مسأله . طرح9-9

منطقهة  دو در جدیهد عصهر گهرایواقع و نوپرداز شاعران از بهار الشّعرای ملک و بارودی سامی محمود

 اندداده نشان دیگران ب  را آن راه ک  ابداع نگوییم اگر را اجتماع و شعر میان پیوند ک  هستند جغرافیایی

 شهعر به  رو ، ایهن بها شهاعر دو ایهن. انهدپرداخت  هم ارائة راهکار ب  موجود هاینابسامانی از انتقاد با و
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 عطها را اجتماعی زندگی متن در بیشتر تأمّل و اجاز  دقّت خواننده ب  و جدید رسالت و نو زایش توانایی

 .اندکرده

 یکهاییآمر مکتهب اسهاس بهر و تحلیلی -توصیای  رو  شود با استااده ازتال  می پژوهش در این 

 از تهأیّر و تهأییر و رابطهة تهاریخی از دور به  اندیشه  دو میان همانندی و تشاب  اصل ک  ب  تطبیقی ادبیّات

 و عصهر برانگیزچهالش اجتمهاعی موضهوعات تهرینمهم (،323: 1332کند )خضهری، می توجّ  یکدیگر

 در را آنهان اجتمهاعی یهدگاهد تاهاوت و تشهاب  و مقایس  شاعر دو این اشعار در را آن ب  مربوط انتقادات

 نماید. بیان نظر مورد برهة زمانی

 های تحقيق. پرسش9-5

 است؟ کدام شاعر دو اجتماعی انتقادهای موضوعات ترین. مهم1

 ها و تشابهاتی با همدیگر دارند؟. دو شاعر در بیان انتقادات اجتماعی چ  تااوت2

 . پيشينة تحقيق9-1

هها اشهاره هایی انجام گرفت  اسهت که  به  برخهی از آنتطبیقی پژوهش دربار  بارودی و بهار، ب  صورت

ّ»( در مقالهة 1331مزیدی و زرکهو  ) شود:می « د لّ  الش ّعراهب رّ و يالبّ ودس يلّی  موّطس مّ   عر الّطنيالش 

های شعر وطنی دو شاعر را در قالب اسهلو  بیهانی قهدیم و رعایهت وحهدت عضهوی، ترین ویژگیمهم

های وطنی خود را با صراحت بیهان اند ک  هر دو شاعر اندیش و ب  این نتیج  رسیده داده قرار توجّ مورد 

( 1332) اند. ابراهیمی کاوری، اسدی و لرسهتانیکرده و با لحنی حماسی مردم را مورد خطا  قرار داده

دو شاعر  مضامین مشترک« تطبیا مضامین شعری ملک الشّعرای بهار و محمود سامی البارودی»در مقالة 

دهد ک  مضهامین سیاسهی، اجتمهاعی و ادبهی در اشهعار اند و نتایج پژوهش آنان نشان میرا بررسی کرده

 آنان از بسامد زیادی برخوردار است ولی هجو و مد  بسامد کمتری دارد.

بررسی تطبیقی نظریة شعری محمّد تقهی بههار »( در مقالة 1331) محمّدی، عبّاسی و غاارپور صدیقی 

گرایانه  و بعد از تطبیا نظریة شعری دو شهاعر، نظریهة شهعری بههار را درون« راهیم عبدالقادر المازنیو اب

بررسهی تطبیقهی سهیمای زن در »( در مقالة 1333فرد و میرقادری )دانند. قاسمیگرایان  میمازنی را برون

بررسهی نمهوده و ادّعها دیدگاه دو شهاعر را دربهار  زن « شعر جمیل صدقی زهاوی و ملک الشّعرای بهار

نظهر اند ک  هر دو در این خصوص، دیدگاه مشابهی دارند، اگرچ  در مواردی با یکهدیگر اختالفکرده

دیهدگاه « بررسی تطبیقی ماهوم وطن در اشعار بهار و رصافی»( در مقالة 1388) نیا و داشندارند. محسنی
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اند ک  هر دو شاعر به  وطهن ب  این نتیج  رسیده دو شاعر ایرانی و عراقی در رابط  با وطن را بیان کرده و

 با این تااوت ک  بهار در این زمین  از وسعت نظر بیشتری برخوردار است. ،اسالمی نگاه ویژه دارند

چون دربار  انتقاد اجتماعی بهارودی و بههار پژوهشهی به  صهورت مسهتقل  ؛با توجّ  ب  آنچ  گذشت 

هها بهتهر شهناخت  شود تا اندیش  و هنر شهعری آنای احساس می انجام نگرفت ، ضرورت انجام چنین مقال

 شود.

 محمود سامی بارودی .9-9

 سهال به  جزیهر  سهیالن تبعیهد شهد 11( در قاهره متولّد شد. مهدّت 1334-1838) محمود سامی بارودی

 هجههری، او را بخشههید و بهه  مصههر 1321( سههرانجام خههدیو عبّههاس دوّم در سههال 272تهها: الدّسههوقی، بی)

م  1334 دسهامبر سهال 12فرسا او را از پا درآورد و در بازگشت؛ امّا پنج سال نگذشت ک  مریضی طاقت

 (.433تا: الزیّات، بی) آفرین تسلیم کردجان ب  جان

های قرآنی بهره گرفته  اسهت. عهالوه ک  در اکثر ابیات آن، از آیات و قصّ  دیوان او دو مجلّد است

 ّی   ة يفغو ّکشّ  ال»که  آن را  ص( دارد) بیت در مهد  پیهامبر 441ای با وتنیة طبر دیوان، قصید  میمیّ
نامیده است. در ضمن او زندگی و خاطرات خود را در جزیر  سیالن در کتابی ب  رشتة تحریر  «ةی األ  ّي  م

خهواهی از دوسهتی و آزادیسهتیزی، عهدالتاخالو نیهک، همّهت بلنهد، شهجاعت، ظلهم .درآورده است

ستة بارودی است. شعر او در آغاز، رنگ دینی و مذهبی داشت ولی سپس ب  علّهت حهواد  صاات برج

وی نخسهتین شهاعری بهود  .غلب  یافهت عر اجتماعی و حماسی بر ش ،رخ داده در مصر رویکرد سیاسی

. در کهل، شهعر (187: 1371ک  ابوا  شعر اجتماعی و وطنی را در مقابل شاعران معاصر گشود )ضیف، 

م اسلو ، پایبندی ب  سنّت شعری قدیم، قوّت و دقّت شعر دور  عبّاسی و ظرافت تمدّن مصهر او استحکا

های اسهالمی را در خود گرد آورده است. مجموعة این خصوصیات و تعهّد و پایبندی بارودی ب  آموزه

 در اندیش  و عمل، شعر او را در میان معاصرانش متمایز کرده است.

 ملک الشّعرای بهار. 9-2

هجهری قمهری  1334ربیع اتوّل سال  12( روز پنجشنب ، 1333-1272میرزا محمّد تقی متخلّص ب  بهار )

هجری قمری و بعد از درگذشهت پهدر  به  فرمهان  1322در شهر مشهد دیده ب  جهان گشود. در سال 

در سهال  ( و123: 1312پهور، آریهنر.ک: ) مظارالدّین شاه، لقب ملک الشّعرایی پدر ب  پسر واگذار شد

(. در نخستین روز اردیبهشهت مهاه سهال 2 و 7: 1314قمری، ب  نهضت مشروطیت پیوست )اصیل،  1324
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بههار، ر.ک: ) انگیز با مرگ، درگذشهتشمسی، پس از گذشت یک هات  جدال وحشتناک و غم 1333

 ت(. -: قسمت ر1383

، تصهحی  تهاریخ سیسهتان، تهاریخ احهزا  سیاسهی، شناسیسبک، دیوان اشعارترین آیار بهار از مهم

عوفی است. عالوه بر این محمّد گلهبن،  جوامع الحکایات و لوامع الروایاتو  مجمل التواریخ و القصص

 مجموع صد مقال  از بهار را در کتا  بهار و اد  فارسی در دو جلد گرد آورده است.

وطیّت، به  سیاسهت روی امّا با آغاز انقال  مشهر اشعار او، در آغاز جوانی اغلب رنگ دینی داشت؛

 (. او توانسههت در همههان 11 و 12: 1314اصههیل، ر.ک: ) آورد و شههعر او رنههگ و بههوی سیاسههی یافههت

های شناخت  شد  شعر فارسی، مااهیمی نو همچون وطن، آزادی، دموکراسی، مسهاوات، عهدالت و قالب

  تها روزگهار او حقوو زن را در شعر خویش مطر  سازد و در شهعر فارسهی فضهایی نهو پدیهد آورد که

 مانند  دیده نشده بود.

 . پردازش تحليلی موضوع5
 علم و هل. ج5-9

هها سهنجیده ها و جوامع ب  میزان علهم آنآگاهی، اساس زندگی بشر است و ارز  و اعتبار انسان علم و

شود. خداوند، مکرّر در آیات قرآن کریم ب  علم دعوت و نسهبت به  جههل و ناآگهاهی هشهدار داده می

َّوُعطنَ »، «َأَفََل يُّْبِصُردنَ »تعابیری چون  است. ْْ و ماننهد آن در قهرآن کهریم « َلُوّطاَأَدََلْ يَّعْ »، «َأفَََّل يََََّّیَُُّّردنَ »، «َأفَََّل َي

انهد. ناآگهاهی خورد ک  همگی ب  نوعی ب  علم و آگاهی دعوت و از جهل نهی فرمودهزیاد ب  چشم می

وظههایف مربوطهه  و غالههت از رویههدادهایی کهه  خواسههت  و  افههراد جامعهه  از مسههائل فههردی، اجتمههاعی و

هها را به  سهرودن آورد و همهین عامهل، آنداد، بارودی و بهار را به  درد مهیناخواست  در جامع  رخ می

 داد.میاشعاری با رویکرد انتقاد اجتماعی سوو 

 تنههایی و ان دانسهت  ورا فاقد علم و دشمن عالم بارودی در توصیف مردمان تبعیدگاه خود، سیالن، آنان

 ها ترجی  داده است:حضور در میان آن ها را برفاصل  گرفتن از آن

ُّّّّّّّّّّّّّّّّّنطَن ااََ ّّّّّّّّّّّّّّّّّ َ   ن َ َ ُ ّّّّّّّّّّّّّّّّّطايُ ال . 1 ِْ 
 َأَو  ِرَِّّّّّّّّّّّّّّّّ داشّّّّّّّّّّّّّّّّة   َ ا َاَ ّّّّّّّّّّّّّّّّّردا. 2

 

 فَ ُهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطَن  ن َأِ  َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطايَ جهَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل   َدال  
َّّّّّّّّّّّّّّّّّدنِ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّطاي َُ َ َعُن ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّّّّّّّّّّّّّّّّّن  َ ا ُ   َب أُ 

 

 (566: 1991ب ودس   ال)
 آزار چشهم باعه که   بینهدمیخس و خاشهاکی  همچونرا  و او کندل را ب  چهارپا تشبی  میاو جاه

 (. 231: همانر.ک: ) شودمی
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وطنان خود را ب  تحصیل دانهش ترغیهب نمهوده و بها کار بردن این تعابیر گزنده، هم بارودی، با وجود ب 

دانهد و در مقابهل، سهیادت و بزرگهی مهیمحور دانستن علم برای تحقّا عدالت، علم را مقدّمة رسیدن ب  

 آورد. در تشهبیهی، مهدارس را درختهانی جهل و نادانی را علّت کوچک شهدن و حقهارت به  شهمار مهی

 آمهوزان( یمهر دانهش) ههای تهازه و شهادا کشند، میهوهبهای آن تناور شوند و قد داند ک  اگر شاخ می

آمهوزان ماننهد و در چنهین جایگهاهی، دانهشنوازنهد ههای آن را مهیدهند و عقهل و حکمهت، شهاخ می

 شوند:آموزی مشغول میکبوترهای مسجد الحرام ب  دانش

ّّّييُّّّظطا  ِ يفَ مََّّّ . 1  اأَلدنّّّ ِن  َدا ََصُّّّبطا   ََّ
 َدال َتظُنُّّّّّّّّّّّطا َلّّّّّّّّّّ هَب ااَّّّّّّّّّّ ِ   َدا ََُّّّّّّّّّّّْبطا. 2
ُّّّّّّّّّّّرُ   ِ . 3 ّّّّّّّّّّّرُ  يفَّ ِّّّّّّّّّّّ  ُمَََّ  ّّّّّّّّّّّردُ  َِّ قَه  ث
َّْ   الَغرسُ  يُیدا ااَیاِوَس؛ َفهيشِ . 4   ن ََّ
ّّّّّّّة  . 6 ّّّّّّّ هَب ، ِکَف ّّّّّّّر  األَّن ّّّّّّّطُا  َت ّّّّّّّم ُ،ُل  َ غَن

 

  َِ َِ  َفهَّّّّّّّط َ ّّّّّّّیاُو الَعّّّّّّّیِ  فّّّّّّّم األَُ ّّّّّّّ  لِلِعلّّّّّّّ
َُ َأفَ ُّّّّّّّّّّ   ّّّّّّّّّّ   ّّّّّّّّّّ لِعل ّّّّّّّّّّطِ يَ َف َِ ي ّّّّّّّّّّ َْ  ِه ُ د َ 

َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراِ  يَدُوُ   ِ  َِ ُمََّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لعل ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة َِّ  َخُل
 َِ  َأفن  ُّّّّّّّّّّّّّه َأنَّّّّّّّّّّّّّر  َ   ّّّّّّّّّّّّّ    َّّّّّّّّّّّّّ  الّّّّّّّّّّّّّنِ َع

 ا فّّّّّّّم ا َّّّّّّّرَ يِ ،لّّّّّّّم الّّّّّّّیُّودِس َِِّّّّّّّّه  کّّّّّّّ ل   
 

 (616-614)مه ن: 
دههد بعد از سخن از آدا  و رسوم مکتب، ب  مردم زمانش هشدار می« شناسیدر وظیا » بهار، در مثنویِ

انهد، حتمهاً دیگران نخواهند شد و نتیجة دانشی را که  آموخته  دو ِ ک  اگر وظیاة خود را بشناسند، بارِ

را به   ایشانها را دشمن علم دانست  و زمانش، آن خواهند دید ولی با وجود این نصای  فراوان ب  مردمان

 ها فراخوانده است:جای جنگ و جدل با یکدیگر، ب  زدودن ناآگاهی

 انهههدعقلیاکثهههر خلههها گهههول و ب

 گههر کسههی جهلههی از دلههی روبههد... 
 

 انههههددشههههمن علههههم و عاشهههها نقل 

 بههه  کههه  صهههد شههههر را برآشهههوبد
 

 (73: 2، ج 1383)بهار، 

داند و ها را نادان میدور بودن مردم از علم و دانش، شاهان قاجار و حکومت آناو در کنار انتقاد از 

شهاه نیهز نهادانی اسهت که   توان انتظار داشت دزد، نگهبان کشور باشد، احمهدگون  ک  نمیگوید آنمی

 (.317: 1 همان، جر.ک: )است  خوار و ترسوتوانایی کشورداری ندارد، او رشوه

تعالی ندارند امّا آنهان که   مانند و سودای پیشرفت وزمینی باقی می ،ان همچون دیواز نظر بهار، مردم ناد

: 2 همهان، جر.ک: ) کنند و جایگاهشان در فلک اسهتخردند همچون فرشتگان عروج می اهل دانش و

 را جههلوی همچنهین  شود.داند ک  ب  جهنم ختم میرا چاهی مینادانی  وبهشت  دانایی را باغاو  (.438

 جز خار و خاشاک ندارد.  ایداند ک  بهرهمیدرمان د بیدر
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 باغ دانایی بهاغی اسهت که  فهردوس آنجاسهت

 علمی دردی است که  درمهانش نیسهتدرد بی
 

 چاه نادانی چاهی است ک  قعر  درک اسهت 

 ک  بار  خشک استشاخ نادانی شاخی است
 

 (438: 2 ، ج)همان

دو شاعر آشکارا از وجود جههل و جهاهالن در جامعه ، شود ک  هر اساس آنچ  گذشت، مشخّص می بر

های ادبی، ضمن غنا بخشی ب  گاتار خهود، به  توجیه  مخاطهب و انتقاد و گاه با تعابیر تند در قالب آرای 

کهار  آموزی ب تأییرگذاری در رو  و روان او پرداخت  و تال  خود را در زدودن جهل و تشویا ب  علم

 اند.برده

 لتعدا و ظلم .5-5

های ادیان آسمانی و سنّت انبیاء )ع( و اولیهای الههی، حکیمهان و مبارزه با ظالم و مستکبر، یکی از آموزه

ای را نیهز شهود، بلکه  گریبهان جامعه پی آمدهای ظلم تنها ب  ظالم و فاسد ختم نمیصالحان بوده است. 

بارودی و بهار، ب  ( 143: 1347گیرد ک  ب  چنین فردی در جامع  اجاز  خودنمایی داده است )قطب، می

علّت زندگی در جامعة آلوده ب  ستم، شعار عدالت و مبارزه با ظلم را برافراشتند و این خصلت انسانی را 

 پیش  یافت  ک  حهاّها را افرادی ستما ، آنتبلیغ نمودند. بارودی، بعد از آزمودن حاکمان و مردم جامع 

هها را ترین آنههایش، بها انتقهادی کوبنهده، عهادلدر یکی از قصهیدهکنند. او و حقوو دیگران را ادا نمی

 (. 723-713: 1338بارودی، الر.ک: ) کندنسبت ب  گوساند توصیف می ،تر از گرگظالم
کند، ناخودآگاه، ستمِ توفیا پاشا، حهاکم مصهر را به  تبعید در جزیر  سیالن وقتی هوای وطن می هنگام

شود و با کنایه ، اظههار خاطر و از بازگشت پشیمان میسایة ستمگر، آزردهآورد و از زندگی زیر یاد می

هایش را ب  راحتی بر ههم نههد و بها تواند پلکای است ک  در آنجا نمیگون دارد ک  ستم در مصر ب می

 آرامش سر بر بالین گذارد:

 يََّّّّّّّّّّّر  ََّصّّّّّّّّّّّّري َ ّّّّّّّّّّّ  ال أدسُّ لّّّّّّّّّّّّ  هَب . 1
ّّّّّّّّّ   َأوُ  َأو يَ َّّّّّّّّّّ يَ  ُ  ّّّّّّّّّ  يّّّّّّّّّدک. 2  ِر
ّّّوُأ َأ ّّّ. 3 َْ  ياقَّّّطِو شّّّی َشّّّ َ   َّّّْوعِ  يِ َف

 

 د تّْوعُّّّّّّّأ ُأ ع  ّّّّّّ  تعّّّّّّ ُ   ّّّّّّ  اللّّّّّّّّ   
 ِ  ّّّ ُْ ّّّ  َأخَنّّّم َ،لّّّم الُّّّیاِو َدال  َ َِ  ِ َّّّ  الظُّلّّّ

ََّّّّّّّّدُوؤ  ّّّّّّّّرا َجفِّّّّّّّّي ي ّّّّّّّّیِو اُّّّّّّّّ  ُ،  ُة دجِّّّّّّّّه الَغ
 

 (529-521: )مه ن
   ازوقت، مردم را چهون گلّه اکمانِکند. از نظر او، حبهار، از ستم خواص، بیش از ستم عوام شکایت می

هها را در کسهب ربایند و آناند و با خیالی آسوده، سیم و زر و یروت مردم را میخود رانده و جدا کرده
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زننهد لو  دامهن مهیاندازند و ب  فقهر، آزردگهی و تارقه  میهان مردمهان سهادهروزی ب  رنج و مشقّت می

، با به  تصهویر کشهیدن حکایهت ویرانهی «خانة آهن» مثنویِ(. او در 271-277: 1 ، ج1383بهار، ر.ک: )

گناه، آهن سهخت را کند و معتقد است ک  آه بیخانة آهنین پادشاه چپاولگر و ظالم، از ستم شکایت می

 کند:نابود می

 خانهه  ز آهههن بسههاخت ،یکههی پادشهها

 پههژوهش گرفتنههد کههچن از چهه  بههود
 

 شههبی آتههش افتههاد و آهههن گههداخت 

 ن از چهه  بههودامههاشههراری چنههین بههی
 

 

 پهههس از جههههد بسهههیار بردنهههد راه

 گنههههاهدود دل عههههاجزی بههههی  بهههه
 

 (332: 2، ج )همان

خواهان با مشروط  در اواخر سلطنت مستبدانة خود شمسی 1287محمّد علی شاه قاجار در سال  ک زمانی

 خهون  خواهان ب  کین  و دشهمنی برخاسهت، بههار، او را ظهالمِ بدسرشهتی نامیهد که  دسهتش به و آزادی

گناهان آلوده اسهت. در بیتهی وا   خاها  را، اسهتعاره از محمّهد علهی شهاه و خورشهید را اسهتعاره از بی

ا ، طاقهت تحمّهل نهور طور ک  چشم خاّهگوید: همانخواهان قرار داده و میخواهان و مشروط آزادی

 خواهان را ندارد:زادیبرد، محمّد علی شاه نیز چشم دیدن آ، رنج میخورشید را ندارد و از دیدن آن
 پادشهه  خههود را مسههلمان خواناههد و سههازد تبههاه

 ها کی رواستای مسلمانان در اسالم این ستم

 شاه ایران گر عدالت را نخواههد بهاک نیسهت

 دیههد  خاهها  از خورشههید در رنههج و عناسههت
 

 گنههههاهخههههون جمعههههی بههههی 

 کهههار ایهههران بههها خداسهههت

 زان کهه  طینههت پههاک نیسههت

 کهههار ایهههران بههها خداسهههت
 

 (184: 1 )همان، ج

توان گات ههر دو خواههان تعهالی و سهربلندی وطهن خهود بهوده و بها با مقایسة دیدگاه دو شاعر می

وطنانشان اقدام و شکایت خود را از ظالم، گهاه عدالتی و تبعیض از همشجاعت و فداکاری برای رفع بی

 اند.های ادبی بیان کردهصری  و آشکار و گاه در قالب آرای 

 احترام به فقيران و تحقير فقيران. 5-1

گسهتر  فقهر و تهیدسهتی  ،هادنبال دارد ک  یکی از آن عدالتی در یک جامع ، مشکالت زیادی را ب بی

دههد. بهارودی بهر ایهن بهاور اسهت که  اعتبهار و آزار می شدّتفرودست را ب   ای ک  مردمِاست؛ پدیده
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ت ک  یروتمند و پولدار باشد و وقتی فقیر و تنگدسهت تا زمانی محاوظ اسدر جامعة مصر  جایگاه انسان

: 1338، بهارودیالر.ک: ) پذیرنهدشود ک  اگر سخن حا هم بگویهد از او نمیاعتبار میشد ب  قدری بی

 دهد.آزار می شدّت( و این دردی است ک  او را ب  181-188

ایهن اسهت که  یهروت، گویهد ولهی ماهاد کهالم او بارودی اگرچ  گاهی ب  صراحت از فقر سهخن نمهی

انهد و در ایهن خصهلت بهر ارز  نیست. چ  بسها فقیرانهی که  شهریف و نجیهب آفرین و فقر، ضدّارز 

 و در مقابل، تهوانگرانِ آموزندمیحکمت مردم علم و ب  فقیرانی ک   رایو چ  بسیروتمندان برتری دارند 

 :هیج سودی برای مردم ندارندیروتمندی هستند ک  

 ر َ ا ف شُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة  فََّلُرُ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َدال ََتََِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. 1
ُّّّّّّّّرُ  َف ّّّّّّّّّ. 2  ََلُ الَ لَّّّّّّّّّب ِا َوّّّّّّّّّة  َيّّّّّّّّّ يُ فَّ

 

ّّّّّّّّّرِ يَُّّّّّّّّّ  َِِّّّّّّّّّّه َشّّّّّّّّّهو   يَّّّّّّّّّل ِ    يِِبُّ َ،َلّّّّّّّّّم ااُ 
ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي ُ  َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّال  َدُوُ  َ  َُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّش َدال يرِ ي  يِبِ ي

 

 (202)مه ن: 
د کشند و آسوده در خانة خهوعاطا  ک  مایملک خود را ب  رخ مردم میرحم و بیبهار، از یروتمندان بی

دههد که  فقهر و نالد و با تعابیر گزنده هشهدار مهیمی شدّتاند و ب  فکر افراد تنگدست نیستند، ب  نشست 

گیری فقیهران دست دام ب اقخورد ک  کسی های فقیران است. او افسوس مینوایی، سبب ویرانی خان بی

در جامعه  که  غالبهاً از سهوی وفهایی موجهود بعهد از گِله  از بهی« شهربند مهر و وفا»در قصید   کند.نمی

 هها شهود و از آننوازنهد خشهمگین مهیکه  تهوانگران، فقیهران را نمهیت مرفّ  اجتماعی اسهت، از اینطبقا

 خواهد ک  گوشة چشمی ب  فقیران نیز داشت  باشند:می

 بهها دسههتگیری فقههرا، منعمههی نزیسههت 
 

 در پههایمردی ضههعاا، سههروری نمانههد 
 

 (484: 1 ، ج1383)بهار، 

هاسهت نه  های یروتمند نسبت ب  دیگران تنها در مهال و دارایهی آنیدگاه بهار، امتیاز و برتری گروهاز د

 هها دراز شهود، بهدون اجابهت پهس زده اند و اگر دسهت نیازمنهدی به  سهوی آنچیز دیگر. اینان خسیس

 شود:می

 زننداین ناکسان ک  کوس بزرگی همی

 دهنههدا نمههیبسههتان و بههاغ دارنههد امّهه

 ر سائلی بخواهد از آن قوم حاجتی... اگ
 

 ممتاز نیستند ز کس جز ب  مال خهویش 

 هرگز یکی چغال  ب  طال چغال خویش

 نادم کنند  ز جبروت و نکال خهویش
 

 (477: 2)همان، ج 
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گیهری به  ت اوضاع آشاتة جامعة بارودی، ن  تنها از فقیران دستشود ک  ب  علّروشن می ،با این بیان

اخالقهی، از رو   انسهانی و ضهدّ شدند و او برای زدودن این رفتار ضدّتحقیر نیز می آمد بلک عمل نمی

ا در امّه نوعان نیازمنهد خهود را دریابنهد؛ها، همپند و اندرز استااده کرد تا دل مردم را ب  رحم آورد و آن

عدم مسهاعدت کردند و بهار از شدند ولی کمکی هم دریافت نمیجامعة بهار، اگرچ  فقیران تحقیر نمی

 کند تا شاید ب  خود آیند و ب  چنین افرادی توجّهی نمایند.ها شکایت میو یاری آن

 وحدت و انگيزیتفرقه. 5-9

طلبان سهتمگر اسهت. در مقابهل، تارقه ، عامهل ، رمز موفقیّت و غلبهة مهردم بهر زورگویهان و سهلط اتّحاد

 جامعه  را    چهون خهوره، پیکهر مانهدگی آن و آفتهی اسهت کهفروپاشی یهک جامعه  و سهقوط و عقب

گوساند ک  از گله  جهدا شهد، نصهیب گهرگ »اند: و چنان ک  ب  مثل گات  پوساندخورد و آن را میمی

چهین سهخن انگیزیِانگیز را نادان و تارق بارودی، تارق  (.842: 1383)شکورزاده بلوری، « شودبیابان می

کند که  انگیزان را ب  حشراتی مانند میو تارق ا( 43: 1338بارودی، الر.ک: ) داندمی درمانبیرا دردی 

ههای مختلهف را ها و دسهت گیرند و ب  این طریا، گروهها میدهند و آرامش را از آنها را آزار میانسان

 کند:ر باشند ب  وحدت و هماهنگی دعوت میتوانند در سرنوشت مردم مصر مؤیّک  می

ِو الَنُوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َا تَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ َ   کَ  ََ  َی ُ يَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدااّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر    َفهَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّط کّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لُِبُ طِ  ِ ن سُ  شَّ
 

 (291)مه ن: 
دهد ک  با هم متّحد باشهند و ا  را پند میمردم جامع « جنگ داخلی و دشمن خارجی» بهار، در دوبیتیِ

گویهد: المثلی، تهأییر سهخن خهود را بیشهتر کهرده و میانگیهزی خهودداری نماینهد. او بها ضهر از تارق 

کنند، مردم یهک جامعه  نیهز در ، فرصت را برای حملة دشمن مهیّا مییدنبا جنگ گون  ک  دو کبوترهمان

 کنند:صورت اختالف، فرصت حمل  را برای بیگانگان آماده می

 چههون عههدو در کمههین بههود زنهههار

 دو کبهههوتر کههه  بهههال ههههم شهههکنند
 

 دسههههت از شههههنعت رفیهههها بههههدار 

 لقمههههة گربهههه  را درسههههت کننههههد
 

 (212: 2، ج 1383)بهار،  

، خواص را ب  چهارپایانی تشبی  کرده است ک  عوام را ماننهد «داد از دست خواص» قصید  مستزاداو در 

 داند:ها میها و اختالفات میان مردم کشور را از وجود آناند و تمام رنج  از خود دور کردهگلّ



 21محمود سامی بارودی و ملک الشّعرای بهار /  شعرتطبیقی انتقاد اجتماعی در بررسی 
 

 داد مهههردم ز عهههوام اسهههت کههه  کاتنعامنهههد

 ک  خرابی هم  از دست خهواص اسهت خهواص

 رمهه  ماننههدِ  را همهه  سههو رانههده بهه... عامیههان 

 خهههالص خلههها در زحمهههت و او در طلهههب زرّ

 دتن شهور و شهر افکنهده ز کیهددر صف سهاده

 خود ز صف خارج و در قهقه  چون زاد  عاص

 خههههدا بههههد نامنههههد بهههه  

 داد از دسهههههت خهههههواص

 یهههک تهههن آقهههای همههه 

 داد از دسهههههت خهههههواص

 عمههههرو رنجیههههده ز زیههههد

 داد از دسهههههت خهههههواص
 

 (212-214: 1)همان، ج 

رنگهی نشهده بهود و آتهش فسهاد، فتنه  و دو هجری وقتی ک  بنیان مشروطیت ایران محکم 1323در سال 

ور و دخالت بیگانگان سبب گستر  هرج و مرج داخلی شده بود، بهار، برای نشهان دادن دورویهی شعل 

دسهت مشهکنی و هدوسهتان، پیمانرا سهرود و ناهاو وطهن« در خطر است وطن» و تارقة موجود، مسمّط

 ها با بیگانگان را چنین ب  تصویر آورد:شدن آن

 ل کههه  نجهههوییم ناهههاو؟مههها نگاتهههیم در اوّ

 کجا رفت پس آن عهد و چ  شد آن میثاو؟ ب 

 کس نگویهد ز شهما خانهة مهن در خطهر اسهت

 دسهت شهویمشرط ما بود ک  بها ههم همه  ههم

 از پههی نیسههتی از همّههت حهها هسههت شههویم
 

 وفههاو؟ یهها بههر آن عهههد نبههودیم کهه  سههازیم 

 چ  شد اکنون ک  شما را همه  برگشهت مهذاو

 خواهههان زنههار وطههن در خطهر اسههتای وطهن

 بسههت شههویمسههره پههابهه  وفههاو و بهه  وفهها یههک

 نهه  کههز اینههان ز ناههاو و دودلههی پسههت شههویم
 

 (223: 1 ، ج)همان 

کار برده اسهت ولهی  چین را ب انگیز، کلمة سخنشود ک  بارودی برای مقولة تارق روشن می ،با این بیان

 انگیز بیان کرده است.پرده شکایت خود را از تارق بهار، بی

 یکرنگی و دورویی .5-2

از  رنج داده و زبهان به  انتقهاد شدّتهایی است ک  بارودی را ب  افراد از خصلت نماییِدورویی و دوست

را از روی  جامعه افهراد  و وفهاداریچنین اخالقی است، اظهار دوستی  خورد گشاید. او ک  زخمآن می

ها با سخنان آنک  معتقد است  یو (43: 1338بارودی، الر.ک: ) ک  نباید بدان اعتماد کرد داندنااو می

ها و حقیقتشان همچون آتش زیهر دهند ولی درون آنزیبا و فریبنده، ظاهر خود را خو  و زیبا نشان می

 کشد:خاکستر است ک  هرگاه فرصت یابد، زبان  می
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ّّّّّّّّّّّک. 1   ّّّّّّّّّّّ  أ ّّّّّّّّّّّ ُس دُجّّّّّّّّّّّط    ضُّ يَ َ  تَبّّّّّّّّّّّي
ّّّّّّّّّّّّطا. 2  َأ َهّّّّّّّّّّّّردا اُخُّّّّّّّّّّّّرَ  ا ِّّّّّّّّّّّّیاِ   دَأخَف

 

َّّّّّّّّّّّّّّّّّّصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَ  ال    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّطاِس ل َْ  ؤُا ِ،رَضُّّّّّّّّّّّّّّّّّّهَ َِّ
  اَ   فُّّّّّّّّّّّّّّّّن َکّّّّّّّّّّّّّّّّ قَوِر ََتَّّّّّّّّّّّّّّّّ  الَرَ ّّّّّّّّّّّّّّّّ سِ 

 

 (161)مه ن:  
اسهاس عای بهیهای نیکی اندوخت ، ادّبارودی ک  سرد و گرم روزگار را چشیده و از این رهگذر، تجرب 

هها را د آندانهد؛ چراکه  دوسهتی و تعهّهتهرین مردمهان مهی. او برخی از مردمان زمانش را زشتکندنمی

ها نقش بست  و روزگار نیز همراه با او چنین مردمهی را آمهاج آزموده و دریافت  ک  دورویی بر پیشانی آن

 د:زیرا اینان منشأ فالکت و بدبختی مردم جامعة خود هستن ؛لعن و نارین قرار داده است

 َأشِّّّّّّّّّّبم ِرَِّّّّّّّّّّ َشط ّّّّّّّّّّ    ََّّلَّّّّّّّّّّطُ  ِ خّّّّّّّّّّ هَبُ َ. 1
2 . َُ ّّّّّّّّّّّ ِش ُّّّّّّّّّّّبَة   ُّّّّّّّّّّّی ِر ُم ّّّّّّّّّّّی َأصَّّّّّّّّّّّبُ طا لِل  َش

 

ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة َد ِ خّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ هبِ   َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَم ِ ُ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطُ  َأش بََّل  فَّ
ََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلهبِ   يف  ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة د َّ  ُکّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِ   صَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّیِو مَن

 

 (44: )مه ن
ید گوسخن میشاه ک  موجب هرج و مرج کشور گردیده  پروری احمداز تن« ش  نادان»در قصید  بهار 

 داند:نمای جوفرو  میرا گندم ، ویبا اشاره ب  دورویی اوو 

 فرو نمای جوهست امید خیر ازین گندم
 

 چون ب  ناتیا زمین، گندم فشهانی داشهتن 
 

 (317: 1 ، ج1383)بهار، 

شهکن را مخاطهب مردان و خهواص منهافا و پیمان، مردم دورو ب  ویژه دولت«نکوهش چرخ»در قصید  

گسهتری، کند ک  ای کها  هرچه  زودتهر بسهاط دامنالد و آرزو میها میاز رفتار زشت آنقرار داده و 

(. 232-231: 1 همهان، جر.ک: ) ها درهم شکست  شهودها جمع و تااخر و غرور آندورویی و فریب آن

ننهد هیزمهی ما نگیرد و خود را در میهان آنهاها را ب  باد انتقاد مینالد و آنی از دوستان خود نیز میاو حتّ

 سوزاند:داند ک  آتش دورنگی و حسادت او را در خود میمی

 سرخ از تف عشقم دل، زرد از غم یارم رخ

 دامهنچون هیهزم نغهزم مهن، یهاران همه  تهر

 

 سهازمسهوزم و مهیدایم چهو گهل رعنها، می 

 سهازمسهوزم و مهیدر مجمر از آن تنها، می
 

 (413: 2 )همان، ج

در انتقاد از دورنگی و نااو افراد جامع  و نالیدن از آن، درد مشترک  روشن است ک  بارودی و بهار

ههای شهاعران  از نظهر گزنهدگی بهیش از اند ولی نحو  بیان بهار و قوّت سخنان او در قالب تکنیکداشت 

 سخنان بارودی است.
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 وفاداری و وفاییبی. 5-7

گو و اسهت و از یهافتن دوسهت راسهتت کهرده صداقتی در دوسهتی شهکایوفایی و بیبارودی بیشتر از بی

و غش هسهتند،  کند و ب  کسانی ک  چون خود او صادو، وفادار و ب  دور از غلّوفادار اظهار ناامیدی می

 راسهتگو پیهدا  دوسهتِ ،آشهات  چراکه  در ایهن اوضهاعِ از مردم زمانه  دوری نماینهد؛ک  دهد یهشدار م

 حاصل است:رند ک  تال  در یافتن دوست وفادار بیشود، لذا باید از دنیا و اهل آن فاصل  بگینمی

   ِدساس  صّّّّّّّّّّّّّ ِس   يالّّّّّّّّّّّّّیُّ  لَّّّّّّّّّّّّّط کّّّّّّّّّّّّّ َن يف . 1
ّّّّّّّّهِ يیَ يَّّّّّّّّفَّّّّّّّّ  ُ ض . 2  َ  ِ َّّّّّّّّ  الَ  ّّّّّّّّ ِن د َأ ِل

 

  َجفّّّّّّّّّّّّّّّّّ هبُ يِ  ا ُُلََّّّّّّّّّّّّّّّّّيَ َ ّّّّّّّّّّّّّّّّ  َاّّّّّّّّّّّّّّّّّ َ  ََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّع َْ  ِق َ بّّّّّّّّّّّّّّّ هبُ ينَلِّّّّّّّّّّّّّّّب الُصّّّّّّّّّّّّّّّی يف يُ ف ل

 

 (40: 1991ب ودس   ال)
های وفهاداری سسهت ا ب  مرور زمان رشت اند امّب  وفاداری پایبند بودهگوید در گذشت  افراد جامع  او می

س پاسهداری واقعهی و صداقت رنگ باخت  است در عین حال امیدوار است ک  این خصلت نیک و مقهدّ

داشت  باشد و جز او کسی مرد این میهدان نیسهت و چهون اطهراف خهود را از دوسهتان مطلهو  خهالی و 

 ها را در سر دارد:یند، آرزوی نابودی آنبشکنان را آفت میپیمان

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ     لِّّّّّّّّّّّّّّّّّّیاُو ال ُْ َّّّّّّّّّّّّّّّّّّف  ُوهّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يُیدُا  َعَي
 

 ُیدُا َ،لَّّّّّّّّّّّّّّم الَعهّّّّّّّّّّّّّّیِ يَّّّّّّّّّّّّّّد تَّب ّّّّّّّّّّّّّّ   ِ ِّّّّّّّّّّّّّّ   ال 
 

 (111)مه ن: 
مهداران. وفایی خواص و سیاسهتوفایی تود  مردم و بیکند: بیوفایی را در دو چهره ترسیم میبهار، بی

شود که  در گذشهت  میهان مهردم عی میکند و مدّیکدیگر شکایت میوفایی مردم نسبت ب  او گاه از بی

گویهد گهاه می و (331: 1، ج 1383بههار، ر.ک: ) وفهایی و اخهالو زشهت وجهود نداشهتدورویی و بی

ا گهاهی از همهین مهردم چنهان به  خشهم امّه ای نیست؛وفایی و حسادت میان مردم زمان او پدید  تازهبی

رود که  نه  تنهها گون  تا آنجا پیش مهیگشاید و با سخنی هجواعتراض میو آید ک  زبان ب  شکایت می

 داند:سیرت میآبرو و زشتدوستان بلک  مردم را بی

 آزرم کههو اینجهها وفهها و شههرم کههو؟ یههک یههار بهها

 آبهههرودامن و بیجو، تهههرقهههومی پلیهههد و کینههه 
 

 ملتههبجهان یک شعل  آه گرم کو کز وی شود  

 اد   و بهیخو، یکسهر وقهی  و زشهتیجمل  قب
 

 (312: 1 )همان، ج

دانهد به  چه  کسهی دل ببنهدد، وفایی دوستان و خواص شکل دیگری دارد. او نمیا سخن او دربار  بیامّ

وفهایی لهذا از بی ،زیرا ب  هرکس و هرچ  دل بست  دیری نپاییده ک  مایة رنجش و ماللهت او شهده اسهت
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مهداران وابسهت  را وفهایی سیاسهتجایی که  وقتهی بینالد تا وفایی مردم میدوستان و خواص بیش از بی

بها تعمهیم دادن  ،بینهدهها را در مبهارزه بها اسهتبداد و بیگانگهان میشهکنی آنی و پیماننسبت ب  منافع ملّه

 گوید ک  وفا و دوستی در ایران ب  افسان  تبدیل شده است:وفایی خواص میبی

 حههدی  عهههد و وفهها شههد فسههان  در کشههور

 ن بههین و نیههک عبههرت گیههربهه  کارنامههة مهه

 من آن کسم که  چههل سهال  خهدمتم باشهد
 

 کههس درسههتی عهههد و وفهها مجههوی دگههر ز 

 کههه  کارنامهههة احهههرار هسهههت پهههر ز عبهههر

 تربهههر آسهههمان وطهههن ز آفتههها  روشهههن
 

 (714: 1 )همان، ج

  زدنهد و بهگرفت و با فتن  و تحریک ب  اعتبهار او صهدم  میبهار ک  غالباً مبغوض رجال سیاسی قرار می

تهنیهت عیهد »نمایند تا بها سهرودن قصهید  زدند، وی را وادار میآنچ  ب  او وعده داده بودند پشت پا می

 ول  والی خراسان چنین بگوید:و فرستادن آن برای رکن الدّ« قربان
 حیلهه  و دسههتان مکههن در دلبههری بهها دوسههتان

 گرچ  با من عهد و پیمان بستی انهدر دوسهتی

 جههور و سههتم عهههد بشکسههتی و بگشههودی درِ 
 

 حیل  و دستان تو رابی ،زانک  خود بخشند دل 

 پایداری نیست بر آن عههد و آن پیمهان تهو را

 نیسههت گههویی بیمههی از شاهنشهه  ایههران تههو را
 

 (182: 1 )همان، ج

 مسئوليّتاحساس  و تفاوتی مردم نسبت به اوضاع جامعهبی .5-1

تهال  نمهوده و از غالهت مهردم از حهواد   بارودی و بهار برای بیداری مهردم و زدودن مااسهد کشهور

ها در این کار، توهین و هجو نیست بلک  تشویا و تحریک مهردم بهرای به  اند، هدف آنپیرامونی نالیده

 هاست.دست آوردن حقوو از دست رفتة آن

تر ی مرگ را شیرینداند جز ستم و خواری. حتّل میها و مشکالت را قابل تحمّبارودی، همة سختی

 خهاطر تهرس از مهرگ در مبهارزه علیه  سهتمگر نکهوهش  بیند. او مردم مصهر را به اکمیت ستم میاز ح

( و ب  عنوان یک راهنما و خیرخواه، به  مهردم غافهل هشهدار 438-431: 1338بارودی، الر.ک: ) کندمی

ر گونه  که  اگهرود، آندهد ک  اگر انسان، ظلم را از خود  دفع نکند، عزّت و شهرفش از بهین مهیمی

ترین درد، این است که  ظهالم بها کند. از نظر او سختمقابل سیل ب  جایی پناه نبرد، سیل، او را نابود می

ستایش قرار گیرد. او افرادی را ک  تن به   مورد احترام و ،مردم ا  در محافل و مجالسِوجود ستمگری

کننهد و اقهدام نمهی ،ند و ب  درمانبرت میداند ک  از خاراندن خود لذّاند مانند شتران گری میستم داده
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شود، اگرچه  ریسهمان آن تمهام وجهود  را کند ک  تسلیم ستم نمیفی میدر مقابل، خود را انسانی معرّ

 در خود بگیرد. در هر حال حاضر است جان و قلهب خهود را به  آتهش بسهپارد ولهی سهایة سهتم را نبینهد

 (.121-127: همان)

در  اند و زورگهویی و تزویهربیند ک  مردم، فساد و بدی را پذیرفت می ایگون بارودی، اوضاع مصر را ب 

 ای هسهتند که  انسهان، در آن جهز بهر گمراههی قهدم کننهدهمیان مهردم خانه  کهرده و در نابینهاییِ گمراه

هها تانهد و مجهد و بزرگهی فرامهو  و همّهگذارد و قهرمانان نیز صحن  را ترک و ب  کنجی خزیدهنمی

 نالند:تااوتی موجود چنین میلذا از بی اند،سست گشت 

ّّّّّّّّیُ 1 ّّّّّّّّ   صُّّّّّّّّر ِ ّّّّّّّّ  َََّّل َْ  . َِّّّّّّّّّشَن الَعشُّّّّّّّّي  َدَِّش
َف 2 ََ َُ د ا َ ّّّّّّّّّّّّّّّ  . َأو   تَ َثَُّّّّّّّّّّّّّّّ  ِفيهّّّّّّّّّّّّّّّ  الظُّلّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّ هَب ُ ظِلَوّّّّّّّّّّّّّّّّةُ 3 ّّّّّّّّّّّّّّّّ ُس يف َ،وي  . َدَأصَّّّّّّّّّّّّّّّّبَم الُن
 . ََل َأسِو َ ّّّّّّّّّّّّّ  اُّّّّّّّّّّّّّ  َِّ ألَّ َّّّّّّّّّّّّّ ِ  ِ ّّّّّّّّّّّّّ  َخَّّّّّّّّّّّّّطوُ 4

 

  َ َّّّّّّّّّّّّّّ ِ َأضَّّّّّّّّّّّّّ   ُ ن خّّّّّّّّّّّّّّ   أِلَ ِّّّّّّّّّّّّّّ  الّّّّّّّّّّّّّّ ُّدِو َدا 
 ِ ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّهِ  َداقََب ُْ  َصّّّّّّّّّّّّّّّطاِ،ُق الغَّّّّّّّّّّّّّّّیِو َََّّّّّّّّّّّّّّّّي ال
 ِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّم اََل ُّّّّّّّّّّّّّّّّّرؤ  ِ اُل َ،َل ّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ا  ُّّّّّّّّّّّّّّّّّإ ِفيَه  ََل ََي
 ِ ّّّّّّّّّّّّّّّّ  ََّعَّّّّّّّّّّّّّّّّی اِاّّّّّّّّّّّّّّّّراِس َدَِّ أَلمّّّّّّّّّّّّّّّّي ِ   ّّّّّّّّّّّّّّّّ  فََّل

 

 (404)مه ن: 
تاهاوت باشهد، به  داند. از نظر او هرکس نسبت ب  خود و جامع  بهیرا سبب نابودی جامع  می ستمبهار، 

  ستم تن دهد و وجود آن را بپذیرد، حتماً نتیجهة ایهن عمهل خهود را خواههد دیهد و اگهر ای بهانداز  ذرّ

انهد. او در تشهویا مهردم بهرای مردم، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص ندهند، سزاوار سهرزنش

دسهت ولهی شهما  ،انهدهای شما را ویران کرده و یروت شما را ربودهگوید: ظالمان خان تغییر اوضاع می

 اید:روی دست گذاشت  و ساکت نشست 

 ای سایهان بهر خود هم اندکی غوغها کنیهد

 های خالی خهود را دهیهد آخهر تکهانکیس 
 

 ویهال کنیهدحال خود را دیده، وا غویها و وا  

 پس تکانی خورده دزد خویش را پیدا کنید
 

 (432: 1 ، ج1383)بهار، 

شمسی و هنگامی ک  اوضاع کشور درههم و  1234سال ل در بهار، در تهران در بحبوحة جنگ جهانی اوّ

در آن افراد غافهل نسهبت به   را سرود و« ای مردم ایران» هرکسی سرگرم منافع خود بود، مسمّط مستزاد

و معتقد است ک  اینان تسلیم هرج و مرج موجود شده  کرده همعاری متّجامع  و سرنوشت خود را ب  بی

  اگر کشور ویران شود، این قبیل افراد دست ب  هیچ اقدامی نخواهند ای گشت  است کگون و وضعیّت ب 

 زد:
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 گهههر روی زمهههین را همگهههی آ  بگیهههرد

 دانههم کهه  شههما را همگههی خههوا  بگیههرد

 ور ایهههن کهههره را دانهههش و آدا  بگیهههرد

 

 ت هشههههههههههههیارای ملّهههههههههههه 

 کههههههههارای مههههههههردم بههههههههی

 عار، هرگز نکند کاربر این تن بی

 

 (233: 1 )همان، ج

اسهی و هها در مطبوعهات و آشهاتگی اوضهاع در مسهائل سیقلهم هرج و مهرجِ ،یشمس 1331در سال 

سهبب تضهعیف دولهت  ،ههاآن دوستان از سوی بیگانگان و عوامل داخلهیِاجتماعی و اذیت و آزار وطن

مرکزی گردید. بهار با مشاهد  چنهین وضهعی بهرای به  حرکهت درآوردن مهردم و حمایهت از وطهن بها 

خیزنهد و  نسبت ب  وطن به  پها مسئولیّتخواهد ک  با احساس از مردم می« مدماوندیة دوّ»سرودن قصید  

 (.323: 1 همان، جر.ک: ) بنیان ظلم را براندازند تا آزادی را ب  آغو  کشند

انهد بها ایهن تاهاوت توجّهی مردم ب  اوضاع ابراز نمهودهنگرانی خود را از غالت و بی ،بارودی و بهار

ت، ا انگیز  هر دو، بیداری، پیشهرفت ملّهامّ ،ب  طور غیرمستقیم سخن گات  است ک  بهار، بیشتر با کنای  و

 دوستی و رهایی از دست ظالمان است.وطن

 گراییاصالت و فراموشی اصالت. 5-8

ی در رشد و شکوفایی کنونی آن دارد. بهارودی و بههار، بها آوردهای آن نقش مهمّگذشتة وطن و دست

ههای وطهن و پیشهرفت توانایی یخ کهن کشور خود، مردم را ب  شکوفاییِیادآوری پیشینة درخشان و تار

اند. بارودی با ذکر مااخر ب  جای مانده از مصر قدیم ب  ویژه اههرام مصهر که  همچنهان آن تشویا نموده

و از میان حواد  تهاریخ سهرافراز  قامت و باشکوه ب  عنوان شناسنامة مردم این سرزمین قد کشیدهراست

تهی اصهالت حهالی اسهت که  اگهر ملّ ایهن در اسهت، زندگان آن را مایة مباهات دانست اند، ساهعبور کرد

 سپارد:تاریخی نداشت  باشد تاریخ او را ب  فراموشی می

ِّّّّّ  اقِ . 1 َّّّّّم ّّّّّيَ َ  الفَ ي ّّّّّ  َ َرَ    صّّّّّرِ  ي ّّّّّ هَب َ،
ُّّّّّّّّّّّّی ِر َ،نُهوّّّّّّّّّّّّ . 2 ّّّّّّّّّّّّ هَباِن وُسا َصّّّّّّّّّّّّطَلَة ال  َِّن
ّّّّّّّّطِ  . 3 َِ ا ُُ  ّّّّّّّّم َو ّّّّّّّّ ّّّّّّّّ  َ،َل  شَّّّّّّّّهَیايَ لِ َأشَ َ 
َُ يف . 4  الُّّّّّّی ِر ََّّّّّّّ َس   َد َأ،ُصّّّّّّرُ  َفَ َّّّّّّ ُأَ ّّّّّّ
 ِهَوّّّّّّّّّّّّّّّّ يتَّلُّّّّّّّّّّّّّّّّطُ  ِ ثّّّّّّّّّّّّّّّّ ِو الُعُ ّّّّّّّّّّّّّّّّطِ  َ،لَ . 6

 

 يَب  ّّّّّّّّ  ََل َتُ ّّّّّّّّ  تَّّّّّّّّیوِ يّّّّّّّّ َ  يَلَعلَُّّّّّّّّ  تَّّّّّّّّیوِ  
ّّّّّّّّّّ  َ، ُّّّّّّّّّّب َأن  ّّّّّّّّّّطَلَة الُّّّّّّّّّّی رِ يَ َدِ   غِلبَّّّّّّّّّّ  َص

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيلِب  ِ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الِبَِ يَ ِهوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ََّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لَف رِ َي  ِة َِّ
ّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ  َد مُهَّّّّّّّّّ  ُأ،ُ طََُّّّّّّّّّّة الَع   د الف ّّّّّّّّّرِ يِ َخَل

ّّّّّّّّّّم اَ شّّّّّّّّّّرِ يُ َأمّّّّّّّّّّ نِ  ّّّّّّّّّّ ُّ تَُلَّّّّّّّّّّم  َل   ال تَنَف
 

 (222-221: 1991  ب ودسيال)
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دهد ک  اگر ب  میرا  گذشهتگان توجّه  نماینهد و وضهعیّت ب  جوانان پند می« پیام ایران»بهار، در قصید  

مهی و توانمنهدی انهد. گذشهتگان از نظهر علرفت داشهت یابند ک  پسمقایس  نمایند درمی هاخود را با آن

بدون پایبندی ب  گذشت  به   ،های پیشین را پاس دارند ک  سربلندیند، جوانان نیز باید سنّتاهسرآمد بود

 آید:دست نمی

 بهه  کارنامههة پیشههینیان نگههر، بههد و خههو 

 گان مگسهلز درس حکمت و آدا  رفت 

 خورده بنهازنگویمت ک  ب  ستخوان خاک

 رستب  علم خویش بکن تکی  و ب  عزم د

 ت دیههرین متهها  رخ زیههراکولههی ز سههنّ
 

 کامیههت آرد پدیههد و کههام دهههدکهه  تلههخ 

 کهه  ایههن گسسههتگیت خههواری مههدام دهههد

 عظهههام بالیههه  کهههی رتبهههت عصهههام دههههد

 ک  علم و عزم، تهو را عهزت و مقهام دههد

 بهه  مکلههک سههنّت دیرینهه  احتشههام دهههد
 

 (233-223: 1 ، ج1383)بهار، 

یس رفت  بود، حسرت از گذشتة بر بهاد رفتهة وطهن ئج  ب  سوک  برای معال شمسی 1321در سال  بهار

شود؛ حسرت زمانی ک  قدرت و عظمت وطن تا آنجا بود که  همهواره پیهروزی در ور میدر دلش شعل 

ا امّ ،ها خامو  بوددرخشید و در پرتو وفور نعمت، عدالت حاکم و فتن ها میبرابر دشمنان بر پیشانی آن

گرایی، های ادبیّات مشروط ، وطنیکی از حساسیت»نویسد: سپانلو میاست. اکنون اوضاع طور دیگری 

ر نسبت ب  گذشتة ایران بود. عنهوان فرزنهدان سهیروس و دارا، یها اوتد شهاه عبّهاس و نهادر تعظیم و تحسّ

 «رفتشمار می نگاران عهد مشروط  ب خطا  ب  مردم ایران، از مصطلحات دائمی نویسندگان و روزنام 

(1372 :43.) 

 آن روز چهه  شههد کههایران ز انههوار عههدالت

 آن روز کهه  گههودرز، پههی دفههع عههدو کههرد

 و آن روز ک  کمبوجی  پیوست ب  ایهران ...

 و آن روز کهه  دارای کبیههر از مههدد بخههت

 و آن روز ک  نادر، صف افغانی و هندی ...

 گ  ب  کهف آورد به  شمشهیر مکافهاتو آن
 

 چهون خلهد بههرین کهرد زمهین را و زمههن را 

 گلرنههگ ز خههون پسههران دشههت پشههن را

 فینیقهههی و قرطاجنههه  و مصهههر و عهههدن را

 ن راتابرکنهههد ز بهههن ریشهههة آشهههو  و فِههه

 بشکافت، چهو شمشهیر سهحر عقهد پهرن را

 پیشهههاور و دهلهههی و لههههاوور و دکهههن را
 

 (784-782: 1 ، ج)همان
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بناهای هنهری هایی ک  گذشتگان برای ساختن بارودی با یاد کردن از مظاهر افتخارات گذشت  و رنج

ههای کنهد مظهاهر اصهالتهای تاریخی خهود، سهعی مهیاند و انتقاد از غالت مردم نسبت ب  ریش کشیده

حاکمیهت  ایهران وسرزمین درخشان فرامو  شده را در میان مردم زنده گرداند و بهار با نگاه ب  گذشتة 

ی غلهط حهاکم بهر آن ههاو سیاسهتآن به  نقهد اوضهاع نابسهامان کشهور جای و عدالت در جایقدرت 

 پردازد ب  امید اینک  اصالت گذشت  دوباره احیا شود.می

 . نتيجه9
در این پژوهش مشخّص شد ک  انتقاد اجتماعی و تال  برای اصهال  و سهامان دادن به  امهور جامعه  بخهش . 1

رشهان گردیهده اجتماعی بارودی و بهار است و همین مسأل  باع  ماندگاری اشعا -ر سیاسی ی از حوز  تاکّمهمّ

اجتماعی مشاب ،  -های سیاسی دغدغ  ا دو شاعر ب  دو منطقة جغرافیایی متااوت، مشکالت ورغم تعلّاست. علی

گرایی حهاکم آنان را در پیوند میان شعر و جامع  از نظر مضمون و سبک شعری ب  هم نزدیک نموده است. واقع

ها ب  طبقات خاص از سهوی دیگهر، آنهان را سهخت آن گیسو و عدم وابستهای بارودی و بهار از یکبر اندیش 

مسئول بار آورده است، لذا برای رشد و اعتالی جامع  ن  تنها ب  صورت مستقیم و غیرمستقیم ب   ،نسبت ب  جامع 

اند، بلک  برای اصال  هم راهکهار مناسهب پند و اندرز حاکمان و بیان مشکالت و انتقاد از وضع موجود پرداخت 

طلبی، بیهداری مهردم و گهران و پیشهگامان عهدالتز جمله  اصهال توان ههر دو را ااند؛ از این روی میادهارائ  د

 بازگشت ب  خویشتن ب  شمار آورد.

ا عدالت و رسیدن به  سهیادت، به  صهراحت علم، بارودی با محور دانستن علم برای تحقّ و . در موضوع جهل2

نمهوده اسهت و بههار به  طهور غیرمسهتقیم و در قالهب تعهابیر و  انهدوزی دعهوتمردم را ب  زدودن جهل و دانش

 های گزنده این مطلب را بیان نموده است.کنای 

وقهت انتقهاد  از عملکرد حاکمان مستبد و ناتیاِ شدّتستیز و ب  ظلم ،عدالت، هر دو شاعر و در موضوع ظلم. 3

وضاع موجود را گاه صری  و گاه با کنای  بیان و با شجاعت و فداکاری برای رفع ظلم اقدام و شکایت از ادارند 

بیشهتر و گزنهدگی  شهدّتا بههار بها گوید، امّهاند با این تااوت ک  بارودی از ظلم خواص و عوام سخن میکرده

 کند.تر از ستم خواص بیش از عوام انتقاد میتمام

گوید ولی از ر اقتصادی مردم سخن نمیاحترام ب  فقیران، بارودی از فقر ب  ویژه فق و در موضوع تحقیر فقیران. 4

کنند. انتقاد شوند ولی کمکی هم دریافت نمیکند. در جامعة بهار اگرچ  فقیران تحقیر نمیتحقیر فقیران نهی می

 هاست.توجّهی ب  فقیران و رفع مشکالت آناو متوجّ  بی
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دانهد، ولهی بههار های او را سسهت می انگیز را نادان و حیلهوحدت، بارودی تارق  و انگیزیدر موضوع تارق . 2

البتّ  دعهوت به  وحهدت و  ب  روی برادر خود خنجر کشیده است؛داند ک  فروشی میانگیز را وطنپرده تارق بی

 در مقابل بیگان  و مستبد از رویکردهای اساسی هر دو شاعر است. اتّحاد

اند و از آن وجهود، درد مشهترک داشهت شاعر در خصوص دورویهیِ م یکرنگی، هر دو و در موضوع دورویی. 7

 بیش از بارودی است. ،ت سخنان او در گزندگیا نحو  بیان بهار و قوّاند امّنالیده

دو شاعر از غالت مردم نسهبت به   ، هرمسئولیّتاحساس  و مردم نسبت ب  اوضاع جامع  تااوتیِدر موضوع بی. 1

اند، با این تااوت ک  بارودی ب  صهراحت را نکوهش کردهمسائل جاری کشور ابراز نگرانی شدید نموده و آنان 

 و بهار غالباً با کنای .

ی و قهومی گذشهت  گرایهی، بهارودی ریشهة اصهالت را در افتخهارات ملّهاصهالت و گریهزیع اصالتدر موضو. 8

ا بههار امّه کنهد،کند و ب  پاسداری و احیای آن دعوت میفی میداند، لذا میرا  گذشت  را شناسنامة مصر معرّمی

ورزی و قدرتمندی گذشتگان را نسبت به  مهردم روزگهار خهود در مقایسة اصالت گذشت  و حال، علم و عدالت

 مندی است.بیند، لذا از نظر او دانایی و قدرت گذشت ، معیار اصالتبرتر می

معیارهای دوسهتی از وفایی دوستان خود و نادیده گرفتن وفاداری، بارودی اغلب از بی و وفایی. در موضوع بی3

مداران شکایت کهرده و هماننهد وفایی خواص ب  ویژه سیاستا بهار بیشتر از بیجانب مردم سخن گات  است، امّ

دار، تنهد و گزنهده در دانهد و از ایهن رو تعهابیر نهیشبارودی گذشتگان را بیش از مردم زمانش پایبند دوستی می

 سخنان او مشهود است.
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 1 ل  الش عراهب ر و سوامة    و ةَو ،ي ،نی موطس م  ي الب ودسي د اال َ  س االج

 2ي،لط  ييشطايمْ  پ
َبية وآداهبا أستاذ مساعف َدستان  ، جامعةيف قسم الّلغة الع  َاني، اک

 3اْ  مرَّ ا
َبية وآداهبايف قسم الّلغ أستاذ مساعف َدستان  ، جامعةة الع  َاني، اک

 4ا وام عي مس
َبّية و اللّ فَع ماجستوة يف  َانغة الع َدستان، اي  آداهبا، جامعة ک

 صاال   
َموقههة يف  ي سههّيما يف الفراسهها: اةدبيههة. ف ههي العصههَ الفراسهها: السياسههية وايجتماعيههة والثقافيههة و کههان وي يههزان لانتقههاد مکانههة م

َاء مواقف نقفيّة للحوادث الّ اً من نشأة احلَکا: السياسّية و قاحلفيث انها َق اةوسط، اختذ الّشع َأ: يف ايجتماعّية يف الش يت ط
َوج من املآزق املوجودة حيناً آخَ.جمتمعهم وقاموا بنقف الشعب واحلکاو فيما کانوا علي  حيناً وبإرشادهم و   هفايتهم للخ

َ، شهاعَ وشههاعَ آخهَ و به  اةفکهار اينتقاديّهة لاملقارنهة و   َق للتعهه تعاملهمها البنّهاءة للولهون  له  الوضههو املهلهوب مهن أههّم الهه
َاء هبار ( و 1404-1181ود سامي البارودي )ال ارسي احلفيث. وکان حمماها: املشرتکة يف الشعَ العَيب و عل  ايجت ملک الّشع

َاء اجملفِّد 1661-1880) مها.کانت العناين يف العصَ احلفيث و ش( من الّشع  ية بالقضايا ايجتماعّية من أهم ميزا: شع
الت هاو: يف اينتقهادا: ايجتماعيّهة التحليلهي  له  الکشهف عهن التشهاب  و هتف، ههذ  الفراسهة مسهت يفة مهن املهنهص الوله ي و  

عهن   قهان يف اينتقهادولهلت الفراسهة  له  أّن الشهاعََين يتّ و  املتناولة لفی الشاعََين عل  أساس املفرسة اةمويکّية لألدب املقهارن؛
خيتل ان يف اينتقاد عن ظلم احلکهاو، حيهث ظههَ ذلهک عنهف هبهار أشهف مضاضهة الن اق املوجود ب  اخلواص والعواو أشف ايت اق و 

َاً مههن البههارودي؛ َان عههن   لههة النههاس  يّ أنّ و  وأوجههو أاهه  يف موضههوع عههفو اعتنههاء النههاس باةوضههاع السهها فة يف اجملتمههو، ينتقههف الشههاع
َمز و الب َاحة ويست يف هبار من ال البهارودي عله  امل هاخَ الوطنيّهة اةلهالة يکّکهف ويف موضوع الرتاث و  الکناية؛ارودی يبّ  ذلک بالص
 عفالتهم.،، بينما يکّکف هبار عل  علمهم و القومّية لألساو 

ل َاء هبار.  اةدب املقارن، اينتقاد ايجتماعي، حممود سامي البارودي، ملک اةي  ليال لو   الی   لّشع
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