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 چکيده
مسملاان ، زممان بمودنچون هم  در شرایط مشابهی، پارسی و عربی معاصر ادبیّاتشوقی و بهار دو شاعر برجستۀ 

مبمارزات  داشمت ، خمواهیشمورهای اسمتعاارگر، ازادیدرگیری بما  ، شرایط استبداد سیاسی زندگی در، بودن

 بررسی تطبیقی اشعار. ندایافته ی فراوانی به یکدیگرنزدیک یاز نظر فکری و ادبو...  ، زندانتبعید تحاّلانقالبی و 

، ازادی، نز، جنم ، تقابل شمر  و رمر ، گرایییملّ :چونه است  ه مضامینی دهندۀ ان نشان، ای  دو شاعر

 وشیده  ای  پژوهش ه درنگارند. دهدمیرا تشکیل  هااناندیشۀ  ترک درارز مشهای بجلوه، عدالت و فقر، عل 

بمه تطبیما ایم  رویکمرد بمه عنموان یکمی از ، تصویرشناسی دو جهان شر  و رر  در شعر شوقی و بهماربا  است

خمواهی ر زیادهببرا ایستادگی در الف( دهد:نشان می امدهدستنتایج به. دزپردابحاضر  های فکری عصررهیافت

همای مببمت و شوقی ضا  اشاره به جنبه و بهار ( . است اعردو شدر اندیشۀ  اتّفا استعاارگران از اصول مورد 

 . اندپرداختههر دو حیطه  هایی دربه بیان ناونه ،ید از رر منفی تقل

 بهار، شوقی، رر  شر  و تصویرشناسی، بررسی تطبیقی :یکليدواژگان 
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 پژوهش پيشينة

 تما نون ،عاصر زبان فارسی و عربیشاعر مای  دو در اشعار  رر  شر  و صویرشناسیتدر زمینۀ بررسی 

 بررسمی»مقالمۀ  :عبارتنمد ازهای ممرتبط بما ایم  مضماون پژوهش. است گرفتهنصورت ی پژوهش مستقلّ

 مطالعمات ( در نشمریۀ1931) اقمیالهمه رزّو  علمی صمابریاز  «بهمار های سیاسی شموقی ودیدگاه تطبیقی

نکمات مربموب بمه   مه در ان، 22شماارۀ ، 6 دورۀ، ازاد اسالمی واحمد جیرفمت تطبیقی دانشگاه ادبیّات

مقالمۀ . مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است ،ازادی و جن ، استعااربارۀ در شوقیهای بهار و دیدگاه

دانشمکدۀ  مجلّمۀدر ، (1919) حاز رالمعلمی فمالّ« عرای بهمارالشّضور سیاسی بیگانگان در دیوان ملکح»

بمه انعکماد دیممدگاه مفمالف و ز منیم 74شماارۀ ، ال دوازدهم سم، تهمران معلّم دانشگاه تربیمت  ادبیّات

بهمار و شموقی در گمذرگاه مضمامی  و »مقالۀ . پردازدمیحضور بیگانگان در  شور  گونۀ بهار بهاعتراض

 نیمز 2 شماارۀ، لاوّسال ، باهنر  رمان دانشگاه شهید تطبیقی ادبیّات مجلّۀ ،(1913) مهدی ماتح  «معانی

تمری  جامع یکی از. بررسی  رده است ملّیان شاعرانی را به عنو شده ی دو شاعر یادمیهنسیاسی و اشعار 

رف بزرگ اسمالمی بمه الاعا ةای است  ه از احاد سایعی در دایرمقاله ،دربارۀ زندگی و اثار بهار منابع

ار اشمع) رسمیفا ادبیّماتمطالعۀ موردپژوهانه در تأثیر قران در »با عنوان  هایی نیزمقاله. چاپ رسیده است

« های ایرانی امبال و حکم  عربمی در شمعر بهمارریشه» ( و نیز1) 42ها دفتر نشریۀ مقاالت و بررسی« بهار(

الت فکمری پور منتشر شده  ه برای شناخت سیر تحوّاز وحید سبزیان 3/1 شاارۀ ،نشریۀ نامۀ فرهنگستان

 .دهمدممیبمه دسمت  العمات مفیمدیاطّ ارو نیز تشابه لفظ و مضاون در اشعار شوقی و به و اعتقادی بهار

ر مقارنۀ شوقی و با تکیه ب سید تر ابوالحس  امی  مقدّ توسّط 1916نیز  ه در سال  تطبیقی ادبیّات تا  

 ل گونماگونی از جالمه:اگرچمه مسما ، ات دانشگاه تهران به چاپ رسمیدهانتشار توسّط و لیف شدهبهار تأ

 ا بممه مسممألۀامّمم ؛دو شمماعر مممورد مقایسممه و تحلیممل قممرار داده را از نگمماه ایمم  ...جنمم  و، علمم ، زن، فقممر

 مه ایم  پمژوهش سمعی در  از نظرگاه ای  دو شاعر نپرداخته است دو جهان شر  و رر  صویرشناسیت

های مذ ور دران است  ه نگاه احامد شموقی تفاوت مقالۀ موجود با دیگر پژوهش. انجام ای  مه  دارد

داده قمرار بررسمیممورد نقمد و ، فارسی ادبیّاتبهار در  پایۀه را عربی  ادبیّاتدر  شر  و رر به مسا ل 

 . ایدتازه به شاار می از ای  جهت  اری نو وو  است سابقۀ قبلی دونای   ار از حیث موضوع ب .است

 

 

 



 29/ تصویرشناسی تطبیقی دو جهان شر  و رر  در شعر شوقی و بهار

 

 و روش کار موضوع اهمّيّت

بما روش ، دو جهمان شمر  و رمر  تصویرشناسمی، از ان جهمت اسمت  مه در ان موضموعایم   اهاّیّت

ممورد مقایسمه  - مصر ایران و -پربار جهان  ادبیّات دوسبک ر صاحبدر شعر دو شاعتحلیلی - توصیفی

 .  گیردمی مندان قرارنتایج حاصله در اختیار عالقه وو تحلیل قرار گرفته 

 اصلی هایپرسش

االت پاسخ سؤ وشد به ای  میعر  و ایرانی  دید دو شاعر معاصراز خالل بررسی زاویۀپژوهش حاضر 

 گوید:

 ؟استگونه شر  و رر  در شعر شوقی و بهار چ جهاندو  تصویر -

 است؟ اختالفی دارای چه نقاب تشابه ودو فرهن  شر  و رر  رویکرد ای  دو شاعر به  -

بما   مهایم گراسمت یما سمنّت به صورت فردی و، دو فرهن  شر  و رر به  زاویۀ نگاه شوقی و بهار -

 گرا به خود گرفته است؟تجدّدتااعی و شکلی اج ،گذر زمان

 اهی کوتاه به زندگی بهارنگ

 - ی  شماه قاجماردر دهمۀ اخمر حکوممت ناصمرالدّ او دتولّم. به دنیما اممد 1937سال  دربهار  عراالشّملک

ی  روزهمای تماریخ خمویش را ترربمااسمف ،فوذ مستقی  رود و انگلمی درست زمانی  ه ایران تحت ن

 عصمر تمری  دیموان اد  پارسمی درعمتنموّ ربهما دیوان» (1 :1961، تهاّنیکو) .رخ داد -  ردسپری می

مسما ل ، همای ممذهبیمرثیمه، طنمز، مدح، طبیعت وصف، وطنیات (13 :1916، حا ای) «.مشروطه است

گمردد؛ بمه دوران  مود ی او بمازمی ،اشنایی بهار با زبان عربمی. شعری اوستهای حوزه زا ...سیاسی و

 «.اشمکار اسمت، ربیمال عممر  و اسمتفاده از امبممه اشمعار عممدر اشمارات او بم ،اشمناییهای ایم  نشانه»

شماعری بمه بزرگمی  ،ایران پم  از حمافظ» ای  اعتقاد است  هر ب دهفدا همعالّ (42 :1916، پورسبزیان)

 مه است  بهار شاعری»ستاید: میفر نیز بهار را چنی  استاد فروزان «.بهار به خود ندیده است عراءالشّملک

  مو زرّیم د تمر  (131: 2، ج 1942، حما ری) «سال مانند او در ایران پدید نیامده اسمت قریب هفتصد

، فارسمی خته شمدۀ شمعرهمای شمناقالمب هامان در بهمار» گوید:می بهار شعر اصلی هایهدروناای پیرامون

در  سمازد وح ممیحقو  زن را مطمر عدالت و، مساوات، دمو راسی، ازادی،  وط چونه  مفاهیای نو

 «.ه نشمده بمودروزگمار او ماننمدش دیمد اورد  مه تماممی دیدگاهی جدید پدید شعر فارسی فضایی نو با

، فضمیلت بمزرگ گوینمدگیاز سه » و تعاملی معتدل دارد تجدّد و سنّت او با. (912 :1922،  و زرّی )

اد مول استممه قممبم (992 :1914، هامایی) «.نمد اسمتماعلمی و  مافی بهمره سفنوری به حدّ نویسندگی و
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چهمره  - مما بمه روزگمار - شمعر  السمیک فارسمی ادی بود مه دراسمتعد بارورتری » او،  د نیشفیعی

 (43 :1941،  د نیشفیعی) «.ناود

 کوتاه بر زندگی شوقی گذری

. (94 :1343، مندور) زمان با حکومت خدیوی اسااعیل بودد او ه تولّ. به دنیا امد 1361شوقی در سال 

 و نیمز متضماد ی عجیمب وشفصمیّتاو  ازهای  مسأله . ر استوجهی و متغیّی چندشفصیّتی دارا ای  شاعر

هما و اعامالش بمه یمک جانمب گمرایش افتدمی اتّفا شاعری  ه  اتر ». سرگردان ساخته است و اشفته

هم  در ردان اسمت و سرگ   حیران وهای ادجادهاش ه  درشفصیّت دوگانهده باشد و گیری  رسات

شموقی »: گویمدممی ای  بماره در ضیف شوقی. (632و 631 :1314/1941، الفاخوری) «های سیاستجاده

بمر ایم  طمه حسمی   (21: 1342، ضیف). «طلبانگاه با منصب گاه با مردم و ؛گاه با انگلی  بود، در قصر

خمود بموده  تِر لمذّشماع، مرحلهاو در ای  . ا به خود اوستمتعلّ، زندگی شوقی لباور است  ه بفش اوّ

 :1399، حسی ) شاعر هنر و مردم، مت و در بفش سوّامیر و دربار اس فِشاعر موظّ، مبفش دوّ در .است

جالمه  بسمیاری از.  ردرتفسمیموجود در شعر او را  شاید بتوان برخی تناقضات ،پذیرفت  ای  نگاهبا (. 36

چرا ه به زع  ایشمان  ؛را نداشته عراییرالشّعنوان امیبه  رسیدناحاد شوقی شایستگی  ،عقاد معتقد بودند

، العقماد) چیزی فراتر از دیگر شاعران نمدارد ف و عاری از خیال و عاطفه است ولّمصنوع و متک، اوشعر 

ر شماعران در سطحی فراتمر از دیگم، شوقی سیاسی رکباید گفت د، نظر ای  افراد برخالف(. 16 :1323

یکپمارچگی  یاستاداری است  ه هااره در شیپورن خود و نیز سخ زمااو مورّ. عصر خویش قرار دارده 

 حنما بمه قمول. سمتاو سمالماء اإلدول العمر  و عظام تما  ، عاادّ ای گواه  بهتری . دمدمیالم جهان اس

 ان نهضتی است بزرگتری  ار او. ۀ جهان نیست شاعر مشر  زمی  استشوقی اگر شاعر ها» ،الفاخوری

 . (426 :1314/1941، الفاخوری) «های جاودانه سو  داده استزشار سویه  ه شعر عربی را ب

 شرق و غرب صویرشناسیت

اجامالی از دو  ابتمدا بایمد تعریفمی ،دو فرهن  شر  و رر  در شعر شوقی و بهمار تصویرجهت بررسی 

یجمۀ نت فرهنگی است  ه در یک جریان خاصّ، گراییرر . گرایی ارا ه شودشر گرایی ورر  ۀپدید

قمال  صمنعتی بمه فرهنگی را  ه در جهان رر  بمه دنبمال رنسمان  و ان، یا بفشی از ان جامعه ان یک

گرایمی در ایمران را ارماز رمر .  نمدامل و یا به صورت جز ی اقتباد ممیبه طور  ، وجود امده است

پما بمه ارود ای  پادشاه ای  گرایش با سفرهای متعدّ. منتسب دانستشاه قاجار ی  توان به دورۀ ناصرالدّمی

گرایی ی رر هاتری  چهرهاز برجسته. رسید در دورۀ پهلوی به اوج خود و به ویژه انگلستان اراز شد و
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فرنگمی شمدن از سمر تما »  ه توصیۀ ایشان هستند «میرزا ملک  خان» و «ادهاخوندز»، «زادهتقی» ،در ایران

 نیممز عباانیممان  ممه شمموقی از ن مصممر وحا امما، از دیگممر سمموی (133 :1914، اجممدانی). بممود «نمموک پمما

مانمدگی ی  بمردن عقمببا هدف احیمای عظامت پیشمی  و از بم، ایدمیایشان به شاار  ارادتاندان خاصّ

بمه خریمد ، دیدنمدممییشمان  ه عامل اصلی پیشرفت اروپاییان را قدرت نظامی احالی در و،  نونی خود

بمه اقتبماد نارسما از  ،بی مسمتقلیا چارچو بدون مبنا بزاراالت نظامی رربیان پرداخته وچرای ا چون وبی

بزرگ بما  ای  دو امپراطوری. فرهنگی پرداختند - الگوهای ایشان در ایجاد نهادهای اجتااعی ها وروش

بلکمه گرفتمار بحمران  ؛ماندگی جوامع خمود را برطمرف نکردنمدنه تنها عقب، روشی  ه در پیش گرفتند

، ا در برابمر رمر همای  حکومت. ی ناودی واضح داردشوقشعر  ای  جنبۀ موضوع در. هویت ه  شدند

در برابر ای  جریمان در مشمر  زممی   مه . چرا گرفتند چون ود بیاخته و مقلّخودب، نگرموضعی سطحی

درمانمده از هامۀ تحقیرهما و  جریانی شکل گرفت  ه خسته و، ودندمانده و فقیر بهای عقبارلب  شور

سمعی بمر ان دارد ، های طبیعی و معنموی خمودبا یاداوری ثروت ،دیدهای ماالک قدرتاند و پیشرفتهته

. سمازدهمای خمود معطموف ظرفیتها وبه توانایی، استعاارگر رر  بار خود را از دنیای ه نگاه حسرت

و مفالفمان خماص را دارد و در طرفمداران ، بماورهمای روشمنفکری رمر جریان چونه ای  جریان نیز 

دنیای شر  و رمر  در  تصویرشناسی. پیاایدمیلی خود را سیر تحوّ ،ریفیهای پر فراز و نشیب تادوره

 شعر ای  دو شاعر در محورهای زیر قابل تقسی  است:

 های پيشرفت در شرق و غربنمونه تقابل. 1

همای اخیمر در قمرن، رر  وجود مشابهت و هاسانی بسمیارایران و ژاپ  دو  شور اسیایی هستند  ه علی

 نمد  مه ممییاداوری ، بهار با اشاره به ای  مسأله. ن در سطوح مفتلف پیشرفت شدنددچار فاصلۀ فراوا

امّما مما در  ؛ت بمه پایمان راه رسمیدقیّپ  با موفّاژ .ی با ه  بودنددو  شور ایران و ژاپ  در ابتدای مسیر ترقّ

 نیاۀ راه باقی ماندی  و نتوانستی  به اهدافاان دست یابی :

 نمممدر اسمممیاممما و ژاپممم  هاسمممفر بممودی  ا

 

  

 

 مما  ماندی  او سوی مقصد شد و در نیاه ره 

 (36 :1، ج 1927بهار، ) 

 موش در  نمار  شوری  مه بما داشمت  مردممانی سمفت. ایدمیژاپ  ناونۀ شرقی پیشرفت به شاار  

ت جامعممه و درک امکانممات و اا واقعیّمممشممناخت دقیمم،  ممردن تکنولمموژیبممومی، مممدیریت  ارامممد

 ۀو هویمت فرهنگمی در انتفما  الگموی توسمع ملّمیهمای بمه ارزش توجّه، تر ه مهها و از هاتمحدودیّ

 . ل جهان قرار گیرداوّدر ردیف  شورهای دست  توانست ،خود
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 از گاهی نیمز، فی الگوهای پیشرفت و دستاوردهای حاصل از ان برای جامعۀ شرقیبهار در  نار معرّ 

 هماانه تاجیمد از مفترعمان مرده برداشته و بممپ کهای علای و تکنولوژیدر حیطه نتایج درخشان رر 

 ه  - هادرمان لیزری و رادیولوژی بیااری دربارۀ« نور مففی»ای  وتاه با عنوان وی در قطعه. پردازدمی

 گوید:میگونه ای  - جی خود به اروپا مشاهده  رده استاحتااالً ان را در جریان سفر استعال

        دانشمممموران رممممر  ناودنممممد اختممممراع  

 دل را بمممدان معاینمممه سمممازند وانگهمممی            
 

  ه پرتوش از قلب سر ندنوری قوی 

 درمان چنان  نند  ه در وی ثار  ند

 (779 :2، ج 1927بهار، )

پایتفت فرانسه را مر مز علم  در جهمان و مایمۀ زیبمایی و شمکوه و یکمی از ، احاد شوقی نیز پاری  

دنیما در سمایۀ  تامدّن مه  پیشرفت  رده است قدرانمعتقد است پاری   او. داندمیار ان مستحک  دنیا 

ایم  شمهر ، یابد و الگوی جهانیان در رسمیدن بمه حقیقمتمیفرزندان ای   شور راه خویش را  تادّننور 

 گوید:میاست؛ او در های  راستا خطا  به پاری  

َالعَ وَ  ممممممممممممممممممملممممممممممممممممممم  َ    َ َالممممممممممممممممممم َ َ َهبممممممممممممممممممم َرالد َوغَ رق 
َ  َ ا َ َوج الل مممممممممممممممممممم َ  ل مممممممممممممممممممم لعصممممممممممممممممممممر  َ   مممممممممممممممممممم  

مممممممممممممم َعَ ذ ْتَلمممممممممممممم ا  َا  مممممممممممممم  خ  ممممممممممممممع    ق    َ َ َنمممممممممممممم  
َ

ممممممممممممممممم مممممممممممممممم  ممممممممممممممممَ  مممممممممممممممم َ  لَ جََّطَ  َح  َ َ يمممممممممممممممم دَ یَ َ  َ س 

مممممممممممممممممممممالمممممممممممممممممممممرَ وَ  َ  ممممممممممممممممممممم  َا  ْ ممممممممممممممممممممم    َ يَ نَ  نْکن َم 

ممممممممممممممممممممْ َح   مممممممممممممممممممممَ وَ  َ َ يمممممممممممممممممممم ر َ  نَ ن ممممممممممممممممممممت  َ َ  رَ ش 
 

 (2َ:242 َج4391َ ََ قی)
مایۀ زیبایی و شکوه روزگمار و تو . اورندمیتنها به محفل تو روی ، ها جویندگان عل  در شر  و رر  سرزمی 

ها پرچ  حقیقت را از تو گرفتند و راه خویش را در پرتو نمور فرزنمدان تمو تدیگر ملّ. ستون بنای بلند ان هستی

 . یافتند

ضا  اعتراف ، های علای ای   شور در صنعت هواییاهدۀ هواپیاا در فرانسه و پیشرفتشوقی با مش 

گوید: می (1)به حضرت سلیاان  ه روزی باد تحت فرمان او بوده، ینهبه قدرت برتر ای   شور در ای  زم

چیمزی  مه  .انمداند و بر بماد افسمار زدهقومی زمام اساان را در دست گرفتهای سلیاان برخیز و ببی   ه 

فرممانروایی بمر بادهما . انمدت  ه ای  مردمان به ان دست یافتهنشانۀ علای اس، روزی برای تو معجزه بود

ت و ارادۀ یّبا جدّ ه در راه عل  است امّا ا نون نصیب  سانی شده  ؛بود  ه تنها در اختیار تو بودقدرتی 

 دارند:میگام بر محک 

مممممممممممممم َ يلَ ق ممممممممممممممْ َس مممممممممممممم َقَ ي ط َالممممممممممممممر َ  ن  َ     َ  م ممممممممممممممح 
ممممممممممممممممم َالَّمممممممممممممممممَض ممممممممممممممممميَ ح  َوَ  ق  َهب  مممممممممممممممممال َ ُّب  َ َْحمممممممممممممممممر 
مممممممممممممممممم ر َم ممممممممممممممممممص مممممممممممممممممم َک  مممممممممممممممممم نَلَ   مممممممممممممممممم  َ ک  َْ َم عج 

َال  ممممممممممممممممَ مممممممممممممممممم ل مممممممممممممممم   َ م   َال   م مممممممممممممممممال ممممممممممممممممَنَ  م َم 

مممممممممممممممح  َوَ ي  ْسمممممممممممممممر ج اَالممممممممممممممممر َ  َ  م مممممممممممممممم َالل  جَ  هَ  مَ س 

مممممممممممممممممممممممممآتَ َلممممممممممممممممممممممممم َ لعَ ة َلَ يمممممممممممممممممممممممممآَ  َ  م ممممممممممممممممممممممممم َاأل  َ  ه 
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َکَ ق مممممممممممممممممممممممممم رَ  َهب  ممممممممممممممممممممممممممٌ  ف ممممممممممممممممممممممممممر داَ نمممممممممممممممممممممممممم   َ َم نمْ
َ

َاْع َ   صممممممممممممم َ  ممممممممممممم َّ صَّمممممممممممممة َم مممممممممممممْنَج  َ ام ممممممممممممم َ ح ْ َح 
َ

َ(922-2َ:233 َج4391َ ََ قی)
. اندان مهار اساان را در دست گرفتهویای سلیاان برخیز و ببی   ه بساب سواری تو بر بادها برچیده شده و فرانس

در نظمر  چمهان. و بر ان سوار شدند ایشان بر بادها لگام زدند،  ه زمی  و اساان بر فرانسویان تن  شدهنگامی

ای . اوردند را به وجودان ای از عل  شد  ه مردمان تبدیل به نشانه، رسیدمیناماک  به نظر  معجزه چونه شاا 

 . تی بلند دارندا نون نصیب  سانی گشته  ه هاّ، تو بود نها از انِسلیاان قدرتی  ه ت

فمی معرّر  مای شمر  و رممدنیم دو پیشرفت علم  در  ه بهار برای ییهاناونه ،بینی میگونه  ه هاان 

اش قالیچۀ پرنده سلیاان با، با دیدن هواپیاا  هانحال  ای و تاریفی نیست؛دارای پیشینۀ اسطوره  ندمی

  .شودمیر شوقی پدیدار در نظ

 آوران شرق و غربتقابل نام. 2

همای مشمهور ایم  دو قطمب شفصیّتباعث مقایسۀ ، اندیشۀ بهار تقابل دو دنیای بزرگ شر  و رر  در

نمی سمردار اسمعد بفتیماری ناپلئون بناپارت را با سمپهدار ایرا، سپهدار بزرگ رر ، شاعر. شودمیجهان 

او همدف نماپلئون را . هدف زندگی ای  دو سردار جالب است و شفصیّتز تحلیل بهار ا.  ندمقایسه می

خدمت به ، هدف سردار اسعد را از نبرد، داند و در برابرمیرسیدن به پادشاهی و قدرت  ،هایشاز جن 

  مهانحمال  ؛طلب اسمتانسانی خودخواه و قدرت ،نظر بهار ناپلئون از. شاردمینوع برمردم و یاری ه 

طلبی و خودخواهی رربیان در برابمر روح منفعت. ی از خود گذشته و فدا ار داردشفصیّت، نیسردار ایرا

  امالً قابل مقایسه و تطبیا است: در ای  ابیات، روحیۀ عاطفی و انسانی شرقیان

 نیمممز ان  شممما ش ولیمممک جهمممد بناپمممارت و

 چممممو بممممود  وشممممش او خاصممممۀ بزرگممممی او

 بنمممممه ز دسمممممت حمممممدیث سمممممپاهدار اروپ

 هنممری مممرد در زمانممه چممه  ممرد ببممی   ممه ایمم 

 سممت  افریممدۀ خمماکجاانشممگفتی و عجممب 

 ت، بممه قصممد یمماری نمموعخممدمت ملّمم قصممده بمم
 

 بممه قصممد پادشممهی بممود، نممی بممه قصممد دگممر 

 حمممدیث او بنمممه از دسمممت و فضمممل او مشمممار

 بمممممه سرگذشمممممت سمممممپهدار اسمممممیا بنگمممممر

 ز جهد و  وشش و تدبیر و هوش و رأی و فکر

 ربممه رامممش دگممران چنمم  در زنممد بممه خطمم

 هاممی بممه خممویش پسممندد هممزار گونممه ضممرر
 

 (149-142: 1، ج 1927بهار، )

سمو و دقیقماً یکسمان نگماه هم ، اوران شر  و رمر د مشترک و جالب دربارۀ تقابل نامیکی از موار 

او را فمردی ، نماپلئون شفصمیّتشوقی نیز در بمازخوانی . ناپلئون بناپارت است شفصیّتشوقی و بهار به 

قهرمان   هانحال  ؛اندیشدت و به پادشاهی و حکارانی خود میطلبی اسبه دنبال قدرت داند  ه تنهامی



 1931 زمستان، 1وّم، شاارۀ نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال د اوش /21

 

، شاعر. جنگدمیبرای اعتالی سرزمی  خویش ، ((2)اتاترک) مورد نظر شوقی مصطفی  اال پاشا شرقیِ

سمت؛ گونمه نی ه از نظر او اتاترک ایم حالی در ؛داندهواهای شفصی و نفسانی خود می ۀندناپلئون را ب

 گوید:میاز های  رو خطا  به تر یه 

 (281َ:4:َج4391َ ََ قی)
نماپلئون بنمدۀ هموا و همود . ت  تو جنگیمد ه اتاترک برای ساخحالی در ؛جنگیدناپلئون برای منافع خودش می

 . اتاترک بندۀ چیزی نیست  هانحال  ؛خود بود

 تقابل منافع. 9

م جهمان سموّ و گمرو رمارت  شمورهای ضمعیفمنافع  شمورهای اروپمایی هاماره در ا ه تحقّ جااناز 

ود  مردن ادادی و محمدهمای خمدبه رارت ثروتدر روزگار بهار ای   شورها ، استبوده هاانند ایران 

ارتگری را رماتمش ایم  ، همارخی دورهمراممدی حا امان داخلمی در بم ااوردند  ه ناما روی مرزهای

سمیه و انگلمی  در روزگمار حیمات تقابل منمافع دو  شمور رو. افزودمیت ان شدّ ساخته و بر ترورشعله

ان روزگمار  دو قمدرت بمزرگ باعث گرفتار شدن  شور ایران در چنگال ظل  ایم ، عرای بهارالشّملک

ای در قصیده ،بیگانگان است توسّطثروت و نامود ایران ، شاعر  ه شاهد از دست رفت  منافع .شده بود

ای جهمت دفماع از منمافع و خواهمد  مه بمه دنبمال راه چمارهممیوطنانش از ه « ایران مال شااست»با نام 

 :های سرزمی  مادری خود باشدثروت

 (221 :1، ج 1927بهار، )

ااد به نف  را از مصریان روح خودباوری و اعت، زیست  ه استبدادری میدر روزگا احاد شوقی نیز 

ت د ان است  ه ربار ناتوانی و عجمز را از چهمرۀ ملّمدر چنی  شرایطی وظیفۀ یک شاعر متعهّ. گرفته بود

 چمونهم در اموری  هاانافتفارات و سابقۀ درخشان ، ایشان شفصیّتخویش بزداید و با متبلور ساخت  

حامد ا. )رسماندریا در  سب منافع خمویش یمار هاانحکومت را یاداوری ناوده و  و هنر، عل ، تادّن

هی  شمورهای خمواطلبمی و زیمادهمنفعت، ای  شاعر شوقی بیانگر ان است  ه اشعار (133 :1341، فؤاد

مممممممممممم ََّال ممممممممممممَ(9)والنَّ ممممممممممممر َيس  مممممممممممم ْ مممممممممممم َ َ يمَ ف  َف  
َا  مممممممممممممممممم َ لمممممممممممممممممم ٌ َل ممممممممممممممممممل  ن  َ یوالنَّ ممممممممممممممممممر 

 

َسممممممممممممممممممممم ََّح ممممممممممممممممممممم م   ََ   َ يممممممممممممممممممممم نيَ وف مممممممممممممممممممم   

َلممممممممممممممممووَ  مممممممممممممممممر      َ َ ممممممممممممممممم  َ يجممممممممممممممممْ ت    ل  َ س 
َ

 هممممان ای ایرانیممممان، بیممممن  محبوسممممتان

 گمممویی در ایممم  میمممان گرفتمممه  ابوسمممتان

 اسمتو ردن ردر ره نامود ومال،  وشش
 

 بممه پنجممۀ انگلممی ، بممه چنگممل روسممتان 

 برنممد ثمروت و ناموسممتان مز دو طممرف ممی

 ایممران مممال شااسممت، ایممران مممال شااسممت
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ایم  اممر . به اندازۀ بهار واضح و پررن  نیست، در شعر اوای  امر  بروز البتّه ؛رربی را درک  رده است

فراوانمی منمابع زیرزمینمی و نفتمی ایمران  تموان بمهمی هاانتری  مه از باشد  ه داشته تواند چند دلیل می

نیمز  و نزدیکی ایران در مقایسمه بما مصمر واستراتژیک ایران در منطقۀ خاورمیانه  موقعیّت، نسبت به مصر

 . اشاره  رد ای   شورتر ایران نسبت به اوضاع سیاسی اشفته

نگرانی خود را ، ویژه مصر حاشیۀ دریای مدیترانه و بهورهای و پیشینۀ رنی  ش اهاّیّتاو با بازگویی  

ا مشماعر بمه ایم   شورهم. داردممی از طاع  شورهای رربی برای رارت منابع و ثروت ای   شورها بیمان

های معتدل شاا در تعامل با ایشان را فرامموش  مرده اسمت و ها و سیاستگوید: جهان رر  نیکوییمی

  گیریمد و ممانع از بمیاا نیز تاام تموان خمویش را بمه  ارپ  ش ؛ااستبه دنبال بلعیدن و قورت دادن ش

 های استعاارگر و خودخواه شوید:ای  دولت توسّطرفت  منافع خویش 

 (993َ:2 َج4391َ ََ قی)
ای  شوری  ه دارای تاریخ و اثمار   دام  شور است  ه نام تو را به نیکویی نیفراشته باشد؟، ای سرزمی  مصر

 ماالی تمو بموده ، هاواره گفتار و پندار نیمک. شودمینابود  خود، بفواهد تو را تباه سازد هر   ، نیکو هستی

 ؛اسمتفاده را بکم (های خمود حسم  از هاۀ امکانات و توانایی) هاۀ ا  خویش را بنوش !جان  به فدایت. است

 .  ه دیگران قصد بلعیدن تو را دارندچرا

 تقابل علمی. 1

ی بمی  اسمت و بمه خموبعمردی واقممه او فممبتّال. داندمیو شر  را در برابر ه   دو قدرت علای رر  ربها

 هم   شمورهای ضمعیف زیاد است  مه قدراندو دنیای شر  و رر   داند  ه فاصلۀ سطح دانش درمی

علم   ،حل ان است  ه با دانایی و  یاستپ  راه. برابر قدرت علای رر  بایستند توانند درا نون نای

ت گونه ان را دارای قابلیّببفشند و بدی  ملّین صبغۀ شرقی و ابه ، سازی میرا از ایشان فراگرفته و با بو

 انطبا  با فضای حا   بر جامعۀ خود ناایند:

 (261 :1، ج 1927بهار، )

َهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يَ   لممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   َ  ي َا َ 
َاآلثممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر  ييممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َ  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َ-ض 

َ- ن  َوَإ نََّح ْ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنَ يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإنََّال 
َکممممممممممممممممممممممممممممممممم ََّيمَْفممممممممممممممممممممممممممممممممم  ْمل ْ  َف ممممممممممممممممممممممممممممممممم َ       -َ

َ

مممممممممممممممممممممممممراع ْ  ع مممممممممممممممممممممممممفمَ هر َم رَ  َالممممممممممممممممممممممممم َََّ  َ َ َْ

َ  َم ممممممممممممممممْنَ  ضمممممممممممممممم ع  َْي َ والصممممممممممممممممفح ت  َض مممممممممممممممم

م  ع ممممممممممممممممممممممممممممممممم َْ َالع ممممممممممممممممممممممممممممممممم   َمممممممممممممممممممممممممممممممممم َ ا َ 

َ  الع مممممممممممممممممم َْإنمممممممممممممممممم يَي ََم ئ مممممممممممممممممم  َفمممممممممممممممممم   َ 
َ

  زرر  عل  فراگیمر و ده بمه معمدۀ شمر
 

 اش با ت  انضاام دهد ه فعل هاضاه 
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علامی  بفشمیدن بمه رونمد رشمدایرانی برای سرعت  فکرِخوش شاعرِ راهکار ،بینی میگونه  ه هاان 

مورد اهتاام افکار عاومی  شورمان ، مطلبی  ه ا نون به فاصلۀ یک قرن ؛سازی عل  استمیبو،  شور

 .  قرار گرفته است

ای سماخته زمان سعد زرلول پاشما در ان مدرسمهسطریه نام شهری در استان قاهرۀ مصر است  ه در  

ایم  مدرسمه . از جایگاه بسیار باالیی برخوردار بود، شیت اموزر درجۀ علای و سطح  یفیّشد  ه از نظ

ان را به عنوان سابل علم  مشمر  زممی  در ، چنان جایگاه باالیی قرار دارد  ه شاعر از نظر شوقی از ان

 گوید:دهد و میمیعل  مغر  زمی  قرار  برابر  شور یونان به عنوان سابل

َالن همممممممممممممممممممیيممممممممممممممممممم رسممممممممممممممممممم َک  مممممممممممممممممممْ َحَ مَ  َ ض 
مممممممممممممممممممممممممممممممممميَ  مممممممممممممممممممممممممممممممممم نَ يَ خ َاليمشمممممممممممممممممممممممممممممممممم    أت ن 

 

ممممممممممممممممممممممممممممم دَْ  َقمممممممممممممممممممممممممممممرار  َالع رفممممممممممممممممممممممممممممم ن  َدار َالَر

  دَْيمممممممممممممممممممممهممممممممممممممممممممم َال َ يإ لَل  ممممممممممممممممممممم ن َ َالعلممممممممممممممممممممم َ يَ 
 

 (233َ:4 َج4391َ ََ قی)
واالسمت  مه دانشماندان  قمدرانجایگاه علای ای  مدرسه . شناخت و خردمندی است، عقل مدرسۀ م  جایگاه

 .  نندایند و به برتری علای ان اعتراف میمی جاانیونان به 

  سردمداران غربنگاه منفی به  .1
 لدر جریان جنم  جهمانی اوّ های  روی از ت سردمداران رر  بدبی  است؛نسبت به عالکرد و نیّبهار 
ف از اوضاع پمیش با حسرت و تأسّ،  ردمی ه ایران دورۀ انحطاب خود را طی و زمانی (1311 -1317)

نمد و از  ممنعک  ممی« ناممهسماقی»الب یمک ق نگاه منفی خود را نسبت به سردمداران رر  در، اورده
خمواهی و دهزیما، خواهد شرابی به ای  افراد بنوشاند  ه با نوشیدن ان از جن  افمروزیخیالی می ساقیِ

 ایران دست بردارند:تجاوز به 

 (243 :2: ج 1927بهار، )

 اوردبممده سمماقی ان مممی  ممه خمموا 

 اگمممر سر شمممد (7)شمممرابی  مممه ویلهلممم 

 شمممرابی  مممه گمممر رود از او بمممو  نمممد

 (2)نوشمممدش نمممیکالشمممرابی  مممه گمممر 

 ز تقسمممممی  ایمممممران بپوشمممممد نظمممممر

 (6)«سمر اروارد گمری»شرابی  ه گر زان 

 نگویممد  ممه ایممران بممه  ممابی  ماسممت
 

 اوردشمممممرابی  مممممه در مغمممممز تممممما  

 دگممممر نقشممممۀ جنمممم   اتممممر  شممممد

 ر ز جیحمممممون و اممممممو  نمممممدتنفّممممم

 دگمممممر چشممممم  پوشمممممد ز ازار مممممما

 بممممه رافممممواری ممممما ببنممممدد  اممممر

  شممممد جرعممممه ای در صممممف داوری

 و بممماز خواسمممت (4)اد افمممرهبترسمممد ز بممم
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، نگلمی  در مصمرمستشار عمالی ا« لورد  رومر»ت از پایان یافت  دوران مأموریّ و پ  1334در سال  

 شمور و  همای مهم ّشفصمیّتمجل  تودیعی را با حضور « مصطفی پاشا فهای» وزیر وقت مصرنفست

بمه ، دور از هرگونه اد  و احتمرام هدر ای  جلسه لرد انگلیسی ب. به منظور احترام به ای  شفص برپا ناود

بدبینی فراوانی را در ذه  شاعر نسبت بمه ، ای  اقدام مستشار انگلیسی .حکومت و مردم مصر توهی   رد

به های  خاطر شوقی نیمز بمه . و اقدامات ایشان در  شور مصر ایجاد  رد دولت انگلی ، شفص  رومر

اد ماد انتقممه بممیشمان در مصمر را بمات امای  فرد و  شورش و اقدام، ی و شفصیدور از مالحظات سیاس

او معتقمد . دانمدممیشک  و برای مردم مصر هااننمد بیاماری سمل او حکومت انگلی  را پیاان. گیردمی

تنهما عموارض ، عاهمای باطمل خمودررم  ادّستقالل مصر را از بی  برده و علمیاست سردمداران انگلی  ا

شمود  مه میتر ن پر ر جاانای  نگاه تاریک و بدبینانه . اندان برای ای   شور به دنبال داشتهمنفی و زی

جمای گوید: شماا بمه یشان میها بر مردم مصر به اپایه و اساد انگلیسییهوده و بیهای بتشوقی با ردّ منّ

 رای مقمام قضماوت  ملّایشان را به طرف فوتبال سمو  دادیمد و بم، تحصیلتشویا جوانان ما به مطالعه و

 .اال  رد برگزیدیدمردم مصر را پای را  ه حاّ قاضی دنشوای،  شور

 (133َ:4 َج4391َ ََ قی)
. انجیل تغییرناپذیر است  ردی  عهدهایش مانند  تا های خود را زیرپا نهاد  ه گاان میامروز حکومتی وعده

چه بسمیار . های مصر را فروریفت و استقاللی را  ه مصریان امید ان را داشتند از بی  بردها و نشانهپایه، انگلی 

ایا از جاله الطماف . سوی انسان دانای زیرک دشوار است از هاانهای خیالی  ه بر م  نهادی  ه پذیرش تمنّ

گونمه از عمدالت در ایا ای  اورند؟دانش را به  ناری نهند و به فوتبال روی   وتو بر مردم مصر ای  است  ه عل

 دهی؟ نی  ه قاضی دنشوای را و یل مردم مصر قرار میمصر محافظت می

 نگاه منفی به غرب باوران. 6

های ا اان ایرانی در پی  شف علل شکستح، در دورۀ قاجار و به ویژه پ  از شکست ایران از روسیه

یکمی از . طرف  مردن ان برامدنمدها و بربه فکر یافت  ریشۀ ای  نا امی، دامیز خور پی و حقارتپی د

دانشمجویانی ، بمرای ایم   مار. اوری و تکنولموژی بمودماندگی ایران در زمینۀ فنّمجبران عقب،  ارهاراه

َال عممممممممممممممممممم د َحک ممممممممممممممممممممةٌَ َ ليممممممممممممممممممم م َ  ْخلف ممممممممممممممممممم  
َهمممممممممممممممممم  مْ َمع   همممممممممممممممممم  َوهمممممممممممممممممم  ْتَر کن همممممممممممممممممم 
نَّمممممممممممممممممممممممة َم ه ممممممممممممممممممممممممة  َ  ت ع  هممممممممممممممممممممممم  َکممممممممممممممممممممممم َم 
ممممممممممم  َ  ن  َعلمممممممممممیَا ممممممممممم ار   مممممممممممنَ  ممممممممممم ا   َهممممممممممم َم 
َال  مممممممممممممممم   َ ص ممممممممممممممممر  نَْ ممممممممممممممممْنَصممممممممممممممممي       َ  ْمَم 

َ

َن َعه د همممممممممممممممممممممممممممممم َا   مممممممممممممممممممممممممممممميالک نَّمممممممممممممممممممممممممممممم   َ َ
َ َسممممممممممممممممممممممممممم  ال   َا مممممممممممممممممممممممممممأم  ٱو  ضممممممممممممممممممممممممممم ع  

َمن ممممممممممممممم   َعلمممممممممممممممیَال ف  مممممممممممممممن َا   ممممممممممممممم   َث ممممممممممممممميال
َت ممممممممممممممممممذر َالعلمممممممممممممممممم م  َوتأ خممممممممممممممممممذ َالف  ت  مممممممممممممممممم   

ممممممممممممممممم ایَ  َوکممممممممممممممممميال َ(8)تمممممممممممممممممأت یَ    ضممممممممممممممممم َد  ش 
َ
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شمااری نفی بیحا ی از نتایج مببت و م، شناسی ای  پدیدهصیل به اروپا اعزام شدند  ه اسیبجهت تح

کری ایمران پم  از جریمان های روشنفتری  چهرهیکی از شاخص  هانوجود  قی بهار بات محاّد. است

،  ردگمان رمر تحصیل یکی از. ی تیره و منفی داردنسبت به ای  پدیده نگاه، ایدمیشاار  مشروطه به

 . پردازدمیان تحصیل در اروپا جری او و نیز و ذمّ ای طوالنی به ردّناصرالالک است  ه بهار در قصیده

 ی ۀ ناصمرالدّالالک از رجمال سیاسمی دورمعروف به ناصر( 1936-1272) گوزلوخان قره اس ابوالق 

 ردگمان اروپما و او  مه ر می  تحصمیل. علی شاه و احاد شاه قاجمار اسمتمحاّد، ی  شاهمظفرالدّ، شاه

 12شاه و جانشینی احامد شماه  علیمحاّدلع پ  از خ،  ردۀ ایرانی دانشگاه ا سفورد بودلی  تحصیلاوّ

همای بهمار  مه از نظمر دیمدگاه. (161و  14 :1946، یلفمانی) لطنۀ ایران بودالسّبماه نای 76ت به مدّ ،ساله

وی را ، لطنه شمدن اوالسمّ یان ماجرای نایمبضا  ب ،سیاسی و فکری با ای  شفص اختالف فراوان داشت

 ند و معتقد است  مه ایم  شمفص تنهما بمه دنبمال فی میانش معرّدرست و بیپاروپایی، زدهفردی رر 

 ،گویمد  شفص میمه ایمار با بدبینی نسبت ببه. اندیشدت خویش ناین است و به ملّتأمی  منافع اروپاییا

همر   مهای  رد و یا  اورمر سی را بمپ  نباید ه ،اهر شودمظتواند در چهرۀ انسان  ه ابلی  می جااناز 

نگاه منفی و بدبینی نسبت به ای  شفص به . به عنوان انسانی نیکو شناخت ،ه داشتاهری موجّظرا   هان

 پروردۀ اروپا  امالً روش  است:خودباخته و دست شفصیّتعنوان یک 

 (226 :1، ج 1927بهار، )

 تممی رخممت بسممتنایممب شممه چممون ز گی

 خممممردظمممماهراً گفتنممممد جاعممممی  مممم 

 جبمممان گفتمممی   مممای  ممممرد لیمممک مممما

 پرسممت اسممت از چممه رویایمم  اروپممایی

 ولمممی   نسمممازد  مممار را محکممم ایممم

 انمممممممد او را و اودر اروپمممممما پفتمممممممه

 ابلهممان گفتنممد خیممر ایمم  طممور نیسممت

 مممما بدیشمممان یمممک مبمممل گفتمممی  نیمممز

  ممای بسمما ابلممی  ادم رو  ممه هسممت»
 

 ناصمممرالالک اممممد و جمممایش نشسمممت 

 بعمممد جاهمممل عمممالای برجمممای هسمممت

 واهمممد شکسمممتپشمممت اسمممتقالل را خ

 ؟پرسممممت ممممام خواهیممممد از اروپممممایی

 لممک را خواهممد گسسممتهممای مرشممته

 سفت ازای  پفت و پزهما گشمته مسمت

 الالک ادممممی دانشمممور اسمممتناصمممر

 گرچممه نشممنیدند و تیممر از شسممت جسممت

 «هممر دسممتی نبایممد داد دسممته پمم  بمم
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خوانمدن در درد  ه معتقد است ،اجرت تحصیلی به رر به جریان مهبهار با داشت  نگاهی تاریک  

طلبمی تبماز و فرصمنیرنم ، همای خشمکاو ای  افراد را انسان. فضل و دانش افراد نیست به معنای اروپا

 منافع شفصی خود هستند: پی داند  ه تنها درمی

 (226 :1، ج 1927بهار، )

جمای  پرداخته است و بمه گساریبه باده، ل عل معتقد است ناصرالالک در اروپا به جای تحصی بهار 

بماور او ایم  اسمت . راه اورده استدستاوردهای منفی به ها برای ایران، اوردن نتایج عل  و دانش خود

ند؛ شموامیو مردم ان ن نه تنها باعث شفای دردهای سرزمی  خود ،او چونه  ه ناصر الالک و افرادی 

 شان است:ارمغان ایشان برای میهن، ترهای بیشتر و عایابلکه بیااری

 (221و  224: 1، ج 1927بهار، )

فتاده بودنمد  ه مردم تهران به تحریک بیگانگان به جان یکدیگر ا 1932-1931در هرج و مرج سال  

پرسمت شمده اک و بیگانمهنگاران هتّاستفادۀ گروهی از روزنامهو سوءِمیدان جن  عاومی  ،و مطبوعات

ممادر  شود  ه تمومیمی رر  یاداور ابه یکی از اصحا  مطبوعات ح، بهار با تشبیه وط  به مادر، ندبود

بمری و میر به پیشگاه انگلی  گاهی به درگاه الاان و گاهی دیگ، خود را گاهی به درگاه روسیه ،وط 

 هر ممه روزی چنممد رفممت انممدر فرنمم 

 سممی چنممد از طامممات خوانممد ممه دروان

 مغممممزمشممممربان خشممممکدیپلوماسممممی

 هاشمان صمورتی اسمت ان هاه نیرن و

 پرنمدممی شفصمی، هر جا نفعمی اسمت

 سمموی منصممب حالممه ارنممد ایمم  گممروه
 

 ؟ ممی شممود اگممه ز رسمم  و نممام و ننمم  

 ؟اش دانممش درنمم سممینه ممی  نممد در 

 ؟دانند جمز نیرنم  و رنم خود چه می

 سمت از بیمرون قشمن ا  ز درون زشت

 بممماز تیزچنممم  هسمموی ان چمممون جمممرّ

 چمممون مقیامممان تمممرن هنگمممام زنممم 
 

 زشممممت پممممیناصممممرالالک ان بریممممد 

 ای  انمممدر اروپممما خمممورده بمممودبممماده

 همممای خمممویشناصمممرالالک از طبابمممت

 از دواهمممممایش شمممممفا ناممممممد پدیمممممد

 ایمممم  مممممرید و ایمممم  دوا را مولمممموی

 «همممممای اوان عمممممالج و ان طبابمممممت»
 

 سمممموی ریاز فرنمممم  امممممد شممممتابان  

  مممرد در ایمممران بمممه یمممک گفتمممار قمممی

 ایمم  چنممی  برخسممتگان بفشممود سممود

 تر شمد  مه بمودوی  مرید از ان  سل

  مممرده انمممدر مبنممموی خممموش وانامممود

 « ریفممممت یکسممممر از طبیبممممان ابممممرو»
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ای و بمه هامی  خماطر بمر تو از سوی بیگانگمان تطایمع شمده . نیمیاو را خوار و ذلیل  ،خود با ای   ارِ

  شی:میروی اشنایان خنجر 

 (961و  964: 1، ج 1927بهار، )

فلسمفۀ روی خموش نشمان ، گمرانگمار رمر با نگاهی زیر انه و تیزبی  به ای  روزنامه ،در ادامهشاعر  

  ند:گونه تفسیرمیتلخ هزل و هجو ای  به زبانبه او را  توجّهدادن رر  و 

 (961: 1، ج 1927بهار، )

حامیمان  شمورهای  ه و منفمی بهمار بمهشده نشان از نگاه  امالً تیمر ابیات یاد ،بینی میگونه  ه هاان 

 یا موضموع، چون و چرا از رر باورانه و تقلید بیداشت  نگاه رر . دنال ایشان در ایران دارنه و عاّبیگا

ای در جامعمه وجمود قی نبوده و یا اگر ه  چنی  پدیمدهشو مورد ابتالی جامعۀ ان روز مصر و به تبع ان

. ه خود جلب نکمرده اسمتشاعر را ب توجّهسو بوده  ه ای ضعیف و   بازتا  ان به اندازه، است داشته

احامد شموقی در مموارد بسمیار ، بماوران داردفراوانی در هجو و مفالفت با رر  برخالف بهار  ه ابیات

سمردبیر دو ، ای را بمرای یعقمو  صمروفمرثیمه، 1321او در سمال . استعدودی به ای  پدیده پرداختهم

ر رنمای زبمان و فرهنم  عربمی را دد  ه ضا  ان نقش صمروف مسرایمیامۀ الاقتطف و الاقطّ  مروزن

 عدم سرگردانی میمان شمر  و رمر و شرقی خود و  ملّیهای و او را به خاطر پایبندی به ریشهسراید می

انند  الرمی نیسمتی  مه مای و ممدهر  گ  نشممان شر  و رمو میمد: تمگویه صروف میماو ب. دمایمستمی

 ت  خویش را نیز به دست فراموشی سپرد:امّا راه رف ؛بگیرد خواست راه رفت   بک را یادمی

 (223َ:9 َج4391َ ََ قی)
راه رفمت  خمویش را ، مانند  الری نیستی  ه برای اموخت  راه رفت   بک رر  اواره نیستی و تو میان شر  و

 . فراموش  رده باشد

 

 

 گاه الاان گاه رود و انگلی  رک وگاه تُ

 عرود  نی بیچاره مادر را به چندی  جامی

 سمممتانی محرمانمممه پمممول از بیگانگمممانممممی
 

  شمیمادر بیچاره را زیم  در بمه ان درممی 

  شممیب، تیممب بممر روی بممرادر مممیوز تعصممّ 

  شمی ینه خنجر ممی از پ  به روی اشنا،
 

 دانی چرا بیگانگمان بمر روی تموهیچ می

                  

  شمیخندند؟ زیرا بار بهتر میخو  می 

 

 

َ مممممممممم مممممممممميوم ضممممممممممع   َةَ يم شممممممممممَوالغممممممممممر َ َرقَ َالش 
ََََ

َ:َح جممممممممممم  َغمممممممممممرا  َاألمثممممممممممم  َ َ َ يمممممممممممک ممممممممممم َقَ
َ

َ
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 غرب در مشرق زمين ن جنایات استعماربيا. 5

دولمت ، مورگان شوسمتر امریکمایی توسّطایران  شاسی و پ  از تشکیل ژاندارمری  لّ 1231در سال 

 ،می بمه دولمت ایمرانوطمی اولتیامات، دیمدمیمعرض خطر  روسیه  ه منافع خود را در نتیجۀ ای  اقدام در

در ایران تحت نظر دو  شور روسمیه و انگلمی  را  اخراج شوستر امریکایی و نیز استفدام اتباع خارجی

روسمیه نیمز شورشمی . امیمز را نپمذیرفتای  اولتیاماتوم دخالمت، ایران ملّیمجل  شورای . خواستار شد

تبماع جمان ا  های ریزی  رد و به بهانۀ ال خود در مشهد پایهعاّ توسّطه را ظاهری و از پیش طراحی شد

در پمی ایم  . ع( را بمه تموپ بسمتند) م حرم امام رضا 1312 ش/1231در فروردی   ،ایشان در خطر است

 ها بمه رمارت رفمترود توسّطساختاان حرم خسارات فراوانی دید و اموال و اشیاء قیاتی حرم ، حادثه

ایم  رربیمان  ،گویمدهما ممیا  اشاره به ای  جنایمت رود( بهار ض963 و 961 :1991، هروی خراسانی)

دن هشتصد ت   شته ش.  نندند  ه وحشیان نیز ان را باور نایشورا مرتکب می جنایاتی، تادّنعیان دّم

 ای از ای  جنایات هولناک است:ناونه ،اربومی و زوّ، اع  از زن و مرد

 (293: 1، ج 1927بهار، )

امده بمود و ظلم  و دراستعاارگر انگلی  و رود دو دولت  ه اشغال ه ایران بشاسی 1923در سال  

بهمار ، ه بوددم ایران تیره و تار ساختتجاوز ای  دو میهاان ناخوانده به اوج خود رسیده و زندگی را بر مر

او ضما  ایم  قصمیدۀ . بیان مظال  ای  دو  شمور پرداخمت به« ای از تاریخصفحه»ای با عنوان چکامه در

سمی  ودشان تقمران را بمی  خممان ایممه و انگلستمروسی ،ان  ه طیّدم نمیاشاره  1334 ۀنی به معاهدطوال

نیز مجل  عوام انگلی  در ایم  بماره بفمش دیگمری از قصمیده  ی  شاه وگیری مظفرالدّموضع.  نندمی

مطلع ای  قصیده نشان از ظل  شدید انگلی  به ایران و میمزان نفمرت شماعر و ممردم ایمران از ایم  . است

 استعاارگر پیر دارد:

 (413و  411: 1، ج 1927بهار، )

 ادر ممماخ رضممم ببینید مممه و بیاییمممد نمممک

 خواهممانبنگممر بمماز  ممه ایمم  خیممره تاممدّن

  ار و رریبرد و زن ازبومی و زوّمهشتصد 
 

 د است  ه افکنده شمررتوپ ویرانگر رو 

  ممرده ان  ممار  ممه وحشممی نناایممد بمماور

 داده جممان از یممورش لشممکر رود  ممافر
 

 ردای  خاک و ا   م  ه انگلی  درظلای

 گذشممتاز جممور و ظلمم  تممازی و تاتممار در

  (31)برسممری  مرد انگلممی  ان هامه بیممداد و
 

  ممرد و نممه افراسممیا   ممرد (9)نممه بیوراسممب 

 ظلای  ه انگلی  در ای  خاک و ا   رد

 اخممال  ممما تبمماه و جگرهمما  بمما   ممرد
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در جریان . ایدمینامه به شاار یگری است  ه در نوع خود یک شکایتقصیدۀ د ،«پیام به انگلستان» 

های دولت انگلمی  و اوردن اسمرا و سمربازان تارهای ناجواناردانه و اشغالگریش  م وجن  جهانی دوّ

وجمب  مه م هماانت و اموال مردم و سموزاندن  نار رارت رالّ رد ،انی از سوی ای   شور به ایرانلهست

به تصمویر  شمیدن ایم   رسالتِ بهار، دگی مردم را فلج  رده بودزن قحطی و گرسنگی در  شور شده و

. دگیرد تا ای  فجایع را به زبان خمود بمرای اینمدگان ثبمت  مرده و بمه میمرا  نهممیبرعهده  جنایات را

اریمک خواننده بر اوضاع ت فِمیزان تأثیرگذاری و تأسّ بر، هاانتصاویری  ه قدرت خیال شاعر درخلا 

 افزاید:قحطی و ظل  متجاوز می، ویژه گرسنگیه ان روز ایران ب

 (421: 1، ج 1927بهار، )

به  شمور مصمر ، هدف ضربه زدن به منافع اقتصادی انگلی  در هند با 1431ناپلئون بناپارت در سال  

بیست هزار تم  از نیروهمای ماالیمک و عبامانی را بما  ،مصرنیروهای ناپلئون در  نار اهرام . لشکر  شید

ایم  ، احاد شوقی ضا  اشاره به ای  موضموع.  ردبرتر خود  شتار تکیه بر تجهیزات و تا تیک نظامی

 هما،انبفشیدن به اهرام مصر از زبان  شفصیّتمغزی دانسته و با سری و سبک ار ناپلئون را نوعی خیره

به دنبال ایم  . شودمیرا یاداور . م 1112« واترلو»ست او از انگلی  در نبرد ن و شکسرنوشت شوم ناپلئو

 (744 و 746 :1921، تارله) .هل  تبعید شد تسنۀ ناپلئون استعفا داد و برای هایشه به جزیر ،شکست

 ل ملممخهممیچ بمما حاصممل دهقممان نکنممد سممی

 هاممه بردیممد و چریدیممد و بکردیممد انبممار

 برزگمممر گرسمممنه و جمممیش بریتمممانی سمممیر

 مممرب ببممرد و  ممره و تفمم  بفممورد ه وبممرّ

 خورد چهانالل حبه مهاان و  جان بادنوش

  ه شنیده است  ه مهاان بفمورد هم  ببمرد

 اخر ای  دشانی از چیست بمدی  قموم فقیمر

  ننمد چمهاندیو با مردم ایم  ملمک نکمرد 

 و شممهری و زارع هاگممی حیراننممد اسممب 
 

 با حاصل ایم  ملمک ناودیمد امسمال چهان 

 و ز پیمماز و ز ذرممال (11)ز حبممو  و ز بقممول

 توشممه و اردو ز خممورش ماالمممالشممهر بممی

  (21)لاش فمزون از خرطماعسل و قنمد و مربّم

 ه نوش ونه حاللنرد وتلف  رد بچه را انو

 ه  نهان سازد و ه  سوزد اگر یافت مجمال

 ؟زادۀ مرریممد و نممه ممما نسممل شممغال نممه شمماا

 ایمم  گممروه متاممدّن بممه جنممو  و بممه شمماال

  ز  جا توشمه رسمانند بمه اهمل و بمه عیمال 
 

َالعصمممممممممممممممممممممممممممر َوَا   ل ممممممممممممممممممممممممممم   َ-قممممممممممممممممممممممممممم هر 
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممَشمممممممممممممممممممممممممممممممممممم   َوَ يجمممممممممممممممممممممممممممممممممممم   َط َ-نَْم 

َ-هممممممممممممممممممممممم رَ يمََّ م َعَ يمممممممممممممممممممممممَسمممممممممممممممممممممممک ْ َعنممممممممممممممممممممممم َ 
َ

َ ن َولَّمممممممممممممممممممممْ َقممممممممممممممممممممم  اد  َالکمممممممممممممممممممممُّبا َ ي ممممممممممممممممممممم  لَ
مممممممممممممممممممممه َالعَ  َ  َ يمممممممممممممممممممممق ممممممممممممممممممممم  َ  ط َمممممممممممممممممممممْ َ    س 

َک ُت  َاسممممممممممممممممم ه ا َ س مممممممممممممممممَاأل همممممممممممممممممرام  َلکمممممممممممممممممنَْ
َ
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 (933َ:4 َج4391َ ََ قی)
ر لشمک پروایی به مصمربی ناپلئون با .پرا نده شدند، - ها بود ه فاتح روزگار و سرزمی -اپلئون فرماندهان سپاه ن

، روزی  ه ناپلئون به اهرام توهی   رد. ثبات  رده بوددرماندگی لشکر او را بی،  ه پیش از ای حالی در ؛ شید

اهمرام بمه  - پ  از ان هاه  شتاری  ه ناپلئون در مصر مرتکب شد - امروز. سکوت اهرام ریشفندی به او بود

 سپاهیان و پرچ  تو  جا هستند؟، پایان رسیدهحال  ه نبرد واترلو به  گوید:او می

 گيری پيرامون تقليد از غربموضع. 8

بمه  ،و تکنولموژی فم ّ م پ  از اگاهی و قبول سبقت رربیان در میدانمانده و جهان سوّ شورهای عقب

وپاییمان تقلید از ار ،تری  راهتری  و سادهنزدیک. ها برامدندماندگیای برای جبران ای  عقبدنبال چاره

 پردازی :می هاانانواعی است  ه در زیر به ای  تقلید دارای پیامدها و . بود

 تقليد منفی و بازدارنده. 8-1

برداری جاهالنه الگو ،تقلید منفی. ارنده و تقلید مببت یا رشددهندهتقلید منفی یا بازد تقلید دو نوع است:

. به دلیل دستیابی رر  به تکنولوژی برتر اسمت صرفاً، و  ور ورانه از هاۀ دستاوردها و تولیدات رر 

قمدرت  ۀبه عنوان یک منبع پیشرفت ،تقلید مببت نیز تقلیدی است  ه پ  از یقی  و اعتااد نسبت به رر 

بیشمتر از سموی  شمورهای  ،شمرفتاوری به منظور جبران  ابودهمای علامی خمود و دسمتیابی بمه پیو فنّ

 . گیردمیصورت یافته نیافته و یا  اتر توسعهتوسعه

بهمار اگرچمه خمود از طرفمداران  شمف . بود شف حجا  زنان  ،منفی لیدِهای ای  تقیکی از ناونه 

امّما  (116: 1919 ،پورسبزیان)، «داندمیافتفارات ایران را رهایی زنان از حجا  از  یکی» بوده وحجا  

یکمی از مموارد . ناهنجار مفالف اسمتهای نامناسب و تی و یا داشت  پوششعفّه معنای بیحجابی ببا بی

همای تنم  و  وتماه و پوشیدن لباد، ناپسند و قبیح است تقلید ایرانیان از اروپاییان  ه از نظر بهار بسیار

« جماتقلیمد بمی»ر ان را ناونمۀ یمک م ه شاعمردان است مو درامدن به  سوت م شدن موهای زنان وتاه

 داند:می

َ-تلمممممممممممممممممممم َ َنََّ :َ َ يممممممممممممممممممممفْهمممممممممممممممممممم َت مممممممممممممممممممم ح َإ ل
َ

َاللمممممممممممم ا َ َنَ يمممممممممممم ش  َ َ يممممممممممممالَنَ يواترلمممممممممممم  َفممممممممممممأَ 
َ

 شممد ایمم  مممد در جهممان مقبممول و هرجمما

 ایممران همم  سممرایت  ممرد ایمم   مماره بمم

 بمممر  ردنمممد رخمممت تنممم   وتممماهه بممم

 

 افشمممان بریدنمممدزنمممان گیسممموی مشمممک 

 زنمممممان فرممممممودۀ شمممممیطان شمممممنیدند

 سراسمممر زلمممف بممما مقمممراض چیدنمممد
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 (279: 2، ج 1927بهار، )

 گیرد:میخرده  ای  تقلید منفی و نادرست بر ،اسبتبهار در قصیدۀ دیگری باز ه  به های  من 

 (2772: 2، ج 1927بهار، )

و اندیشۀ سلی  در تضاد و  پویامواردی از تقلید را  ه با عقل ، طلبیتجدّدود روشنفکری و وج بهار با 

ت نفی  مرده به شدّ، ت عاومی و یا به حال افراد و سالمتی ایشان مضر باشدوده و برخالف عفّتعارض ب

از ممد و « منفیتقلید نابجا و »جهت  ای از افراد درهوار عدّجد و طنز به مقابله با حر ت طوطیو به زبان 

اروپا وارد  رده بمود  نوعی  فش از« گیو»بازرگانی به نام  ،ه عنوان ناونهپردازد؛ بنوع پوشش رر  می

ت جسمای افمراد را بمه خطمر مدن ان سالممموشیمموده و پماسب بمامنمراً دارای شکلی عجیب و نماهم ه ظ

شناسمی گونمه اسمیبقالب طنز و مطایبه ایم  بهار ای  ماجرا را به شکلی بسیار زیبا و در. انداخته استمی

 ند: می

 (277: 2، ج 1927، بهار)

 جممما ایممم  بمممال را بمممه یمممک تقلیمممد بمممی
 

 دو دسمممتی بمممر سمممر خمممود اوریدنمممد
 

 ها به پاری  ای  عال مدبازیهفرب بچّ ز

   شد

 هماجنبیدنمد خمان  ایران ه  پی تقلیمد در 

 

 گیممممو تمممماجر نامممموده ایمممم  اوقممممات

 نورد ازممممممممون همممممممر نمممممممادامممممممم

 چکامممممۀ زال ای زاش وصممممملهرویمممممه

 سممممپر طممممود بمممموده  ممممز دم تیممممب

 نمممموک ان تیممممز هاچممممو نیممممزۀ گیممممو

 چهمممرۀ عفریمممت چمممونهممم رنممم  ان 

 (21)شمموم چممون  فممش شممرحبیل عممر 

 مایممممممۀ نقممممممرد و  فیممممممدن پممممممای 

 هر ممممه ان را بدیممممد و خنممممده نکممممرد

 ان را خریمممد و گریمممه نکمممرد  مممهانو

 پوشمممید و پمممای او نشکسمممت  مممهانو
 

 رد از لنممممممدنچنممممممد وا (91)چممممممارقی 

 (71)مایممممممۀ امتحممممممان هممممممر چلامممممم 

 اش تفمممممت چمممممار  بهاممممم زیمممممره

   پشممممم رفتممممه از  ممممار، روز جنمممم

 دهمممممنش بممممماز چمممممون چمممممه بیمممممژن

 اش هاچمممممو پممممموز اهمممممریا پممممموزه

  هنممممه چممممون ممممموزۀ اویمممم  قممممرن

 هاچمممو  فشمممی  مممه باشمممد از اهممم 

 یمممما بممممود  ممممور یمممما بممممود  ممممودن

 یممما ز سمممن  اسمممت پممماش یممما ز چمممدن

 هرچممممه دارد گنممممه بممممه گممممردن ممممم 
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قو  زنان در عصمر خمویش بمه شماار های مدافع حگرچه از روشنفکران و رهبران جنبششوقی نیز ا 

همای فمردی و ایشان و قا ل شمدن ازادیاید و هاواره جامعه را به پذیرش برداشت  حجا  از سوی می

حجمابی نیمز تقلیمد ضموع بمیامّما در مو ؛خوانمدمیو منزلت ای  بفش از جامعه فرااجتااعی شایستۀ شأن 

حجابی زن در رمر  بما  ه معتقد است بی جاانپذیرد و از ایرر  را ن تادّندربست و  ور ورانه از 

، در مسمألۀ ازادی حجما  داند  ه زنان مصمرمیبهتر ، درامیفته است فسا و فجور و دیگر امور ناپسند

 گماهاناو معتقد است . مباالت رربی رابی ک وزنان ژاپ  را الگوی خویش قرار دهند نه  شورهای متهتّ

محکم  ، ای  سفنان بایمد منطقمی، شوداه اجتااعی او برایش سف  گفته می ه دربارۀ ارزش زن و جایگ

قلیمدهای هایی را قا مل اسمت و تمصری در زمینۀ تقلید نیز چارچو  پ  شاعر. باشد واقعیّتو منطبا بر 

 پسندد:بازدارنده و منفی را نای

 (913َ:4 َج4391َ ََ قی)
ای  سفنرانی  ، ردیو اگر سفنرانی گویی نک  و جز سفنان محک  بر زبان نیاوردر زمینۀ  شف حجا  بیهوده

را  زنان ژاپ ، برای زنان جامعۀ مصر. رویدادی جانکاه نباشد، دختری جوان است چونه نوی   ه  تو برای مصرِ

 . شک  رابار و حرمت و بندمبال بزن و نه زنان جوامع بی

 دهندهتقليد و همکاری مثبت و رشد. 8-2

 رده و معتقد است با ایم  و رسوم بومی تأ یدنار حفظ فرهن  بر لزوم استفاده از عل  رربیان در   بهار

ای را با جهان رمر  در میمدان مبمارزه زمی او مشر . رربیان نیز پیش افتاد توان از خودِمیی حتّ، راهکار

 تواند گوی سبقت را از ایشان برباید:میگیری از عل  و هنر و ورزش یند  ه با بهرهبمی

 (172: 2، ج 1927بهار، )

 گوید:می ید های  مطلب و در جایی دیگر در تأ

َ َْ  مممممممممممممممممممممممممممممممممممم َو َتمَ  َ يمممممممممممممممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َف َتَ 
َفَ وإ ذاَخَ  َالتکممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنَْ  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

َ  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ن  َ ي َال   مممممممممممممممممممممممممممممممممممممَ  ذکمممممممممممممممممممممممممممممممممممممرَْ
َ

ک  مممممممممممممممممممممممممممممممم تَ  َ غممممممممممممممممممممممممممممممممَ   َ مممممممممممممممممممممممممممممممم   ََالف اص 
َالف ممممممممممممممممممممممممم  َ  علممممممممممممممممممممممممیَم صممممممممممممممممممممممممر  َخ   مممممممممممممممممممممممم َ 

َ یَا  ه   کمممممممممممممممممممممممممممممممممم تَ   َا  مممممممممممممممممممممممممممممممممم  م مممممممممممممممممممممممممممممممممم
َ

 پنمممممممد پذیریمممممممد ز امریکاییمممممممان

   علمممم  افراختنممممدعیسممممویان  ممممای

 ز عممممال  سممممبا  یممممک سممممره بردنممممد

 ؟هو  نمممی مممما ز چمممه بمممر فمممرع هیممما
 

 پنممممممد پممممممذیرفت  نممممممارد زیممممممان 

 حدانممممممه بممممممه جهممممممان تاختنممممممدمتّ

 فمممممممما از مممممممممدد علمممممممم  و دم اتّ

 ؟پمممممما افکنممممممی  قاعممممممدۀ اصممممممل ز
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 (664: 1، ج 1927بهار، )

تموان از ممیمعتقمد اسمت  ان و اروپاییان را واجب دانسته وبر در زندگی و عالکرد امریکاییتدّ ،بهار 

را دو حماد شاعر دو عنصر عل  و اتّ ،عنوان ناونه به ؛برای تقویت  شور بهره برد یشانهای مببت اویژگی

مسلاان اجرای ایم   داند و معتقد است اگر ایرانیانِایشان در رقابت با شر  می ۀبرند و برگ ۀ اساسیپای

بلکه بمرای ایشمان سمودمند خواهمد  ؛اور نیستنه تنها زیان، دو ر   را به عنوان پند از مسیحیان بپذیرند

 .فکری بهار استای از تقلید مببت و رشددهنده در نظام ناونه، مورد مزبور. بود

همای نیکموی ان را سمتوده و بمر تقلیمد ویژگمی همای رمر  وشوقی نیمز برتمریاحاد ،  نار بهار در 

پیشمرفت  ،اعر مصریرر  از نظر ش یکی از ای  نکات مببت و ماتازِ.  ندمیدهنده از ایشان تأ ید شدر

دن بمه جایگماه علامی رسی  ه مردم شر  بایدان را الگوی خود قرار داده و در جهتعلای رربیان است

، به های  خماطر شماعر از احامد لطفمی پاشما .است« یونان»مظهر عل  رر  از نظر شوقی . ایشان بکوشند

 خواهد  ه از عل  یونان برایش سف  گوید:ن عل  و اندیشۀ روزگار خود مییکی از صاحبا

 (992َ:4 َج4391َ ََ قی)
وری اسمت  مه راه را روشم  مان نممال  یونانیماخ. اطر دانش و اخال  استوارش برای ما مبال بیاورمیونان را به خ

ایشمان . اموزنداساد ستارگان و  وا ب عل  میجوانان یونان بر.  ند و عل  ایشان روشنایی اهل زمی  استمی

اگر عل  . از اموزگار و رهبر دارد قیقت نزد ایشان جایگاهی فراترح. حقیقت را در دستیابی به هنر و دانش یافتند

 . بهرۀ تو نادانی خواهد بود، را از ریر اهل ان بیاموزی

قیقمت و شمود  مه ایشمان بمه حیاداور می، نان یونانی و اروپاییهای علای جوااو با اشاره به پیشرفت 

انمد  مه ایشمان را شایسمتۀ رهبمری و سمت یافتمهو به جایگاهی ب  عظی  د اند نه علوم و هنرها پی برده

خواهد  مه در ایم  راه اروپاییمان را شاعر از جوانان  شورش می. سازددیگران در ای  راه میسرپرستی 

 ل  و هنرعرصۀ ع ،دان ورزشیاینک ای  م
 

 امماده شمو (61)شیرمردا با رریو و با ررن  
 

َ-َ  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نَ ي َالم ث  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممْ َلن ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َ-َ   ي   خالق همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َ  ر ال  

َ-َ نَ  عل  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميَ َممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  هب  ََو
َ-َ مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة َ ي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اَا   َ لَ 

عَ  َ-َنمممممممممممممممممممممممممممممممم ه َْحلَّممممممممممممممممممممممممممممممممْ َمک  مممممممممممممممممممممممممممممممم َ 
َ-َ   َإ نَْ  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموالهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  َحَ 

َ

َال ممممممممممممممممممممممممَ يَ  ممممممممممممممممممممممممَ َوا  لممممممممممممممممممممممممق  َيَ َالعلمممممممممممممممممممممممم  
َيَ ْل  هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر َاأل دوعَ 

َجمممممممممممممممممممممممممممممممممم مَ النَ علممممممممممممممممممممممممممممممممممیَالفراق مممممممممممممممممممممممممممممممممم ََو
َ هممممممممممممممممممممممممممم َ َالعلممممممممممممممممممممممممممم مَ الفنممممممممممممممممممممممممممم ن  َو  درکَ 

َوالممممممممممممممممممممممممممممممممممممم َّف مممممممممممممممممممممممممممممممممممم َا عل  مممممممممممممممممممممممممممممممممممم   َ َ يع ق 
َالعَ  مممممممممممممممم خمممممممممممممممْذت  َ َ يلممممممممممممممممالعَ َ َ نَغمممممممممممممممملمممممممممممممممم  َم 

َ
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نظر خود داشته باشمند؛ چرا مه اگمر در گمزینش سرمشما  مدّ،  ه دانا و الگویی مناسب و شایسته هستند

 . و جهالت نفواهند یافت ای جز نادانیبهره، دچار اشتباه شوند

 نتيجه
 داند:به شرح زیر می رادر شعر شوقی و بهار  شر  و رر  تصویرشناسیمربوب به نگارنده عناصر 

ا دانمد؛ امّممیهای حا   بر جامعه سنّتبره  زدن نظ  حیات و ، به نوعیشوقی تقلید انسان شرقی از رر  را  .1

 . چنی  اعتقادی ندارد، ۀ فلسفۀ تقلیددربار، هار با وجود مفالفت با تقلید رر ب

منافع  شورهای ضعیف هااره با منمافع ایشمان ، خواهی استعاارگرانخاطر زیاده به یک حقیقت است  ه ای  .2

 . از شوقی استتر پررن انعکاد ای  تقابل در شعر بهار به مراتب . در تضاد بوده است

نگاه شموقی بیشمتر جنبمۀ . ر  و رر  با یکدیگر متفاوت استنگاه دو شاعر نسبت به تقابل علای دو دنیای ش .9

عنوان مهد عل  اروپاییان قاهره را به عنوان مر ز عل  جهان شر  در برابر یونان به  مبالً ؛تاریفی و سابلیک دارد

 ؛گیمردنادیده می ،ا تا چه اندازه استرا  ه فاصلۀ علای موجود میان ای  دو قطب دنی واقعیّتدهد و ای  قرار می

 . اموزدمیهنان خویش میمواجهه با ان را به ه  حلّراه ،تبهار با درک و پذیرش ای  حقیق  هانحال 

به پیشرفت چشاگیر ژاپ  و عقب ماندن ایران از ، بهار پیرامون پیشرفت تکنولوژی در دو دنیای شر  و رر  .7

همای پیشمرفت سیست  هواپیامایی رمر  و چونه  یموارد، در حیطۀ تکنولوژی رر .  ندای   شور اشاره می

سو با شماعر شوقی نیز با داشت  نگاهی ه . ا  و جالب استبرای شاعر جذّ ،لیزردرمانی چونه صنعت پزشکی 

 . ستایدرانسه و صنعت هواپیاایی ان را میژاپ  را ناونۀ شرقی پیشرفت دانسته و ف، ایرانی

. ردازندمپمممی امهمانسمنجش  بمه تقابمل و ،ر مای شر  و رممدو دنیاوران هار و شوقی با  نار ه  نهادن نامب .2

ی خودخمواه و شفصمیّت، ناپلئون از نظر شماعر پارسمی. ندناپلئون بناپارت و سردار اسعد ،ارهای مورد نظر بهناونه

های سنجشی شموقی نیمز گزینه. خودگذشته و فدا ار است انسانی از، اسعدسردار   هانحال  ؛طلب داردقدرت

 در دانمد وشوقی ناپلئون را بندۀ هواهای شفصمی و نفسمانی ممی. هستند اتاترک() اپلئون و مصطفی  اال پاشان

 مرده  تحاّملهای زیادی را خاطر سرزمینش سفتیه ند  ه ب فی میدوست معرّاتاترک را شفصی وط  مقابل

 . است

ی  ه منجر بمه یهاهر دو شاعر در ذ ر ناونه اامّ ؛استاگرچه عاا نگاه منفی به رر  نزد بهار بیشتر از شوقی  .6

ای بما عنموان خود بمه انگلمی  را در قالمب قصمیده بهار بدبینی. برابرند، ایجاد ای  بدبینی در ذه  ایشان گردیده

نیمز نموک شموقی .  نمدانتقاد ممینگلستان وزیر خارجۀ وقت ا« سرادوارد گری»ریزد و از می« نفری  به انگلی »

 سبب ماجرای دنشوای به ،ی و حکومت انگل «لورد  رومر انگلیسی» بینی خود را به سوید و تیرهپیکان تیز انتقا

 . رودنشانه می
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اختگان و مودبممرا خ او ارلمب ایم  افمراد. داردمدان مببتمی نمما نگاه چنممل در اروپمدۀ تحصیمبهار نسبت به پدی .4

خمود   هانبه  توجّهقی با شو. اندیشندفع بیگانگان میامنمی  أ ه به جای سرزمی  خود به تداند باورانی میرر 

ه را نیمز را بمه بیگانممون و چممچمیما سرسپردگی بممامّ ؛داردممفالفتی با ای  قضیه ن،  ردگان اروپاستاز تحصیل

د و معتقد ستایمی اندچار سرگشتگی میان شر  و رر  نشدهاندیشاندانی را  ه د، دلتعپسندد و با نگاهی منای

 . چاره را در خارج جستزمی  درونی است و نباید راهدرمان دردهای مشر است 

بسمت   تموپ بهمار مماجرای بمه .ردازندپاستعاار رر  در سرزمی  خود می هایهر دو شاعر به انعکاد جنایت .1

و نی م جهماروسیه و تقسی  ایران بی  دو قدرت روسیه و انگلستان در جریان جن  دوّ توسّط ع() حرم امام رضا

شوقی نیز جنایت  شتار عباانیان و ماالیک بمه دسمت نماپلئون .  ندرا تشریح می قحطی و گرسنگی ناشی از ان

اسمتعاارگران رربمی را  جنایمات هماانتعداد اشعاری  ه بهمار ضما   ،تاز نظر  ایّ.  ندر مصر را تشریح مید

 . هستندمراتب بیشتر از شوقی  به، برشارده

ر دو حیطمه می در هممایممهان ناونهمه بیمب ،ر مد از رممنفی تقلیهای مببت و ه جنبهماشاره ببهار و شوقی ضا   .3

و الگوگیری  ب و ناهنجار را ناونۀ تقلید منفیهای نامناسداشت  پوشش  وتاه  ردن موی زنان وبهار. زندپردامی

رورش پم، پیشرفت علامی خواهدریان میشوقی نیز از مص. انددرا از موارد تقلید مببت می حاد رربیانتّاز عل  و ا

رواج  ذیرند؛مهمای مببمت تقلیمد بپمهمعنوان ناون پیشرفتۀ علای را به  شورهای دوستی و تحصیل درروحیۀ وط 

 . ناونۀ تقلید منفی از نظر شوقی است، تی در میان زنانعفّحجابی به معنای بیبی
 جج

 هانوشتپی
َمهرٌَ: 97سورۀ  12ایۀ  (1) مهٌرَور و اح هم َ   َ : بمرای سملیاان بماد را رام  مردی   مه باممدادان ان یمک مماه و ول لي  ن َالريحَغ   و ه َ

 اهان ان ه  یک ماه بود.شامگ

معروف به اتا ترک به معنای پدر ترک(، نظامی و سیاستادار بزرگ مشهور معاصر تر یه اسمت. مصطفی  اال پاشا ) (2)

 1391خمود در سمال عامر ط ایشان شد. وی تما پایمان او بارها با  شورهای انگلی  و ایتالیا جنگید و مانع اشغال تر یه توسّ

 .ر ی  جاهور تر یه بود

ان را اسمتعاره از شماعر  جماای سر: عقا  و شاهی . عقا ، نااد پرچ  پادشاهی ایتالیا در زمان ناپلئون بوده است  ه النّ (9)

برای اتاترک ه  استعاره گرفته  «نسر» ۀم، واژم بیت دوّداند. منظور از فتاک: اتاترک است. در مصراع دوّخود ناپلئون می

 شده است.

 ه با پایان یافت  جن  جهانی یک  و شکست الاان، از پادشاهی  نار گذاشمته  است اپسی  قیصر الاانم، وویلهل  دوّ( 7)

 شد.

 روسیه به پایان رسید. 1314م، اخری  تزار رود است  ه دوران فرمانروایی او با انقال  وّنیکالی د (2)

 وقت دولت انگلستان ۀسر ادوارد گری: وزیر خارج (6)

 بدی بادافره: مکافات (4)
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انگلمی  در مصمر منصمو  شمد. در زممان  ۀپ  از اشغال مصر توسّط انگلی ، لورد  رومر به عنموان نااینمدۀ بلندپایم( 1)

رفتمه « یدنشموا»ای بمه نمام ، پنج ت  از افسران انگلیسی  ه به قصد شمکار  بموتر بمه منطقمه1336ژو    19مأموریت او در 

ای  نظامیان، تعدادی از بومیان منطقه زخای شدند و به دنبال ان چند درگیمری  در اثر تیراندازی .ای افریدندبودند، حادثه

ای تشکیل میان مردم ای  منطقه و نظامیان انگلی  رخ داد  ه منجر به مرگ چند افسر نظامی شد. لورد  رومر دادگاه ویژه

، چهار نفر از اهالی دنشوای را به اعمدام داد. قاضی دادگاه  ه بعدها از سوی انگلی  به باالتری  مقام قضایی در مصر رسید

و هشت نفر دیگر را به تازیانه و زندان محکوم  رد. با اعالم ای  حک  از سوی دادگاه، افکار عاومی مصر براشفت و ای  

 واقعه در اشعار شاعران مصر انعکاد یافت.

 او ده هزار اسب زنده موجود بود. چرا ه در درگاه ؛اک بوده است(. لقب ضحّده هزار + اسب بیو=بیوراسب: ) (3)

 برسری: دخالت و فضولی (13)
 

 ای  ه از تف  رویدبقول: تره و سبزی (11)

 طال: قنطار؛ وزنی در حدود صد رطلخر (12)
 

 چار : نوعی از پاافزار، پاپوش (19)

  .خوردگویند  ه زود فریب میه  سی را میچلا : در تداول عامّ (17)

ای پیدا شد و پدرش ان قبیله را ت  ه  فش او بعد از مرگ در قبیلهگونه امده اسای  انیاردر « حبیل عر شر»ۀ قصّ (12)

 باشد.در اد  پارسی می« نوروز  فش میرزا»یاداور ماجرای در اتش راند و  شت. دردسرسازی ای   فش به نوعی 

 پیچد.ررن : صدایی  ه به سبب گریست  در گلو می (16)

 کتابنامه

 هالف: کتابا

 نشر اختران. تهران: چاپ دوم، ،روشنفکران ایران در عصر مشروطيت؛ (1914) اهلل. اجدانی، لطف1

 دار الفکر العربی. بریوت: ،خص ئصَالشعرَا  يث؛َ(1791) نعمات فؤاد، أمحد. 2
 .امیر بیر: تهرانچاپ سوم.  ،دیوان اشعار (؛1927) تقیمحاّدبهار، . 9

 شر ت سهامی انتشارات خوارزمی. تهران: م،چاپ دوّ قاضی، محاّدترجاۀ ؛ (1921) پلئونتارله، ی. و. نا. 7

 نشر حدیث. تهران: ،یکصدمين سالگرد ميالد بهار(؛ 1942) هادی ،حا ری. 2

به  وشش د تر سمعید  ،مجموعه مقاالت یادی دوباره از بهار ،«تجدد سنت، بهار،»؛ (1916) اسااعیل حا ای،. 6

 .سۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانیسّؤم تهران: ،چاپ نفست ،بزرگ بیگدلی

 ومحدان. يمنشورات اخلاجن ، القاهرة: ح فظَوََ ق(؛ 1711حسنی، طه ). 9
َواألَآف ق ؛(1777)حسام  ،اخلطیب. 8  دمشق: دارالفکر. الطبعة الثانیة، ،ع  ي  َ د َا   رنَعر ي  َ 
 تهران: علای ،چاپ سیزده  ،هلّبا کاروان ح؛ (1922)  و ، عبدالحسی ی زرّ. 3
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 ترجامۀ حجمت اهلل اصمیل، ،ادبيات فارسی از عصر جامی تا روزگـار مـا(؛ 1941 د نی، محاّدرضا ). شفیعی13

 نشر نی. تهران:

 بریوت: دار اجلیل. ،)الش قي ت(َدي انتا(؛ )بیشوقی، امحد .11
 : داراملعارف.ةة، القاهر الطبعة السادس، ا  يثََ عرَالعصرَ َ ق؛ (1791) ضیف، شوقی .12
 مکتبة النهضة املصریة.: القاهرة ،  يئ ُت َ َالي َا  ضَعرا َمصرََو؛ (1711) عباس حممود العقاد، .11
 .تود تهران: ایتی، احاّدترجاۀ عبدال ،تاریخ ادبيات عربی(؛ 1941، حنا )الفاخوری. 17

مم دَ حمم َ کمم َ ََمم قی حمم َ:العممراَا مم يثَعممالمَالشممعر َ؛(1791) حمّمدددمندددور، . 11  بددریوت: ،ي شمم ر َا مم َرَ يا َ 
 النشر.املکتب التجاری للطباعة و 

 گروه انتشاراتی اباد. تهران: چاپ دوم، ،زندگی و آثار بهار ؛(1961احاد ) ،تهاّنیکو. 16

 شر ت چاپفانۀ خراسان. مشهد: ،تاریخ پيدایش مشروطيت ایران ؛(1991) حس محاّد هروی خراسانی،. 14

)نقمد و تحلیمل و  من زبان وطـن وویشـ  ،به اهتاام میالد عظیای ،«مقام بهار»(؛ 1914) ی الدّجالل هاایی،. 11

 .سف  تهران: ،بهار( چاپ نفست الشعراءگزیدۀ اشعار ملک

 مطالعات تاریخ معاصر. سۀمؤسّ تهران: ل،چاپ اوّ، زندگانی سياسی ناصرالملک(؛ 1946) رامی  یلفانی،. 13

 هاب: مجلّه
، (1) 3 دفتر ،نامة فرهنگستان ،«های ایرانی امبال و حک  عربی در شعر بهارریشه» ؛(1916) وحید پور،. سبزیان23

 .32-47صص 

مقـاالت و ، «ثیر قران در ادبیات فارسمی )اشمعار بهمار(مطالعۀ موردپژوهانه در تأ» ؛(1919) ------------. 21

 .122-32، صص (1) 42 دفتر ،هابررسی
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1َ يريةم  ر ةَالشرقَوالغر َ ََعرََ ق َوهب رَدراسةَتص

ی 2َص  ر َسي َو
َأستاذة مساعدة بآکادمییة العلوم اإلنسانیة واملطالعات الثقافیة

َصا لخَ 
 شددداهبة مثدددل املعاصدددرة،تالشددداعران فدددی  دددروف ملقدددد ترعدددر   املعاصدددر. يوالفارسددد العدددري :وهبدددار شددداعران  تدددادان فدددی ا دبدددنی يشدددوق

 والسدددج ، يت الثوریدددة ولّمدددل النفدددناضددد امل التحدددرر، ل اإلسدددتعماریة،الددددو  جماهبدددة ،يسدددتبداد السیاسدددحالدددة اا احلیددداة ي اإلسددد م،
ل القومیددة،تقاب  کدراسدة مقارنددة لشددعرلا تددّل علددی أّن بعددمل املضدامنی املشددرتکة   قرتابدداا تامدداا.اقرتبددا مد  اینددری  فکریدداا وأدبیداا الدلل  ف

هدل  املقالدة أن  لداول الکاتبدة ي فکرلدا. مشدرتکة بداردة ي جتلیدات يالعلم،العدالدة والفقدر هد احلریة، املرأة، احلرب، لغرب،االشرق و 
 احلدیث. العصر وهبار بکوهنا أسلوبا فکریا ي يشعر شوق وم بدراسة تصویریة يتق

 :هيإن النتائج احلاصلة 
 .الشاعری  یدلالفکریة  ءأحد املبادی يالف( املقاومة أمام هتّور املستعمری  ه

 شعرلا. وانب السلبیة واإلاجابیة لتقلید ا روبینی يقد أشار الشاعران إلی اجللب( 

ليلي ةالکل  تَ  هبار ،يتصویریة الشرق والغرب،شوق : دراسة مقارنة،ال  

                                                           
 21/6/1171 :لقبولتاریخ ا    18/2/1171 تاریخ الوصول:. 1
 saberehsiavashi@yahoo. com: العنوان اإللکرتونی للکاتب املسئول. 2



 

 

 


