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 بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و وطن در شعر حافظ ابراهیم و محمد تقی بهار
 زهرا فرید

 گروه عربی دانشگاه  الزهرات علمی عضو هیئ

 مریم میر صالحیان 

 ت علمی دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانیعضو هیئ

 :چکیده

-استگاه سیاسی و اجتماعی مشترک میدر حوزه ادبیات تطبیقی یکی از عوامل اشتراک ادبی میان شاعران ایرانی و عرب، داشتن خ

 . آوردت مختلف را فراهم میاز دو ادبیا باشد که زمینه مطالعه دو شاعر

ها و شرایط از جمله شاعران ایرانی و مصری هستند که تحت تأثیر جریان( م4336)و محمد تقی بهار( م4352)حافظ ابراهیم

سیاسی کشور خود همانند نفوذ استعمار وسلطه حاکمان مستبد و به دنبال آن پیدایش موج بیداری در کشور خود به  اجتماعی و

دوستی در روزگار هر دو شاعر گرایش به وحدت و ظلم ستیزی و وطنی جدید پرداختند که حاکی از تحوالت جامعه و مضامین شعر

 .رودهای شعری آنها به شمار میترین درون مایهستیزی از مهمعماربه طوری که مفاهیم خاصی چون وطن و است. است

سی مشترک بین حافظ ابراهیم های اجتماعی و سیاقی و با عنایت به زمینهیبات تطبیاز این رو این مقاله سعی دارد در چار چوب ادب

  .الشعرای بهار به مطالعه مفهوم آزادی و وطن از دیدگاه این دو شاعر بپردازدو ملک

 حافظ ابراهیم،  ملک الشعرای بهار، آزادی، وطن، استعمار ستیزی :هاکلیدواژه

 :مقدمه

ها گذاریها واثرپذیریاین اثردر جریان  .وفرهنگ دیگران است چه بیشتر فرهنگ خودیشناخت هر ه فواید ادبیات تطبیقیاز جمل

ز با مطالعه ادبیات تطبیقی سهم هر یک ا .ثر خواهد بودؤها متمدن ها وشود که در بهبود روابط انساننکات ارزشمندی آشکار می

 .شودمشخص میملتها در ادبیات جهانی 

کرده  امروزی پیداوسیله دانشمندان فرانسوی شکل هب م4323سال  از چه ریشه در گذشته دارد ولی ظاهرامقوله ادبیات تطبیقی اگر

 (3:4936،امین مقدسی.)است

 ،فکریهای در این مدّت با وجود نزدیکی جریان .گرددمییران به حدود شصت سال پیش بربررسی ادبیات تطبیقی در ا سابقه

زیاد نیست  عربی  آثار تطبیقی  ارائه شده در ادبیات فارسی و ،جغرافیایی یرانیان واعراب و همچنین همجواریاجتماعی ا ،سیاسی

 .گرددهای اخیر باز میهم  بیشتر به سال واین تعداد  کم

مچنین  نیاز به این گونه اقتصادی و ه حتی سیاسی و های فرهنگی وتأثیر آن در حوزه های تطبیقی وپژوهش به دلیل جایگاه

وطن در اشعار دو شاعر بزرگ حافظ ابراهیم  در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و ،عرب در حوزه ادبیات ایران و مطالعات

  .ایممحمدتقی بهار پرداخته و

ی  تقریبا در سیاس شرایط اجتماعی و زمانی و شاعران دوره معاصر ایران ومصر هستند و از نظر ملک الشعرای بهار وحافظ ابراهیم

در شعر این دو شاعر به عنوان دو مفهوم گسترش یافته در عصر معاصر بیشترین  مفهوم آزادی و وطن. اندیک دوره زندگی کرده

 .املی بین آنها باشدتع آنکه مراوده ور نوعی وحدت فکری میان آنهاست بیبررسی اشعار این دو شاعر بیانگ مطالعه و. انعکاس را دارد

معروف »و« احمد شوقی»های اخیر به بررسی تطبیقی میان بهار ودیگر شاعران عرب همانند مقاالتی که در سال ها واز جمله کتاب

دکتر »از « امیر الشعراء احمدشوقی الشعراء بهار وت تطبیقی با تکیه بر مقارنه ملکادبیا»پرداخته است، یکی کتاب « الرصافی

تحت عنوان  ایپردازد و دیگری مقالهدو شاعر می مشترک بین است که به بررسی مسائل اجتماعی« ابوالحسن امین المقدسی

در این مقاله اوّالً  به مفهوم آزادی که دوشادوش وطن در . «فاطمه داشن نیا ودکتر ناصر محسنی« »ر بهار ورصافیوطن در شع»

هیم اجتماعی مرتبط با آن نظیر جدای از مفا همچنین مفهوم وطن د بارز دارد اشاره نشده ودر شعر این دو شاعر نمو حرکت است و

 . غیره  مطرح شده است و فقر ،دین ،سوادیبی
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ترین خواهی آرمانیآزادی وآزادی مساوات میان همه مردم از دستاوردهای بزرگ اسالم است و گرچه آزادی به معنای برابری و

خصوص نیمه دوم قرن نوزدهم به هولیکن در قرون اخیر ب ،ها بوده استجوامع در طول دورانخواست نیروهای مترقی 

روشنفکران این  خصوص مسلمان  وهای شرقی بهورهای اروپایی، ملّتبا کش فریقاییخاطرپیوندهای اقتصادی کشورهای آسیایی وآ

لیل فقر به فکر اصالح مشکالت بر آمدند و اولین د شدند وهای خود ا مدرنیسم جدید غربی متوجه کاستیدر بر خورد ب ،جوامع

یگانه  نفوذ ب خواستار آزادی از سلطه و و ابع طبیعی دیدندبه یغما رفتن من نفوذ بیش از حد بیگانگان و وعقب ماندگی کشور خود را

در این .  ف این جوامع  گسترش یافتمختل ستعمار واستبداد در میان  قشرهایکن کردن اریشه آزادی و از این رو بحث برسر. شدند

در میان . بردگی رفتند با سالح شعر به جنگ اسارت و میان شاعران نیز به عنوان جلو داران جامعه خود با مردم همراه شدند و

به سرودن  منتقد اجتماعی، قسمت اعظم اشعار خود را  خواه ودو نیروی آزادی ،ملک الشعرای بهار شاعران این دوره حافظ ابراهیم و

آزادی زنان مورد توجه  و ،آزادی مطبوعات ،قلم آزادی بیان و ،مقوله آزادی به معنای استقالل سیاسی. اندبرای آزادی اختصاص داده

 . هر دو شاعر بوده است

نه به وطن به   (مانتر ناسیونالیس)در مورد تاریخ پیدایش مفهوم وطن نیز باید گفت با توجه به اعتقاد اسالم به جهان وطنی اسالمی 

در ایران بر اثر ( 96: 4931کدکنی.)زاییده قرون جدید است ن مفهوم در میان کشورهای اسالمیای ،مستقل معنای سرزمینی واحد و

به عنوان تعلق به سرزمین یا  بر پایه آن عشق به وطن شکل گرفت وحس همبستگی ملی در میان مردم  ،پیدایش نهضت مشروطه

م استقالل سیاسی  4322مصر تا سال . وطن دردوره معاصر مفهوم جدیدی به خود گرفت ،در مصر هم .د آمدکشوری واحد به وجو

توانست استقالل یابد « سعد زغلول»در این سال بود که مصر با رهبری  .آمدنی به شمار میجزئی از امپراطوری بزرگ عثما نداشت و

 (  93:4934،غالمرضا نجاتی).و صاحب حکومت مشروطه شود

با مفاهیم اجتماعی گره خورده است در  ملک الشعرای بهار  نمود بارزی دارد و و اعران این دوره مثل حافظ ابراهیموطن در شعر ش

غفلت در اجتماع  از  وطن ودین اشاره کرد که موضوع جهل و ،توان به عناوینی چون وطن وجهل، وطن و فقراعران میشعر این ش

اند که ریشه ر نگاهی نیز به وطن اسالمی داشتهاین دو شاع،در کنار وطن ملی .آیدهای شعری آنها به شمار میعن موضوبرجسته تری

 (25-21:همان.)تاثیر پذیرفته است« سید جمال الدین اسد آبادی»های آموزه های دینی دارد واز اندیشه در

 :یط زیر استاز منظر تطبیقی آنچه این دو شاعر را در کنار هم می نشاند شرا

اند با این تفاوت که  بهار در رجع واساسی آن زمان آشنایی داشتهبا کتب م اند وکی از حافظه خوبی برخوردار بودههر دو در کود-4

 ولی حافظ از چنین خانواده و( 4/3ج:4933بهار،).سامان یافته داشته است و مطالعات مستمر و ای تحصیل کرده زندگی کردههخانواد

 (4/22ج:م2115ابراهیم، ).مند نبوده استبهرهتربیتی 

 .اندپیشینه پر افتخار زندگی کرده هر دو در کشورهای اسالمی با سابقه و -9

از مسائل  ،مشکل زنان وسوء مدیریت ،عقب ماندگی ،فقر .هر دو شاعر تقریبا یکسان است معهاجتماعی جا مسائل سیاسی  و -1

بهار شاهد انقالب  حافظ شاهد استقالل مصر از عثمانی است و .برندعدالتی رنج میبی استبداد ومردم هر دو کشور از  .شایع است

 .مشروطه است

 .هر دو کشور مواجه با یک دشمن مشترک مثل انگلیس هستند -3

 :گویدخود حافظ می .تتبعیدهایی که بهار در این راه تحمل کرده بیشتر از حافظ اس ها والبتّه رنج ،هر دو شاعر سیاسی و مبارزند-6

 (63:همان)«تحملش را ندارم من از زندان می ترسم و»

 ،دوران کوتاه وزارت بهار در طول دوران زندگی حتّی در زمان نمایندگی مجلس و .روند مبارزات این دو شاعر مثل هم نیست-5

 . دور ماند از همراهی با جریانات اجتماعی تیدست از سرودن اشعار انقالبی نکشید ولی حافظ به خاطر سمتی که به دست آورد مدّ

با سنت شعر کهن  های شعری قدیم پایبند مانده وبه قالب اند وان فترت ادبی کشور خود ظهور کردههر دو شاعر بعد از دور-3

 .اندر باز گشت ادبیات به دوران طالیی خود شدهخواستا و (11:4931کدکنی، .)پرورش یافته اند

در شعرهای اجتماعی خود صرفا یک شاعر اجتماعی است ولی بهار حتی در اشعار اجتماعیش توجه زیادی به حافظ ابراهیم  -3

 .های آن داردزیبایی مظاهر طبیعت و
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 :حافظ ابراهیم تطبیق موضوعی شعر بهار و

 آزادی-4

وانقالب (4533بعد از )فرانسه آزادی به معنای امروزی حاصل انقالب کبیر  .شودآزادی در عصر معاصر دچار تحول میمفهوم  

مسعود »مثال منظور  .قبل از این دوره آزادی بیشتر به معنای آزادی شخصی بود .است(به بعد 4531از حدود )صنعتی انگلستان 

 (93:همان.)دیگر رهایی از زندان نای است نه چیز ،از آزادی« سعد سلمان

ارتباط با کشورهای غربی و آشنایی با  در میان قشر روشنفکر آن زمان و در ایران انقالب مشروطه که بر اثر پیدایش موج بیداری

حمله  مردم مصر نیز   بر اثر( 61:4943،کسروی).نحوه حکومت در آنها به وجود آمد، باعث  گسترش بحث بر سر آزادی و وطن شد

تأسیس مدارس  و «محمد علی باشا»گرایانه آشنا شدند همچنین اقدامات اصالح با روح تمدن جدید( 4533م)در سال « ناپلئون»

 شاگردش و« سید جمال الدین افغانی»فرهنگی افرادی مثل  های سیاسی وهمچنین فعالیت ادبی و های سیاسی وجدید و روزنامه

ی از پیامدهای این نهضت تالش روشنفکران  برا( 14:4935کدکنی،).باعث پیدایش نهضتی جدید در میان مردم شد« محمد عبده»

-ظلم پادشاهان عثمانی  و تالش .انسانی کشورشان بود بیگانگان بر منابع طبیعی و تسلط همه جانبه آزادی از استبداد و رهایی و

همچنین مصر را به  گرفت دلیل دیگری بود که مردم کشورهای عربی ون اعراب از سوی آنها صورت میهایی که در جهت ترکی کرد

گرچه مصر همچنان با دشمن خارجی  .به وقوع پیوست( 4322م)این هدف در سال  خواندی فرامییاسی از دولت عثماناستقالل س

 (93:4934،نجاتی).کردپنجه نرم می خود دست و

 :شودرد بحث ما به  چند قسمت تقسیم میمفهوم آزادی در شعر شاعران مو

 :آزادی به معنای  استقالل سیاسی -

ایران نیز گرچه رسما مستعمره  .یا نیمه استعماری داشتند آسیایی و آفریقایی یا حالت مستعمره واز قرن نوزدهم میالدی کشورهای 

اروپا نبود ولی حالت نیمه استعماری داشت لذا در میان روشنفکران ایران رسیدن به آزادی واستقالل از بند استعمار یک دغدغه 

 (3:4954،میر احمدی.)اساسی بود

 ،قلم ،حتی آنجا که از تجلیات مدنی واجتماعی آزادی  یعنی بیان[ در شعر شاعران عصر بیداری]ن خواهی قانو از این رو آزادی و»

 ( 146:4935،عظیمی)«.سخن می گویند بیشتر متوجه همین مفهوم بنیادی، یعنی استقالل ایران است... احزاب و

قب ماندگی جامعه را  ع وی یکی از دالیل  فقر و .خاصی داردالشعرای بهار مانند دیگر شاعران این عصر به مفهوم استقالل توجه ملک

های دشمن آگاه سهکند مردم را از دسیهای مختلف  سعی میداند به همین دلیل در مناسبتوابستگی به بیگانه می و عدم استقالل

 :کند تا اجنبی را مرهم درد هایش نداند وبه نیروی خود اتکا کند

 وخاک کرد    نه بیوراسب کیییرد نه افراسیاب کیردظلمی که انگلیس در این آب 

 از ظلم وجور تازی وتاتار درگذشت      ظلمی که انگلیس در این آب وخاک کرد

 (4/332ج:4933بهار،)                                                                       

 :یا

 ایران زمین دسیسه بازی کنند چند به ما دشمنان حیله طرازی کنند       چند به

 چند چو پیالن مست با ما بازی کنند        چند به ناموس ما دست درازی کنند 

 (4/213ج: همان)                                                                         

 :یا

 هم جواران را به ما انصاف کاری هست ؛ نیست    رو بکن کار دگر

 قوم مغرب را بر اهل شرق یاری هست؛  نیست    رو بجو یار دگر 

 (4/139ج:همان)                                                                  

 :وی در جای دیگرخواستار بیداری مردم واتحاد آنها در برابر بیگانه است چراکه ذلت مردم را در تفرقه می بیند

 ان غیرت به جاست      ایران مال شماست ایران مال شماستدست ببریدشان گرت

 (4/213ج: همان)                                                                
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میان  جنگ معتقد است این جنگ، او .داندهمه کشورهای مسلمان گسترده میبهار دام دشمن را نه تنها برای ایران  که برای 

 :بیندتنها راه نجات را در دعا کردن میوی .  هادولتمذاهب است نه 

 به کین اسالم باز خاسته برپا صلیب               خصم شمال وجنوب داده ندای مهیب

 دین محمیید یتیم کشور ایران غریب                "أمن یجیب"روح تمدن به لب آیه 

 (4/213ج: همان)                                                                                       

ی در شعر اجتماعی حافظ ابراهیم نیز بیشترین بسامد از آن آزادی به معنای استقالل است چراکه مصر در گذشته  از جمله کشورها

 .یافتن به استقالل، آرزوی مردم مصر  بودشد و دست تحت الحمایه بریطانیا محسوب می

سعد »در این شعر خطاب به  .کند که منتظر فرصتی برای شکار طعمه استبه عنوان کرکسی یاد میحافظ ابراهیم از اجنبی  

 :گویدهای او شکل گرفت میکه استقالل سیاسی مصر، با مجاهدت« زغلول

  یَصیدُه زُغلول النسرُ یَطمع أن یَصیدَ بأرضنا      سنُریه کیف

 کند اد که چگونه زغلول او را شکار میبه او نشان خواهیم د ،کرکس به شکار سرزمین ما طمع کرده است :ترجمه

 (4/441ج: م2115ابراهیم،)                                                                           

بیند که ثروت کشور در دست هم نشین آنها بوده است وقتی می نزدیک داشته واو که  همیشه با طبقه ضعیف جامعه برخورد 

 :خوردحال کشور تأسف می به فریاد اعتراض سر می دهد و ،شونداست و مردم روز به روز فقیرتر میاجنبی 

 بُیییقِییبٍ هلل مُیییرتییییهییرِ مُییرتَیییییییغیل   یواردُه        ییحیییلو میلَ ال تَییییی أریَ النیمت              

 الرَطِب جادت جُفونی لها باللُؤلؤِ   فقد غَدت مصرُ فی حالٍ إذا ذُکرت                     

  والقومُ فی مصر کاإلسفنجِ قد ظَفرت       بالماءِلم یَترکوا ضَرعاً لمُحتَلبِ                

مواظب اعمالشان نیستند شیرین نیست پس مصر به  ترسند وکه از خدا نمیات نیل برای کسانی بینم عایدهنگامی که می: ترجمه

دار هستند که بیگانگان ر مانند اسفنجی آبمردم در مص .باردشود به خاطر آن از چشمانم اشک میحالتی افتاده که اگر از آن یاد 

 (4/433ج :همان) .گذارندنمی چیزی ازآن برای دیگران باقی

امیدوار است مردم روزی علی رغم همه  های بیگانگان آشنا کند وها و پیمان شکنیمردم را با دسیسهاو نیز مثل بهار سعی دارد 

 :مشکالت حق خود را بگیرند و به استقالل برسند موانع و

 کَشَفنا عن نَوایاکم فلَستُم         وقد بَرِح الخَفاءُ مُحایِدینا

 منّا           لدی الجُلّی کِراماً صابرینا ستَجمعُ أمرَنا وتَرَون

 ایینیونأخُذ حقَّنا رَغمَ العَوادی         تُطیف بنا ورَغمَ القاسِط                                             

حقیقت آشکار شود  روزی را درخواهید یافت که. های شما باخبریم برای ما آشکار شده که شما طرفدار ما نیستیدما از نیت: ترجمه

 .   اند، حق خود را خواهیم گرفتان و ظالمانی که دور ما حلقه زدهما با وجود دشمن. صابر خواهید یافت شما ما را کریم و

 (2/514ج:همان)                                                                 

 : داندو  مردم را بازیچه دست  آنها می کندپا گذاشته اشاره میه دشمن زیر هایی  کحافظ نیز مثل بهار به عهدنامه

 حاحِ؟أصقد أنکَروا حقَّ الضَّعیف فهَل أتیَ           إنکارُ ذاک الحقِّ فی               

 ییاحِییّفییحِ التُّیوافیینَیودهم کیوُعییل   کم خَدَّرت أعصابَ مصیر نَوافحٌ                        

 ییداحِ ؟یوه بیلیفالً علَّییت طِیفتَعلَّیلَ المصیریُّ مُغتَبِیطاً بهیا                أرأی             

 احِییرِ رییذریَ بغییوتَأنَّقوا فی الخُلفِ حتّی أصبحت             أقوالُیهم تُ              

هایشان مانند آمده است؟چه بسیار بوی خوش وعده انجیل تورات وحق ضعیف را از بین بردند وآیا از بین بردن آن حق در : ترجمه

 .ها شدد مشغول بازی وسرگرمی به آن وعدهخورغبطه می[ غرب]صری در حالی که به بوی سیب باعث تسکین اعصاب مصر شد و م

هایشان بدون وزیدن باد از میان در خلف وعده اصرار کردند تا جایی که حرف .ای که او را به بازی وتماشا مشغول کنندمانند بچه

 (2/33ج:همان) .رفت

 :داندوزی را تالش ومقاومت خود مردم میحافظ تنها راه پیر
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 راصداتٍ                      کَحَلَتها األطماعُ فیکم بسُهدِ   أعیناً   فی الغَربِ   إنَّ             

 دِّییَعیٍ وکییرا وسَییرِ رثِّ العُییغی     امٍ                    ین وِئیییۀ میّیوها بجُنیییقییفات            

-به خواب نمی)ا سرمه بیداری کشیدهطمع در چشم آنه هایی است که دائما مشغول رصد کردنند وهمانا در غرب چشم: ترجمه

 (2/39ج: همان). س از این چشمان با سپری محکم از افتخار وسعی وتالش پرهیز کنیدپ(روند

یاقوم انجیل )بارت لذا نمایندگان انگلیس را با ع ،بیندستیز میان دو دین  یا دو تمدن میحافظ هم ستیز میان مصر وانگلیس را 

 :کندخطاب می( عیسی

 رآنییۀ القُیییّوأم  (                           عیسی)یا قومَ انجیلِ                            

 فالمُلکُ للدَّیّانِ داً                        ییقیدَهرَ حِیوا الیلیُقتیال تَ                         

که حکومت فقط از آن خداوند ( بر سر دنیا با هم جدل نکنید)ای مسیحیان و ای مسلمانان از روی کینه دنیا را از بین نبرید: ترجمه

 (2/59ج:همان)حاکم است 

بینیم که همواره  نگریم میوقتی که به کارنامه شعری بهار می .وحافظ در برابر استعمار استنکته قابل توجه در اینجا موضع بهار 

تنها . نوازداست که بر پشت دشمن استعمارگر میتازیانه بی امانی  -ن که نماینده مردم در مجلس بودحتی همان زما -شعر او 

ه تحت فشار حکومت، د دوران حکومت دیکتاتوری رضا شاه است ککنب به مدح پادشاهان مستبد باز میزمانی که بهار به اجبار ل

رئیس بخش م  که 4344او تا قبل از سال  .وخیز بیشتر استولی در شعر حافظ  افت( 4/3ج :4933،بهار. )سرایدقصاید مدحی می

ر کمتر بر گیتار نشستگی دیگزتا زمان با میهنی پر شور دارد ولی از این سال به بعد و شعرهای وطنی و ادبی دار الکتب مصر شود

 از وی یک انسان ترسو ساخته است و زنجیر خود اسیر کرده و انگار  امتیازات پست دولتی او را در غل و .نوازداش میشعر حماسی

 (43 :تاضیف، بی) .عواطفش در پس عقل  پنهان گشته است

ستعمارستیزی خود ا سراید و اوج حمیّت ملی ومی( م4316)دنشوایه بعد ار حادثه توان در مقایسه شعری کاین تفاوت موضع را می

 .گوید، مشاهده کردمختار بریطانیا در مدت خدمتش می شعری که خطاب به وزیر گذارد ورا به نمایش می

  :کنندتشبیه می  محکمه انگلیسی را به محکمه نرون   وی در شعر حادثه دنشوای 

 عادا؟(نیِرون)عادت أم عَهدِ ( فی       تیشِمَحکَمۀُ  التَ)لیتَ شِعری أتلکَ

 (2/24ج: همان) .دانستم که این دادگاه باز جویی است یا دوران نرون باز گشته استکاش می: ترحمه

 :گناه را باعث بیداری مردم ورسوایی اجنبی می داند وخواستار ادامه این مسیر استوخون ریخته شده بی

 حَییاۀً                   وأیقَظَ هاجِعَ القومِ الرُّقیودِقَتیلُ الشَّمسِ أورثَنَا 

 قد دام فینا                  یُطوِّق بالسَالسِلِ کییلَّ جِید( کُرُومراً)فلَیت 

 ییدِییهییولٍ شَیتیقیییودٍ ومَیییبمَجییل      آناً بعدَ آنٍ           ( مصر)ویُتحِف                                           

 ونُبعَثُ فی العَوالمِ من جدیدِ   ا                 ییّانَ عنیفینزِعَ هییذه األکیَلِن

در میان ما ( کرومر)حکومت ای کاش مدت . ملت خواب را بیدار کرد به ما زندگی بخشید و( افسر انگلیسی)کشته خورشید: ترجمه

شد ل میشهید تبدی ای از تازیانه خورده وو مصر لحظه به لحظه به موزه کشیدها را به غل و زنجیر میتمام گردن کشید وطول می

 (2/99ج: همان) .ها را از تن در آوریم و در دنیا دوباره برانگیخته شویمتا باعث شود که این لباس

        :     سرایدان اعالم حمایت انگلیس از مصر میوزیر مختار بریطانیا زم «مک ماهون»واین ابیات  رادر مورد

 ۀقَدِمتَ بالی                 قَصییدِ الحَمیدِ وبالرَّعای( مَکمَهونُ)أی                                

 یییۀمیییایییادۀ والحِیییِنَ السّیییالفرقَ ما               بَی( لمصرَ)َوضح أ                                 

 ایۀصها الوِیفتَعَهَّیییدوها بالصَّیییال                حِ وأحسِنوا ف                                 

 یۀلُ األقییوامِ غایَییییبیأنتُییم أَطبیاءُ الشُعییو                 بِ وأَن                                 

 ۀییکاییأضعَفُهُم نِ نُیحإن تَنصُروا المُستضعَفیی                  نَ فن                               

 ۀییییاییییهیی النَییوه إلیدارکیییییفتَ    أو تعمَیییلوا لصَالحِنیا                                               
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با قصد خوب و به نیت سرپرستی آمدی، برای مصر توضیح بده چه فرقی میان حکومت وحمایت هست؟ (  ماکماهون)ای : ترجمه

ما طبیبان ملتهایید ش. ات را به درستی انجام بدهرا اداره کنند پس تو هم جانشینی عهد کردند که با صالحیت این کشورقبل از تو 

یم توانیم کسی را اذیت کننمی)ترین آنها هستیممک به مستضعفین را دارید ما ضعیفاگر قصد ک .هاستترین هدفوهدفتان شریف

 . هایش را فراهم کنیدا پایان زمینهد به صالح ما کار کنید تخواهیواگر می.( و یا انتقام بگیریم

 (2/33ج:همان)

صریح وگزنده حافظ در زمان سرودن قصیده دنشوای شغل دولتی نداشته، ولی باز هم از زبان «  شوقی ضیف»باوجود اینکه به قول 

لود را برای مبارزه انتخاب آطنز زبان نرم و حافظ .استکنایی  زبان او در این قصیده هم نرم وگاهی دو پهلو و .بهار برخوردار نیست

کند و زمان است  که با انگلیس مدارا میبه قول شوقی ضیف این ضعف حافظ نیست بلکه ضعف جامعه روشنفکر مصر آن . کندمی

 (43:بی تا. ضیف)کندقادش را با احتیاط وترس  بیان میانت

 خُطُّوا من حِذارٍ خَندَقا و وابنُوا حَوالَی حوضِکم من یَقظَۀٍ          سُورا 

 خَبَأُوا لکم فی کلِّ حَرفٍ مَزلَقا       وزِنوا الکَالمَ وسَدِّدوه فإنهییییم                                             

 ف به الهَالکُ وحَلَّقاوامشُوا علی حَذَرٍ فإنَّ طیریقَکُم           وَعییرٌ أطا

ویید، محکم سخن بگ مواظب کالم خود باشید و و. در اطراف خود دیواری از هوشیاری بکشید وخندقی از پرهیز حفر کنید: ترجمه

ت که نابودی در مسیر شما بیابانی اس های پنهان کالم شمایند و با مراقبت حرکت کنید چرا که درچرا که آنها به دنبال لغزش

 (2/64ج: همان) .زنددور می کند ون حرکت میاطراف آ

نوجوانی  او  شود مربوط به نوع تربیت دوران کودکی وط که در زبان حافظ دیده مییا نوعی احتیا به نظر نگارنده شاید این ترس و

سرپرستش بوده،  از طرف داییش که تحقیر را چشیده و فقر و ،کودکی که یتیم بزرگ شده در طول دوران جوانیش طعم ترس. باشد

بعد از  حاال در مقطعی از زندگی دنیا به او روی خوش نشان داده  و(49-44:م4339محمدعویضه،) ،گرفته توبیخ قرار مورد تهدید و

زبان در کام  بعید نیست که این مسائل باعث شود مدتی ولو ظاهری دست از آرمانش بردارد و ،ها بیکاری درآمدی پیدا کردهسال

 . کشد

براین اساس درگیری نزدیک با ظلم شایع در جامعه . فی حافظ اعتقاد دارد که ظلم و بردگی در طبیعت جهان وجود دارداز طر

 :چندان سودی نحواهد بخشید

 الظُّلمُ  من طبعِ النظِّا            مِ فإن ظُلِمتَ فال تُمارُ

 اریییییه خِییس لیییوی ولیییلخِدمۀِالی          أقیخُلِقَ الضَعیفُ                                           

 (2/53ج:همان) .ای جز آن نداردفریده شده وچارهضعیف برای خدمت به قوی آ. ظلم در طبیعت نظام عالم است: ترجمه

دست )بردکار می هار در خطاب به بیگانه بهعباراتی که ب. پروا خالی استعبارات تند و بی به هر حال در شعر حافظ جای کلمات و 

 .شوددر شعر حافظ دیده نمی( ت به جاستببریدشان گرتان غیر

 آزادی واستبداد  -

بود این خود شاه بود تاقبل از عصر مشروطه  نظام پارلمانی در ایران حاکم ن. حکومت خود کامه است نقطه مقابل آزادی، استبداد و

که زبان به  و هرکس ،شدو خوشگذرانی شاهان می ثروت مردم صرف امور دربار بخش اعظم. کرداجرا می گرفت وکه تصمیم می

جود خود را در این جاست که درشت خفتان شاعرانی مثل بهار که بند بند و .شدشکنجه می انتقاد می گشود به زندان می افتاد و

بینند وآرزوی ی برای آزادی خواهان واقعی میقفسکشور را  ،دهندنوای مرغ سحری سر می ،دهند فرسوده شدهراه آزادی و وطن می

 : پرواز دارند

 میرغ سحر ناله سیر کین              داغ مییرا تازه تر کن                                            

 برشکن وزیر وزبر کین زآه شیرر بیار این قفیس را                                                       

 نغمه آزادی نوع بشر سرا  بلبل پربسته زکنج قفس در آ                                                    

 پر شرر کیییین     وز نفسی عرصه این خاک توده را                                            

 آشیانم داده بر باد       ظلم ظالم جور صیاد                                                         
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 ای خدا ای فلک ای طبیعت               شام تاریک مارا سحر کن                                    

 (2/4462ج:4933بهار،)                                                                                          

غوغا به پیش »: وقتی گوش شنوایی برای شنیدن نمی یابند با کوه حرف می زنند وبه شنیدن بازگشت صدای خود راضی هستند که

 :«کر نکند دانا

 ای دیو سپید پای در بند              ای قله گیتی ای دماوند                                    

 برژرف دهانت سخت بندی                 بربسته سپهر زال پر فند                                  

 من بند دهانت برگشایم                ور بگشایند بندم از بند                                     

 (4/233:همان)                                                                             

 :ها زبان که قلم را نیز در اسارت می بیندبهار نه تن

 امروز چنان شدم که بر کاغذ             آزاد نهاد خامه نتوانم                               

 (4/262ج: همان)                                                                         

رفداران سلطنت محمد علی شاه است و وی را مدافع آرمان ملت در جهت رسیدن به نظام با وجود اینکه بهار در ابتدا از جمله ط

ه آزادی شاه را الیق مدح ناامید از رسیدن ب ،آغاز دوره استبداد صغیر مشروطه می داند ولی  بعد از به توپ بسته شدن مجلس و

 :داندخود نمی

 کار ایران با خداست     ت   با شه ایران زآزادی سخن گفتن خطاس                   

 (4/421ج:همان)                                                                    

 :کندواو را به برقراری عدالت دعوت می

 پادشیاها زاستبیداد چه داری مقصییود           که ایین کار جییز ادبار ندارد مشیهییود

 سجود          شرف مرد به جود است وکرامت به سجود جود کن بر ره مشروطه گردی م

 (4/441ج:همان)                                                                                                     

مجلس توجه خاص داشته تشکیل  لذا به مسئله مشروطه و ؛اندانات سیاسی جامعه خود همراه بودهشاعران عصرمشروطه چون با جری

ملی امکان  استقالل  از نظر آنها بدون وجود قانون و حکومت قانون بدون وجود مجلس رسیدن به آزادی و نابودی استبداد و .اند

 (146: 4935عظیمی،)پذیر نیست

 عمری به هوای وصلت ای قانون           از چرخ برین گذشت افغانم

 در عرصیه گیییر ودار آزادی              فرسود به تن درشت خفتانم                                            

 (4/264،ج4933بهار،)                                                                                                         

 :یا

 کنند اهریمن راجز مجلس ملی نزنید بیخ ستبیداد          افریشتگان قهر 

 بی نیروی قانون نرود کاری از پیش      جز بر سر آهن نتوان برد ترن را                                    

 (4/231ج: همان)                                                                                                             

 .شمردهار برتوان این سه را از مبانی فکری بون در شعر بهار به حدی است که میآزادی وقان ،هم تنیدگی استقالل توان گفت درمی

نی را مورد هیچ گاه پادشاهان عثما .اش داردخصوص در دوران کار حکومتیای که بهبا توجه به روحیه محافظه کارانه حافظ ابراهیم

ولی او  .در اشعارش بیشتر به استعمار توجه دارد تا استبداد او. جنبییا ا ه او یا مردم هستند ونقطه توج .هدانتقاد صریح قرار نمی

 .نیز مثل بهار متوجه بی عدالتی وظلم حاکم بر جامعه هست

 :گویداسارت بیان می وی در باب خفقان حاکم  و 

 فإنَّ النَفسَ لم تَطِب  اذا نَطَقتُ فقاعُ السِّجنِ مُتَّکَأٌ               وإن سکَتَّ        
 (2/443ج:م2115ابراهیم،) .آورداگر بگویم که کنج زندان جایگاهم است واگر ساکت باشم دلم تاب نمی: ترجمه

 :گویدمی(م4313)ها در سالر مورد محدود کردن آزادی روزنامهیا د       
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 الرعِّیۀِ مُطلَقافَتَقیَّدت فیه الصّحافۀ عَنوَۀً               ومشی الهَوَی بین 

 (2/33ج:همان) .هوس در میان مردم آزادانه در حرکت است هوا و ،نگاری ذلیالنه محدود شدروزنامه و روزنامه :ترجمه

 :گویدخواهانه به  اسلوبی طنزآلود میفریادهای آزادی سرکوب صداها و انتقاد از حافظ در

 تَصخَبوا فهَالکُ الشَّعبِ فی الصَّخَبِإن قام منّا مُنادٍ قال قائِلُهم            ال 

 أو نابَنَا حادثٌ نَرجو إزالتَه             قیال اسیتَیکییینیوا وخییلَّییوا سَییورَۀَ الغَیییضَیبِ                  

ه دچار شویم ک ایر فریاد کشیدن است و اگر به حادثهگویند فریاد نکشید که هالک ملت داگر یکی از ما فریاد بکشد می: مهترج

 (4/256ج:همان) .گویند آرام باشید و از عصبانیت دوری کنیدبخواهیم آن را از بین ببریم می

مدحت »توسط آزادی خواه ترک  در ترکیه تنظیم قانون اساسی خصوصهنظام پارلمانی آنها ب های دیگر وحافظ به انقالب کشور

( فی عید الدستور العثمانی)حتی قصیده مستقلی   توجه خاصی دارد و شد (م4313)سالکه منجر به انقالب ترکان جوان در «پاشا

 .در مورد آن سروده است

 :دانداه ترکیه را راویان دوباره آن میخومردان آزادی« بشار»ا تکرار شعر او ب

 إذا المَلِکُ الجَبّارُ صَعَّر خدَّه          مَشینا الیه بالسّیوفِ نُعاتبُه

 (2/13ج:همان) .دهیمرویم و او را مورد سرزنش قرار میترش کند ما با شمشیر به سویش می ستمگر رویاگر پادشاه : ترجمه

 :داندشکیل مجلس و تنظیم قانون اساسی میاو نیز مثل بهار آزادی از بند استبداد را در ت

  مَضی عهدُ اإلستبدادِ واندّکَ صَرحُه      و ولّت أفاعیه وماتت عقاربُه

 (2/39همان،ج). مردند هایش گذشتند وعقرب ها وکاخش تکه تکه شد و افعی استبداد سپری شد وعهد : ترجمه

 :های دیگر از جمله ایران داردمدار را برای مصر و کشورام قانونآرزوی برقراری نظ و

 أهالً بحاسِرۀِ اللِّثامِ ومَن إذا             سَفَرت عنا لجَمالِها القَمَرانِ

 خَطَرت بمصرَ وأشرَقت       فی یومِ أسعُدِها علی طُهرانِیا َلیتها 

منظور حکومت قانونی ) ماه برای ما درخشان شد کسی که به خاطر زیباییش خورشید و خوش آمد کنار زننده نقاب و :ترجمه

 (4/13همان،ج) .در روز بهتری در طهران بدرخشد ای کاش روزی برسد که به مصر برسد و(است

وار است که در سال آینده مصر به حکومت مشروطه دست یابد چراکه مشروطه را باعث سامان یافتن اوضاع کشور امید حافظ ابراهیم

 :داندمی

 ولقد ظَفِر األتراکُ عَدالً بسُؤ لِهم            ونحن علی اآلثارِ ال شکَّ نَظفَرُ

 مُ الجدیدُ مقدّرُهُمُ لهم العامُ القدیییییمُ مُقییدّرٌ           ونحییین لنا العا

آنها تقدریشان در سال  .رسیمزی میشک  به دنبال آنها به پیروبه خواستشان رسیدند و ما نیز بی ها به خاطر عدالتترک: ترجمه

 (4/13،جهمان) .ما در سال جدید پیش بود و

 فمیییا فی حَیاتِها أبدا قِوامُ (           مصرا)وإن لییم یُدرک الدُّستُورُ 

 (35،ص2،جهمان) .اگر مصر به قانو ن دست نیابد اصال در زنذگی قوامی نخواهد داشت :ترجمه

حافظ که آرزوی چنین روزی را  .شودکند و قانون اساسی جدید نوشته میسیاسی دست پیدا می مصر به استقالل (م4322)در سال

قانون، کوتاه  که باعث برقراری عدالت و کندتعبیر می «حکومت شورا»از آن به   پردازد وداشته به مدح حکومت پارلمانی می در سر

 :    شوددن دست اجانب وحکومت هوی وهوس میش

 الفَصلُ للشُوری وتلک هی التی                تَزَع الهوَیَ وتَرُدَ کلَّ جِماح

 .شتابزدگی دور گردد و سرکشی های فردی کنار رود وشود خواستهشوراست و این شوراست  که باعث میفصل الخطاب : ترجمه

 (2/412همان،ج)

کند که از خواب طوالنی اب کهف تشبیه میشود حافظ مردم ایران را به اصحم که ایران صاحب حکومت مشروطه می4313در سال 

 :داندند وآنها را شایسته این کرامت میابرخاسته

 أتَییت            علیهم کأهلِ الکَهفِ فی النومِ أعصُرُففییه أفیاقَ النیائِییمییون وقیید                           
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 سَییالمٌ عییلیییکم أُمّیییۀَ الفُیییرسِ إنَّییکیم            خَیلیقون أن تَیحیییَوا کیییراماً  وتَییفخَیییروا               

 ییییریییقُ دِمییییاءَ المُیییصیلیحیییینَ ویَیییهییییدِرُ        السَّالم فإنّه         (الشاهَ)وال أقرِئ                                    

 ای مردم ایران شما شایسته زندگی با کرامت و. ها مانند اصحاب کهف در خواب بودند بیدار شدنددر ایران خفتگانی که سال :ترجمه

  . مباح دانسته است به زمین ریخته و های اصالح طلبان راچرا که او خون. کنممن به شاه سالم نمی .با افتخار هستید

 (2/93ج:همان)

دانند که در کالبد مرده ای میکنند و آن را  روح تازهمی حکومت مشروطه یا همان شورا نگاه بهار وچه حافظ با دیدی یکسان بهچه 

 :ملّت دمیده است

 نام آزادی بلند آوازه شد               حمد یزدان جان ملّت تازه شد

 (4/413ج:4933بهار،)                                                                                        

 روحٌ جدیدۀٌ              مُبارَکۀً من غَیرۀٍ تَتَسَعّرُ( مصرَ)وفیه سَرَت فی                             

 (2/14ج:م2115ابراهیم،) .گیردریشه میکه از غیرت مبارکی جریان یافته  در مصر روح جدید و: ترجمه

عبرت گرفتن از پادشاه  شاه ایران را دعوت به عید دستور عثمانی توجه داشته وحوادث آن را تعقیب کرده و بهار نیز مانند حافظ به

 :کندعثمانی می

 ریشخند بر ملت خویشتنسبلت نمایند از ره     خوش باشد از این شاه گیرند پند شاهان پیمان شکن        

 تر است از حیله شهریار مکر وفن کردگارمکر فن               کافزون  حیله وچند بی و در چون  بر مردم  بندند 

 (4/496ج:4933بهار، )                                                                                                      

از جریانات سیاسی واجتماعی مصر  سخنی به میان نیاورده  ،بهار  برخالف حافظ که توجهی خاص به مشروطه ایران داشتهولی 

 .است

رانند رس از حکومت بدون پادشاه سخن نمیمسأله ای که این جا قابل بررسی است این است که شاعران این دوره چه  عرب وچه  فا

 .یک حکومت مقتدر مرکزی هستند همان مشروطه زیر نفوذ یک پادشاه ویا فرمانروای قوی  و بلکه همه معتقد به حکومت شورا یا

ناپذیری آنها طر ابهت این پادشاهان و توهم شکستیا به خا له به خاطر محدود بودن دید روشنفکران این جوامع وشاید این مسئ

 .باشد

 : آزادی زنان -

بهار  .عربی در عصر معاصر است به کاروان تمدن جدید مضامین کلی شعر فارسی و تالش برای رسیدن مساله زن وآزادی دختران و

موضع بهار در مورد حجاب افراطی تر از حافظ  .علم آموزی وجایگاه اجتماعی زن توجه داشته اند،وحافظ ابراهیم  نیز به حجاب

زنان می کند ولی عفت وحیارا نیز برای زن او بی حجابی را باعث پیشرفت زن می داند وآشکارا دعوت به برداشتن حجاب .است

 : ودختر شرقی ضروری می داند

 زنانی که به جهل در حجابند            زآداب هنر بهره نیابند

 فرو خوان کتاب را             برافکن حجاب را

 از این بیشتر به گل مپوش آفتاب را 

 (2/4453ج:همان)                                                               

 حجاب شرم وعفت بیشتر کن             کنون کازاد ره پیمایی ای زن

 (4/319ج:همان)                                                                  

 : کندنمیحجابی  تشویق به طور علنی به بی گیرد واه تعادل پیش میمورد این مسئله رولی حافظ ابراهیم در 

 دَعُوا النِّساءَ سَوافِراً              بین الرِّجال یَجُلنَ فی اآلفاقِ  أنا ال أقوُلُ       

 فی الحَجبِ والتَضییقِ واإلرهاقِ     وا           ییفییییسرم أن تُییوکییلّا وال أدعُییک

  اقِیلیدِ واإلطیییقیییرُ فی التیییَالشّیف    فتوسَّطوا فی الحالتیَنِ وأنصَفوا                           
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که در حجاب و فشار و گویم نمی طور نیست وها و میان مردان رها کنید نه اینحجاب در خیابانگویم که زنان را بیمن نمی: ترجمه

 .هم در آزادی زیاد است انصاف داشته باشید که شر هم در اسارت و یانه را بروید وروی کنید بلکه راه مشکنجه زیاده

 (4/232ج:م2115ابراهیم،)

 : سوادی رنج می بردبی زن در اجتماع هردو شاعر تقریبا حال یکسانی دارد واز اسارت و

 (2/4453ج:4933بهار)مدامش کار چه شد عزیزان که حال نسوان بود بدین سان زار        سیاهکاری وجهل وخواری بود 

 یقولوُن نِصفُ النّاسِ فی الشَرقِ عاطِلٌ          نساءٌ قَضین العُمرَ فی الحُجُرات             

 (4/232ج:م2115ابراهیم،) .اندها گذراندها زنانی هستند که عمر را در خانهگویند که نصف مردم در شرق بیکارند اینهمی: ترجمه

 :گویدم فراگیری علوم توسط زنان نیز میزوبهاردر مورد ل 

 که در این دوره واالیی ای زن      سوی علم وهنر بشتاب وکن شکر                    

 به جهل ازاین فزونتر پایی ای زن           دریغا گرتو بااین هوش وادراک                    

 (4/319ج:4933بهار،)                                                                    

 ربّوا البّناتَ علی الفَضیلۀِإنَّها              فی الموقِفینَ لهن خُیرُ وِثاقِ                       

 (4/239ج: م2115ابراهیم،) .دنیا وآخرت استپشتوانه برای آنها در  را با فضیلت بپرورانید که بهتریندختران : ترجمه

 :دانندران با فرهنگ میهر دو شاعر رمز  پاکی نسل آینده را منوط به تربیت ماد

 که مام مردم فردایی ای زن       به کار علم وعفت کوش امروز                            

 (4/319ج:4933بهار،)                                                                                        

 األمُ مَدرسَۀٌ إذا أعدَدتَها                أعدَدتَ شَعباً طیِّبَ األعراقِ                             

 (4/232ج:م2115ابراهیم،). ایده کنی ملتی پاک نژاد آماده کردهآما ای است که اگر آن رامادر مدرسه :ترجمه

 .ای که قابل ذکر است این است که انگار در جامعه بهار حضور اجتماعی زنان به عنوان یک آرزو مطرح بوده تا واقعیتاینجا نکته در

توان از آن به عنوان مصر که می 4343ش زنان در انقالب نق  .تر بوده استولی در جامعه حافظ ابراهیم نقش اجتماعی زنان  پررنگ

 :بارز است ،جهت رسیدن به استقالل یاد کرد جرقه اولیه تالش مردم

 کنتنَّ قُدوۀً             لناحین سالَ الموتُ بالمُهُجاتِ  وفی السَّنۀ السُّوداءِ                           

 اتِ ییمیِصیتَیعییانِ مُیمییاإلیینَّ بیینتُییوک       وقَفتُنَّ فی وجهِ الخَمیسِ مُدجَّجا                               

ای زنان در سال سیاه  برای ما الگو بودید زمانی که مرگ جانها را می گرفت شما در صورت سپاه سرتا پا مسلح ایستادید در :ترجمه

 (4/492ج:همان) .حالی که به ایمان چنگ زده بودید

سیدن به جایگاه اجتماعی را ر ر رشد ومسی از اینجا شاید بتوان نتیجه گرفت که پیشرفت زن مصری جلوتر از زن ایرانی بوده و

 .تر پیموده استسریع

 وطن ملی -1

 وطن وجهل -

گاهی بیسوادی گاهی فقر وگاهی بیکاری وفساد اخالقی از . بررسی مفهوم وطن بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی ممکن نیست

-بی ،نادانی زیستند جهل وا در آن میشاعران م ای کهدر دوره .شوداست که یک جامعه بدان گرفتار می موانعی جمله مسائل و

منتقد  عنوان دو مصلح وبهار به حافظ و .ترین مسائل و معضالت اجتماعی بوده استخرافات غالب خبری وبی سوادی، غفلت و

ماندگی میهن  جهل  را باعث عقب سوادی وبی از این رو که توجه نبوده ومخرب در کشور خود بی اجتماعی به این جریان منفی و

 : اندبه  بررسی این موضوع اختصاص دادهبخش وسیعی از اشعار اجتماعی خود را ؛ لذا دانستندتسلط بیگانه بر آن می خود و

 :گویدگونه سخن میاین ،گذاردر عباراتی شاید ناآشنا در زبان شعر ولی تأثیر پروا وبی طور صریح وبهار در ذم جهل جامعه خود به

 خرخری زامروز تا فردای محشر زنده باد    ت تهران محشر خر زنده باد     محشر خر گش

 دولت زشت وضعیف وزرد پیکر زنده باد            مردم دانای سالم مرده اند وانییدر عوض       

 (4/263ج:4933بهار،)                                                                                                        
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 :داندقرآن می بهار انسان جاهل را دشمن دین و

 این عامیان که در نظر ما مصورند                 هر روز دام کینه به ما  بر بگسترند               

 ما پاسدار دین وکتاب پییمبرییم                 اینان عدوی دین وکتاب پیییمبیرند                

 (4/243ج:همان)                                                                                 

 :از جمله آمال بهار  بیداری مردم است او از بی خبری مردم به تنگ آمده

 گر روی زمین را همگی آب بگیرد ای مردم هوشیار       دانم که شما را همگی خواب بگیرد ای مردم بیکار 

 (4/291ج: همان)                                                                                    

د بهار از دانناسالم می آن را مخالف شرع و ا تجدد درستیزند وشایع افرادی است که ب عضالت اجتماعی دوران بهار خرافاتاز جمله م

قادات خرافی آنها را اعت و نالداند سخت میاساس چسبیدهعقاید بی فکری بهکوته سوادی وفراد  نادان که اکثرا از روی بیدست این ا

 :گیردبه تمسخر می

 سوزد به پشت میز جهنم روان اودولتی                   ادارات  کار  کرد که    کس   وآن 

 آتش فتد به دفتر کلک وبنان او            وآن کس که روزنامه نویس است وچیز فهم    

 (4/411ج:همان)                                                                                       

 :داندرا به دور از تعصبات جاهالنه می مومن واقعی تعصبات بی اساس و او اسالم را عاری از خرافات و

 دین را مکن آلوده تعصب               کاسالم از آالیش است عاری

 (4/432ج:همان)                                                                                        

 :داندخردورزی می گرایی وعقل ادب و گرویدن به علم وخبری را بی های  حل مشکل غفلت ووی یکی از راه

 پیرایه علم و ادب ،سرمایه عقل وخرد      دو چیز افزونی دهد بر مردم افزون طلب

 (4/919ج:همان)                                                                                        

هو مصر تتحدث عن )آید کسی که صدای ملت خویش به شمار میبه عنوان  پرچمدار شعر وطنی وحافظ ابراهیم نیز به عنوان 

تفاوت نیست وهر چه که در برابر هیچ موضوعی بی .، بیشترین توجه خود را معطوف مسائل اجتماعی زمانه خود کرده است(نفسها

-ی و کمالروح بیدار کند وبلی و غفلت مردم را گوشزد میی و تنسست ان تنداو با زب. دل ملت را به درد بیاورد درد او هم هست

نادانی از  جهل و ،عقب ماندگی علمی .مسائل اجتماعی موجود در جامعه حافظ نیز مانند بهار است .داردجویی را در آنها زنده می

 :را بدانند «محمد عبده»ادب مردانی مثل حافظ  آرزو دارد که مردم مصر قدر فضل و .معضالت هر دو جامعه است

 لیتَ مصراً کغَیرِها تَعرِفُ الفَض          لَ لیذی الفَضلِ  من ذوی األلبابِ

 (4/23ج: م2115ابراهیم،) .ای کاش مردم مصر مانند دیگر جاها قدر فضل صاحبان فضل از دسته اهل فکر را بدانند: ترجمه

 :داندی سوادی آنها میاندگی وبتنگی معیشت مردم را دلیل عقب م«  سعد زغلول»یا خطاب به

 تاماً تُؤمِّل فیک سَعدا          یأی(بمصرَ)إنَّ( سعدُ)یا                                                  

  دّاییالِ سییییقُ الحیییییض        قد قام بینهم وبینَ العِلمِ                                                   

 (4/261ج: همان. )در مصر یتیمانی هستند که به تو امید دارند و فقر بین آنها وکسب علم را فاصله انداخته استای سعد : ترجمه

 :گویدمی« محمدعبده»مند است وخطاب به  او هم مثل بهار از خرافات مردم کشورش گله

 م بِدَعاً عنها الشَریعۀُ تَعزِفُله          أبدَعوا           القوُمَ   أری    إنّی   الهُدی   إمامَ         

 م                  فقامُوا إلی تلک القبورِ وطَوَّفواییهیاتَین حَیییییتیییورِ المیّیبیی قٌیرأوا ف        

 فیییییَکّیۀِ عُیّییلییاهیم الجییَنیلی صییع         م          یهیینَ کأنّیییییمییها جاثِییلییییوا عییوباتُ       
مردگان به دنبال در قبور  اند که شرع از آنها کراهت دارد،هایی گذاشتهبینم که بدعتای پیشوای هدایت من مردمی را می :ترجمه

های زنند که انگار بر بتچنان کنار این قبرها زانو می دند،گربه دور آنها می روند وبه سوی آن قبرها می. گردندزندگی خودشان می

 (4/22ج: همان) .اندجاهلیت زانو زده

 :داندرکود  می ماندگی ونادانی و تشتت آراء را دلیل عقب و جهل و
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 فَوضی                       وجهلُ الشَعبِ والفَوضَی لِزامُ إنّ األمرَ  أبا الفلّاحِ                   

 امُیمیییه التَّیبُیقیِیییعییصَ یَییقیأنّ النَیب         فأسعِدنا بنَشرِ العِلمِ واعلَم                                  

 زامُییتیلمَ اعییر ِالعییإذا لم ینَیص       ولیسَ العلمُ یَمسِکُنا وحیدًا                                  

نشر علم  پس ما را با .آشفتگی حتما در کنار هم است مرج است و جهل مردم و ای پدر کشاورزان در کارها هرج و :ترجمه

تواند ما را حفظ کند مگر این که عزم و اراده به آن و علم به تنهایی نمی خوشبخت کن و بدان که به دنبال هر نقصی تکاملی است

 (2/36ج: همان). کمک کند

 : تالش و وخواستار بیداری مردم است که آن به دست نمی آید مگر با اتحاد

 سنَموتُ أو نَحیا ونحنُ کِراما    إنّا جمَعنا للجهادِ صفوفَنا            

 ییوانیرِ تَییییغیم بیورَکیذُوا أمیوخ      ریمُ تماسَکوا       کأیّها الشَعبُ ال

ای ملت کریم پشت کار داشته باشید  .کنیمه زنده بمانیم با کرامت زندگی میهمانا ما برای جهاد جمع شدیم چه بمیریم وچ: ترجمه

 (13/ 4ج:همان) .دست بگیرید هامورتان را بدون سستی ب و

باعث او معتقد است علم بدون اخالق  .داندرا گرویدن به  علم واخالق را می حافظ هم مثل بهار راه حل نجات از بند جهل وتعصب

 :گرا شودظاهر شود جامعه سطحی وشود و اخالق بدون علم نیز باعث میقربانی شدن در پای شهوات می

 العِلم واألخالقِ                فالعلمُ وَحده لیس یُجدیوارفَعوا دولتی فی 

 (2/39ج:همان) .دهدهایی جواب نمیحکومتی بر پایه علم واخلالق بنا کنید که علم به تن: ترجمه

 

 :      کنندو توجه به پیشرفت کشورهای شرقی میآوری غرب فن هر دوشاعر جوانان کشور خود را دعوت به کسب دانش و

 آخر ای ایرانی تا به کی نادانی تا چند سر گردانی      براروپا بنگر شور و غوغا بنگر                 

 کز مژگان خون رانی  

 (2/4451ج:4933بهار،)                                                                              

 در ملت آرین   امید که جنبش کند این خون کیانی          

 گیرند ز سر مرد صفت تازه جوانی                چون مردم ژرمن 

 (4/293ج:همان)                                                                         

 فهُبّوا من مَراقدِکم                    فإنّ الوقتَ من ذَهبِ                                

 جازت دارۀَ الشُّهُبِ( نِ              الیابا      )فهذِی أمَّۀ                              

 بِییَنیییۀِ العِییا بابنَینییمیوهِ    فهامت بالعُال شَغَفاً                                            

از شهاب ها گذشته است و از صمیم قلب دوستدار بزرگی است  از قبرهایتان  به پاخیزید که وقت از طالست این ملت ژاپن: ترجمه

 (442و2/444ج :م2115ابراهیم، ) .در حالی که ما دوستدار شرابیم

 :یا

 وانظُر إلی الغربیّ کیف سَمَت به                 بینَ الشُعوبِ طَلیعۀَ الکدّاحِ

 احِیحیاک صِیاتٍ هنیّیینیإال ب    ی               ینیربِ المُیییوالغَینُیت بیییلَغییَواهلل ماب                          

های درست به تبه خدا قسم غربیان تنها به واسطه نیّ ها باال برد،ربی که چطور تالش او را میان ملتنگاه کن به غ: ترجمه

 (2/419ج :همان) .اندآرزوهایشان رسیده

-زدگی را هم نمیهستند ولی غربعلوم غرب برای اصالح کشور خود  از صنعت وپذیری اینکه هر دو شاعر معتقد به الگو با وجود

 :دانددست رفتن منابع ملّی کشور خود میرا باعث از  زدگی اوشاه غرب« مظفّر الدین»ار در هجو به .پسندند

 آوازه شهر فرنیگشاه را مجذوب کرد           های رنگ رنگاز فرنگ آمد به ایران طرفه                     

 خواست تا ایران شود همچون فرنگستان قشنگ          زی فرنگستان سه کرت شاه ایران راند خنگ                  

 شد خریداری از آن اندکیی تیوپ وتفنییگ          درنگهای بیزان سبب کرد از اجانب قرض                    
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 وان همه وام گران بر دوش اییران بیار شیید          بیار شیدهای شه و درمابقی صیرف هیوس                 

 (4/34ج :4933بهار، )                                                                                  

 :داندزدگی را عیب ملت میغرب حافظ نیز بر همین عقیده است و

 ا                         بُغضُها األهلَ وحُبُّ الغُرَباییدِهیییاعیتَّ فی سییفَ دیۀ قیّأم                 

  ایییبییوسِ الرُتَیییفییالنُیدّی بیییفیوتُ  تَعشَقُ األلقابَ فی غَیرِ العُال                              

های این امت عاشق لقب .از بین رفتن اتحادش شداش نسبت به غریبه باعث عالقه امتی که دشمنی اش نسبت به هموطن و:ترجمه

 (2/5ج:م2115ابراهیم، ) .کندمقام می خود را فدای رتبه و بدون دلیل است و

 یَمشی لک الغربُ مُستَرفِدا أتُودعُ فیک کُنوزُ العُلومِ                        و

 (4/264ج :همان) ها استفاده کند؟این عطیه نهاده شده، غرب باید ازهای علم در تو آیا در حالی که گنج: ترجمه

 عقب ماندگی واسارت فکری را تأسی به افتخارات پیشینیان وعبرت گرفتن از آنها هم حافظ وهم بهار راه حل دیگر نجات از جهل و

نهاست ولی آینده ایشان از آن آ های افتخارآمیزکه گذشتهبینند در حالیاندگی میای از جهل وعقب مدانند آنها مردم را در هالهمی

. توان امروز را با انرژی بیشتری ساختفرهنگی دوران باستان می آنها معتقدند از طریق آشنایی با دستاورهای علمی و .چنین نیست

مطالعات آشنایی بهار با گذشته پر افتخار ایران به . شودات قوی تر از حافظ وارد میدان میاطالع در این زمینه بهار با دیدی بازتر و

اجتماعی روز بارها تاریخ  های گوناگون سیلسی وبعد از اسالم بر می گردد او برای طرح موضوع گسترده او نسبت به تاریخ قبل و

به تأمّل در تاریخ  ان را که اکثراً  پادشاهان هستندمخاطب دهد وختصار مدخل بحث اصلی خود قرار میایران را به تفصیل یا به ا

 (152: 4935عظیمی،. )خواندعبرت گرفتن از آن فرا می ایران و

ای از زندگی به یادگیری زبان پهلوی ایران به حدی است که وی در برهه در اینجا الزم است بگوییم توجه بهار به گذشته باستانی

ای که به زبان در قصیده دارد و ولی حافظ گرچه به تاریخ باستانی مصر نظر. پرداخت و متونی را نیز از پهلوی به فارسی ترجمه کرد

 کند ولی هیچ گاه مانند بهار به کاوش در تاریخ گذشته ومیدستاوردهای علمی قدیم اشاره  سراید به بعضی از افتخارات ومصر می

 .پردازدبیان تاریخ پادشاهان نمی

چراکه وی در دوران جوانی به خاطر کم  .دحافظ ابراهیم نسبت به گذشته باستانی مصر باش ید علت این مسأله  اطالعات محدودشا

ه شاید دلیل دیگر این مسأل( 22-43:م2115،حافظ).دائما تغییر شغل داده است و تحصیالت مستمری نداشته و مطالعات ،حوصلگی

به عنوان گرایی و احساس هویت ملی در  مردم مصر  به دلیل وابستگی به دولت عثمانی این باشد که هنوز در این دوران روح قومی

از این رو می بینیم که حافظ بیشتر از این که به بیان تاریخ مصر بپردازد   .به طور کامل  شکل نگرفته است ،قطب بزرگ دنیای اسالم

اسالم رنگ باخته  فرهنگ فرهنگ باستانی مصر در شعاع تاریخ و انگار که تاریخ و   .به زندگی واقدامات خلفاء صدر اسالم توجه دارد

  .است

تالش نسل امروز برای مواریث کهن وجود دارد ولی هردو معتقد به  وجود تفاوتی که میان برخورد این دو شاعر با گذشته و با

 :  دانندنها افتخار به گذشته را کافی نمیای روشن هستند و برای آبادانی کشور تساختن آینده

 چهجان بود به تن           گر کورش ما شاه جهان بود به ما چه

 دندان به دهن چه          گشتاسب سر پادشهان بود به من چه

 جانا تو چه هستی ؟ اگر آن بود به من چه

 (4/293ج :4933بهار، )                                                                              

 اعاًیداً مُضیالً ومَجیبَاً زائیحسَ       قد مَلَلنا وقوفَنا فیه نَبکی                                

 اعاًیمرٌ شُجیان عیریاً وکیقیبیوسَئِمنا مقالَهم کان زیدٌ                          عَ               

 غَیرَها المَجدَ فی الحَیاۀِ نزِاعا  لیت شِعری متی تُنازِع مصرُ                                

 ذاعاًیقینِ مُییاءِ فخراً فی الخافِ         ونَراها تُفاخِرُ النّاسَ باألحی                           

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

731 
 

د نسب از میان رفته وسربلندی در گذشته و حرف از این که زید باهوش بو خسته شدیم از این که گریه کنیم بر حسب و: ترجمه

 ووبزرگی در زندگی درگیر خواهد شد  صر با دیگران بر سر مجددانستم چه زمانی مای کاش میوعمر شجاع بود ما را خسته کرده

 . بالدمین وآسمان پیچیده است به خود میهایی که آوازه بزرگی و افتخارشان در زر را که در آن مردم به خاطر زندهببینیم مص

 (4/293ج :2115،ابراهیم)

 وطن اسالمی  -9

عران وطن از نظر این شا. اندهی هم به مفهوم وطن اسالمی داشتهملّی نگاشاعران عصر بیداری در ضمن پرداختن به مفهوم وطن 

فارغ از مرزهای سیاسی کشورها در زیر پرچم اسالم شکل  مذهب و اتحاد همه مسلمانان به هر عقیده و اسالمی یعنی وطنی که از

کرد که او مسلمانان را تشویق می. است«دینسید جمال ال»این عقیده در میان روشنفکران کشورهای مسلمان زاییده افکار. گیردمی

 (25-21: 4934نجاتی،).ها بپردازند وزیر پرچم اسالم متحد شوندبا سالح علم به جنگ با غربی

 :ای داردم در اشعار بهار بازتاب گستردهاندیشه اتحاد اسال

 ار چیز است در ما مرکبچ                              مذهب ناموس و ملک و ثروت و                   

 برده این اختالفات مذهب                              را میا ناموس   ملک و ثروت و                     

 اتحیاد اول وبعید میکیتیب ت                             چیز بستتس    عزت ما به دو                    

 روز ییکرنگی واتحاد اسیت                              طریق رشاد است   کان دو اول                    

 تونس وفاس وقفقاز وافغیان                              مصیر واییران و  هنید وترکییه                    

 تن ولی متحد جانمختلف                               اما به دین یک  ،دو هویت   در                    

 مؤمنی نالد انیدر بدخشیان                              مسلمیی گر بیناللد به طینجه       

 .روز یکرنگی واتحیاد است                               آری این راه ورسم عباد است                    

 (4/423ج :4933بهار، )                                                                         

بهار در شعرش بیشتر به کشورهای مسلمان توجه دارد ولی  .افق دید حافظ نسبت به اتحاد کشور های اسالمی مثل بهار نیست 

 :خطاب حافظ به شرق  وکشورهای شرقی است

 الشَّرقِ اللثاما                     فاستَفِق یا شَرقُ واحذُر أن تَناماطَمَعٌ ألقی عن 

 (2/66ج:2115ابرهیم،) .حذر کن از خوابیدن ای شرق بیدار شو و. داردی که پرده از روی شرق بر میاخواسته: ترجمه

شرق وغرب  منظور او،کشورهای دش از شرق دقیقا چه کشورهایی است شایدیافت که مقصوتوان دراز میان شعرهای حافظ نمی

نژاد عربی  به دو مؤلفه مشترک زبان و شاید با توجه به قصایدی که در باب اتحاد کشورهای عربی سروده و یا جغرافیایی باشد و

  :لبنان باشد سوریه و اتحاد کشورهای عربی مثل مصر و بیداری شرق، اتحاد و بتوان نتیجه گرفت که مقصود او از ،اشاره کرده

 الکِنانَۀُ صِنوا                          نِ  رَغم الخُطوبِ عاشا لِزاماو إنّما الشّامُ

  من هَواها ونحن نأبَی الفِطاما      ا                   ینیتید أرضَعَیم أمُّنا وقیأمُّک  

مادر شما مادر ماست که ما را از روی . اندها با هم زندگی کردههمانا شام ومصر دو برادر دو قلو هستند که با وجود سختی: ترجمه

 (4/61ج:همان. )خواهیم که از این شیر گرفته شویمما نمی عشق شیر داده است و

   أمُّ اللُّغاتِ غَداۀَ الفَخرِ أمُّهما                     وإن سَأَلتَ عن اآلباءِ فالعَرَب

 (4/263ج:همان). واگر از پدرمان بپرسی پدر هر دویمان عرب استصبح روز افتخار زبان عربی زبان هر دو ملت است : ترجمه

  .توان مرزی برای آن مشخص کردآن چنان به هم تنیده است که نمی عربی -وطن اسالمی و در شعر حافظ مفهوم وطن اسالمی

 :نتیجه

مقابله با  آزادی به معنای استقالل سیاسی  وبا این تفاوت که موضع  بهار در برابر ... ی در اشعار هر دو شاعر وجود دارد مفهوم آزاد  -4

 .ولی حافظ ابراهیم در این خصوص موضعی محافظه کارانه دارد .تر استشجاعانه تر واستعمار صریح

داند ولی ر آزادی زن را در کشف حجاب او میبها .اندها وآزادی زنان توجه داشتهآزادی روزنامه ،هر دو شاعر نسبت به آزادی بیان  -2

 .دانندوعفت را برای زن مسلمان الزم می دو حیا هر .حجابی موضعی معتدل داردنسبت به مسأله بی حافظ
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بهار پادشاهان  .گویدپروا سخن میبی تر نسبت به حافظ دارد وبهار موضعی محکم ،مبارزه با ظلم دستگاه حاکم در بحث استبداد و -9

 .پردازدشجاعانه به مالمت می ،هایشان بیندخواسته آنها را در مقابل مردم و زمانی که کند وزمانی که الیق مدح باشند مدح می را

 .کندحکومت پادشاهان آنها را مذمت می ولی حافظ فقط بعد از پایان یافتن دوران

رافات خ خبری وبی جهل و .دلسوز جامعه خویشند آنها منتقدان واقعی و .بهار نسبت به مفهوم وطن نیز توجهی خاص دارند حافظ و -1

از طریق اشعار  پردازند واندیشی میبیان مشکالت به چاره شاعر با طرح و این دو .ستا گیر جامعه آنانمسائلی است که دامن

 .حماسی خود سعی در بیداری مردم دارند

به تاریخ باستانی  گرچه توجه بهار. دانندپرستی و پیشرفت کشور میتاریخ را باعث ایجاد حس وطن هر دو شاعر آشنایی با گذشته و -3

-توقف در گذشته را نمی در ضمن شاعران ما  .اندست ولی هردو به نقش تاریخ در بازسازی فرهنگ جامعه توجه داشتهایران بیشتر ا

 .پسندند و معتقد به تالش جوانان برای آبادانی کشور هستند

اد همه کشورهای از نظر بهار وطنی است که از اتحوطن اسالمی  .بهار به بحث وطن اسالمی با هم  تفاوت  دارد نگاه حافظ و  -6

اد  یکسان نژ آید ولی اتحاد از نظر حافظ یعنی اتحاد کشورهای عربی که از نظر زبان وزبان به وجود می اد ومسلمان فارغ از نژ

 .هستند

 : فهرست منابع
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: تهران. چاپ اول.ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنه ملک الشعرای بهار وامیر الشعراء احمد شوقی.(4936.)ابوالحسن ،امین مقدسی-2

 . دانشگاه تهران

 . انتشارات نگاه:تهران .چاپ دوم .دیوان اشعار.(4933). محمد تقی ،بهار-9

 . انتشارات سخن: تهران.چهارم چاپ. ادوار شعر فارسی(4931) .شفیعی کدکنی، محمد رضا-1

 . انتشارات سخن:تهران.چاپ دوم.شعر معاصر عرب(.4935.)-----------------------3

 ..دار المعارف:قاهره.چاپ دهم.دراسات فی الشعر العربی المعاصر .(بی تا).ضیف، شوقی-6

 . انتشارات سخن :تهران. چاپ اول.من زبان وطن خویشتنم(.4935).میالد،،عظیمی-5

 .چاپخانه تابان:تهران. چاپ دوم. تاریخ مشروطه ایران.(4943.)احمد،کسروی-3

 . دار الکتب العلمیّه:بیروت. چاپ اول.حافظ ابراهیم شاعر النیل(.م4339.)محمد محمد عویضه، کامل-3

   .انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد.چاپ سوم. پژوهشی در تاریخ معاصر ایران.(4954.)میر احمدی، مریم-41

 .شرکت سهامی انتشار:تهران. جنبش های ملی مصر از محمد علی تاجمال عبد الناصر (.4934.)نجاتی، غالمر ضا-44

 
 

 

 

 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

