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 مقدما -1

هـای  هـا و دردهـا و مجاهـدت   دو جامعة ایران و عراق، حاکی از رنـج در دورة مشروطه 

ـ  هـای دینـی و  اعـتالی ارزش فراوان دردمندانی است کـه در راه   جـان   ، مـال و میهنـی  -یملّ

و جمیـل صـدقی زهـاوی از عـراق،      ی بهـار از ایـران  الشعراملکشعر ند. دخویش را فدا کر

عار ایـن دو شـاعر فرهیختـه،    اسـت. بـا بررسـی اشـ     دوران ادبـی آن  بهترین الگوی شـعری و 

هـا بـا   هـا و دیـدگاه  رزشهای فراوانـی از نظـر ا  مشابهت ،یافت که فرهنگ دو جامعهخواهیم

خرافـات   هـای جاهالنـه و  یکدیگر دارند. از جملة این مشـترکات، تعصّـبات دینـی وعـادت    

بهـار، از بهتـرین   « جهنمیـه »و« نکیـر و منکـر  «زهـاوی،  « البـی در دوزخ انق»هایاست. قصیده

کـه بـه بیـان تعصّـبات      ا مخاطبانشان در دورة مشـروطه اسـت  این دو شاعر بمقابلة  هاینمونه

آن دوره خـاص  کـه   یبـه زبـان طنـز    ،و با آنهـا کنند دات افراطی و خرافات اشاره میواعتقا

قبر وصورت خشن نکیـر و   انگیز ازوحشتناک و هولترسیم صورتی  .گویندسخن می است،

ذکر  انقالبی در دوزخ و قصیدة نکیر ومنکردو که در  طورآنمراحل پس از مرگ،  منکر و

را کننـد آنهـا   مـی شاعر سعی است که دو افراطی بسیاری در آن زمان بیانگر عقاید  ،دشومی

 د.تعدیل نماین

 بیان مسئلا  -1-1

و تـأثیر هریـک بـر    زهـاوی   وی بهـار  الشـعرا بررسـی اشـعار ملـک   تحقیق حاضر،  ةلئمس

و عـراق   ةشـرایط دو جامعـ   های بسیارشباهت نیز وو خاستگاه های اجتماعی آن دو  دیگری

آن  جامعـة  هایواقعیت شناسانندة تواندمیدو شاعر شعر  چون  ایران در دورة مشروطه است

 هبنام معاصر ایران و عراق هسـتند کـه هـر دو در یـک دور     انشاعرهر دو شاعر،  دوره باشد.

و بـا یکـدیگر دوسـتی     ش(1330 – 1265ش و بهـار از  1315 -1242)زهاوی از  زیستندمی

کـه بسـیاری از    کردندآن دو در روزگاری زندگی می .ادبی داشتند وگوهایدیرینه و گفت

است؛ بهـار در  ادی دو کشور شبیه به یکدیگر بودهل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصئمسا

اختنـاق پادشـاهان عثمـانی و    شـاهان قاجـار و زهـاوی در دوران پر   عصر خفقـان مشـروطه و   

  .کردانگلیسی زندگی می
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 تحقیقپیشینة  -1-2
صـورت نگرفتـه،    ایهقایسـ تا به حال چنـین م  ،با توجه به اینکه براساس اطالعات موجود

در مـورد قصـیدة    پـذیری بهـار از زهـاوی اسـت.    تأثیر دربارةمطالعة حاضر نخستین پژوهش 

کـه   ای؛ قصـیده اسـت گرفتـه صـورت   هـایی پـژوهش مقاالت و  ،زهاوی «انقالبی در دوزخ»

أندلسـی، سـه    ابن شهید «زوابع وتوابع»دانته و «کمدی الهی» ابو العال معری ، «رسالة الغفران»

ــة اصــلی آنخمیر ــر ا مای ــار زی ــته  ،ســت. آث ــه نوش ــایاز جمل ــورد  ه ــن م ــه در ای         ی اســت ک

زهاوی و زبان و ادبیـات  » ،م(1968جمیل، ) «الزّهاوی وثورته فی الجحیم » است:شدهنگاشته

بررسـی  » ،ش(1386اصـفهانی، و )نیازی «زن در شعر زهاوی»، ش(1389نیا،)محسنی« فارسی

روابط بینامتنی دینی در » وش( 1390،)خانی «یهای بهار و زهاوزن در سروده ةلئتطبیقی مس

 (1390)کیانی و چمازکتی، .«ثورة فی الجحیم قصیدة

 ضرورت و اهمیّ  تحقیق -1-3

، تصویر دیگریبر قلم و اندیشة یک هرتأثیر وشناخت  مطالعة آثاراین دو شاعر فرهیخته

آگـاهی   -1 گـذارد: بـه نمـایش مـی   در این موارد  فرهنگ دو جامعه رااز مشترکات  یروشن

اوضاع اجتماعی و مذهبی آن روزگار که نشـانگر جـوّ سـتم و اختنـاق از طـرف       ازشرایط و

از طریق آگـاهی از   ،شناخت بهتر فرهنگ ایرانی -2 ؛بر دو کشور است های مستبدحکومت

جربـة فرهنگـی دو   بـا تکیـه بـر ت    ،تبـادل اندیشـه و نظـر    -3ها؛ ها واعتقادات سایر ملّتارزش

 ، جهت جلوگیری ومبارزة باتکیه بر ابزار خرد و تفکّربا  ،جامعه بهبودپیشرفت و  -4 جامعه؛

  ارد. ماندگی و فقر و زبونی، حاصلی ندکه جز عقب ایهای سلیقهنظریتنگخرافات و 

   روش تحقیق -1-4
سیاسی دو جامعة ایران و عـراق   و ضمن مروری کوتاه بر شرایط اجتماعی ،در این مقاله

روابـط شخصـی    ، به پیشینةنظراندر عصر مشروطه، با استناد به منابع و پژوهش های صاحب

 به دقیق نگاهها ومطالعات قبلی و بررسی پژوهشنامهتحلیل و شده  و با بهار و زهاوی پرداخته

ن دو شـاعر  آنهـا، وجـوه شـباهت و تفـاوت آثـار ایـ       مقایسة تطبیق وو دو شاعر  دیوان اشعار

زهاوی « ثورة فی الجحیم» ی این بررسی تطبیقی، مقایسة قصیدةاست. نمونة تفصیلتبیین شده

ون ایـن دو  که عالوه بر شـباهت مضـم   دهد، نشان میبهار است. این مقایسه «نکیر و منکر»و 
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زهاوی است و  «ثورة فی الجحیم»عیناً ترجمة  بهار «نکیر و منکر»ویک بیت از سروده، چهل

دارد. ، همـان مفهـوم سـرودة زهـاوی را دربـر     سـازی متفـاوت  ، با تصویرچهار بیت دیگر آن

سـپس، بـا قصـیدة     و« لی جهـنّم ا»با قصیدة  بهار «خبهشت و دوز»و   جهنمیّه قصیدةهمچنین 

ــی الجحــیم » ــورة ف ــا   « ث ــوای آنه     بررســی زهــاوی مقایســه شــده و شــباهت مضــمون و محت

 است.گردیده

 ظر  تطبیقمبنا  ن -1-5

ــد ــراق  پیون ــران و ع ــور ای ــاریخی دو کش ــگ  های ت ــأثر دو فرهن ــأثیر وت ــاز  ،وت         از دیرب

ـ     ،هـای بسـیار قـدیم   از زمـان  ،ایـران  است.داشتهوجود ت عـرب بـود   در ارتبـاط دائمـی بـا ملّ

  داشــت. هــا پــیش از تأســیس مملکــت حیــره وجودقــرن ،ایــن ارتبــاط ؛(81 م:1967)واکــیم،

در  ،و یاران پادشاه کامبیز کردند ق.م. پرداخت 550ش در سال وات را به کورمالی ،هاعرب

همراهـی   ق.م 492سـال   و ایرانیان را در حمله به یونان در ق.م بودند 525فتح مصر در سال 

فرستاد تا تربیـت   ، پادشاه حیره،بهرام گور را به سوی نعمان ،فرزندش ،لیزدگرد اوّ نمودند.

بهرام گور کمک کردنـد تـا بـه    به  ،هاعرب ،در مقابل و (2/72هـ: 1407)طبری، عربی یابد..

شـعر را بـه    گرفـت و عربـی را بسـیار عـالی فرا    ،که بهـرام ( تا این2/74)طبری  حکومت رسید

 .کـــردبـــه زبـــان عربـــی ســـخنرانی مـــی  ،ردمو بـــرای مـــ ســـرودفارســـی و عربـــی مـــی

 (1/126م:1965)مسعودی،

شـترکات فرهنگـی ایـران و    بررسی پیشـینة م  به از آنجا که این مقاله ،شدبر آنچه گفته بنا

مکتب فرانسه  ،مبنای نظری این تحقیق پردازد،شعر بهار و زهاوی می ،عنوان نمونهعراق و به

 و مسـلم  شـرط  ،ادبی آثار بین تاریخی روابط اثبات ،فرانسوی مکتب دیدگاه از است.

  (12ش:1389)انوشیروانی، .است تطبیقی ادبیات هایپژوهش عرصة به ورود قطعی

   بحث -2

وضـعیّت مـذهبی دو   بـه   کـه  پیش از بررسی قصاید مورد نظر دو شـاعر، سـزاوار اسـت          

و  اسـت چگونـه بـوده  مـردم  در میـان  اوهـام و خرافـات    اشاره شود و بـه اینکـه رواج  جامعه 

 .دیگردهم میمتّچیزهایی  چه، به نمودهرکس با آداب و رسوم جامعه مخالفت می
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 مامعة ايران -2-1

  :گویدشفیعی کدکنی می

برای حفظ ، اوجِ گیرودارهای مذهبی در ایران است. بذری را که صفویه ،قرن سیزدهم»

بودند و هم در از دیرباز پاشیده ،مغرب ایران داران مشرق وحکومت خویش در برابر داعیه

. اینک بینیمتر میبود، دراین عصر نیز بارورتر و گشنروزگار خود ایشان بارور شده

سنی در  است. دیگر نزاع شیعه ودرخت تعصبات مذهبی، بالیده و شاخ و برگ گسترده

لحظه تضادها و اوهام و خرافات هر  ،کمتر مطرح است امّا در درون مذهب شیعه ،ایران

شیعی، صوفی و  اصولی، بابی و اخباری و متشرع، نزاع شیخی و ..شود.تر میگسترده

سفاهت بعضی از  روحانی در اذهان مردم و ضمناً سادگی و ةالعادة طبقنفوذ فوق متشرع و

 تحولی، همچنان درگیرودار مباحث اصولی و خبر از هرگونه تغییر وعلمای دین که بی

  (74: 1390شفیعی کدکنی،)..« اند.نیش غولی بوده عیجاد فروا غریب و فقهی عجیب و

در » وضـعیّت بسـیار نـامطلوبی داشـتند:     ،انـد دادهزنان نیز که نیمـی از جامعـه را تشـکیل مـی    

 ،کنایـه هبـ هرچنـد   و می از زن وحقوق وآزادی زنان نیستسرتاسر دورة سلطنت قاجاریّه، نا

 (4:1382)آرین پور، .«رودذکری ازاین مقوله نمی

 مامعة عراق -2-2
      کـه هــرکس بـا آداب و رســوم جامعـه مخالفــت     رشـد کــرد زهـاوی نیـز در روزگــاری   

    میـان  و اگـر سـخنی از تجـدد غربـی بـه      گردیـد هم مـی فاصله به کفر و زندقه متّبال ،نمودمی

مـردم  هی سطح آگا (71: 1368التکریتی،) .شدمی ، به بدعت در دین و ارتداد متهمآوردمی

 .دادنـد که افراد، مرز جدایی دین ازخرافات را تشـخیص نمـی   ایگونهنیز بسیار پایین بود، به

مشـروط بـه همراهـی بـا شـخص       و تنهـا در روز و  شـدند زنـدانی مـی   ،زنان در محیط خانه»

( از طـرف دیگـر، در آن   211م:1960)عزّ الـدّین، « .خروج از منزل را داشتند ةاجاز ،دیگری

کـه موجـب گریـز     شه در کشورهای عربی به راه افتـاد از آزادی بیان و اندی موجی ،روزگار

بـه   شـده فراد جامعه از تفکرات سنتی گردید و از طرفـی، هـزاران کتـاب ترجمـه    بسیاری از ا

 (67: 1378أدهـم ، غربی را به فرزندان شـرقی منتقـل نمـود. )    ةجامع هایزبان ترکی، اندیشه



 
 
 
 
 
 
 
 

 52 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

. در چنـین  بـرد میسـر بـه  بسـیار بـدی  فرهنگـی   جهان عـرب در شـرایط   ،اواخر قرن نوزدهم

 نمود. خرافاتخود را وقف مبارزه با  واپسین روزهای زندگی ،زهاوی بود کهشرایطی 

 پیرامون انقالبی در دوز  -2-3
ر گـو سفری خیالی به عـالم پـس از مـرگ اسـت. نخسـت از درون       ،این قصیدهموضوع 

هـر دو   و انگیز استنکیر و منکر بسیار وحشتناک و هولگور و که توصیف  گرددآغاز می

سراسر قصـیده را   ،ه رعب و وحشتکطوریبه ،کندرا مظهر خشونت و سنگدلی معرفی می

 گوید:میزهاوی . گیردمیفرا

بـود و   گودالدر  ییدند.. نه هواپاشیاو  بردند و خاک برنعشم را به گور فرو ،چون م ردم

. چهـرة ترسـناک   سـاند گوشـم ر خبری از راه دور به  ،آواز پایی سهمناکناگهان  ..جایینه 

 ایافعـی  عمـودی آتشـین و   ،یـک هر دسـت . در .نمـایی کـرد.  در برابـرم خود  ،نکیر و منکر

دو بر مـن   چون گنجشکی حقیر بودم .. یکی از آن ،زیر پایشان کمرشان بود. گردپیچیده بر

.. .مهیـای پاسـخ شـدم    و مبه خود آمـد  ،پس .هرچه گویمت پاسخ ده.. بانگ زد که برخیز و

ـ از ع  ،سـپس  پیـری اسـیر خـاک.    :گفت: کیستی ای مرد پیـر؟ گفـتم        چـه   :گفـتم  .ر پرسـید م 

 ؟داشـتی پیشـه  چـه   :گفـت  .دور از آزادی و اختیـار..  با خون دل رفت و ،که جمله پرسیمی

 :..گفت.اسـالم  :چـه بـود؟ گفـتم    تـو  دین :شعر و ادب و نقاشی استاد بودم...گفت در :گفتم

 ..امّا مـرده .از نمـاز و روزه و قیامـت و حسـاب و صـراط چـه؟     . قدیر.. حیّ :گفتم  ؟معبود تو

 گویـد مرده از ایمان خـود مـی   ،هاپس از کشمکش ...شودپذیرفته نمی ،دهدمیچه پاسخ هر

داننـد  می هاعذابترین سختاو را سزاوار  ،دو آندرنتیجه،  .بودمذبذب  ومردّد  پیوستهکه 

 هاییچشمه ..محروم گشته. هاییاز چه نعمت که تا بداند برندوی را به بهشت می ،و نخست

 ،که برروی خاکبیند زیبایی میهای فرش و بینداز شراب ناب و خالص در آنجا جاری می

فـرد،  روی آنها پراکنـده انـد. بـه هـر      بر ،سپید هایاند و زیبارویانی که چون شکوفهگسترده

 هـای پسـرانی کـه چـون دانـه     ودهنـد  حریـر، پـاداش مـی    هـای هفتاد حوری پوشیده با لباس

بینـد و از او  لیلـی را مـی   ...برنـد به جهنمش مـی  ،سپس .گردنددر میان بهشتیان می ،مروارید

ازآتش سـوزان   ام: گریهدهدمیلیلی پاسخ  ؟گریاندرا می چه چیز تو ،روی: ای زیبادپرسمی
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شـاعران زیـادی را    دانشمندان، فالسـفه و  است. ،مجنون ،از فراق جانسوزِ عزیزم بلکه نیست

ارسـطو،   همچون سقراط، افالطون، ؛نداهخاطر انکار دوزخ گرفتار شدکه به بینددر آنجا می

کـه در میـان    شـنود صـدای خیـام را مـی    ..و. ل، کندی، ابن سینا، متنبـی، معـرّی  داروین، هِگِ

 ند.ادر طرب و همگان سرخوش و خواندسرمست آواز می ،جمع

بـه   ،. سـپاهی از شـیاطین  گیـرد مـی گهبانـان در نبـردی شـدید بـین دوزخیـان ون     ،سرانجام

بـرای   ،یـل ی. فرشتگان نیـز بـه فرمانـدهی عزرا   شتابدبه یاری اهل دوزخ می ،فرماندهی ابلیس

. خـورد سـپاه فرشـتگان شکسـت مـی     ،. سـرانجام شـوند مقابله با شورشیان، وارد کـارزار مـی  

 و آنجـا را تصـرف    آینـد مـی به سوی بهشت بـه پـرواز در   ،شیاطین هایجهنمیان سوار بر بال

. بدین رانند، ازآنجا بیرون میاندابله همگی کودن و ،بهشتیان را که به گفتة شاعر وکنند می

 .بیندتر خواب میخود را در بس ،و او صبحگاه یابدسفر خیالی شاعر پایان می ،ترتیب

 پذير و داليل تأثیر دو شاعرو ارتباط مراودات ادبی  -2-4
طه، آیـین  در دوران مشـرو دو کشور همسایگی عراق و ایران، شرایط اجتماعی وسیاسی 

پذیری وارتبـاط دو  از عوامل تأثیر ،آشنایی و دوستی دیرینه و دین وآداب وسنن مشترک و

محـیط    ی زهاوی به فرهنگ و ادب فارسی رامندهعالقتوان عامل اصلی نیز میاست؛  شاعر

  فرهنگ ایرانی دانست. خانوادگی وتسلط پدر بر زبان و

  تأثیر ادبیات فارسی بر زهاو  -2-4-1
  تأثیر ادب فارسی بر زهاوی را بدین صورت بیان نمود: توانمی

دوران نوجوانی خود ی بود که نخستین اشعار حدّبه ،انس و عالقة زهاوی به زبان فارسی -1

بیـت بـه زبـان     هفده ،وی دربارة فردوسی (172: 1923)بطی، را به زبان فارسی سروده است.

 (192: 1362هزارة فردوسی،) :شوداست که با این بیت آغاز میفارسی سروده

ــد     ــالمی بریـ ــن سـ ــی از مـ ــه فردوسـ  بـ

 

 پـــس از عـــرض حرمـــت پیـــامی بریـــد  

حـافظ، فردوسـی    همچـون خیـام، مولـوی،    ،خوانـدن آثـار شـعرای ایرانـی     داراو دوست -2 

 هـا با روشی که بـرای عـرب زبـان    ،عهده گرفتترجمة رباعیات خیام را به لذا ؛وسعدی بود
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 1966هم نمایـد.)عزّ الـدّین،  ظریف وی را فرا هایزمینة آشنایی با روحیة شاعر ایرانی ونکته

:467)  

 (146م:1932( )الزهاوی،1375:67)خیام، توسط زهاوی:نمونة ترجمة رباعیّات خیّام 

 طـی شـد   جـوانی  ةکـه نامـ   افسوس.1
 

ــادمانی  ویـــن  ــار شـ ــازه بهـ ــد تـ  دی شـ
 آن مرغ طرب که نام او بود شـباب .2 

 

 کـی شـد   آمد، صد حیف ندانم که کی 

ـ ـی عالَهفا نَفسِ.1   ـــی ـبابٍ تَـولَّلـی شَ
 

 ارایرُورِ تَــــــــــواـرابیــــعٍ مِــــنَ السّــــوا 
 إنّــــما الطائـــرُ الم سامشـــی شَــــــــباباً.2 

 

 قـــــاما یاهتِـــــف  طـــارا باعـــدا ماــــا قَــــد  

آنجا کـه صـحنة مالقـاتش بـا بزرگـان علـم وادب ایـران و جهـان را          ،هزهاوی در قصید -3 

  (183م:2004: )الدیوان،کند، نام بزرگان ایرانی را چنین یاد میکندتوصیف می

ــ ـــزْ ـمشوازارادشــت  ثـُ ـــییـأتـِ دکاماـ  ـ

 

ـــام ه   ـــوعا إمـــ ـــورأبـقُ م واج م ــــــ  ــــ

ــنُ سِــــینا واالحاکیــــم  الکنــدیُّ  ـــمش اب   ثُ

 

 وااب ـــنُ ر شـــدو واه ـــوا الحافِـــیُّ الجاس ـــور  

ــ   ـــذا أب ـ ـــُمش هـ ـــم  ثــ ــةَ مِنه ـــ  ـو د لّامـ
 

 صـــــیرُالنَّ باعـــــداه  الرّاونـــــدِی، ثُـــــمش 
 ،در رثـای زهـاوی   ،چنـان کـه بهـار   داشـتند، آن  ایآشـنایی و دوسـتی دیرینـه    ،دو شاعر -4 

  :مطلع باعنوان سوگنامه برای وی سرود ( را بهبیت 63بندی )ترکیب

 بغداد بر مرگ زهاوی خون گریست دجلة      

 گریست نیل تا سیحون که شرق از خطا گفتم نی                                                               

 (711: 1368)بهار،                                                                                                               

سـفر   عنوان نماینـدة عـراق بـه ایـران    بهو  هزارة فردوسی رةمنظور شرکت در کنگبه ،زهاوی

 (520م:2004)الدّیوان، :به مطلع زیر سرودقصیدة زیبایی را کرد و 

ــاً   .1 ــاً م بِینـ ــانَ فَتْحاـ ــع رٍ کـ ــی شِـ ــتا فِـ  أنْـ
 

ــکا    ــنْ أولئـــ ــدا مِـــ ــدِ وااحِـــ  یناالخالـــ
ـــینا   .2  ــنینَ أتَـ ـــنَ السّـ ـــفو مِـ ـــدا ألْــ  باع ــ

 

ــا بِــــــکا  ــیُّ م ح تَفِلِینَــــ ــا فِرداوسِــــ  یــــ

 .خود از مردان ماندگار روزگاری ،وتو فتح آشکاری است ،شعرهای تو .1 

 .تا جشنی بزرگ برپا کنیم ایماینک به دیدار تو آمده ،پس از هزار سال .2
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 رتأثیر زهاو  بر بها -2-4-2

 :گویـد ( مـی 31: 1389نیا،)محسنی «زهاوی و زبان و ادبیات فارسی»نیا در مقالة محسنی 

قراینـی کـه    با شـواهد و و «ای استمقولة بسیار گسترده ،از ادب پارسی زهاویپذیری تأثیر»

اسـت. موضـوعی کـه در    از ادب پارسی متأثّر بوده ،قابل توجه ایگونهنمود، بهارائه خواهیم 

بـه اشـاراتی    ،نـدرت در بـاب آن  هکنون پژوهشگران بدان یا اصالً توجّه ننموده یـا بـ  تا ،ایران

تـأثّر   تـأثیر و ایـن  ببینـیم  قصد داریم کـه   ،مقاله( در این 85: 1370ی،محمّد). انداکتفا نموده

توسـط   ،1308در سال  ،انقالبی در دوزخ -1 کنیم:مینکات توجه  این ابتدا به. چگونه است

دات مـراو  ،بهـار  -2تنظـیم کـرد؛    ،1326در  را قصیدة نکیر و منکربهار  و شدزهاوی سروده

 سـت. ا یکـی از شـواهد آن   ،بـارة وی ادبی تنگاتنگی با زهاوی داشت وقصیدة رثائیة بهار در

 1356،ایـرج میـرزا  ) گویـد: می «انقالب ادبی» ایرج میرزا در قصیدة  -3 ؛(711: 1368)بهار،

:120) 

ــدایِ ادب . آن1 ــو خـ ــیشِ تـ ــه پـ ــداکـ  نـ
 

 نــــد امــــاتِ عــــرب  کلچــــینِ  نکتــــه 
ــد از آن 2  ــه گوینــ ــد . هرچــ ــا گوینــ  جــ

 

ــد از آن   ــه جوینــ ــر چــ ــدهــ ــا جوینــ  جــ
، این ابیات استبهار  الشعراملک یکی هم ،به احتمال فراوان ،که منظور ایرج از خدای ادب 

 (91:همانرا بخوانیم: )

 آن مغــــــزِ سیاســــــی ملــــــک دارایِ.1

 

ــه مـــی   ــه قـــانون  خنـــددکـ  اساســـی بـ

 آن حــــــدّ فضــــــائل ملــــــک دارایِ.2 

 

 کــه تعــدادش بــه مــن هــم گشــته مشــکل  

 بهار "نکیر ومنکر "زهاو  و "وز انقالبی در د" ها ويژگی  -2-5 

 ، ترجمـة آن پـنج بیـت  ومجمـوع چهـل  از یک بیت وکه چهلبهار  «نکیر ومنکر»قصیدة  

کـه   دهدمینشان  از اندیشة زهاوی را هاییویژگی ، است زهاوی «ثورة فی الجحیم»قصیدة 

   (169:م2004،)الدیوان ترین آنها بدین شرح است:مهم

 حیرت -2-5-1

از  ؛دارداز حیـرت وسرگشـتگی وجـود    هـایی نشـانه  ،در بسیاری ازابیـات دیـوان زهـاوی   

   :جمله
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ــ.1 ــاً کَــ ــباابِی جامّــ ــی شَــ ــانِی فِــ  انَ إیماــ

 

ــیرُ     ــزْراة  واال تَقْصِـــــ ــهِ نَـــــ ــا بِـــــ  ماـــــ

ــی  .2  ــت  تاُلحِینِـ ــکوک هابشـ ــرَ أنَّ الشّـ  غَی ـ

 

ــع ور    ــتَقِرَّ مِن ـــــــی الشّـــــ  فَلَـــــــم  یاس ـــــ

 ثُـــمش عـــادا اُیماـــانُ یاقْـــوای إلَـــی أنْ    .3 

 

ــرُور      ــرّجِیم  الغَـــ ــی طَانُ الـــ ــلَّه  الشّـــ  ساـــ

ــمش .4  ــت  ثُــ ــمش آمانْــ ــی ثُــ ــد ت  حاتَّــ  ألْحاــ

 

ــرُور      ــذَبا مام ــــ ــذا م ذَب ــــ ــلَ هــــ   قِیــــ

 .کاستی نبودومان محکمی داشتم که در آن هیچ کمای ،در جوانی .1 

 .م را از کف دادماگرفت و هوشیاریشک، اعتقادم را فرا ،سپس .2

 .گمراهم ساخت ،ولی شیطان افتمیآنگاه ایمانم را باز .3

 .مذبذب است ملحد شدم تا اینکه مرا گفتند مردّد و ،سپس؛ باردیگر ایمان آوردم .4

 برتر  عقل وتفکر بر دين  -2-5-2

علـم اسـت، نـه امـور      و تجربـه ارزیـابی، عقـل و    پذیرش و معیار ایمان واز نظر زهاوی، 

 (173:همان) .غیبی

 غَی ـــرَ أن ـــی أر تـــاب   فِـــی کـــلّ ماـــا قَـــد  

 

ــرُ   ــه  واالتفْکیــــ ــلُ عانْــــ ــزَ العاقْــــ  عاجاــــ

 .ورزمو عاجز است، شک میااز  ،به هرچه عقل و اندیشیدنمن  - 

    مبر -2-5-3

 (174-170:هماناست. )بارها در دیوان شاعر تکرار شده، اختیارنبود جبر و مفهوم  

ــرٍّ  .ک1ُ ــرَ ح ــ ــیاّراً غیــ ــداً ..م ســ ــت  عابــ  نــ

 

 واال تخْییــــــــــرُ ال خَیــــــــــارا لــــــــــه  

 دور از آزادی و از اختیــــــــــــــــــــار   

 

 ضـــعف و زحیـــرجفـــت بـــا ناچـــاری و  

 

 

 .مـــا حاباـــو نیا شـــیئاً مِـــنَ الحاـــولِ والقُــــ2

 

ــد     ــا ال یاــ ــرَ ماــ ــَ أُدِیــ ــد راةِ حاتــ  ور  ..ـــ

 نــــی هنــــر تــــا دهــــر را پــــیچم عنــــان 

 

ــیر      ــدم مسـ ــرخ را بنـ ــا چـ ــوان تـ ــی تـ  نـ

ــالً   .3  ــحّ نقـ ــا صـ ــد مـ ــن بعـ ــابی مـ  ماعقـ

 

 

 إنّ مـــــــا قـــــــد أتـــــــیته مقـــــــــدور 

ــی دارد؟             استاگر ناگزیر بودم از آنچه بر من رفته   ــه معنـــ ــاب چـــ ــس عقـــ  پـــ

 لــی سا لِــی فِــی مــا جئتــه  مِــنْ خِیــار       .4 

 

ــور   ــهِ ماج ب ــــ ـــِی جامیعــــ ـــی فــــ  أنّنـــــ

ــدم    ــار برگزیــــ ــه اختیــــ ــه بــــ  هرچــــ

 

ــی   ــور و بــ ــودم در آن مجبــ ــار بــ  اختیــ
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 بهار «نکیر ومنکر» قصیدۀ -2-5-4

 (169: 2004(   )دیوان زهاوی،802: 1368)دیوان بهار،

 «انقالبـی در دوزخ »قصـیدة  بیـت   45 بهار، چهار بیت را بـه شد، مالحظه خواهدکه چنان

 عینـاً در  ،یـک بیـت دیگـر   و، سه بیت اول قصیده و چهلاز جمله است؛کردهاضافه  ،زهاوی

دو  بهـار،  ،چهـار مـورد   -در سـه  اضـافه بـر آن،   .استبهار ترجمه شده «و منکر نکیر»قصیدة 

بـه  بـا دو بیـت    یک بیت عربی را ،برعکس یا  ادل نمودهیک بیت فارسی معبیت عربی را با 

در بیت زهاوی  چهاردهم، در بیت دوم و را سازی بهار. همچنین، تصویراستفارسی آراسته

برابـر دو فیـل خشـمگین    ن مـوری در خود را همچو ،برای مثال، در بیت چهاردهم بینیم؛نمی

   است.آن ایجاد نکرده وفضایوتصرفی درمعنای کلی  دخل ،مجموعدر امّا  بیندمی

            از دهــــانی شــــیروش پهــــن و فــــراخ    .6
 

 ســــان شــــیر نــــرههــــا پیــــدا بــــنــــاب 
ــ  ــرووافَـــ ـــ  تاما ماه ـــ ــما اللّیـــ ــاهِی فَـــ              ی ضـــ

 

  العانْقریـــــرُ  ــــــثِ ی رینِـــــی نابـــــاً ه ـــــوا 

ــین در کــــف هر .7   یــــک عمــــودی آتشــ

 

ــر ی پیچیــــده بــــر گــــرداافعــــی و   ســ

 وابأیــــــــــدیهما أفــــــــــاعٍ غِــــــــــالظ     

 

 تَتلـــــــــواّ  م خیفـــــــــةً وتَـــــــــد ور    

ــم   .8  ــن زان چش ــوی م ــون  س ــای چ ــوره  تن

 

ــرر     ــرمن شـ ــد خـ ــاندند صـ ــردم افشـ  هـ

 نــــــــاراً واإلــــــــَ الع یــــــــونِ تُرسِــــــــلُ 

 

 وامیضِــــــها م ســــــتدیرُ شَــــــرنها مِــــــنْ 

 ســــان خفتــــه زان آواز پــــایهمــــن بــــ .9 

 

ــعور   ــدر شـ ــز انـ ــه مغـ ــد بـ ــتم و آمـ  جسـ

 دةٍ بقبـــــری إلـــــَ أنْکنـــــت  فـــــی راقْـــــ 

 

 أیقظــــــانیا مِنهــــــا واعــــــادا الشّــــــع ور  

 

 بردنـــد نعشـــم را بـــه گـــور   چـــون فرو .1

 

ــتند دور   ــاندند و زان گشــ ــاک افشــ  خــ

 ناگهـــــــان آواز پـــــــایی ســـــــهمناک .2 

 

 کـــــرد گوشـــــم را خبـــــر از راه دور   

 کلیـــ مـــن بـــه زحمـــت از فشـــار گـــور .3 

 

 جانــــب عبــــورکردنــــد هرآن دو مــــی 

 

 

 

ــپر   .4 ــه ســـ ــن تفتـــ ــون از آهـــ  روی چـــ

 

ــین  ــر جب ــان ب ــر ش ــات ش ــته رســم آی  گش
ــا واج   ــا  لَه مـــــ ــت  فِیهمـــــ ــانِ اب تَنَـــــ  هـــــ

 

ــرُ    ــا قَمطَریـــ ــاً کاله مـــ ـــرّةُ ع شّـــ  الشّـــ

ــدن   .5  ــاخ کرگــ ــو شــ ــل چــ ــی هایــ  بینیــ

 

 جســـته بـــاال نـــوک آن همچـــو تبـــر     

ــل     ــیظ   طوِیـــــ ــفا غَلـــــ ــلّ أنْـــــ  والکـــــ

 

 رْنِ بِالنِّطــــــاحِ جاــــــدیرُه ــــــوا کــــــالقِ 
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ــه   .10 ــا و نــ ــه فضــ ــیمنــــه هــــوا و نــ  نســ

 

ــگ و جســم عــور    ــای لن ــگ و پ  ســینه تن

ــومٍ    ــیّقاً ذا و خـــــ ــرُ ضـــــ ــدا القبـــــ  فباـــــ

 

ــرما صاـــــغیرُ      ــواءِ خَـــ ــهِ للهـــ ــا بـــ     مـــ

 و تنـــگ کتاریـــ ةدر آن حفـــر کلیـــ .11 

 

ــردو چشــ   ــه ز  مه ــد ناگ ــره ش ــور م خی  ن

ــیالً  ــتا ا رض إال قلـــــــــــ  إنْ تحـــــــــــ

 

ــرُ   ــوحِ ا خیــ ــرءِ ذِی الطمــ ــزلُ المــ  مانــ

 مجرمـــانگـــور تنـــگ اســـت از بـــرای .12 

 

ــت    ــاغی اسـ ــان بـ ــرای مؤمنـ ــور از بـ  گـ

ــیقٍ   ــرة  ذات  ضــــ ــابا حفــــ ــنْ خــــ  ألِمــــ

 

ــدیرُ؟   ــة  واغــــ ــازا راوضَــــ ــن فــــ  والِمــــ

 

 

 من شد چـاک و زان  کگوشه ای از خا. 13

 

ــور     ــود ظهـ ــق خـ ــا رفیـ ــر بـ ــرد منکـ  کـ

ــرُ    ــوانی الحافیــــ          باع ــــــدا أنْ مِــــــتُّ وااح تــــ

 

ــرُ    ــاءا نکیــــ ــر  واجــــ ــاءنی منکــــ  جــــ

ــته  .14  ــمگین دو فرشـ ــل خشـ ــون دو فیـ  چـ
 

 مـــن فتـــاده پـــیش ایشـــان همچـــو مـــور 
 بانگ زد بـر مـن یکـی ز آنـان کـه خیـز       .15 

 

 ـرهرچــــه گــــویم پاســــخ آور مختصــــ 

ــوارا    ــمّ حِـــــ ــی حة  .. ثـــــ ــرة  ..صاـــــ  نَظـــــ

 

ــدور     ــی یاــــ ــاه ما وابینــــ ــینَ أقســــ  باــــ

ــاد اســـتخوان .16  ــایم بـــه پـــیچ وخـــم فتـ  هـ

 

 ردهـــــرهزان درشـــــت آوا و بانـــــگ ز 

ــردم مهیــــای جــــواب خــــویش را .17   کــ

 

ــیمه     ــن آسـ ــند از مـ ــه پرسـ ــا چـ ــرتـ  سـ

ــؤالِ  ــا للسّـــــ ــینِ، فَأتیـــــ ــثُ، حاظَّـــــ  یـــــ

 

ــت  با  ــداالمی ـــ ــتیقاظهِ عـــ ــ اســـ  ور ذع ماـــ

ــا    ــد أتاهــــ ــرة قــــ ــورٍ کثیــــ ــن أمــــ  عــــ

 

 یــــوم کــــان فــــی ا رضِ حیاّــــاً یســــیرُ 

 کگــو برخاســت در زِهــدان خــاوگفــت.18 

 

ــ   ــن وان ی ــین م ــک  کب ــد نزدی ــه ب  ــرک  ت

ــی حة    ــرة  ..صاـــــ ــ نظـــــ ــوارا مش.. ثُـــــ  حِـــــ

 

ــدور     ــی یاــــ ــاه ما وابینــــ ــینَ أقســــ  باــــ

ــر   .19  ــن چــو گنجشــکی حقی ــایش م ــر پ  زی

 

ــر   ــوده پـ  او چـــو کـــرکس از بـــرم بگشـ

ــوا    ــا ه ــــ ــی کأنَّمــــ ــاً لــــ ــنَ واقفــــ  ر ـســــ

 

ــه  ع ص ـــــــــ    ــأنی أماماـــــــ  ور فُواکـــــــ

ــرد پیــر؟     .20  ــتی ای م ــن، کیس ــا م ــت ب  گف

 

ــا     ــه خ ــری ب ــتمش پی ــیر  کگف ــدر اس  ان

 راًواه ــــوا یانظــــرُ شَــــزْقــــالَ: ماــــنْ أنــــتا؟  

 

ــدهِ ماقْ     ــیخ  فــــی لح ــ  ور ب ــــقلــــت : شــ

 گفـــت: وقـــت زنـــدگی، اعمـــال تـــو؟  .21 

 

ــر     ــت وحقی ــران پس ــون دیگ ــتمش چ  گف

 قـــــالَ: مـــــاذا أتیـــــتا إذ کنْـــــتا حیاّـــــاً؟ 

 

ــت  حاقِ    ــذی أتی ــ ــلّ الــ ــت : کــ ــرُقلــ  یــ
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 در جهــــان از مــــن نیامــــد در وجــــود .22

 

ــیچ  ــر   هـ ــری خطیـ ــده و امـ ــاری عمـ  کـ

 أع مـــالی التـــی کنـــت  آتیــــ    لـــی سا فـــی  

 

ــ    ــهِ ا ر ضِ أم ـ ــَ واجـ ــها علـ ــرُر  خَطِــ  یـ

 هـای دهـر  هـا و صـنعت  ین فـن ا گفت از .23 

 

 در کـــدامین بــــودی اســــتاد و بصــــیر؟  

 الَ: فـــــی أیٍّ مِـــــنْ ضـــــروبِ الصّــــــقَـــــ 

 

ــرُ!نَّ کَه ـــــــــناعات تخصاّص ــــتا؟  إنَّ    ثیــ

 گفــــتمش در صــــنعت شــــعر و ادب   .24 

 

ــتاد و ز    ــودم اســـ ــر بـــ ــی خبیـــ  نقاشـــ

ــهِ   قُ  ــَ بــ ــعر .. أر عاــ ــت  الشّــ ــت : مارس ــ  لــ

 

 الحاــــقَّ  وقــــد  ال یافــــوتنی التص ــــویرُ    

ــود؟    .25  ــه ب ــت چ ــدگی دین ــاه زن ــت گ  گف

 

 گفـــــتمش اســـــالم را بـــــودم نصـــــیر 

 نــــتا فــــیالــــذی کُ کاینُــــالَ: مــــا دِقَــــ  

 

ــدُّ  ــهِ،  وانیا عاالــ ــلیــ ــتا شَــ ــرُی خ  کَأنــ  بیــ

 لـــــت : کـــــانَ اُســـــالم  دینـــــیا فیهـــــاقُ  

 

 واه ــــــوا دیــــــن  بــــــاالحترامِ جاــــــدیرُ 

ــود؟    .26  ــه ب ــی ک ــو در گیت ــود ت ــت معب  گف

 

ــدیر   ــود مــــن حــــی قــ ــتمش معبــ  گفــ

ــد تا؟فقلت :   ــذی عابـــ ــنْ ذا الـــ ــالَ: ماـــ  قـــ

 

ــیرُ    ــمیع  البصـــ ــوا السّـــ ــی واه ـــ  اهللَ رابِّـــ

ــی   .27  ــتی گیت ــون بگذاش ــت چ ــو  گف ــه ت  ک

 

ــر       ــودی امی ــود ب ــس خ ــر نف ــن و ب ــر ت  ب

 ب الًقَـــــ کاحیاتُـــــت  الَ: مـــــا ذا کانَـــــقَـــــ 

 

ــقُ الغَ   ــرُّ الطَّلیــ ــو ما أنــــتا الح ــ ــرُ؟یاــ  ریــ

 گفتم از عمرم چـه مـی پرسـی کـه رفـت     .28 

 

 جملـــه بـــا خـــون دل و رنـــج ضـــمیر     

ــاةٍ  قُ  ــنْ حیـــــ ــألنِّیا عاـــــ ــت : التســـــ  لـــــ

 

ــ  ــم  یاـلَـ ــکُـ ــی غُضُـ ــنْ فـ ــی ح ب ـ  ور ونِها لـ

ــار .29   دور از آزادی و از اختیــــــــــــــــــ

 

ــا ناچــاری و    ــا جفــت ب ــرب  ضــعف و زحی

ــرٍّ،  کُ  ــرَ ح ـــ ــیاّراً غیـــ ــداً ..م ســـ ــت  عابـــ  نـــ

 

ــه    ــارا لـــــــ ــرُ ال خَیـــــــ  واال تخْییـــــــ

ــان    .30  ــیچم عنـ ــر را پـ ــا دهـ ــر تـ ــی هنـ  نـ

 

ــیر    ــدم مسـ ــرخ را بنـ ــا چـ ــوان تـ ــی تـ  نـ

 مــــا حاباــــو نیا شــــیئاً مِــــنَ الحاــــولِ والقُـــــ 

 

 ور  ..ـــــد راةِ حاتــــَ أُدِیــــرَ ماــــا ال یاــــد   

ــار   .31  ــن پ ــر از م ــت   ةبهت ــه نیس ــنگی ک  س

 

ــیرآمـــــر و    مـــــأمور و گویـــــا و بصـــ

 ثْــــو ییــــراً مِنّــــی الحِجــــارة تَ  کــــانَ خَ 

 

ــثُ  ــأم ور   حای ــــــ ــر  واال ماــــــ  ال آمِــــــ

ــرده .32  ــاری ک ــت ک ــاه؟ گف ــر از گن  ای غی

 

ــه   ــر لطــــف الــ ــه بــ  گفــــتم آری تکیــ

ــی؟   ــرَ المعاصــ ــب تا غَیــ ــالَّ کسِــ ــالَ: هاــ  قــ

 

ــب ت  فَ  قُ  ــا کسِـ ــت : إنْ مـ ــی غَفُـــ لـ  ور ربِّـ
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ــدار    .38 ــداید پایـ ــودم در شـ ــه بـ ــن کـ  مـ

 

 اختیـــار سســـت گشـــتم ناگهـــان بـــی    

  َ ــ ــم  أکـــــنْ أتظنَّـــ ــارا عازمِـــــی والـــ  خـــ

 

 یاخُــــــور  ئٍأنّ عازمِــــــیا یاومــــــاً لشــــــ 

ــان   .39  ــودم گم ــی ب ــد و ک ــن لرزی ــب م  قل

 

ــار    ــرزد روز کـ ــی بلـ ــین قلبـ ــاین چنـ  کـ

     َ  والقــــد  کنــــت  فــــی البدایــــةِ أشــــحا

 

ــذَّ   ــاةِ الـــ ــحاَ للخشـــ ــا یاشـــ  ع ور مِثلماـــ

 خــود را بــا خــود آوردم نخســت کلیــ .40 
 

ــه   ــا بـ ــر  تـ ــم زان گیـ ــد دلـ ــا آمـ  ودارجـ
 یکـــــأن ـی ثـــــمّ إنّـــــی مالکـــــت  نَفســـــ  

 

 جاســــور لس ـــت  أخشـــَ شــــیئاً واإنـــی     

 نمـــــودم بـــــا دلـــــیخویشـــــتن را وا .41 

 

 قـــراراز یقـــین ثابـــت نـــه از شـــک بـــی 

ــاً    ــلُ نفْســـــ ــی أح مِـــــ ــراً أننـــــ  م ظهِـــــ

 

ــکوکِ    ــنْ للشـ ـــم  یکـ ــور   لـ ــا خُطـ  فیهـ

 هــای صـــریح  گرچــه آخــر از ســـخن   .42 

 

 

 

 

 گرچـــــه آخـــــر از ســـــخنهای صـــــریح

 

 تیـــره کـــردم بـــاز خـــود را روزگـــار     

ــدع    ــرَ أنّـــی صاـ ــالحق  فـــیغَی ـ ـــ ت  بـ  اآلخـ

ـــ  ــی اآلخـــــــــ ــالحاقّ فـــــــــ  ت  بِـــــــــ

 

ــَ التَ   ـــرِ حتّــ ــور  اـــ ــیاّ ا م ــ ــت  عالــ  ثَــ

 

 

 

ــاطر آزاد .43 ــه  خـــ ــرد نکتـــ ــنج مـــ  ســـ

 مرد نکته سنج خاطر آزاد

 

 

 

ــ  ــتوارنا ةکــــــی پســــــندد گفتــــ  اســــ

ــاقُ ذَ      ــرِّ النِّفــ ــبِ الح ــ ــی ا دیــ ــفــ  یمامِــ

 

ــ   ــاه  مِن ــ ــا ال یارضــ ــواه ــــوا ماــ  مِیرُی الضَّــ

ــد دورو  .44  ــند آیــ ــناپســ ــب ی ازیــ  ادیــ

 

ــیار     ــاق از هوشـــ ــد نفـــ ــزا باشـــ  ناســـ

 

ــردم   .33 ــر م ــون دگ ــویم چ ــن نگ ــخن م  س

 

ــاه     ــند از گنـ ــاز پرسـ ــم بـ ــان کـ  آن زمـ

ــإثْ کــــــانَ  ــألُ مِــــ ــی إذا ساــــ  ونییا أنّــــ

 

 ور ولـــــه  الج م ه ـــــلْ ماـــــا یاقُلـــــم  أقُـــــ 

 نـــــداعامیـــــان در بنـــــد اوهـــــام اندر .34 

 

 هستشـــان ایـــن بســـتگی بـــه از رفـــاه     

ــ  ــارٍ   م إنَّه ـــ ــی إســـ ــامِهم  فـــ ــنْ أوهـــ  مِـــ

 

 حریــــــــرُوالقــــــــد  ال ی رْضِــــــــیه م  التَّ 

ــه   .35  ــر گن ــی ب ــدن اول ــتو ش ــت خس ــر اس  ت

 

ــاه    ــار تبــــ ــا را ز گفتــــ ــرد دانــــ  مــــ

 واإذا لــــــــم  یاکــــــــنْ ه نالــــــــک راأیا   

 

ــ  ــیا أفضـــ ـــلـــ ــی بِـــ ــتعِیرُهِ فَـــ  ال أس ـــ

 و لیــک بــس حــدیثا کــش خِــرَد گویــد .36 

 

ــاه   ــذیرد انتبــ ــر عکســــش پــ ــب بــ  قلــ

ــ  ر بش3  ــرٍ یاقُــ ــأنهِ العا أم ــ ــی شــ ــلُولُ فــ  قــ
 

 مِیرُقـــــیضا الـــــذی یاقـــــولُ الضَّـــــ   نَ 
 کسـت لیـ  ا هـر دو را کـاه   و جوگندم  .37 

 

 فـــرق بســـیار اســـت بـــین ایـــن دو کـــاه 

 تســــــــاوا ماــــــــرات  ا ح ــــــــرا ِ ال تَثَ 

 

 هـــــــذهِ حِنطـــــــة  واهـــــــذا شَـــــــعیرُ 
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 ال جرم بر من گذشت آن بد که خاست.45

 

ــل مـــــزار     ــره از اهـــ ــبش نعـــ  از نهیـــ

 ةُ حتّـــــــَألماّـــــــت  بـــــــیا الرّزیشـــــــ  فَ 

 

 بــــُور بـــری القُضَـــجِرت  مِـــنْ ضَـــجیج قَ 

 از شعر عربی ،مانند بهار ،پذیری چند شاعر معروف معاصر ایراننکتة شایان ذکر، زمینة تأثیر 

 ( 57: 1391)شفیعی کدکنی، که شفیعی کدکنی هم بدان اشاره نموده است. است

 (157: 1368 )بهار، بهار)بهش  و دوز ( ةمهنمیّ -2-5-5

اد از فناتیزم خشک و در انتق ،ش1287از اشعار قدیم بهار است که در سال  ،این قصیده 

 گوید: شفیعی کدکنی میاست. شدهنِ مادیِ آن زمانِ مشهد گفتهفروشاجاهالنة زهد
، های پیشاهنگان فکر مشروطیّتگمان تحتِ تأثیر اندیشهدر سرودن این قصیده، بیبهار، »

بسا که این قصیده را پس از خواندنِ است و چهاز قبیل میرزا آقاخان کرمانی و دیگران بوده

ثیر از کتاب به تأ ،باشد. این کتابای از هفتادودو ملّت میرزا آقاخان کرمانی سرودهنسخه

« است.پیر نوشته شدهرناردن دو سناثر ب ،خانة صورت یا سورت و کتاب کلبة هندیقهوه

 ( 71: 1390،شفیعی کدکنی)

دهـیم تـا   مـی زهـاوی قرار  «انقالبی در دوزخ»و« الی جهنّم»در کنار دو قصیدة  این قصیده را

 معلوم گردد. مشابهت افکار و اشعار دو شاعر

کـرده و در رثـای او،   کـه اسـتاد بهـار، از زهـاوی بسـیار تجلیـل       این موضوع بسـیار مهـم         

قصـاید   ،کـه بهـار   دهـد مـی وضوح نشان هب ،سرودهاست. این سرودهبند بسیار زیبایی ترکیب

ای نیـز بـه   اشـاره  ،بنـد اسـت. بهـار در ایـن ترکیـب    خوانده و با او مأنوس بـوده زهاوی را می

  (714ش : 1368 بهار، ) :دارد زهاوی در زمینة عالم پس از مرگهای سروده

 نیز کردی فخر اگر شعر جهنّم نیستی /  کندمی است او ولی فخر از جهنّم در بهشت

 است.زهاوی است که به نام جهنّم گفته جهنّم، مراد قصیدةبه فخر 

 زهاو :   إلی مهنّمبا قصیدۀ  بهار ةمهنمیّ -2-5-6
هـا  تا مشـابهت  کنیممقایسه میزهاوی  «الی جهنّم»را با قصیدة  بهار ةجهنمیّسرودة  ،ابتدا 

، بیتـی إلـی جهـنّم زهـاوی     وپـنج چهل، روشن شود. محور قصیدة و اشتراکات هر دو قصیده

     گونـه آغـاز  از جهـنم و پـل صـراط اسـت. قصـیده، ایـن       با توصیفاتی خـاص  ،ترس از جهنّم

 (   408م:2004د: )زهاوی، شومی



 
 
 
 
 
 
 
 

 62 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

 ما قُلت  شَـیئاً بِفَمِـی   

 

 

 إلّا وا عاقلِـی م لهِــمی  

 

 هرچه گفتم عقل و خـردم راهنمـایم بـود    

 سا بـی ماخافَـة   ـــوالی  

 

 مِــنْ ماــوتِیا الم ختَــرِمِ

 

ــدارم   ــرگ ویرانگــرم ن ــرس از م ــن ت  و م

 واإنّـمــا خَـوفِی مِـنْ   

 

ــؤلِمِ  ــی م  ــکل لِقَلبِ  شَ

 

 اسـت بلکه ترسم از تردید درد آور قلـبم   

 فی أنْ أع ودا باعـدا مـا   

 

 تَبلی بِقَبری أع ظُمِـی 

 

ــتخوان    ــیدگی اس ــس از پوس ــه پ ــایم   ک  ه

ــراً  ــاةِ ذاکِ ـــی الحی  إل

 

ــرِمِ  ــدِیا الم نْصاـ  لِعاه ـ

 

 ام بــــر گــــردم بــــه گذشــــتة زنــــدگی 

ــا ح طــام    ــاً بِه  م ج تَمِع

 

 جِس ــــمیا الم نْهاــــدِمِ

 

ــد وتکــه  ــه یکــدیگر بپیوندن ــدنم ب  هــای ب

 پردازد..اش در دوزخ میعنوان گنهکار، به توصیف وضعیّت بحرانیهسپس ب 

 واأنْ أُساـــاقَ صـــاغِراً

 

ــتَقِمِ  ــدِ الم نْـ ــی نَ یاـ  باـ

 

 جو، بیفکننـدم ذلیالنه پیشِ ملکِ انتقـام  و 

وأُح ضِـــرَ الحســـابا  

 عاـــــــــــــــــــــنْ

 

ــمِ  ــائری وااللّمــ  کبــ

 

 و از گناهان کبیـره وصـغیره بـاز  بپرسـند     

 بالصِّـــراطِواأنْ أُماـــرَّ  

 

ــی ظَمِ  ــبشٍ شَ ــو قَ کَ  فَ

 

 وسوار بر قـوِِ بـزرگ قربـانی بـه سـوی      

ــوا أداقن مِــنْ مِثــالِ   واه 

 

 شَـــع رَةٍ فـــی اللّحـــمِ

 

 پل رانده شـوم کـه بـاریکتر از مـو اسـت      

 واه وا أحادُّ مِـنْ غِـرارِ   

 

 ماشْـــــرَفِیّ مِخـــــدامِ

 

ــر    ــده تـــــ ــز برنـــــ ــغِ تیـــــ  و از تیـــــ

 قَد  نَصاـب وه  فَـو قَ وادو   

 

 جــــائِشٍ م ح تَــــدِمِ 

 

 ای خوفنـــاک و فـــراخمشـــرفِ بـــر درّه 

، بهار چگونه پل صـراط را توصـیف نمـوده و از جهـنّم و     کنیم در این چند بیتمیمالحظه   

 .اسـت کـاربرده هگوید؛ الفاظی که زهاوی نیـز بـ  از عقرب ومار سخن می ،سپس آتشفشان و

 (:408م:2004)زهاوی، و  (157:  1368 )بهار،

 تــر بــود از تیــغ تیزتــر   مــو ضــعیف  از. 1
 

ــه داده   ــل ک ــه دوزخ آن پ ــد ب ــان او ان  نش
ــان او . 2  ــنم و آتشفشـ ــن از جهـ ــم مـ  ترسـ

 

ــ  ــران او ک وآن مالـ ــود گـ ــذاب و عمـ  عـ
 آن عقربی کـه خلـق گریزنـد سـوی مـار     .3 

 

 او سـتان جـان    پرخطر       نیش  زخم   از  

 او   
 

ــطَرِمِ   ــائِرٍ م ضْـ ــاکا ثـ ــانٍ هنـ ــی کب رْکـ  یاغلـ

 

جوشــد همچــون آتشفشــان توفنــدة    مــی 

ــتالطم  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ــمِ  ــه قَـــذائِفاً مِـــنْ حِماـ  یاقْـــذِف  مِـــنْ فَوهاتِـ

 

 

 

-های آتشین پرتـاب مـی  گدازه که از زبانه 

 کند

 
 عاقــارِبا ثَّـــما أفـــاعٍ أس ــرَفَت فِـــی العاظَـــمِ  

 

 ها بـا انـدامی بـیش از حـدّ    ها وافعیعقرب  

ــاراةً     ــوج  ت ــاس  تَم  ــا النّ ــرَمِ وابای نَه ـــی الضَّ  فِـ

 

 زننـد وپـا مـی  که مردم در آتش گاه دسـت  
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ــمِ     ــیضِ ا لَ ــنْ ماض ــا مِ ــی عالیه ــاراةً ی غْما  وات

 

 گردنـد هـوش مـی  وگـاه از شـدّت درد بـی    

 کند:ای دیگر بیان میبیت اخیر را به گونه ،و بهار 

 کـار هـر دمـی   خـدا بـه گنه   دهـد میجان 
 

ــا هر  ــی ازتــ ــان او ا دمــ ــتانند جــ  و بســ
زهـاوی، بـه    بـا قصـیدة الـی جهـنّم    بهار)بهشت و دوزخ(  ةجهنمیّ پس از مقایسة قصیدةحال  

 پردازیم.زهاوی می «انقالبی در دوزخ»مقایسة سرودة بهار با 

 با انقالبی در دوز  زهاو  بهار ةمهنمیّ قصیدۀ– 2-5-7
محتوا و ی با یکدیگر قابل قیاس نیستند، از لحاظ مضمون و قصیده از نظر کمّ گرچه این دو

 (158ش : 1368 )بهار،و  (169 م:2004)زهاوی، ند.ایکسان ، تقریباًفضای کلی داستان

ــان او  ــنم و آتشفشــ  ترســــم مــــن از جهــ
 

ــ  ــران او ک وآن مالـ ــود گـ ــذاب و عمـ  عـ
 آن اژدهای او که دمـش هسـت صـد ذراع    

      

ــان    ــه میـ ــه رفتـ ــی کـ ــان او وآن آدمـ  دهـ
آن کرکسی که هسـت تـنش همچـو کـوه      

ــاف  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــر  ــاخ بـ ــت  ةشـ ــدرخـ ــیان اوجحـ  یم آشـ
ــذرد ســعیر    آن  ــه در او بگ ــین ک  رود آتش

 

 پـــا و نهنـــگ کـــالن اوو آن مـــار هشـــت 
 اسـت دهکـز آتـش دمیـ    آن آتشین درخت 

      

 هـــای چــون ســـر اهریمنـــان او وآن میــوه  
 خـورد  هرکه شراب حمیمی که ةن کاسآو 

 خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد
 

ــان او     ــا زبـ ــودش تـ ــتعل شـ ــاف مشـ  از نـ
ــرود    ــه ف ــین ک ــرز آتش ــد از آن گ ــوا آی  ه

 

 بــر مغــز شــخص عاصــی و بــر اســتخوان او 
 هسـت  هفتمـین کـه   ةآن چاه ویـل در طبقـ   

 

 تــــابوت دشــــمنان علــــی در میــــان او    
ــد ســوی مــار    آن عقربــی کــه خلــق گریزن

 

 ســـتان اونـــیش پرخطـــر جـــان از زخـــم 
ــه گنهکــار هردمــی جــان مــی   دهــد خــدا ب

 

 و بســـــتانند جـــــان اوا تـــــا هردمـــــی از 
ــعیف از  ــو ضـ ــر مـ ــر تـ ــغ تیزتـ ــود از تیـ  بـ

 

ــه داده   ــل ک ــه دوزخ آن پ ــد ب ــان او ان  نش
ــه کا     ــا جمل ــا علم ــن ز م ــد ت ــاتئجزچن  ن

 

ــ   ــرق لجـــ ــتند غـــ ــانة هســـ  او آتشفشـــ
 جز شیعه هرکه هست بـه عـالم خداپرسـت    

 

ــان او در دوزخ اســــت روز   قیامــــت مکــ
 شد وز شیعه نیز هر که فکل بست و شیک 

 

 ســـوزد بـــه نـــار هیکـــل چـــون پرنیـــان او 
ــ  نآو  ــا عمام ــه ب ــس ک ــر  ةک ــوی س ــر م  س

ــت  گذاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ریســمان او رکمنــدیل اوســت ســوی د   
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ــی  نآو ــار ادارات دولت ــرد ک ــه ک ــس ک  ک
 

ــوزد  ــنم روان او   سـ ــز جهـ ــت میـ ــه پشـ  بـ
ــنآو  ــل و ز ک ــد وکی ــه ش ــ س ک  روطهـمش

ــرف زد ــرف زد حـــــــــــــ  حـــــــــــــ
 

ــه روز  ــود بــ ــان او دوزخ بــ ــزا پارلمــ  جــ
 نویس اسـت چیـزفهم  کس که روزنامهنآو 

 

ــه     ــد ب ــش فت ــر و کآت ــکدفت ــان او و ل  بن
 روطه خـدمتی ـن عالمی که کرد بـه مشـ  آو 

 

ــه حشــ    ــوزد ب ــن نــاتوان  ـس ــان و ت  او ر ج
ــه ردّ آو  ــاجری ک ــداد    ن ت ــا ن ــه م ــالم ب  مظ

 

 مســکن کنـــد بـــه قعــر ســـقر کـــاروان او   
 کاسب فضول که پاالن او کـج اسـت   نآو 

 

 فــــردا کشــــند ســــوی جهــــنم عنــــان او 
 کسـی بـه روز جـزا    جز مـن و تـو  همشکل ب 

 

ــان او    ــد مادیــ ــین بجهــ ــود آتشــ  زان گــ
ــزدان درســت    ــو ی ــا و ت ــرای م  کــرد تنهــا ب

 

ــن بی   ــرین و آن چمــ ــد بــ ــران اوخلــ  کــ
ــ  ــ   ةموقوفـ ــرین را بـ ــت بـ ــا ه بهشـ ــام مـ  نـ

 

ــان او  بنمـــوده   وقـــف واقـــف جنـــت مکـ
ــار پرآن بـــاغ   شـــرابهـــای پرگـــل و انهـ

 

ــالی و آب روان او  ـــرهای عــــ  وان قصــــ
 حـور عـین  های خلوت و غلمان و آن خانه 

 

ــاب  ــو  وان قـ ــر ز پلـ ــای پـ ــران او هـ  زعفـ

 القصه کـار دنیـی و عقبـی بـه کـام ماسـت       

 

 او کــه خــوب نشــد امتحــان   بــدبخت آن 

ــین      ــوی انگب ــو و ج ــاب ت ــن و جن ــردا م  ف
 

ــان او    ــم در می ــت زن ــه جف ــوثری ک  وان ک
ــه  باشــد  ــه ب ــا ک ــین م ــار یق  دوزخ رود به

 

ــه حــقّ   ــرا ب ــد شــد گمــان او  زی ــو ب ــا و ت  م
 مالحظات دو قصیده و وموه مشترک  -2-5-8 

ادات اعتقـ و اسـت و حـاوی نظـرات     ابتدا باید گفت که قصیدة زهاوی، سفری طـوالنی 

امّـا   بهار، تصـویری اجمـالی از دوزخ اسـت   که قصیدة حالیعوام ومتعصبان جاهل است، در

 از آن جمله است. ،که موارد زیر شودمیمشترکی در دو قصیده دیده وجوه

مراحـل پـس    انگیز ازقبر وصورت خشن نکیر و منکر وصورتی وحشتناک و هولترسیم  -1

  است.نیز آمده هو در جهنمیّقصیدة نکیر ومنکر  که در طورآناز مرگ، 

ــان او  ــنم و آتشفشــ  ترســــم مــــن از جهــ
 

ــ  ــران او ک وآن مالـ ــود گـ ــذاب و عمـ  عـ
 (: 180م:2004زهاوی،) و زهاوی هم گوید 

ــ  ــی کُـــ ــوم  فِـــ ــام  الزَّقنـــ ــو مٍ ل الطّعـــ  یاـــ

 

   راب  الیاح م ــــــوم  واالیاح م ـــــــور  ـواالشَّــــــ  

 .دهندرنگ و تلخ میو آب سیاه زقوم ،هر روز، به دوزخیان 
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نقمت )جهـنم(.  بسیار بزرگ  و بسیار کوچک رحمت )بهشت( ة. تقسیم آخرت به دو دایر2

 متعصـبان نظـری  شدت منتقد دایرة تنگهاین است که ب ،وجه مشترک هردو شاعر ،در اینجا

: 1368،بهـار ) :گویـد مـی  بهـار  .کننـد دعوت می را به بیداری وپذیرفتن حقایق هاآن و هستند

158) 

ــه کا   ــا جمل ــا علم ــن ز م ــد ت ــاتئجزچن  ن

 

 او آتشفشـــــان ةهســــتند غــــرق لجــــ    

 که هست به عالم خداپرسـت جز شیعه هر 

 

ــت روز  ــان او  در دوزخ اسـ ــت مکـ  قیامـ

هنگامی کـه مـرده    کند؛اش بیان مینظری را در قصیدهزهاوی نیز این تنگ ،طرف دیگراز   

فالسـفه را در   و ماحک ادبا و شعرا و دانشمندان و تمامی نوابغ و ، مرده،فرستدرا به دوزخ می

دیگـران کـه بـه     خیـام و  بـوعلی سـینا و   ارسـطو و  همچون ادیسـون و  کند؛مشاهده می جاآن

گناهتـان چـه بـود؟     پرسـد: رده از ایشان میم و وقتی نداهگرفتدر دوزخ جای ای،اندک بهانه

 (182م:2004زهاوی،. )شمردیمامور دینی را سبک می ،: در اشعارماندهندمی پاسخ

ـــرِ  ـــتَخِفُّ بـِأم ــــ ـــا نَس ــــ ـــّنا کنّــــ  إنــــ

 

ــیر     ــاءا الماصِـ ـــرنا، فساـ ـــی شِع ـ ــدّینِ فِـ  الـ

 ما امر دین را در شعرمان سبک شمردیم که چنین بد عاقبت شدیم 

 )همان(. گیردمیتیار تعداد کمی ابله و جاهل قراردر اخ ،درخور توجّه اینکه بهشتو نکتة 

 إنَّماــــــا ماثْــــــوای الجاــــــاهِلِینَ جِنــــــان 
 

 شـــــاهِقات  القُص ـــــورِ، فِیهاـــــا الح ـــــور  
 ها هستند.است که حوریان ساکنان آنی بلند هایخکا ،ایگاه نادانانج 

ـــ   ــعای ی ص ــ ــلن ساــ ــمٍ ه واا قــ ــرُ قِســ  غیــ

 

ــور   ــهِ الج م ه ــ ــدای بــ ــلِح  حاتّــــی اه تــ  ـــ

 ند.اهنه آن اقلیّت دانا )نوابغ وحکما( که عامل هدایت عموم مردم بود 

نکتة جالب اینکه بهار نیز این دایرة کوچک را با طنز وکنایه، مخصوص چند عالمِ 

 او ة آتشفشانلج / هستند غرق ناتئجمله کا جز چند تن زما علما: داندمینظر و نادانکوته

در دو قصیده آشکار است امّا بینامتنی زهاوی با نسبت بسیار  ،بینامتنی هردو شاعر -3

است. که قصیده را با متجاوز از صد بینامتنی زینت دادهطوریبه ،استشده گربیشتری جلوه

 و بستانند جان اوا تا هر دمی از /خدا به گنه کار هردمی دهدمیبهار در جهنمیّه گوید: جان 

 (408م: 2004، زهاوی)گوید: هاوی نیز میو ز
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ــوج   ــاس  تَم ــــــــ ــا النّــــــــ  وابای نَهــــــــ

 

ـــرَمِ    ـــی الضَّـــــــــ ــاراةً فِـــــــــ  تــــــــ

 واتــــــــــاراةً ی غْماــــــــــی عالیهـــــــــــا   
 

 مِـــــــــــنْ ماضـــــــــــیضِ ا لَـــــــــــمِ 
إنّ الذین کفروا بآیاتنـا سـوف نصـلیهم نـاراً      » است:ین معنی از قرآن کریم اقتباس شدهکه ا  

را کـه   بزودی آنـان  :56النساء «..کلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب

چـه پوسـت تـن آنـان     به آتشـی سـوزان در دوزخ درافکنـیم کـه هر     ،به آیات ما کافر شدند

 به پوست دیگر مبدّلش سازیم تا سختی عذاب را بچشند. ،بسوزد

پـل،   ،مـار  :هاسـت ایـن واژه بارز از استفادة همسـان بهـار و زهـاوی از    ایزیر نمونه هایواژه

 .  عقرب.

 فِیـــــــهاا عاقــــــاربا واأفــــــاعِ ـمشثُــــــ.1

 

 فِیهاــــــا ضَــــــراغِما وانُم ــــــور   ـمشثُــــــ 

 ماقامــــاً راطِـّلـــم ی رِب نـــیا أمـــرُ الصـــ    .2 
 

 الجاحـــــیمِ یافُـــــور   وقَ وادو مِـــــنَفَـــــ 
 کغِــــرارِ السّــــیفِ إذا صاــــحاّ أنَّــــه فَــــ.3 

 

ــع   ــور ؟ أو شَــــــ ــفا الع ب ــــــ  رة  فَکیــــــ
           (181 -180:همـان ). سـت ا در آن و مارهـا و شـیران درنـده و ببرهـا نیـز     هـا  عقرب ،سپس .1 

 (172:همان). ، شک ندارمگذرداز آتش گداخته می ایدراینکه پل صراط از باالی درّه .2

 گذشت؟ توانتر درست باشد، چگونه میباریکته که از تیغ تیزتر واز مو این گف اگر .3

ــر بـــود از تیـــغ تیزتـــر ازمـــو ضـــعیف  تـ

 

ــه دوزخآن پــل کــه داده  ــد ب  نشــان او ان

کـه  حـالی ، درگویـد از زبـان خـود مـی    و بهار فقط در بیت آخر ،بینیمطور که میهمان        

باورهـای  بـه  شـاعر بیشـتر   فلسفی است و  هایحدیث نفس وشک ة شعر زهاوی،بخش عمد

بـه   ،مستقیمی شاید به طور غیرِامّا زهاو شودوارد بحث سیاسی هم می ،. بهارپردازددینی می

منکر تشبیه  نکیر و هایسخت گیری هآنها را برفتار و  کندال حکومت با کنایه اشاره میعمّ

 .کندمی

 گیر  نتیجا -3

    دو جامعـة ایـران و عـراق را بیـان     شـعری  مشـترک   مضـامین از  ایگوشـه مقالـه،  گرچه این 

تـری از ایـن مشـترکات را بـه     صـویر روشـن  مطالعة آثـاراین دو شـاعر فرهیختـه، ت    ،نمایدمی

 است:  مختصر، نتایج زیر را در پی داشته. حاصل این پژوهش گذاردنمایش می
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اندیشـة بهـار   ی نیز بـر  و زهاو انی بر قلم و اندیشة زهاوی داشتهتأثیر فراو ،ادبیات فارسی -1

 است.  گذاشته ایمالحظهتأثیر قابلِ

نشـانگر جـوّ سـتم و     و بیانگر اوضاع اجتماعی و مذهبی آن روزگار  ،اشعار این دو شاعر -2

ایـران  بـر  شاهنشاهی نظام و  راطوری عثمانی و انگلیس بر عراقامپسوی از  ی است کهاختناق

 است.فرما بودهحکم

وسفر خیالی وی به عالم پـس   «انقالبی در دوزخ» هدف اصلی زهاوی از سرودن قصیدة  -3

کـه  اندیشـة جبرگرایـی اسـت    و مقاومـت در برابـر    سـتیزی خرافـه بیداری مردم و  ،از مرگ

جهـت پیشـرفت    ،تکیه بر ابزار خرد و تفکّـر  ،است. همچنینرا در پی داشتهها تخدیر اندیشه

هـدف دیگـر شـاعر     تعیین سرنوشت ملت به دست توانمنـد خودشـان  تأکید بر حق جامعه و 

 .  استبوده

ای های سلیقهتنگ نظریداشتن جامعه از خرافات و برحذر ،وجه مشترک بهار و زهاوی -4

 ماندگی و فقر و زبونی، حاصلی ندارد.انة دینی است که جز عقبافکنوتعصبات تفرقه
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