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 -1مقدما
دورة مشروطه در دو جامعة ایران و عراق ،حاکی از رنـجهـا و دردهـا و مجاهـدتهـای
فراوان دردمندانی است کـه در راه اعـتالی ارزشهـای دینـی و ملّـی -میهنـی ،مـال و جـان
خویش را فدا کردند .شعر ملکالشعرای بهـار از ایـران و جمیـل صـدقی زهـاوی از عـراق،
بهترین الگوی شـعری و ادبـی آن دوران اسـت .بـا بررسـی اشـعار ایـن دو شـاعر فرهیختـه،
خواهیمیافت که فرهنگ دو جامعه ،مشابهتهای فراوانـی از نظـر ارزشهـا و دیـدگاههـا بـا
یکدیگر دارند .از جملة این مشـترکات ،تعصّـبات دینـی وعـادتهـای جاهالنـه و خرافـات
است .قصیدههای«انقالبـی در دوزخ» زهـاوی» ،نکیـر و منکـر» و«جهنمیـه» بهـار ،از بهتـرین
نمونههای مقابلة این دو شاعر با مخاطبانشان در دورة مشـروطه اسـت کـه بـه بیـان تعصّـبات
واعتقادات افراطی و خرافات اشاره میکنند و با آنهـا ،بـه زبـان طنـزی کـه خـاص آن دوره
است ،سخن میگویند .ترسیم صورتی وحشتناک و هولانگیز از قبر وصورت خشن نکیـر و
منکر و مراحل پس از مرگ ،آنطور که در دو قصیدة نکیر ومنکر و انقالبی در دوزخ ذکر
میشود ،بیانگر عقاید افراطی بسیاری در آن زمان است که دو شاعر سعی مـیکننـد آنهـا را
تعدیل نمایند.
 -1-1بیان مسئلا
مسئلة تحقیق حاضر ،بررسـی اشـعار ملـکالشـعرای بهـار و زهـاوی و تـأثیر هریـک بـر
دیگری و خاستگاه های اجتماعی آن دو و نیز شباهتهای بسیار شـرایط دو جامعـة عـراق و
ایران در دورة مشروطه است چون شعر دو شاعر میتواند شناسانندة واقعیتهای جامعـة آن
دوره باشد .هر دو شاعر ،شاعران بنام معاصر ایران و عراق هسـتند کـه هـر دو در یـک دوره
میزیستند (زهاوی از 1315 -1242ش و بهـار از 1330 – 1265ش) و بـا یکـدیگر دوسـتی
دیرینه و گفتوگوهای ادبی داشتند .آن دو در روزگاری زندگی میکردند کـه بسـیاری از
مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی دو کشور شبیه به یکدیگر بودهاست؛ بهـار در
عصر خفقـان مشـروطه و شـاهان قاجـار و زهـاوی در دوران پراختنـاق پادشـاهان عثمـانی و
انگلیسی زندگی میکرد.
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 -2-1پیشینة تحقیق
با توجه به اینکه براساس اطالعات موجود ،تا به حال چنـین مقایسـهای صـورت نگرفتـه،
مطالعة حاضر نخستین پژوهش دربارة تأثیرپـذیری بهـار از زهـاوی اسـت .در مـورد قصـیدة
«انقالبی در دوزخ» زهاوی ،مقاالت و پـژوهشهـایی صـورت گرفتـهاسـت؛ قصـیدهای کـه
«رسالة الغفران» ابو العال معری « ،کمدی الهی» دانته و«زوابع وتوابع» ابن شهید أندلسـی ،سـه
خمیرمایــة اصــلی آن اســت .آثــار زیــر ،از جملــه نوشــتههــایی اســت کــه در ایــن مــورد
نگاشتهشدهاست « :الزّهاوی وثورته فی الجحیم» (جمیل1968 ،م)« ،زهاوی و زبان و ادبیـات
فارسی» (محسنینیا1389،ش)« ،زن در شعر زهاوی» (نیازی واصـفهانی1386،ش)« ،بررسـی
تطبیقی مسئلة زن در سرودههای بهار و زهاوی» (خانی1390،ش) و «روابط بینامتنی دینی در
قصیدة ثورة فی الجحیم»( .کیانی و چمازکتی)1390،
 -3-1ضرورت و اهمیّ

تحقیق

مطالعة آثاراین دو شاعر فرهیخته وشناخت تأثیر هریک بر قلم و اندیشة دیگری ،تصویر
روشنی از مشترکات فرهنگ دو جامعه را در این موارد بـه نمـایش مـیگـذارد -1 :آگـاهی
ازشرایط و اوضاع اجتماعی و مذهبی آن روزگار که نشـانگر جـوّ سـتم و اختنـاق از طـرف
حکومتهای مستبد بر دو کشور است؛  -2شناخت بهتر فرهنگ ایرانی ،از طریق آگـاهی از
ارزشها واعتقادات سایر ملّتها؛  -3تبـادل اندیشـه و نظـر ،بـا تکیـه بـر تجربـة فرهنگـی دو
جامعه؛  -4پیشرفت و بهبود جامعه ،با تکیه بر ابزار خرد و تفکّر ،جهت جلوگیری ومبارزة با
خرافات و تنگنظریهای سلیقهای که جز عقبماندگی و فقر و زبونی ،حاصلی ندارد.
 -4-1روش تحقیق
در این مقاله ،ضمن مروری کوتاه بر شرایط اجتماعی و سیاسی دو جامعة ایران و عـراق
در عصر مشروطه ،با استناد به منابع و پژوهش های صاحبنظران ،به پیشینة روابـط شخصـی
بهار و زهاوی پرداختهشده و با تحلیل و بررسی پژوهشنامهها ومطالعات قبلی و نگاه دقیق به
دیوان اشعار دو شاعر و تطبیق و مقایسة آنهـا ،وجـوه شـباهت و تفـاوت آثـار ایـن دو شـاعر
تبیین شدهاست .نمونة تفصیلی این بررسی تطبیقی ،مقایسة قصیدة «ثورة فی الجحیم» زهاوی
و «نکیر و منکر» بهار است .این مقایسه ،نشان میدهد که عالوه بر شـباهت مضـمون ایـن دو
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سروده ،چهلویک بیت از «نکیر و منکر» بهار عیناً ترجمة «ثورة فی الجحیم» زهاوی است و
چهار بیت دیگر آن ،با تصویرسـازی متفـاوت ،همـان مفهـوم سـرودة زهـاوی را دربـردارد.
همچنین قصیدة جهنمیّه و «بهشت و دوزخ» بهار با قصیدة «الی جهـنّم» و سـپس ،بـا قصـیدة
«ثــورة فــی الجحــیم» زهــاوی مقایســه شــده و شــباهت مضــمون و محتــوای آنهــا بررســی
گردیدهاست.
 -5-1مبنا

نظر

تطبیق

پیونــدهای تــاریخی دو کشــور ایــران و عــراق وتــأثیر وتــأثر دو فرهنــگ ،از دیربــاز
وجودداشتهاست .ایـران ،از زمـانهـای بسـیار قـدیم ،در ارتبـاط دائمـی بـا ملّـت عـرب بـود
(واکــیم1967،م)81 :؛ ایــن ارتبــاط ،قــرنهــا پــیش از تأســیس مملکــت حیــره وجودداشــت.
عربها ،مالیات را به کوروش در سال  550ق.م .پرداخت کردند و یاران پادشاه کامبیز ،در
فتح مصر در سال  525ق.م بودند و ایرانیان را در حمله به یونان در سـال  492ق.م همراهـی
نمودند .یزدگرد اوّل ،فرزندش ،بهرام گور را به سوی نعمان ،پادشاه حیره ،فرستاد تا تربیـت
عربی یابد( ..طبری1407،هـ )72/2 :و در مقابل ،عربها ،به بهرام گور کمک کردنـد تـا بـه
حکومت رسید (طبری  )74/2تا اینکه بهـرام ،عربـی را بسـیار عـالی فراگرفـت و شـعر را بـه
فارســـی و عربـــی مـــیســـرود و بـــرای مـ ـردم ،بـــه زبـــان عربـــی ســـخنرانی مـــیکـــرد.
(مسعودی1965،م)126/1:
بنا بر آنچه گفتهشد ،از آنجا که این مقاله به بررسی پیشـینة مشـترکات فرهنگـی ایـران و
عراق و بهعنوان نمونه ،شعر بهار و زهاوی میپردازد ،مبنای نظری این تحقیق ،مکتب فرانسه
است .از دیدگاه مکتب فرانسوی ،اثبات روابط تاریخی بین آثار ادبی ،شـرط مسـلم و
قطعی ورود به عرصة پژوهشهای ادبیات تطبیقی است( .انوشیروانی1389،ش)12:
 -2بحث
پیش از بررسی قصاید مورد نظر دو شـاعر ،سـزاوار اسـت کـه بـه وضـعیّت مـذهبی دو
جامعه اشاره شود و بـه اینکـه رواج اوهـام و خرافـات در میـان مـردم چگونـه بـودهاسـت و
هرکس با آداب و رسوم جامعه مخالفت مینمود ،به چه چیزهایی متّهم میگردید.

بهشت و دوزخ زهاوی و بهار

51

 -1-2مامعة ايران
شفیعی کدکنی میگوید:
«قرن سیزدهم ،اوجِ گیرودارهای مذهبی در ایران است .بذری را که صفویه ،برای حفظ
حکومت خویش در برابر داعیهداران مشرق و مغرب ایران ،از دیرباز پاشیدهبودند و هم در
روزگار خود ایشان بارور شدهبود ،دراین عصر نیز بارورتر و گشنتر میبینیم .اینک
درخت تعصبات مذهبی ،بالیده و شاخ و برگ گستردهاست .دیگر نزاع شیعه و سنی در
ایران ،کمتر مطرح است امّا در درون مذهب شیعه ،تضادها و اوهام و خرافات هر لحظه
گستردهتر میشود ...نزاع شیخی و متشرع ،اخباری و اصولی ،بابی و شیعی ،صوفی و
متشرع و نفوذ فوقالعادة طبقة روحانی در اذهان مردم و ضمناً سادگی و سفاهت بعضی از
علمای دین که بیخبر از هرگونه تغییر و تحولی ،همچنان درگیرودار مباحث اصولی و
فقهی عجیب و غریب و ایجاد فروع نیش غولی بودهاند( »...شفیعی کدکنی)74: 1390،

زنان نیز که نیمـی از جامعـه را تشـکیل مـیدادهانـد ،وضـعیّت بسـیار نـامطلوبی داشـتند« :در
سرتاسر دورة سلطنت قاجاریّه ،نامی از زن وحقوق وآزادی زنان نیست و هرچنـد بـهکنایـه،
ذکری ازاین مقوله نمیرود( ».آرین پور)4:1382،
 -2-2مامعة عراق
زهـاوی نیـز در روزگــاری رشـد کــرد کـه هــرکس بـا آداب و رســوم جامعـه مخالفــت
مینمود ،بالفاصله به کفر و زندقه متّهم مـیگردیـد و اگـر سـخنی از تجـدد غربـی بـه میـان
میآورد ،به بدعت در دین و ارتداد متهم میشد( .التکریتی )71: 1368،سطح آگاهی مـردم
نیز بسیار پایین بود ،بهگونهای که افراد ،مرز جدایی دین ازخرافات را تشـخیص نمـیدادنـد.
«زنان در محیط خانه ،زنـدانی مـیشـدند و تنهـا در روز و مشـروط بـه همراهـی بـا شـخص
دیگری ،اجازة خروج از منزل را داشتند( ».عزّ الـدّین1960،م )211:از طـرف دیگـر ،در آن
روزگار ،موجی از آزادی بیان و اندیشه در کشورهای عربی به راه افتـاد کـه موجـب گریـز
بسیاری از افراد جامعه از تفکرات سنتی گردید و از طرفـی ،هـزاران کتـاب ترجمـهشـده بـه
زبان ترکی ،اندیشههای جامعة غربی را به فرزندان شـرقی منتقـل نمـود( .أدهـم )67 :1378،
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اواخر قرن نوزدهم ،جهان عـرب در شـرایط فرهنگـی بسـیار بـدی بـهسـرمیبـرد .در چنـین
شرایطی بود که زهاوی ،واپسین روزهای زندگی خود را وقف مبارزه با خرافات نمود.
 -3-2پیرامون انقالبی در دوز
موضوع این قصیده ،سفری خیالی به عـالم پـس از مـرگ اسـت .نخسـت از درون گـور
آغاز میگردد که توصیف گور و نکیر و منکر بسیار وحشتناک و هولانگیز است و هـر دو
را مظهر خشونت و سنگدلی معرفی میکند ،بهطوریکه رعب و وحشت ،سراسر قصـیده را
فرامیگیرد .زهاوی میگوید:
چون مردم ،نعشم را به گور فروبردند و خاک بر او پاشیدند ..نه هوایی در گودال بـود و
نه جایی ..ناگهان آواز پایی سهمناک ،خبری از راه دور به گوشـم رسـاند .چهـرة ترسـناک
نکیر و منکر ،در برابـرم خودنمـایی کـرد ...در دسـت هریـک ،عمـودی آتشـین و افعـیای
پیچیده برگرد کمرشان بود .زیر پایشان ،چون گنجشکی حقیر بودم  ..یکی از آن دو بر مـن
بانگ زد که برخیز و هرچه گویمت پاسخ ده ...پس ،به خود آمـدم و مهیـای پاسـخ شـدم...
گفت :کیستی ای مرد پیـر؟ گفـتم :پیـری اسـیر خـاک .سـپس ،از عمـر پرسـید .گفـتم :چـه
میپرسی که جمله ،با خون دل رفت و دور از آزادی و اختیـار ...گفـت :چـه پیشـه داشـتی؟
گفتم :در شعر و ادب و نقاشی استاد بودم...گفت :دین تـو چـه بـود؟ گفـتم :اسـالم...گفت:
معبود تو؟ گفتم :حیّ قدیر ...از نمـاز و روزه و قیامـت و حسـاب و صـراط چـه؟...امّا مـرده
هرچه پاسخ میدهد ،پذیرفته نمیشود ...پس از کشمکشها ،مرده از ایمان خـود مـیگویـد
که پیوسته مردّد و مذبذب بود .درنتیجه ،آن دو ،او را سزاوار سختترین عذابها میداننـد
و نخست ،وی را به بهشت میبرند تا بداند که از چه نعمتهایی محروم گشته ...چشمههایی
از شراب ناب و خالص در آنجا جاری میبیند و فرشهای زیبایی میبیند که برروی خاک،
گستردهاند و زیبارویانی که چون شکوفههای سپید ،بر روی آنها پراکنـده انـد .بـه هـر فـرد،
هفتاد حوری پوشیده با لباسهـای حریـر ،پـاداش مـیدهنـد و پسـرانی کـه چـون دانـههـای
مروارید ،در میان بهشتیان میگردند .سپس ،به جهنمش مـیبرنـد ...لیلـی را مـیبینـد و از او
میپرسد :ای زیباروی ،چه چیز تو را میگریاند؟ لیلی پاسخ میدهد :گریهام ازآتش سـوزان
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نیست بلکه از فراق جانسوزِ عزیزم ،مجنون ،است .دانشمندان ،فالسـفه و شـاعران زیـادی را
در آنجا میبیند که بهخاطر انکار دوزخ گرفتار شدهاند؛ همچون سقراط ،افالطون ،ارسـطو،
داروین ،هِگِل ،کندی ،ابن سینا ،متنبـی ،معـرّی و ...صـدای خیـام را مـیشـنود کـه در میـان
جمع ،سرمست آواز میخواند و همگان سرخوش و در طرباند.
سرانجام ،نبـردی شـدید بـین دوزخیـان ونگهبانـان درمـیگیـرد .سـپاهی از شـیاطین ،بـه
فرماندهی ابلیس ،به یاری اهل دوزخ میشتابد .فرشتگان نیـز بـه فرمانـدهی عزراییـل ،بـرای
مقابله با شورشیان ،وارد کـارزار مـیشـوند .سـرانجام ،سـپاه فرشـتگان شکسـت مـیخـورد.
جهنمیان سوار بر بالهای شیاطین ،به سوی بهشت بـه پـرواز درمـیآینـد و آنجـا را تصـرف
میکنند و بهشتیان را که به گفتة شاعر ،همگی کودن و ابلهاند ،ازآنجا بیرون میرانند .بدین
ترتیب ،سفر خیالی شاعر پایان مییابد و او صبحگاه ،خود را در بستر خواب میبیند.
 -4-2مراودات ادبی و ارتباط دو شاعر و داليل تأثیرپذير
همسایگی عراق و ایران ،شرایط اجتماعی وسیاسی دو کشور در دوران مشـروطه ،آیـین
و دین وآداب وسنن مشترک و آشنایی و دوستی دیرینه ،از عوامل تأثیرپذیری وارتبـاط دو
شاعر است؛ نیز میتوان عامل اصلی عالقهمندی زهاوی به فرهنگ و ادب فارسی را محـیط
خانوادگی وتسلط پدر بر زبان و فرهنگ ایرانی دانست.
 -1-4-2تأثیر ادبیات فارسی بر زهاو
میتوان تأثیر ادب فارسی بر زهاوی را بدین صورت بیان نمود:
 -1انس و عالقة زهاوی به زبان فارسی ،بهحدّی بود که نخستین اشعار دوران نوجوانی خود
را به زبان فارسی سروده است( .بطی )172: 1923،وی دربارة فردوسی ،هفده بیـت بـه زبـان
فارسی سرودهاست که با این بیت آغاز میشود( :هزارة فردوسی)192: 1362،
بـــه فردوســـی از مـــن ســـالمی بریـــد

پـــس از عـــرض حرمـــت پیـــامی بریـــد

 -2او دوستدار خوانـدن آثـار شـعرای ایرانـی ،همچـون خیـام ،مولـوی ،حـافظ ،فردوسـی
وسعدی بود؛ لذا ترجمة رباعیات خیام را بهعهده گرفت ،با روشی که بـرای عـرب زبـانهـا
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زمینة آشنایی با روحیة شاعر ایرانی ونکتههای ظریف وی را فراهم نمایـد(.عزّ الـدّین1966،
)467:
نمونة ترجمة رباعیّات خیّام توسط زهاوی( :خیام( )1375:67،الزهاوی1932،م)146:
.1افسوس کـه نامـة جـوانی طـی شـد

ویـــن تـــازه بهـــار شـــادمانی دی شـــد

.2آن مرغ طرب که نام او بود شـباب

صد حیف ندانم که کی آمد ،کـی شـد

.1لَهفا نَفسِـی عالـی شَــبابٍ تَـولَّـــی

وارابیــ ـعٍ مِــ ـنَ السّــ ــرُورِ تَــــــــــواارای

.2إنّــــما الطائـــرُ المسامشـــی شَــــــــباباً

باعـ ـدا ماــــا قَــــد قـــــاما یاهتِـــــف طـــارا

 -3زهاوی در قصیده ،آنجا کـه صـحنة مالقـاتش بـا بزرگـان علـم وادب ایـران و جهـان را
توصیف میکند ،نام بزرگان ایرانی را چنین یاد میکند( :الدیوان2004،م)183:
وازارادشــت ثـُـــمش ماــــزْدکا یـأتـِــــی

واجمـــــــــوعا إمــــــامهم أبـقُـــــــور

واالحاکیــــم الکنــدیُّ ثُـــمش اب ـنُ سِــــینا

واابــنُ رشــدو واهــوا الحافِــیُّ الجاســـور

ثـــــُمش هــــذا أبــــو دلّامـــةَ مِنهــــــم

باعــــداه الرّاونــــدِی ،ثُــــمش النَّصـــــیرُ

 -4دو شاعر ،آشـنایی و دوسـتی دیرینـهای داشـتند ،آنچنـان کـه بهـار ،در رثـای زهـاوی،
ترکیببندی ( 63بیت) را بهعنوان سوگنامه برای وی سرود با مطلع:
دجلة بغداد بر مرگ زهاوی خون گریست
نی خطا گفتم که شرق از نیل تا سیحون گریست
(بهار)711: 1368،
زهاوی ،بهمنظور شرکت در کنگرة هزارة فردوسی و بهعنوان نماینـدة عـراق بـه ایـران سـفر
کرد و قصیدة زیبایی رابه مطلع زیر سرود( :الدّیوان2004،م)520:
.1أنْـــتا فِـــی شِـــعرٍ کـــانَ فَتْحاـــاً مبِینـــاً

وااحِـــــدا مِـــــنْ أولئـــــکا الخالـــــدِینا

.2باعـــــدا ألْـــــفو مِــــنَ السّـــنینَ أتَــــینا

بِــــ ـکا یــــــا فِرداوسِــــ ـیُّ محتَفِلِینَــــــا

 .1شعرهای تو ،فتح آشکاری است وتو ،خود از مردان ماندگار روزگاری.
 .2پس از هزار سال ،اینک به دیدار تو آمدهایم تا جشنی بزرگ برپا کنیم.
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 -2-4-2تأثیر زهاو

بر بهار

محسنینیا در مقالة «زهاوی و زبان و ادبیات فارسی» (محسنینیا )31: 1389،مـیگویـد:
«تأثیرپذیری زهاوی از ادب پارسی ،مقولة بسیار گستردهای است» وبا شـواهد و قراینـی کـه
ارائه خواهیم نمود ،بهگونهای قابل توجه ،از ادب پارسی متأثّر بودهاسـت .موضـوعی کـه در
ایران ،تاکنون پژوهشگران بدان یا اصالً توجّه ننموده یـا بـهنـدرت در بـاب آن ،بـه اشـاراتی
اکتفا نمودهاند( .محمّدی )85 :1370،در این مقاله ،قصد داریم کـه ببینـیم ایـن تـأثیر و تـأثّر
چگونه است .ابتدا به این نکات توجه میکنیم -1 :انقالبی در دوزخ ،در سال  ،1308توسـط
زهاوی سرودهشد و بهار قصیدة نکیر و منکر را در  ،1326تنظـیم کـرد؛  -2بهـار ،مـراودات
ادبی تنگاتنگی با زهاوی داشت وقصیدة رثائیة بهار دربـارة وی ،یکـی از شـواهد آن اسـت.
(بهار)711: 1368،؛  -3ایرج میرزا در قصیدة «انقالب ادبی» میگویـد( :ایـرج میـرزا1356،
)120:
 .1آنکـــه پـــیشِ تـــو خـــدایِ ادبانـــد

نکتــــهچــــینِ کلمــــاتِ عــــربانــــد

 .2هرچــــه گوینــــد از آنجــــا گوینــــد

هــــر چــــه جوینــــد از آنجــــا جوینــــد

که منظور ایرج از خدای ادب ،به احتمال فراوان ،یکی هم ملکالشعرا بهار است ،این ابیات
را بخوانیم( :همان)91:
.1ملــــــک دارایِ آن مغـــــزِ سیاســــــی

کـــه مـــیخنـــدد بـــه قـــانون اساســـی

.2ملــــــک دارایِ آن حــــ ـدّ فضــــــائل

کــه تعــدادش بــه مــن هــم گشــته مشــکل

 -5-2ويژگیها

"انقالبی در دوز " زهاو

و" نکیر ومنکر" بهار

قصیدة «نکیر ومنکر» بهار که چهلویک بیت از مجمـوع چهـلوپـنج بیـت آن ،ترجمـة
قصیدة «ثورة فی الجحیم» زهاوی است  ،ویژگیهایی از اندیشة زهاوی را نشان میدهد کـه
مهمترین آنها بدین شرح است( :الدیوان2004،م)169:
 -1-5-2حیرت
در بسیاری ازابیـات دیـوان زهـاوی ،نشـانههـایی از حیـرت وسرگشـتگی وجـوددارد؛ از
جمله:
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.1کَــ ـانَ إیماــــانِی فِــــی شَــ ـباابِی جامّــ ـاً

ماـــــــا بِـــــــهِ نَـــــــزْراة واال تَقْصِـــــــیرُ

.2غَیـــرَ أنَّ الشّـــکوک هابشـــت تُالحِینِـــی

فَلَـــــــم یاســـــ ـتَقِرَّ مِنـــــــی الشّـــــــعور

.3ثُـــمش عـــادا اُیماـــانُ یاقْـــوای إلَـــی أنْ

ساـــــلَّه الشّـــــیطَانُ الـــــرّجِیم الغَـــــرُور

.4ثُــــمش آمانْــــت ثُــــمش ألْحاــــدت حاتَّــــی

قِیــــــلَ هــــــذا مذَبــــــذَبا مامــــــرُور

 .1در جوانی ،ایمان محکمی داشتم که در آن هیچ کموکاستی نبود.
 .2سپس ،شک ،اعتقادم را فراگرفت و هوشیاریام را از کف دادم.
 .3آنگاه ایمانم را بازیافتم ولی شیطان ،گمراهم ساخت.
 .4باردیگر ایمان آوردم؛ سپس ،ملحد شدم تا اینکه مرا گفتند مردّد و مذبذب است.
 -2-5-2برتر

عقل وتفکر بر دين

از نظر زهاوی ،معیار ایمان و پذیرش و ارزیـابی ،عقـل و تجربـه و علـم اسـت ،نـه امـور
غیبی( .همان)173:
غَیـ ـرَ أنـــی أرتـــاب فِـــی کـ ـلّ ماـــا قَـــد

عاجاــــــزَ العاقْــــــلُ عانْــــــه واالتفْکیــــــرُ

 من به هرچه عقل و اندیشیدن ،از او عاجز است ،شک میورزم. -3-5-2مبر
مفهوم جبر و نبود اختیار ،بارها در دیوان شاعر تکرار شدهاست( .همان)174-170:
.1کُنــــت عابــــداً ..مســــیاّراً غیــــرَ حــــرٍّ

ال خَیــــــــــارا لــــــــــه واال تخْییــــــــ ـرُ

دور از آزادی و از اختیــــــــــــــــــــار

جفـــت بـــا ناچـــاری و ضـــعف و زحیـــر

.2مـــا حاباـــونیا شـــیئاً مِــنَ الحاـــولِ والقُــــ

ـــــدراةِ حاتــــَ أُدِیــــرَ ماــــا ال یاــــدور ..

نــــی هنــــر تــــا دهــــر را پــــیچم عنــــان

نـــی تـــوان تـــا چـــرخ را بنـــدم مســـیر

.3ماعقـــابی مـــن بعـــد مـــا صـــحّ نقـــالً

إنّ مـــــــا قـــــــد أتـــــــیته مقـــــــــدور

اگر ناگزیر بودم از آنچه بر من رفته است

پـــــس عقـــــاب چـــــه معنـــــی دارد؟

 .4لــیسا لِــی فِــی مــا جئتــه مِــنْ خِیــار

أنّنــــــــی فـــــــِی جامیعــــــهِ ماجبــــــور

هرچــــــه بــــــه اختیــــــار برگزیــــــدم

در آن مجبــــور و بــــیاختیــــار بــــودم
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 -4-5-2قصیدۀ «نکیر ومنکر» بهار
(دیوان بهار( )802 :1368،دیوان زهاوی)169: 2004،
چنانکه مالحظه خواهدشد ،بهار ،چهار بیت را بـه  45بیـت قصـیدة «انقالبـی در دوزخ»
زهاوی ،اضافه کردهاست؛ از جمله ،سه بیت اول قصیده و چهلویـک بیـت دیگـر ،عینـاً در
قصیدة «نکیر و منکر» بهار ترجمه شدهاست .اضـافه بـر آن ،در سـه -چهـار مـورد ،بهـار ،دو
بیت عربی را با یک بیت فارسی معادل نموده یا برعکس ،یک بیت عربی را بـا دو بیـت بـه
فارسی آراستهاست .همچنین ،تصویرسازی بهار را در بیت دوم و چهاردهم ،در بیت زهاوی
نمیبینیم؛ برای مثال ،در بیت چهاردهم ،خود را همچون مـوری دربرابـر دو فیـل خشـمگین
میبیند امّا در مجموع ،دخل وتصرفی درمعنای کلی وفضای آن ایجاد نکردهاست.
 .1چـــون فروبردنـــد نعشـــم را بـــه گـــور

خــــاک افشــــاندند و زان گشــــتند دور

 .2ناگهـــــــان آواز پـــــــایی ســـــــهمناک

کـــــرد گوشـــــم را خبـــــر از راه دور

 .3مـــن بـــه زحمـــت از فشـــار گـــور لیــک

آن دو مــــیکردنــــد هرجانــــب عبــــور

 .4روی چـــــون از آهـــــن تفتـــــه ســـــپر

بــر جبــینشــان گشــته رســم آیــات شــر

لَهمـــــــا واجهـــــــانِ ابتَنَـــــــت فِیهمـــــــا

الشّــــــرّةُ عشّـــــاً کالهمـــــا قَمطَریـــــرُ

 .5بینیــــی هایــــل چــــو شــــاخ کرگــــدن

جســـته بـــاال نـــوک آن همچـــو تبـــر

والکـــــــلّ أنْـــــــفا غَلـــــــیظ طوِیـــــــل

هـــــوا کــــــالقِرْنِ بِالنِّطــــــاحِ جاــــــدیرُ

 .6از دهــــانی شــــیروش پهــــن و فــــراخ

نــــابهــــا پیــــدا بـــهســــان شــــیر نــــر

وافَـــ ـما ماهـــــروتا یضـــــاهِی فَـــ ـما اللّیــــــ

ـــــثِ یرینِـــــی نابــــاً هــــوا العانْقریــــرُ

 .7در کــــف هریــــک عمــــودی آتشــــین

و افعــــیای پیچیــــده بــــر گــــرد ســــر

وابأیــــــــــدیهما أفــــــــــاعٍ غِــــــــــالظ

تَتلـــــــــواّ مخیفـــــــــةً وتَـــــــــدور

 .8ســوی مــن زان چشــمهــای چــون تنــور

هـــردم افشـــاندند صـــد خـــرمن شـــرر

واإلــــــــَ العیــــــــونِ تُرسِـــــــلُ نــــــــاراً

شَــــ ـرنها مِــــ ـنْ وامیضِــــــها مســــــتدیرُ

 .9مــــن بــ ـهســــان خفتــــه زان آواز پــــای

جســـتم و آمـــد بـــه مغـــز انـــدر شـــعور

کنـــــت فـــــی راقْــــدةٍ بقبـــــری إلـــــَ أنْ

أیقظــــــانیا مِنهــــــا واعــــــادا الشّــــــعور
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 .10نــــه هــــوا و نــــه فضــــا و نــــه نســــیم

ســینه تنــگ و پــای لنــگ و جســم عــور

فباـــــــدا القبـــــــرُ ضـــــــیّقاً ذا وخـــــــومٍ

مـــــا بـــــهِ للهـــــواءِ خَـــــرما صاـــــغیرُ

 .11لیـ ـک در آن حفـــرة تاریـ ـک و تنـــگ

هــردو چشــمم خیــره شــد ناگــه ز نــور

إنْ تحـــــــــــ ـتا ا رض إال قلـــــــــــــیالً

مانــــزلُ المــــرءِ ذِی الطمــــوحِ ا خیــــرُ

.12گـــور تنـــگ اســـت از بـــرای مجرمـــان

از بـــرای مؤمنـــان بـــاغی اســـت گـــور

ألِمــــ ـنْ خــــــابا حفــــــرة ذات ضــــــیقٍ

والِمــــــن فــــــازا راوضَــــــة واغــــــدیرُ؟

 .13گوشه ای از خاک من شد چـاک و زان

کـــرد منکـــر بـــا رفیـــق خـــود ظهـــور

باعــــ ـدا أنْ مِــــ ـتُّ وااحتــــــوانی الحافیــــ ـرُ

جــــــاءنی منکــــــر واجــــــاءا نکیــــــرُ

 .14دو فرشـــته چـــون دو فیـــل خشـــمگین

مـــن فتـــاده پـــیش ایشـــان همچـــو مـــور

 .15بانگ زد بـر مـن یکـی ز آنـان کـه خیـز

هرچــــه گــــویم پاســــخ آور مختصــــر

نَظـــــــرة ..صاـــــــیحة  ..ثـــــــمّ حِـــــــوارا

باــــــینَ أقســــــاهما وابینــــــی یاــــــدور

 .16اســـتخوانهـــایم بـــه پـــیچ وخـــم فتـــاد

زان درشـــــت آوا و بانـــــگ زهـــــرهدر

 .17خــــویش را کــــردم مهیــــای جــــواب

تـــا چـــه پرســـند از مـــن آســـیمهســـر

أتیـــــــا للسّـــــــؤالِ ،فَظَّـــــــینِ ،حایـــــــثُ

المیـــــت باعـــــدا اســـــتیقاظهِ ماـــــذعور

عــــــن أمــــــورٍ کثیــــــرة قــــــد أتاهــــــا

یــــوم کــــان فــــی ا رضِ حیاّـــاً یســــیرُ

.18گفــتوگــو برخاســت در زِهــدان خــاک

بــین مــن وان یــک کــه بــد نزدیــکتــر

نظـــــــرة ..صاـــــــیحة  ..ثُـــــــمش حِـــــــوارا

باــــــینَ أقســــــاهما وابینــــــی یاــــــدور

 .19زیــر پــایش مــن چــو گنجشــکی حقیــر

او چـــو کـــرکس از بـــرم بگشـــوده پـــر

واقفــــــاً لــــــی کأنَّمــــــا هــــــوا نَســـــــر

واکـــــــــأنی أماماـــــــــه عصـــــــــفُور

.20گفــت بــا مــن ،کیســتی ای مــرد پیــر؟

گفــتمش پیــری بــه خــاک انــدر اســیر

قــــالَ :ماــ ـنْ أنــ ـتا؟ واهــ ـوا یانظــ ـرُ شَــ ـزْراً

قلــــت :شــــیخ فــــی لحــــدهِ ماقْبــــور

 .21گفـــت :وقـــت زنـــدگی ،اعمـــال تـــو؟

گفــتمش چــون دیگــران پســت وحقیــر

قـــــالَ :مـــــاذا أتیـــ ـتا إذ کنْـــ ـتا حیاّـــ ـاً؟

قلــــت :کــــلّ الــــذی أتیــــت حاقِیــــرُ

بهشت و دوزخ زهاوی و بهار
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 .22در جهــــان از مــــن نیامــــد در وجــــود

هـــیچکـــاری عمـــده و امـــری خطیـــر

لـــیسا فـــی أعمـــالی التـــی کنـــت آتیــــ

ــــها علـــَ واجـــهِ ا رضِ أمـــر خَطِیـــرُ

 .23گفت از این فـنهـا و صـنعتهـای دهـر

در کـــدامین بــــودی اســــتاد و بصــــیر؟

قَــــالَ :فـــــی أیٍّ مِـــ ـنْ ضـــــروبِ الصّــــــ

ـــــناعات تخصاّصــ ـتا؟ إنَّهــ ـنَّ کَثیــ ـرُ!

 .24گفــــتمش در صــــنعت شــــعر و ادب

بـــــودم اســـــتاد و ز نقاشـــــی خبیـــــر

قُلــــت :مارســــت الشّــــعر  ..أرعاــــَ بــــهِ

الحاــــقَّ وقــــد ال یافــــوتنی التصــــویرُ

 .25گفــت گــاه زنــدگی دینــت چــه بــود؟

گفـــــتمش اســـــالم را بـــــودم نصـــــیر

قَــ ـالَ :مــــا دِینُــ ـکا الــــذی کُنــ ـتا فــــی

الــــدُّنیا عالیــ ـهِ ،واأنــ ـتا شَــــیخ کَبیــــرُ

قُلـــــت :کـــــانَ اُســـــالم دینــــیا فیهـــــا

واهــــ ـوا دیــــــن بــــــاالحترامِ جاــــــدیرُ

 .26گفــت معبــود تــو در گیتــی کــه بــود؟

گفــــتمش معبــــود مــــن حــــی قــــدیر

قـــــالَ :ماـــــنْ ذا الـــــذی عابـــــدتا؟فقلت:

اهللَ رابِّـــــی واهـــــوا السّـــــمیع البصـــــیرُ

 .27گفــت چــون بگذاشــتی گیتــی کــه تــو

بــر تــن و بــر نفــس خــود بــودی امیــر

قَـــ ـالَ :مـــــا ذا کانَـــ ـت حیاتُـــ ـکا قَـــ ـبالً

یاــــوما أنــ ـتا الحــ ـرُّ الطَّلیــ ـقُ الغَریــ ـرُ؟

.28گفتم از عمرم چـه مـی پرسـی کـه رفـت

جملـــه بـــا خـــون دل و رنـــج ضـــمیر

قُلـــــــت :التســـــــألنِّیا عاـــــــنْ حیـــــــاةٍ

لَــــم یاکُـــنْ فـــی غُضُـــونِها لـــی حبـــور

 .29دور از آزادی و از اختیــــــــــــــــــــار

جفــت بــا ناچــاری و بــا ضــعف و زحیــر

کُنـــــت عابـــــداً ..مســـ ـیاّراً غیـــ ـرَ حـــــرٍّ،

ال خَیـــــــــارا لـــــــــه واال تخْییـــــــــرُ

 .30نـــی هنـــر تـــا دهـــر را پـــیچم عنـــان

نـــی تـــوان تـــا چـــرخ را بنـــدم مســـیر

مــــا حاباــــونیا شــــیئاً مِـــنَ الحاــــولِ والقُـــــ

ـــــدراةِ حاتــــَ أُدِیــ ـرَ ماــــا ال یاــــدور ..

 .31بهتــر از مــن پــارة ســنگی کــه نیســت

آمـــــر و مـــــأمور و گویـــــا و بصـــــیر

کــــانَ خَیــــراً مِنّــــی الحِجــــارة تَثْــــوی

حایــــــــثُ ال آمِــــــــر واال ماــــــــأمور

.32گفــت کــاری کــردهای غیــر از گنــاه؟

گفــــتم آری تکیــــه بــــر لطــــف الــــه

قــــالَ :هاــ ـالَّ کسِــــبتا غَیــ ـرَ المعاصــــی؟

قُلـــت :إنْ مـــا کسِـــبت فَربِّـــی غَفُـــور
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 .33مــن نگــویم چــون دگــر مــردم ســخن

آن زمـــان کـــم بـــاز پرســـند از گنـــاه

کــــــانَ إثْمِــــــیا أنّــــــی إذا ساــــــألُونی

لـــــم أقُـــ ـلْ ماـــــا یاقُولـــــه الجمهـــ ـور

 .34عامیـــــان در بنـــــد اوهـــــام اندرانـــــد

هستشـــان ایـــن بســـتگی بـــه از رفـــاه

إنَّهـــــم مِـــــنْ أوهـــــامِهم فـــــی إســـــارٍ

والقــــــــد ال یرْضِــــــــیهم التَّحریـــــــرُ

 .35بــر گنــه خســتو شــدن اولــیتــر اســت

مــــــرد دانــــــا را ز گفتــــــار تبــــــاه

واإذا لــــــــم یاکــــــــنْ هنالــــــــک راأیا

لـــ ـیا أفضـــ ــی بِـــ ـهِ فَـــ ـال أســـــتعِیرُ

 .36بــس حــدیثا کــش خِـرَد گویــد و لیــک

قلــــب بــــر عکســــش پــــذیرد انتبــــاه

3ربش أمــــرٍ یاقُــــولُ فــــی شــــأنهِ العاقــــلُ

نَقـــــیضا الـــــذی یاقـــــولُ الضَّـــــمِیرُ

 .37گندم و جو هـر دو را کـاه اسـت لیـک

فـــرق بســـیار اســـت بـــین ایـــن دو کـــاه

ثَماــــــــرات ا حــــــــرا ِ ال تَتســــــــاوا

هـــــــذهِ حِنطـــــــة واهـــــــذا شَـــــــعیرُ

 .38مـــن کـــه بـــودم در شـــداید پایـــدار

سســـت گشـــتم ناگهـــان بـــیاختیـــار

خـــــارا عازمِـــــی والـــــم أکـــ ـنْ أتظنَّـــــَ

أنّ عازمِـــــیا یاومـــــاً لشـــــئٍ یاخُــــــور

 .39قلــب مــن لرزیــد و کــی بــودم گمــان

کـــاین چنـــین قلبـــی بلـــرزد روز کـــار

والقــــد کنــــت فــــی البدایــــةِ أشــــحاَ

مِثلماـــــا یاشـــ ـحاَ للخشـــــاةِ الـــ ـذَّعور

 .40لی ـک خــود را بــا خــود آوردم نخســت

تـــا بـــهجـــا آمـــد دلـــم زان گیـــرودار

ثــــمّ إنّـــــی مالکـــــت نَفســـــی کـــــأنی

لســـت أخشـــَ شــــیئاً واإنـــی جاســــور

 .41خویشـــــتن را وانمـــــودم بـــــا دلـــــی

از یقـــین ثابـــت نـــه از شـــک بـــیقـــرار

مظهِـــــــراً أننـــــــی أحمِـــــــلُ نفْســـــــاً

لــــم یکـــنْ للشـــکوکِ فیهـــا خُطـــور

 .42گرچــه آخــر از ســـخنهــای صـــریح

تیـــره کـــردم بـــاز خـــود را روزگـــار

غَیـ ـرَ أنّـــی صاـــدعت بـــالحق فـــی اآلخــــ

ــــــرِ حتّــــَ التَاثَــــت عالــــیاّ ا مــــور

اآلخــــــــــــ
فـــــــــــی
ِـــــــــــالحاقّ
ت
نکتـــــهســـــنج
آزاد مـــــرد
.43ب خـــــاطر

کــــــی پســــــندد گفتــــ ـة نااســــــتوار

خاطر
سنجرِّ النِّفــــاقُ ذَمِــــیما
نکتهالحــــ
مردبِ
فــــی اآزاددیــــ

واهــ ـوا ماــــا ال یارضــــاه مِنــ ـی الضَّــ ـمِیرُ

 .44ناپســــند آیــــد دورویــــی از ادیــــب
گرچـــــه آخـــــر از ســـــخنهای صـــــریح

ناســـــزا باشـــــد نفـــــاق از هوشـــــیار
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.45ال جرم بر من گذشت آن بد که خاست

از نهیـــــبش نعـــــره از اهـــــل مـــــزار

فَألماّـــــــت بـــــــیا الرّزیشـــــــةُ حتّـــــــَ

ضَـ ـجِرت مِـ ـنْ ضَـــجیج قَبـــری القُبـ ــُور

نکتة شایان ذکر ،زمینة تأثیرپذیری چند شاعر معروف معاصر ایران ،مانند بهار ،از شعر عربی
است که شفیعی کدکنی هم بدان اشاره نموده است( .شفیعی کدکنی)57: 1391،
 -5-5-2مهنمیّة بهار(بهش

و دوز ) (بهار)157 :1368 ،

این قصیده ،از اشعار قدیم بهار است که در سال 1287ش ،در انتقاد از فناتیزم خشک و
جاهالنة زهدفروشانِ مادیِ آن زمانِ مشهد گفتهشدهاست .شفیعی کدکنی میگوید:
«بهار ،در سرودن این قصیده ،بیگمان تحتِ تأثیر اندیشههای پیشاهنگان فکر مشروطیّت،
از قبیل میرزا آقاخان کرمانی و دیگران بودهاست و چهبسا که این قصیده را پس از خواندنِ
نسخهای از هفتادودو ملّت میرزا آقاخان کرمانی سرودهباشد .این کتاب ،به تأثیر از کتاب
قهوهخانة صورت یا سورت و کتاب کلبة هندی ،اثر برناردن دو سنپیر نوشته شدهاست».
(شفیعی کدکنی)71: 1390،

این قصیده را در کنار دو قصیدة «الی جهنّم» و«انقالبی در دوزخ» زهـاوی قرارمـیدهـیم تـا
مشابهت افکار و اشعار دو شاعر معلوم گردد.
موضوع بسـیار مهـم اینکـه اسـتاد بهـار ،از زهـاوی بسـیار تجلیـل کـرده و در رثـای او،
ترکیببند بسیار زیبایی سرودهاست .این سروده ،بهوضوح نشان مـیدهـد کـه بهـار ،قصـاید
زهاوی را میخوانده و با او مأنوس بـودهاسـت .بهـار در ایـن ترکیـببنـد ،اشـارهای نیـز بـه
سرودههای زهاوی در زمینة عالم پس از مرگ دارد ( :بهار1368 ،ش )714 :
در بهشت است او ولی فخر از جهنّم میکند  /نیز کردی فخر اگر شعر جهنّم نیستی
فخر به جهنّم ،مراد قصیدة زهاوی است که به نام جهنّم گفتهاست.
 -6-5-2مهنمیّة بهار با قصیدۀ إلی مهنّم زهاو :
ابتدا ،سرودة جهنمیّة بهار را با قصیدة «الی جهنّم» زهاوی مقایسه میکنیم تا مشـابهتهـا
و اشتراکات هر دو قصیده ،روشن شود .محور قصیدة چهلوپـنج بیتـی إلـی جهـنّم زهـاوی،
ترس از جهنّم ،با توصیفاتی خـاص از جهـنم و پـل صـراط اسـت .قصـیده ،ایـنگونـه آغـاز
میشود( :زهاوی2004 ،م)408:
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ما قُلت شَـیئاً بِفَمِـی إلّا وا عاقلِـی ملهِــمی

هرچه گفتم عقل و خـردم راهنمـایم بـود

والیـــسا بـی ماخافَـة مِـنْ ماــوتِیا المختَـرِمِ

و مــن تــرس از مــرگ ویرانگــرم نــدارم

واإنّـمــا خَـوفِی مِـنْ شَــکل لِقَلبِــی مــؤلِمِ

بلکه ترسم از تردید درد آور قلـبم اسـت

فی أنْ أعودا باعـدا مـا تَبلی بِقَبری أعظُمِـی

کــه پــس از پوســیدگی اســتخوانهــایم

إلـــی الحیــاةِ ذاکِــراً لِعاهـــدِیا المنْصاـــرِمِ

بــــه گذشــــتة زنــــدگیام بــــر گــــردم

مجتَمِع ـاً بِهــا حطــام جِســــمیا المنْهاـــدِمِ

وتکــههــای بــدنم بــه یکــدیگر بپیوندنــد

سپس بهعنوان گنهکار ،به توصیف وضعیّت بحرانیاش در دوزخ میپردازد..
واأنْ أُساـــاقَ صـــاغِراً باـــینَ یاـــدِ المنْـــتَقِمِ

و ذلیالنه پیشِ ملکِ انتقـامجو ،بیفکننـدم

وأُحضِـ ـرَ الحســـابا کبــــائری وااللّمــــمِ

و از گناهان کبیـره وصـغیره بـاز بپرسـند

نْ فَــوقَ کَــبشٍ شَــیظَمِ
اـــــــــــــــــــــطِ
عواأنْ أُماــرَّ بالصِّـــرا

وسوار بر قـوِِ بـزرگ قربـانی بـه سـوی

واهـوا أداقن مِـنْ مِثــالِ شَـــعرَةٍ فـــی اللّحـ ـمِ

پل رانده شـوم کـه بـاریکتر از مـو اسـت

واهوا أحادُّ مِـنْ غِـرارِ ماشْــــرَفِیّ مِخــــدامِ

و از تیـــــــغِ تیـــــــز برنـــــــده تـــــــر

قَد نَصاـبوه فَـوقَ وادو جــــائِشٍ محتَــــدِمِ

مشـــرفِ بـــر درّهای خوفنـــاک و فـــراخ

مالحظه میکنیم در این چند بیت ،بهار چگونه پل صـراط را توصـیف نمـوده و از جهـنّم و
آتشفشان و سپس ،از عقرب ومار سخن میگوید؛ الفاظی که زهاوی نیـز بـهکـاربردهاسـت.
(بهار )157 : 1368 ،و (زهاوی2004 ،م:)408:
 .1از مــو ضــعیفتــر بــود از تیــغ تیزتــر

آن پــل کــه دادهانــد بــه دوزخ نشــان او

 .2ترســـم مـــن از جهـــنم و آتشفشـــان او

وآن مالـــک عـــذاب و عمـــود گـــران او

.3آن عقربی کـه خلـق گریزنـد سـوی مـار

از زخم نیش

پرخطر جـانسـتان او

یاغلـــی کبرْکـــانٍ هنـــاکا ثـــائِرٍ مضْـــطَرِمِ

او
مــیجوشــد همچــون آتشفشــان توفنــدة

یاقْـ ـذِف مِـ ـنْ فَوهاتِـــه قَـــذائِفاً مِـ ـنْ حِماـ ـمِ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـتالطم-
پرتـاب مـی
که از زبانه گدازههای آتشین

عاقــارِبا ثَّــما أفـــاعٍ أســرَفَت فِـــی العاظَــمِ

کند
عقربها وافعیها بـا انـدامی بـیش از حـدّ

واباینَهــا النّــاس تَمــوج تــاراةً فِــــی الضَّــرَمِ

که مردم در آتش گاه دسـتوپـا مـیزننـد
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واتــاراةً یغْماــی عالیهــا مِــنْ ماضــیضِ ا لَــمِ
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وگـاه از شـدّت درد بـیهـوش مـیگردنـد

و بهار ،بیت اخیر را به گونهای دیگر بیان میکند:
جان میدهـد خـدا بـه گنهکـار هـر دمـی

تــــا هردمــــی از او بســــتانند جــــان او

حال پس از مقایسة قصیدة جهنمیّة بهار(بهشت و دوزخ) بـا قصـیدة الـی جهـنّم زهـاوی ،بـه
مقایسة سرودة بهار با «انقالبی در دوزخ» زهاوی میپردازیم.
– 7-5-2قصیدۀ مهنمیّة بهار با انقالبی در دوز زهاو
گرچه این دو قصیده از نظر کمّی با یکدیگر قابل قیاس نیستند ،از لحاظ مضمون و محتوا و
فضای کلی داستان ،تقریباً یکساناند( .زهاوی2004،م )169 :و (بهار1368 ،ش )158 :
ترســــم مــــن از جهــــنم و آتشفشــــان او

وآن مالـــک عـــذاب و عمـــود گـــران او

آن اژدهای او که دمـش هسـت صـد ذراع

وآن آدمـــی کـــه رفتـــه میـــان دهـــان او

آن کرکسی که هسـت تـنش همچـو کـوه

بـــر شـــاخة درخـــت جحـــیم آشـــیان او

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف
ســعیر
آن رود آتشــین کــه در او بگــذرد

و آن مـــار هشـــتپـــا و نهنـــگ کـــالن او

آن آتشین درخت کـز آتـش دمیـدهاسـت

وآن میــوههـــای چــون ســـر اهریمنـــان او

وآن کاسة شراب حمیمی که هرکه خـورد

از نـــاف مشـــتعل شـــودش تـــا زبـــان او

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد
هــوا
آن گــرز آتشــین کــه فــرود آیــد از

بــر مغــز شــخص عاصــی و بــر اســتخوان او

آن چاه ویـل در طبقـة هفتمـین کـه هسـت

تــــابوت دشــــمنان علــــی در میــــان او

آن عقربــی کــه خلــق گریزنــد ســوی مــار

از زخـــم نـــیش پرخطـــر جـــانســـتان او

جــان مــیدهــد خــدا بــه گنهکــار هردمــی

تـــــا هردمـــــی از او بســـــتانند جـــــان او

از مـــو ضـــعیفتـــر بـــود از تیـــغ تیزتـــر

آن پــل کــه دادهانــد بــه دوزخ نشــان او

جزچنــد تــن ز مــا علمــا جملــه کائنــات

هســـــتند غـــــرق لجـــــة آتشفشـــــان او

جز شیعه هرکه هست بـه عـالم خداپرسـت

در دوزخ اســــت روز قیامــــت مکــــان او

وز شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد

ســـوزد بـــه نـــار هیکـــل چـــون پرنیـــان او

وآنکــس کــه بــا عمامــة ســر مــوی ســر

منــدیل اوســت ســوی درک ریســمان او

گذاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
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وآنکــس کــه کــرد کــار ادارات دولتــی

ســـوزد بـــه پشـــت میـــز جهـــنم روان او

وآنکــس کــه شــد وکیــل و ز مشـــروطه

دوزخ بــــود بــــه روز جــــزا پارلمــــان او

حـــــــــــــــرف زد
حـــــــــــــــرف زد
چیـزفهم
روزنامهنویس اسـت
وآنکس که

آتــش فتــد بــه دفتــر و کلــک و بنــان او

وآن عالمی که کرد بـه مشــروطه خـدمتی

ســوزد بــه حشـــر جــان و تــن نــاتوان او

وآن تــاجری کــه ردّ مظــالم بــه مــا نــداد

مســکن کنـــد بـــه قعــر ســـقر کـــاروان او

وآن کاسب فضول که پاالن او کـج اسـت

فــــردا کشــــند ســــوی جهــــنم عنــــان او

مشکل بهجز مـن و تـو بـه روز جـزا کسـی

زان گــــود آتشــــین بجهــــد مادیــــان او

تنهــا بــرای مــا و تــو یــزدان درســت کــرد

خلــــد بــــرین و آن چمــــن بیکــــران او

موقوفـــة بهشـــت بـــرین را بـــه نـــام مـــا

بنمـــوده وقـــف واقـــف جنـــت مکـــان او

آن بـــاغهـــای پرگـــل و انهـــار پرشـــراب

وان قصـــــــرهای عــــــالی و آب روان او

آن خانههای خلوت و غلمان و حـور عـین

وان قـــابهـــای پـــر ز پلـــو زعفـــران او

القصه کـار دنیـی و عقبـی بـه کـام ماسـت

بــدبخت آنکــه خــوب نشــد امتحــان او

فــردا مــن و جنــاب تــو و جــوی انگبــین

وان کــوثری کــه جفــت زنــم در میــان او

باشــد یقــین مــا کــه بــه دوزخ رود بهــار

زیــرا بــه ح ـقّ مــا و تــو بــد شــد گمــان او

 -8-5-2وموه مشترک و مالحظات دو قصیده
ابتدا باید گفت که قصیدة زهاوی ،سفری طـوالنی اسـت و حـاوی نظـرات و اعتقـادات
عوام ومتعصبان جاهل است ،درحالیکه قصیدة بهار ،تصـویری اجمـالی از دوزخ اسـت امّـا
وجوه مشترکی در دو قصیده دیدهمیشود که موارد زیر ،از آن جمله است.
 -1ترسیم صورتی وحشتناک و هولانگیز ازقبر وصورت خشن نکیر و منکر و مراحـل پـس
از مرگ ،آنطور که در قصیدة نکیر ومنکر و در جهنمیّه نیز آمدهاست.
ترســــم مــــن از جهــــنم و آتشفشــــان او

وآن مالـــک عـــذاب و عمـــود گـــران او

و زهاوی هم گوید (زهاوی2004،م:)180:
الطّعـــــام الزَّقنـــــوم فِـــــی کُـــــل یاـــــومٍ

واالشَّـــــــراب الیاحمــــــوم واالیاحمـــــــور

هر روز ،به دوزخیان ،زقوم و آب سیاهرنگ و تلخ میدهند.
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 .2تقسیم آخرت به دو دایرة بسیار کوچک رحمت (بهشت) و بسیار بزرگ نقمت (جهـنم).
در اینجا ،وجه مشترک هردو شاعر ،این است که بهشدت منتقد دایرة تنگنظـری متعصـبان
هستند و آنها را به بیداری وپذیرفتن حقایق دعوت میکننـد .بهـار مـیگویـد( :بهـار:1368،
)158
جزچنــد تــن ز مــا علمــا جملــه کائنــات

هســــتند غــــرق لجــــة آتشفشـــــان او

جز شیعه هرکه هست به عالم خداپرسـت

در دوزخ اســـت روز قیامـــت مکـــان او

از طرف دیگر ،زهاوی نیز این تنگنظری را در قصیدهاش بیان میکند؛ هنگامی کـه مـرده
را به دوزخ میفرستد ،مرده ،تمامی نوابغ و دانشمندان و ادبا و شعرا و حکما و فالسـفه را در
آنجا مشاهده میکند؛ همچون ادیسـون و ارسـطو و بـوعلی سـینا و خیـام و دیگـران کـه بـه
اندک بهانهای ،در دوزخ جایگرفتهاند و وقتی مرده از ایشان میپرسـد :گناهتـان چـه بـود؟
پاسخ میدهند :در اشعارمان ،امور دینی را سبک میشمردیم( .زهاوی2004،م)182:
إنــــ ــّنا کنّـــــــا نَســـــــتَخِفُّ بـِأمـــــــرِ

الـــدّینِ فِــــی شِعــــرنا ،فساـــاءا الماصِـــیر

ما امر دین را در شعرمان سبک شمردیم که چنین بد عاقبت شدیم
و نکتة درخور توجّه اینکه بهشت ،در اختیار تعداد کمی ابله و جاهل قرارمیگیرد( .همان)
إنَّماــــــا ماثْـــــوای الجاــــــاهِلِینَ جِنــــــان

شـــــاهِقات القُصـــــورِ ،فِیهاـــــا الحـــــور

جایگاه نادانان ،کاخهای بلندی است که حوریان ساکنان آنها هستند.
غیــــرُ قِســــمٍ هواا قــــلن ساــــعای یصـــــ

ـــ ـلِح حاتّــــی اهتــ ـدای بــ ـهِ الجمهــــور

نه آن اقلیّت دانا (نوابغ وحکما) که عامل هدایت عموم مردم بودهاند.
نکتة جالب اینکه بهار نیز این دایرة کوچک را با طنز وکنایه ،مخصوص چند عالمِ
کوتهنظر و نادانمیداند :جز چند تن زما علما جمله کائنات  /هستند غرق لجة آتشفشان او
 -3بینامتنی هردو شاعر ،در دو قصیده آشکار است امّا بینامتنی زهاوی با نسبت بسیار
بیشتری جلوهگر شدهاست ،بهطوریکه قصیده را با متجاوز از صد بینامتنی زینت دادهاست.
بهار در جهنمیّه گوید :جان میدهد خدا به گنه کار هردمی /تا هر دمی از او بستانند جان او
و زهاوی نیز میگوید( :زهاوی2004 ،م)408 :
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واباینَهــــــــــا النّــــــــــاس تَمــــــــــوج

تــــــــــاراةً فِــــــــــــی الضَّــــــــــــرَمِ

واتــــــــــاراةً یغْماــــــــــی عالیهـــــــــــا

مِــــــــــنْ ماضـــــــــــیضِ ا لَـــــــــ ـمِ

که این معنی از قرآن کریم اقتباس شدهاست « :إنّ الذین کفروا بآیاتنـا سـوف نصـلیهم نـاراً
کلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب »..النساء :56بزودی آنـان را کـه
به آیات ما کافر شدند ،به آتشـی سـوزان در دوزخ درافکنـیم کـه هرچـه پوسـت تـن آنـان
بسوزد ،به پوست دیگر مبدّلش سازیم تا سختی عذاب را بچشند.
واژههای زیر نمونهای بارز از استفادة همسـان بهـار و زهـاوی ازایـن واژههاسـت :مـار ،پـل،
عقرب..
.1ثُــــ ــمش فِیـــــــهاا عاقــــــاربا واأفــــــاعِ

ثُـــــــمش فِیهاــــــا ضَــــــراغِما وانُمــــــور

.2لـــم یرِبنـــیا أمـــرُ الصــــّراطِ ماقامـــاً

فَـــــوقَ وادو مِـــــنَ الجاحـــــیمِ یافُـــــور

.3فَــ ـإذا صاــ ـحاّ أنَّــــه کغِــــرارِ السّــــیفِ

أو شَــــــــعرة فَکیــــــــفا العبــــــــور؟

 .1سپس ،عقربهـا و مارهـا و شـیران درنـده و ببرهـا نیـز در آن اسـت( .همـان)181 -180:
 .2دراینکه پل صراط از باالی درّهای از آتش گداخته میگذرد ،شک ندارم( .همان)172:
 .3اگر این گفته که از تیغ تیزتر واز مو باریکتر درست باشد ،چگونه میتوان گذشت؟
ازمـــو ضـــعیفتـــر بـــود از تیـــغ تیزتـــر

آن پــل کــه دادهانــد بــه دوزخ نشــان او

همانطور که میبینیم ،بهار فقط در بیت آخر و از زبـان خـود مـیگویـد ،درحـالیکـه
بخش عمدة شعر زهاوی ،حدیث نفس وشکهای فلسفی است و شـاعر بیشـتر بـه باورهـای
دینی میپردازد .بهار ،وارد بحث سیاسی هم میشود امّا زهاوی شاید به طور غیرِمستقیم ،بـه
عمّال حکومت با کنایه اشاره میکند و رفتار آنها را به سخت گیریهای نکیر و منکر تشبیه
میکند.
 -3نتیجا گیر
گرچه این مقالـه ،گوشـهای از مضـامین مشـترک شـعری دو جامعـة ایـران و عـراق را بیـان
مینماید ،مطالعة آثـاراین دو شـاعر فرهیختـه ،تصـویر روشـنتـری از ایـن مشـترکات را بـه
نمایش میگذارد .حاصل این پژوهش مختصر ،نتایج زیر را در پی داشتهاست:
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 -1ادبیات فارسی ،تأثیر فراوانی بر قلم و اندیشة زهاوی داشته و زهاوی نیز بـر اندیشـة بهـار
تأثیر قابلِمالحظهای گذاشتهاست.
 -2اشعار این دو شاعر ،بیانگر اوضاع اجتماعی و مذهبی آن روزگار و نشـانگر جـوّ سـتم و
اختناقی است که از سوی امپراطوری عثمانی و انگلیس بر عراق و نظام شاهنشاهی بـر ایـران
حکمفرما بودهاست.
 -3هدف اصلی زهاوی از سرودن قصیدة «انقالبی در دوزخ» وسفر خیالی وی به عالم پـس
از مرگ ،بیداری مردم و خرافـهسـتیزی و مقاومـت در برابـر اندیشـة جبرگرایـی اسـت کـه
تخدیر اندیشهها را در پی داشتهاست .همچنین ،تکیه بر ابزار خرد و تفکّـر ،جهـت پیشـرفت
جامعه و تأکید بر حق تعیین سرنوشت ملت به دست توانمنـد خودشـان هـدف دیگـر شـاعر
بودهاست.
 -4وجه مشترک بهار و زهاوی ،برحذرداشتن جامعه از خرافات و تنگ نظریهای سلیقهای
وتعصبات تفرقهافکنانة دینی است که جز عقبماندگی و فقر و زبونی ،حاصلی ندارد.
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