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چکیده
عبدالوهاب بیاتی ،شاعر معاصر عراقی و ایرج میرزا ،شاعر دورۀ مشروطة ایران ،هردو در شرایطی
زندگی میکردند که تودههای مردم در فقر و بیچارگی بهسرمیبردند و از فقدان امنیت ،ظلم و ستم
حاکمان و بیکفایتی آنان در ادارۀ امور جامعه و بیتوجهیشان نسبت به اوضاع و احوال زندگی
مردم رنج میبردند.هردو شاعر با داشتن دغدغة اجتماعی مشترک ،شعر خود را برای بیان دردها و
رنجهای تودههای مردم بهکارگرفته و به معضل فقر در جامعه و پیامدهای ناگوار آن پرداختهاند و
ضمن اشاره به عوامل و مظاهر فقر در جامعه ،از راههای مبارزه با فقر نیز سخن گفتهاند .در این
پژوهش ،تالش میشود با استفاده روش توصیفی و شیوۀ تحلیل محتوا ،به بررسی تطبیقی پدیدۀ فقر
و مهمترین عوامل و مظاهر آن در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا پرداختهشود .بررسی شعر دو
شاعر در این زمینه ،نشان میدهد که هردو شاعر ،حاکمان و فقدان آگاهی اجتماعی در میان تودههای
مردم را بهعنوان عوامل فقر و کارگران ،کشاورزان ،آوارگان و یتیمان را به عنوان مظاهر و جلوههای
فقر در جامعه مطرح کردهاند و از دعوت مردم به مبارزه با حاکمان ستمگر و دعوت از حاکمان برای
رسیدگی به احوال فقرا ،بهعنوان مهمترین راههای مبارزه با فقر سخن گفتهاند.
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 -1مقدمب
اوضاع اجتماعی ایران و عراق در زمان زندگی ایرج میرزا و عبدالوهاب بیاتی ،چندان مساعد
نبود .فقر و بیچارگی سراسر این دو کشور را فراگرفته بود .از دالیل این نابهسامانی ،میتوان
به فقدان امنیت ،ظلم و ستم حاکمان ،بیکفایتی آنها در ادارۀ امور کشور و بیتوجهیشان
نسبت به اوضاع و احوال زندگی مردم اشاره کرد.
در آن زمان ،ایران تحت سیطرۀ حكومت مظفرالدین شاه قاجار و استعمار آمریكا و
انگلیس قرارداشت و این ،خود یكی از مهمترین دالیلی بود که منجر به ارتقانیافتن سطح
فكری جامعه و وجود فاصلة طبقاتی در کشور شد .ایرج میرزا که در چنین دورانی زندگی
میکرد و خود یكی از ادیبان شاهزاده بهشمارمیرفت ،نتوانست نسبت به اوضاع اجتماعی و
اقتصادی جامعة خود بیتفاوت باشد و موضوع محرومیتهای مادی آن زمان ،بهخوبی در
اشعارش نمایان است.
کشور عراق نیز به سرنوشتی تقریباً مشابه ایران دچار شدهبود .بیاتی نیز از وضع موجود
در عراق متأسف بود و اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آن را در اشعار خود منعكس
میکرد و به دلیل ابراز تمایالت مارکسیستی ،در صف مبارزان رژیم فاسد عراق و حكومت
نوری السعید قرار داشت (.بصری )578 /2 :1994 ،بنابراین ،اوضاع موجود در این دو کشور،
باعث شدهاست که در اشعار این دو شاعر ،نوعی تمرد و شورش علیه نظام حاکم و دفاع از
تودههای مردم ضعیف و بیچاره دیدهشود و از این رو ،با گرایش فردی ،به مسئلة فقر واحوال
فقرا پرداختهاند.
 -1-1بیان مسئلب
شعر ،آیینة تمام نمایی است که اوضاع اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه در آن
منعكس میشود ،بهطوری که با مطالعة شعر شاعران هر دوره ،میتوان به اوضاع جامعه در
آن دوره پیبرد .یكی از موضوعات اجتماعی که شاعران مردمگرا بدان توجه داشتهاند،
موضوع فقر ،عوامل و مظاهر آن در جامعه است .بیاتی و ایرج میرزا ،از جمله شاعرانی هستند
که این موضوع در شعرشان بازتاب گستردهای یافتهاست.
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اگرچه نمیتوان گفت که میان این دوشاعر ،تأثیر و تأثری وجود داشتهاست ،با توجه به
تشابهی که در دیدگاههای این دو شاعر نسبت به فقر ،تأثیر حاکمان در فقر مردم و ناآگاهی
خود مردم از حقوق اجتماعی خود و جلوههای مختلف آن در زندگی وجود دارد ،می توان
بهصورت مقایسهای ،به بررسی مضمون فقر دراشعار این دو شاعر پرداخت؛ موضوعی که به
روش توصیفی و شیوۀ تحلیل محتوا در این پژوهش مورد بررسی قرارمیگیرد .در این
پژوهش تالش میشود به پرسشهای زیر پاسخ دادهشود:
 -1پدیدۀ فقر چگونه در شعر دو شاعر منعكس شدهاست؟
 -2از دیدگاه دو شاعر ،چه عواملی باعث ایجاد فقر در جامعه میشوند؟
 -3از نظر دو شاعر ،مهمترین راههای مبارزه با فقر کداماند؟
 -2-1پیشینة تحقیق
اگرچه در مورد بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا پژوهشی صورت
نگرفتهاست ،در مورد هرکدام از آنها و مقایسة بیاتی با دیگر شاعران ایرانی ،آثاری نگاشته-
شده که به برخی از آنها اشاره میشود:
فاروق نعمتی و همكاران ( ،)1392در مقالة «جلوههای پایداری در شعر عبدالوهاب
بیاتی» ،به بررسی جلوههای مقاومت ،مثلِ مبارزه با حاکمان ظالم و افراد درباری در شعر بیاتی
پرداختهاست .احمد نهیرات ( ،)1392در مقالة «شخصیتهای ایرانی در دیوان عبدالوهاب
البیاتی» ،بازتاب شخصیتهای ایرانی در شعر بیاتی را مورد بررسی قراردادهاست .احمد پاشا
زانوس ( ،)1390در مقالة «عبدالوهاب بیاتی و حافظ شیرازی» ،به میزان نفوذ اندیشهها و افكار
عرفانی لسان الغیب در اشعار و افكار عبدالوهاب البیاتی پرداختهاست .یحیی معروف و سارا
رحیمیپور ( ،)1391در مقالة «تأثیرپذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولوی» ،به
تأثیرپذیری بیاتی از مولوی ،از نمادهای مختلف موجود در اشعارش مثل ابر ،نینامه ،شمس،
غزال و  ...پرداختهاند .کبری روشنفكر و سجاد اسماعیلی ( ،)1391در مقالة «بررسی تطبیقی
نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی» ،به بررسی و تطبیق چگونگی نمود
نوستالژی در شعر این دو شاعر پرداختهاند .ابوالحسن امین مقدسی و شهریار گیتی (،)1391
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در مقالة «حاکمیت شب :نگاهی به دو شعر از نیمایوشیج و عبدالوهاب البیاتی» ،ضمن اشاره
به کارکرد نماد شب در شعر معاصر ،به تحلیل دو شعر «هست شب» و «اللیل فی کل مكان»
از دو شاعر پرداختهاند .ناهده فوزی و همكاران ( ،)1393در مقالة «بررسی شعر محمدرضا
شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی» ،به بررسی وجوه مشترک
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ادبی در شعر این دو شاعر و تأثیر پذیری کدکنی از بیاتی در
این زمینهها پرداختهاند .وحید سبزیانپور ( ،)1387در مقالة «مضامین شعر و ادب عربی در
دیوان ایرج میرزا» به بررسی واژهها ،ضربالمثلها و مضامین شعر شاعران عرب در دیوان
ایرج میرزا پرداختهاست .علی بالی و علی اصغر حلبی ( ،)1392در مقالة «زمینههای بدبینی و
یأس فلسفی در اشعار تعلیمی و غنایی ایرج میرزا» ،به بررسی عوامل مؤثر در یأس و بدبینی
ایرج میرزا در زندگی و انعكاس آنها در اشعارش پرداختهاند.
 -2بحث
 -1-2نگاهی بب زندگی و شعر عبدالوهاب البیاتی
عبدالوهاب بیاتی در بغداد ،در محلهای نزدیك مزار «شیخ عبدالقادر گیالنی» ،به سال 1926
متولد شد .وی از همان آغاز زندگی ،با چهرۀ فقر آشنا شد .تحصیالت دبیرستان و دانشگاه
را در بغداد ادامه داد واز دانشسرای عالی بغداد ،در رشتة ادبیات عربی لیسانس گرفت.
کارش تدریس بود و در ضمن به روزنامهنگاری نیز میپرداخت .از همان آغاز ،فكر مترقی
و انسانی او ،وی را در صف مبارزان علیه رژیم عراق قرار داد .در سالهای اوج این مبارزه،
او و همكارانش مجلهای به نام«فرهنگ نو» نشر میدادند؛ حكومت مجله را توقیف کرد و او
و یارانش را آواره و دربهدر ساخت واز کار دولتی اخراج شد .در این گیرودار آوارگی بود
که انقالب 1958عراق روی داد و او به وطن خویش بازگشت .وی در دوران تبعید و
آوارگی خویش ،رنجها و مصائب بسیاری کشید امّا هیچ گاه از سرودن و به زندگی اندیشیدن
باز نایستاد ( .شفیعی کدکنی155 : 1359 ،و)156
وی در کنار دو شاعر دیگر عراقی ،یعنی نازک المالئكه و بدر شاکر السیاب ،از پیشگامان
مدرسة شعر آزاد در جهان عرب بهحسابمیآید .هنگامی که هنوز خردسال بود ،آوازها و
موسیقیهایی که در روستایش وجود داشتند ،در او اثری فراموشنشدنی بر جای گذاشتند ،چرا
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که این موسیقیها ،مطابق با احساساتش نسبت به مردم ،خانهها ،طبیعت و حزن و اندوه وی بود.
اوضاع و شرایط روستایش ،او را به سمت فقرا ،بیماران ،ضعیفان ،کارگران و مهاجران اطراف
شهر کشاند .در اواخر دهة  ،40تحت تأثیر ادبیات واقعگرایی قرار گرفت .رمان «مادر»ماکسیم
گورکی ،نویسندۀ مشهور روسی ،اولین چیزی بود که او را به آن سمت کشاند زیرا او از زندگی
مردم و تجربههایشان پرده برداشتهبود( .جحا)371 :1999 ،
در آغاز دهة 50بود که اولین دیوانش را تحت عنوان «مالئكه و شیطان» ،در بیروت و دیوان
دومش هم در بغداد ،تحت عنوان «أباریق مهشّمه» چاپ شد .شاعر در اولین قصایدش از آزادی
و عدالت برای مردمان فقیر و بیچاره دفاع میکند و پایبند به درخواست آنان است .او برای
رسیدن به اهدافش ،رنجهای زیادی را متحمل شد؛ از قبیل آوارگی ،تبعید ،غربت ،زندان و. ...
او شعر را برای گرامیداشت حاکمان و پادشاهان وسالطین نسرود بلكه برای دفاع از حقوق
انسان در هر زمان و مكانی سرود( .جحا)37 :1999 ،

بیاتی ،شاعر سمبولیست ،از گروه نوپردازان است که بیشتر به مسائل اجتماعی
پرداختهاست .شعر وی ،آمیزهای از تصوف و فلسفة اگزیستانسیالیسم است که به زبان اهمیت
بسیار میدهد و از اساطیر و رموز ،برای بیان افكارش سود میجوید ( .فرزاد )27 :1380 ،شعر
وی ،همچون شعر گروه گستردهای از شاعران معاصر عرب ،غالباً شعری سراسر اندوه  ،غم،
عاطفه ،مبارزه وآرمانگراست( .پاشا زانوس )7 :1390،او در زندگیاش ،دغدغة آزادی
داشت و بیشتر شخصیتهای شعر او ،در رؤیای بازگشت به وطن هستند( .الضاوی:1384،
 )10وی دوران پایانی عمر خود را در اردن به سر برد و سپس ،به دمشق رفت و درهمانجا،
در سال  ،1999دار فانی را وداع گفت( .الروضان)337 :2005 ،
 -2-2نگاهی بب زندگی و شعر ايرج میرزا
ایرج ،پسر غالمحسین میرزا صدرالشعرا ،از نوادگان فتحعلی شاه قاجار ،در اوایل رمضان سال
1291ه.ق ،در تبریز متولّد شد .پدر و جد او ،هر دو شاعر متوسطی بودند و ایرج ،طبع شعر را
از آنها به ارث برده ولی در این فن ،بر آنها و صدها شاعر زمان خود برتری یافت( .آرین
پور383 /2 :1379،و  )384وی ،نوزده ساله بود که پدر خود را از دست داد و به «صدر الشعرا»
ملقب شد لیكن بهزودی ،از شاعری دربار کنارهگرفت و به خدمات دولتی مختلفی پرداخت
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که در میان آنها خدمت در وزارت معارف ،از همه پرارزشتر بود( .معین )211 :1386،ایرج
زیر نظر معلم خصوصی ،فارسی آموخت و بعد ،به مدرسة دارالفنون تبریز رفت .چهاردهساله
بود که امیرنظام حسنعلیخان گروسی ،استعداد او را دریافت و او را با پسرشف به یادگیری
زبان فرانسه گذاشت( .محجوب)3 :1381 ،
وی در عربی و فرانسوی مهارت داشت .این شاعر ارجمند ایران و کارمند عالیرتبة دولت که
نزدیك به سی سال در دستگاه اداری کارکردهبود ،آخرین سالهای زندگی خود را با فقر
وپریشانی گذرانید .شاعر از سرنوشت خود شكایت نمیکند و تنگدستی خود را گواه پاکدامنی
وخدمت صادقانة خود به کشور و مردم میشمارد؛ با این همه ،گاهی بر عمر تلفشده و بیهوده
ازدسترفته افسوس میخورد تا اینكه سختی و نابهسامانی زندگی ،سرانجام ،سالمت مزاج او را
به هم زد و در  22اسفند ماه سال1304ه .ش ،در سن پنجاهوسهسالگی در تهران ،بر اثر سكتة قلبی
درگذشت( .آرین پور)391 /2 :1379 ،

مضمون اشعار وی ،انتقاد از اوضاع سیاسی اجتماعی کشور ،تشویق جوانان به
دانشاندوختن ،تشویق مردم به وطنپرستی و تقدیر از وطنپرستان و ...است.
(محجوب)3 :1381،
«بارزترین خصیصة شعر ایرج میرزا ،زبان چاالک و بیان گرم و پویندۀ اوست و بر-
خورداری هنرمندانة وی از گفتار سادۀ روزانة مردم و تعبیرات آن که خود دارای بالغتی
خاص است؛ اینكه زبان در دست ایرج ،بهواقع ،مانند موم شكلپذیر است و او

میتواند

هرچه را میخواهد و در ضمیر دارد ،بهآسانی ،به نوعی بیان کند که همگان دریابند و آنان
را تحت تأثیر قرار دهد ،از همین رهگذر است؛ زبان و بیانی که از حیث نرمی و روانی و
سهل و ممتنعبودن ،به شعر سعدی میماند و به همین سبب ،بسیاری از ابیات او ،مانند ضرب-
المثل معروف شده و رواج پیدا

کردهاست( ».یوسفی)358 :1377،

وی ،منتقدی اجتماعی است که آنچه را در زمینههای گوناگون نمیپسندد ،با طنز گزندۀ
خود به باد انتقاد گرفتهاست ،هرچند در طرح مسائل اجتماعی ،دیدی ژرف از خود نشان
نمیدهد .به عالوه ،دلآزردگی او از محیط و پستی و بلندیهایی که در زندگانی دیده و
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انفجار بغضی که در گلو داشته ،گاه در قالب مضامین ناخوشایند و کلمات و تعبیرات هزل-
آمیز و زننده و رکیك و به شعر درآوردن برخی موضوعات زشت ،موجب آمده که بسیاری
از شعرهای او را نمیتوان ترویج کرد(.همان)362 :

ایرج ،با وجود قدرت طبع و روانی بیان ،چندان در شعرگویی اصرار نداشته و گاهی ،به
تفنن از خزانة طبع ،گوهری بر بساط سخن مینشاند( .یاسمی )24 :1352،اگر میبینیم در
دیوان ایرج ،مضامین سیاسی و اجتماعی بیشتری وجود دارد ،به این علت است که ایرج در
سنی بود که انقالب مشروطیت را بهخوبی درک میکرد و این انقالب ،در مضمون شعر او
تأثیری بسزا داشت( .صالحی)164 :1382 ،
وی در هرنوع شعر کار کرده و در اغلب آنها توفیق یافتهاست .همیشه سعی میکند
زندگانی روزانة ایران معاصر را چنان که هست ،نمایش دهد .ندای اعتراض سیاسی او تا حد
درک ضرورت انقالب و تحول ،بلند و رسا نیست .وی که در نتیجة خدمت طوالنی و متنوع
خود در دستگاه دولت ،با حقانیت تلخ و ناگوار زندگی ایرانی آشنا شده ،به خوبی احساس
میکند که باید وضع اجتماعی ایران از بیخ وبن تغییر یابد امّا از قوانین تكامل تاریخی جامعه
و از نقش تودههای مردم در راه پیكار و تحول اجتماعی ،آگاهی درستی ندارد .به هیچ دسته
و حزبی وابسته نیست و خود را از دخالت مستقیم در امور سیاسی برکنار میدارد .او شاعری
میهنپرست است که ملت خود را از صمیم قلب دوست دارد و نمیتواند شاهد بیطرف
بدبختیهای کشور و ملت خود باشد(.آرین پور)414 :1379 ،

اطالع او از ادبیات ملل مختلف و تأثیری که از محیط متغیر عهد خود پذیرفتهبود ،موجب
شد که وی سبك قدیم را که در آن توانا بود ،رها کند و خود ،سبكی خاص پدید آورد و
در این سبك ،افكار نو و مضامینی که گاه از ادبیات خارجی اقتباس شده و گاه مخلوق
اندیشة شاعر است و نیز مسائل مختلف و نیز هزلیات و شوخیهای نیشدار و ریشخندها و
تمثیالتی که شاعر از غالب آنها نتایج اجتماعی را در نظر دارد ،به زبانی بسیار ساده و گاه
نزدیك به زبان مخاطب بیان میکند( .معین)212 :1386 ،
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 -3-2فقر در ديوان دو شاعر
بدون شك ،فقر و مبارزه با آن ،یكی از بزرگترین دغدغههای جوامع بشری بوده وهست.
در هر جامعهای ،برای رفع مشكالت ناشی از آن ،بهصورتهای مختلفی با آن به مبارزه
میپردازند؛ یكی از راههایی که اکثر ملتها به وسیلة آن به مبارزه و رفع نابهسامانیهای
جامعة خود پرداختهاند ،سرودن شعر بودهاست .با توجه به اینكه این دو شاعر ،در اوضاع و
شرایط سیاسی واجتماعی تقریباً مشابهی زندگی کردهاند و شعر و ادبیات هم بهترین وسیله و
ابزار برای بیان نابهسامانیها ومشكالت وهمچنین نقد حاکمان وبیعدالتیهای آنان در جوامع
بوده است ،میتوان در شعر این دو شاعر ،به نقاط مشترکی در زمینة فقر و محرومیت تودههای
مردم ،ظلم وستم حاکمان و تالش برای رفع این محرومیتها از طریق بیدارساختن تودههای
مردم ،دست پیدا کرد.
هر دو شاعر ،در اشعار خود ،فقر و بیچارگی مردم مظلوم و زحمتکش ،بیکفایتی
حاکمان و نكوهش آنها ،گرسنگی و مرگ فقرا ،وصف کارگران ،یتیمان و محرومان جامعه
و راهكارهایی برای رفع این نابهسامانیها در جوامع خود را به نظم درآوردهاند و به دلیل
اوضاع و شرایط سیاسی در هر دو کشور ،برای بیان مقاصد خود از شیوههای مختلف سخن،
از قبیل طنز و تمسخر ،رمز و نماد ،پند و اندرز و  ،...استفاده کردهاند.
هر دو شاعر ،با بهرهگیری از کالم بزرگان دین ،نفرت و بیزاری خود از فقر را بهخاطر
پیامدهای ناشی از آن بیان داشتهاند .بیاتی در قصیدۀ «سفر الفقر و الثوره» ،با استفاده از سخنی
منسوب به حضرت علی (ع) که میفرماید« :لو کان الفقر رجالً لَقتلته» ،نفرت خود را از فقر
این چنین بیان میکند :لو أنَّ الفقرَ إنسانٌ  /إذَن لَقتلتُه وشَربتُ مِن دمِه /لوأنَّ الفقرَ إنسانٌ.
(البیاتی)43 /2 :1995 ،
ایرج میرزا نیز در دیوانش ،فقر را بزرگترین عیب بر مردم میداند و آن را تنها برای
پیامبر (ص) مایة افتخار میداند و دعا میکند که حتی کافر هم به درد ناشی از مشكالت آن
دچار نگردد.
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هیچ عیبی بــه جز از فقر نــدارم بــاهلل

فقر فخر اســــت ولی تنهــا بر پیغمبر

همت عالی با کیســة خالی دردی اســت

کــه بــه آن درد گرفتــار نگردد کــافر
(ایرج میرزا)80 :1353 ،

 -1-3-2عوامل فقر از ديدگاه دو شاعر
بررسی اشعار دو شاعر نشان میدهد که هر دو ،حاکمان ظالم و زورگو و ناآگاهی اجتماعی
تودههای مردم را از مهمترین علل فقر مردم و نابهسامانی اوضاع جامعة خود میدانند .هردو
شاعر ،از اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور و سران حكومت ،بهعنوان مهمترین علل فقر در
اشعار خود یاد میکنند .بیاتی با توجه به خفقان و اعمال فشار سیاسی بیشتر از جانب حكومت،
در بیان عوامل فقر در جامعة خود ،بیشتر از نماد استفاده میکند وبه تمسخرآنها نیز میپردازد.
ایرج میرزا نیز با بهکارگیری کلمات عامیانه ،از تمسخر وطنز در نكوهش حاکمان بهره میبرد
و برای بیدارکردن وآگاهساختن مردم جامعة خود میکوشد.
الف :حاکمان
هر دو شاعر ،حاکمان جامعة خود را دزد اموال مردم خطاب میکنند وآنها را افرادی
میدانندکه با ظلم و زورگویی و حتی کشتن مردم فقیر ،به ازبینبردن اموال آنها و فقیرشدن
روزبهروزشان ،جهت حفظ وافزایش منافع خود میپردازند .بیاتی در قصیدۀ «بكائیة إلی
شمس حزیران» ،حاکمان را «دزد غذای مردم فقیر» خطاب میکند و فقرا را به پیروزی و
شكستدادن حاکمان ظالم امیدوار میکند.
یا سارقَ قوتِ الفقراءِ /و حذاءِ األُمراءِ  /بدمِ الصِّدقِ /مُت مثلَ فُقاعاتِ الهواء  ... /یا إلهَ
الكادحینَ الفقراء  /نحن لم نُهَزم /و لكنَّ الطواویسَ الكبارَ /هُزِمُوا هم وحدَهم /مِن قبلِ أن
ینفخَ دیّارٌ بنار( .البیاتی )108-106 /2 :1995 ،در قصیدۀ «رحلة حول الكلمات» ،حاکمان را
به گرگهای درندهای تشبیه میکندکه غذای مردم بیچاره و رنجکشیده را میخورند و
همانند ابرهای تیرۀ بارانزا و بادهای شدید ،کشت و کار آنها را به خاطر منافع خود ویران
میکنند :ما أَوحشَ اللّیلَ إذا انطفأَ المصباحُ /و أَکلت خبزَ الجیاعِ الكادحین زمرُ الذئابِ /و
صَائِدُوا الذبابِ /و خرَّبت حدیقة َ الصباحِ /السُحُب السوداءُ و األمطارُ و الریاحُ ( .همان)11 :
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ایرج میرزا نیز حاکمان ظالم و بیکفایت را دزد اموال مردم بیچاره میداند که در انجام
هر کاری ،تنها به فكر منافع خود هستند و به تودههای مردم فقیر و بیچاره توجهی ندارند و
آنها را با ذکر الفاظی چون نوکر و خدمتكار ارباب خود ،به تمسخر میگیرد:
بـــزرگـــانـــنـــد دزد اخـــتـــیـــاری

و لی ا ین دســــتــه دزد اضــ ـ طراری

بــه غـیـر از نـوکـری راهـی نــدارنــد

وإال دربســـــاط آهـــی نـــدارنـــد

ت هی دســــتــان گر فتــار معــاشانــد

برای شــــام شــــب انــدر تالشانــد

ازآن گو ینــد گــا هی ل فظ قــا نون

کــه حــرف آخــر قــانــون بــود نــون

اگر دا خل شـــو ند ا ندر ســـ یاســــت

برای شـــغل و کار اســـت و ریاســـت
(ایرج میرزا)152 :1353،

وی ،برای یادکردن از حاکمان ،بهعنوان دزد اموال مردم ضعیف و بیچاره،گاهی از
ضربالمثل کنایهآمیز بهره میجوید( .بهزادی اندوهجردی )705 :1383 ،همانند بیت زیر:
بسکه مال همه خوردند با این عنوانات

کــه گفتنــد همــه فكر فرح زاد کننــد
(ایرج میرزا)239 :1353 ،

هردو شــاعر ،حاکمان را باعث و عامل مرگ فقرا ومردم رنجکشــیده میدانند .بیاتی در
قصیدۀ «الملجأ العشرون» ،اظهار میکند که حاکمان ،از زمانهای گذشته ،باعث مرگ فقرا
و مرد مان زح مت کش بودها ند .وی برای حاک مان ،لفظ «ملخ ها» را به کارمیبرد که به
زمینهای شان حمله میکنند وباعث نابودی آنها می شوند :ولم یَزَل دمُنا المراقُ علی حوائِطهِا
القدیمةِ واللصوص /وحقولُنا الجرداءُ یَغزُوها الجرادُ( .البیاتی) 117 /1 :1995 ،
وی در قصیدۀ «قراءۀ فی کتاب الطواسین للحالج» ،از حاکمانی سخن میگوید که
هرگونه اعتراضی علیه ظلم وفساد خود از جانب تودههای مردم فقیر را سرکوب و دستهای
آنان را یكی پس از دیگری قطع میکنند و آنان را میکشند :واحدۀً بعدَ االُخری /ترتفعُ
األَیدِی فی وجهِ الطُّغیان /لكنَّ سیوفَ السّلطانِ تقطعُها /واحدۀً بعدَ االٌخرَی فی کلِّ مكان... /
ثوراتُ الفقراءِ /یَسرِقُها فی کلِّ األزمانِ لصوصُ الثوّرات( .همان)367-366/2:
ایرج میرزا نیز حاکمان را باعث مرگ مردم بیچاره میداند وبا لحن سرزنشآمیزی،
خواهان این است که با رفتن خود ازمملكت ،دست از ظلم وکشتن فقرا بردارند.
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خیز و هر جای فرنگستان خواهی که برو

بیش از این باعث ریختن خون خلق نشو
(ایرج میرزا)273 :1353 ،

هردوشاعر ،حاکمان را افرادی زورگو میدانند که از هیچگونه آزار واذیتی در حق مردم
بیچاره ،فروگذار نیستند .بیاتی در قصیدۀ «المحاکمة» ،حاکمان را افرادی زورگو میداند که
همچون گرگها و شیاطین و با بهکارگیری شاهدان زور ،به جان مردم فقیر و ستمدیده
میافتند :الفقراءُ إخوَتی /یَبكُونَ ،فاستیقظتُ مذعُوراً علی وقعِ خُطا الزَّمانِ /و لم أَجِد إلّا شهودَ
الزّورِ و السّلطان /حولی یَحُومُونَ و حولی یَرقُصُون :إنَّها ولیمةُ الشّیطانِ /بینَ الذِئابِ ،ها أنا
عُریان /قتلتَنی /هجَرتَنی .../وها أنا أنامُ /منتظراً فجرَخالصی ساعةَ اإلعدامِ( .البیاتی:1995 ،
)16-15/2
ایرج میرزا ،آنها را افرادی میداند که در پی زورگوییهایشان ،در هر جایی که منافع
آنها در میان باشد ،در شكلها و شخصیتهای مختلف ظاهر میشوند و در انجام این اعمال
ناشایست خود ،به دیگرهمكاران خود نیز کمك میکنند تا شاید با زورگویی و ظلم وتحت
فشارگذاشتن مردم فقیر و بیچاره ،منافع بیشتری کسب کنند.
ســـیاســـتپیشـــه مردم حیله ســـازند

نــه مــانــنــد مــن و تــو پــاکــبــازنــد

تــمــام ـاً حــقــه بــاز و شــــارالتــانــنــد

بــه هر جــا هر چــه پــاش افتــاد آننــد

بــه هر ت غ ی یر شـــ ك لی مســـ تعــدنــد

گهی مشـــرو طه گاهی مســـت بد ند...

ســـیاســـت پیشـــگان در هر لباســـند

بــه خوبی همــدگررا میشـــنــاســـنــد

همه دانند زین فن ســودشــان چیســت

به باطن مق صد و مق صود شان چی ست
(ایرج میرزا)151 :1353 ،

ایرج میرزا ،خطر وجود این افراد را برای جامعه ومردم بیچاره ،بهخوبی حس میکند و
وجودشان را برای مردم ،حتّی از مار و عقرب بدتر میداند وسعی دارد این موضوع را
بهصورت اندرز به مردم گوشزد کند:
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شاپوییها خطرناکند وتر سیدن از آن واجب

ولی با این خطرناکی من از دســتار میترس ـم

نه از مار ونه ازکژدم نه زین پیمان شكن مردم

از آن شــاهنشــه بیدین خلق آزار میترســم
(همان)128 :

با توجه به آنچه گذشت ،میبینیم که هر دو شاعر ،در ذکر حاکمان بهعنوان مهمترین
عامالن فقر و نابهسامانیهای جامعه ،الفاظ مشترکی چون دزد اموال فقرا و زحمتکشان،
عامل آزار و اذیت ومرگ آنها و تلخکردن زندگی به کام آنها را بهکارمیبرند و به انتقاد از
آنها میپردازند .هر دو شاعر الفاظ رکیك وزنندهای را در قالب طنز و تمسخر بهکارمیبرند.
ایرج میرزا در حمله به حاکمان و معرفیکردن آنها بهعنوان عامالن فقر ونابهسامانی جامعه،
بیشتر انگیزۀ شخصی دارد چون آنها را باعث برکناری از کارش وازبینبردن اموالش میداند
امّا بیاتی با توجه به شدت خفقان سیاسی حاکم بر جامعة عراق ،در حمله به حاکمان و
معرفیکردن آنها بهعنوان عامالن فقر ونابهسامانی جامعه ،بیشتر ازنماد بهره میگیرد و بیشتر
انگیزههای ملی ومردمی دارد.
ب :فقدان آگاهی ا تماعی در میان تودههاس مردم
هر دو شاعر ،ناآگاهی مردم از ظلم و ستم حاکمان و بیاطالعی آنان ازحقوق اجتماعیشان
را یكی دیگر از عوامل مهم در فقر مردم و نابهسامانی اوضاع زندگی آنها میدانند و در این
زمینه ،به فرشکردن و گلباران و جاروکردن مسیر راه آنها توسط مردم فقیر و بیخبر ،استناد
می کنند.
بیاتی در قصیدۀ «الضفادع» ،حاکمان را قورباغههای کوری میبیند که از عرق گرسنگان
و خون کارگران و زحمتکشان ،کاخهای آسمانخراش برای خود میسازند و افرادی را
که از ظلم و ستم این حاکمان در حق خود بیخبرند و به گلباران و تمیزکردن مسیر راه آنها
میپردازند ،بهعنوان مردمان ازبینرفته و نابودگشته مورد خطاب قرارمیدهد :رأیتُهم من عرقِ
الجِیاعِ /و من دمِ الكادحِ ،یَبنُون لهم قالع /أعلی من السّحابِ /حتی إذا ما طلعَ الفجرُ ،رأیتُ
هذه الضفادعَ العمیاءَ /علی کراسِی الحكمِ فی ریاء /تُغازِلُ الجیاع /وتفرشُ األرضَ لهم بالوردِ
و الرّیحان /یا ضیعةَ اإلنسان( .البیاتی)39 - 38 /2 :1995 ،

بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا

ایرج میرزا نیز نقش فقدان آگاهی مردم از ظلم و ستم حاکمان در فقر و بدبختی تودهها
را به فرشکردن و تمیزکردن مسیر راه آنها تعبیر میکند و خطاب به مردم میگوید که این
حاکمان ستمگر و زورگو ،شایستة این همه اکرام و تقدیر نیستند ،چراکه آنها تنها به فكر
منافع شخصی خود هستند.
این رئیسالوزرا قــابــل فرّاشـــی نیســــت

الیق آن که تو دلبســـتة او باشـــی نیســـت

همّتش جز پی ا خّاذی وکالّشـــی نیســـت

در بساطش به جز از مرتشی و راشی نیست

گرج هان را بســـ پاریش ج هان را بخورد

ور وطن لقمــة نــانی شـــود آن را بخورد
(ایرج میرزا)272 :1353 ،

بیاتی و ایرج میرزا ،برای بیان بیاطالعی مردم از عامل فقر و نابهسامانی اوضاع زندگی
خودشان ،از واژههایی مثل تمیزکردن و فرشکردن مسیر راه آنها استفاده میکنند .در این
شیوه ،بیاتی با آوردن واژۀ «تغازل» ،آنها را به مبارزه علیه حاکمان ظالم فرامیخواند ولی ایرج
میرزا ،بیشتر هدفش اندرزدادن وبازداشتن مردم بیچاره از خدمت و نوکری آنهاست.
 -2-3-2مظاهر فقر در شعر دو شاعر
هر دو شاعر ،در اشعار خود ،به مظاهر مختلف فقر در جامعه پرداخته و مهمترین جلوههای
فقر را در میان کارگران،کشاورزان ،یتیمان ،آوارگان و ...توصیف و تحلیل کردهاند.
الف :کارگران
بیاتی و ایرج میرزا ،کارگران را یكی از اقشاری میدانند که همواره تحت سلطه و اعمال زور
کارفرمایان و حاکمان قرار دارند و از هیچگونه حقوق اجتماعی برخوردار نیستند وبا وجود
تمام رنجها و زحمات طاقتفرسایی که متحمل میشوند ،مورد تحقیر اربابان خود قرار
میگیرند .این دوشاعر ،بنا به احساسات نوعدوستی خود ،به شیوههای گوناگون سعی در
بهبود زندگیمردم و برقراری عدالت در حق آنان دارند.
بیاتی در قصیدۀ «مذکرات رجل مجهول» ،از زبان یكی ازکارگرانی که با وجود رنج و
زحماتی که در زندگی متحمل میشوند ،شاکی هستند از اینكه در جامعه حقوقشان نادیده
گرفتهمیشود و به فراموشی سپرده میشوند ،میگوید :فنحنُ یا موالیَ ،نحنُ الكادِحین/
نَنسَی ،کما تنَسَی بأنَّك دودۀٌ فی حقلِ عالمنا الكبیر( .البیاتی)187 /1 :1995 ،
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در قصیدۀ «مذکرات رجل مجهول» و «الشهداء لن یموتوا» ،کارگران و زحمتکشان را
به آیندهای طالیی نوید میدهد که با کشتهشدن حاکم و کارفرمای ظالم ،آینده را ازآن خود
خواهندکرد و به حاکمان فاشیست یاد خواهندداد که چگونه از بینخواهندرفت و کارگران
و زحمتکشان ،امانتدار باقی میمانند و زمین را سرشار از گل و شادی میکنند و به
ظلمهایی که در حقشان شده ،خاتمه میدهند :وعصرُنا الذهبیُّ ،عصرُ الكادحین /عصرُ
المصانعِ و الحقولِ /مازال یُغرینی ،بقتلك أیَّها القردُ الخلیعُ( .همان )188 /1 :وطنٌ حرٌّ و شعبٌ
صامدٌ فی کبریاء /لم یَلِن فی قبضة ِالجالّدِ /أو أیدی الوحوشِ الجبناء /عَلَّمَ الفاشستَ فی
تاریخِه /کیف یمُوتون و یمضُون هباء .../و یَبقَی الكادحون األمناء /یَزرعُون األرضَ بالوردِ و
یَبنُون منارات هناء( .همان)118 /2 :
ایرج میرزا نیز در قالب مناظرهای میان کارگر و کارفرما ،از نادیدهگرفتن حقوق کارگران
بیچاره و زحمتکش ،با منت گذاشتن بر آنها و دل آزردگیشان به خاطر کبر و غرور
کارفرمایان ظالم ،شاکی است و میگوید :کارگر و کارفرما ،محتاج یكدیگرند و اگر
کارفرما از بدرۀ سیم و زر خود بهعنوان مزد به کارگر رنجور میدهد ،کارگر نیز زور جسم
و تاب روان و نور بصر خود را به او میدهد؛ بنابراین ،جایی برای عجب و بطر و منّت گذاری
باقی نمیماند.
شـــــنــیــدم کــارفــرمــایــی نــظــر کــرد

ز روی کــبــر و نــخــوت کــارگــر را

روان کـــارگـــر از وی بـــیـــازُرد

کــه بـس کــوتــاه دانســــت آن نــظــر را

بگفت ای گنجوَر این نخوت از چیســـت

چــو مــزد رنــج بــخشــــی رنــجــبــر را

من از آن ر نج برگشــ ـ تم کــه د ی گر

نــبــیــنــم روی کــبــر گــنــجــور را

تــو از مــن زور خــواهــی مــن ز تــو زر

چــه من ـّت داشــــت بــایــد یكــد گر را

تو صــــرف من نمــا یی بــدرۀ ســ ـ یم

مـ ـَنـ ـَت تـــاب روان نـــور بصـــــر را

ز مــن زور و ز تــو زر ایــن بــه آن در

کجــا بــاقی اســــت جــا عجــب و بطر را

بــه کس چون رایگــان چیزی نبخشـــنــد

چــه کبر اســــت این خــداونــدان زر را

چــرا بــر یــكــدگــر مــنــّت گــذارنــد

چــو مــحــتــاجانــد مــردم یــكــدگــر را
(ایرج میرزا)223 :1353 ،
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ب :کشاورزان
هر دو شاعر ،در اشعار خود ،به شیوههای مختلف به بیان مشكالت کشاورزان ،بهعنوان قشر
زحمتکش ولی فقیر جامعه اشاره دارند و به انتقاد از حاکمان و کارکنان دولت میپردازند
تا به اوضاع و احوال زندگی آنها رسیدگی شود .بیاتی در قصیدۀ «سوق القریة» ،از
نادیدهگرفتن حقوق اجتماعی کشاورزان میگوید و آنها را مردمانی میداند که به خاطر فشار
زیاد ناشی از کار در مزارع ،خسته و بیرمق هستند و به خاطر امید به آینده ،این رنجها را
تحمل میکنند امّا حاصلرنج آنها را حاکمان و زورگویان به ناحق میخورند ...:والحاصِدونَ
المُتعبُون /:زَرعُوا و لم نأکُل /نَزرعُ ،صاغرینَ ،فیَأکُلون( .البیاتی)134 /1 :1995 ،
وی در همین قصیده ،از کشاورزانی سخن میگوید که امیدوارند درسال جدید ،با حاصل
کار و زحمات خود در مزارعشان ،با دست پر به خانه برگردند امّا سرانجام ،به خواستههای
خود نمی رسند وحسرت خریدن کفشهایی که دوست دارند ،بر دلشان میماند :الشّمسُ ،و
الحمرُ الهزیلةُ ،و الذباب /و حذاءُ جندیٍّ قدیم /یتداولُ األیدِی ،و فالحٌ یحدّق فی الفراغ"/:
فی مطلعِ العامِ الجدید /یدایَ تمتلئان حتماً بالنقودِ /وسأَشترِی هذا الحذاء( .همان)134 /1 :
ایرج میرزا نیز در قالب قصهای ،به بیان مشكالت وتحمل رنجهای فراوان کشاورزان
می پردازد و با ابراز مشكالت مختلفی که در طول کشت و کار خود متحمل میشوند ،به
صورت غیرِمستقیم از دولتمردان میخواهد که را ه را برای کسب معیشت آنان هموار کنند.
بــرزگــری کشـــــتــة خــود را درود

تــا چــه خود از بــدو عمــل کشـــتــه بود

بــارکــش آورد و بــرآن بــار کــرد

روی ز صــــحــرا ســــوی انــبــار کــرد

در ســــر ره ت یره ِگ لی شــــد پــدیــد

بــارکــش و مــرد در آن گ ـِل تــپــیــد...

هــاتـفـی از غـیــب بــه دادش رســــیــد

کــآمــدم ای مــرد مشـــــو نــاامــیــد...

زیــن مــدد غــیــبــی گــردیــد شـــــاد

و ز ســـر شــــادی به زمین بوســــه داد...

ی کار
گ فت ســـروشـــش به ت قاضــــا ِ

کـــار زتـــو یـــاوری از کـــردگـــار
(ایرج میرزا)206 :1353 ،

بیاتی در مورد کشاورزان ،دیدی معترض و مبارزهطلبانه دارد و در اشعارش ،زیاد از آنها
میگوید و همچنین ،بهصراحت و آشكارا ،از زورگیری و ظلم حاکمان پرده برمیدارد امّا
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ایرج میرزا ،کمتر به این مورد در اشعارش پرداخته و خدا را تنها یاور و پناهگاه آنها در
زندگی و در هنگام مشكالت برداشت محصول میداند و از این طریق ،سعی در بیدارکردن
عوامل و کارکنان دولت ،جهت رسیدگی به رفع مشكالت آنها را دارد.
ج :آوارگان
هر دو شاعر ،در اشعار خود ،به اوضاع زندگی آوارگان و بیخانمانان فقیر و تهیدست اشاره
دارند و آوارگی آنها را ناشی از ظلم و ستمی میدانندکه حاکمان در حق آنها روا میدارند.
بیاتی ،زندگی آوارگان را بهتصویرمیکشد و از دربهدری و رؤیاهای فقرای آوارۀ گرسنه
که بهخاطر سرکشی انسانهای ظالم و زورگو به ناامیدی میانجامد ،سخن میگوید و
پژمردگی و مرگ تدریجی آنان را همانند پژمردگی گل سوسن میداند :ونحنُ من مَنفیً إلی
منفی و من بابٍ لباب /نَذوِی کما تَذوِی الزّنابقُ فی التّراب /فقراءَ ،یا قمری ،نموتُ /و قطارُنا
أبداً یفوت (البیاتی)23 /2 :1995 ،
ایرج میرزا نیز از آوارگی فقرا و بیچارگان سخن میگوید و رعایا را بیچارگانی میداند
که از دست فقر و فنا ،آواره گشتهاند و حاکمان و مالكان ظالم و بیدین را عامل سیهروزی
و نابودی آنان معرفی میکند.
رعــایــا جــمــلــگــی بــیــچــارگــانانــد
ز ظــل ـمِ مــال ـكِ بــیدیــن هــالکانــد

کــه از فــقــر و فــنــا آوارگــانانــد
به زیر پای صــــا حب م لك خاکا ند
(ایرج میرزا)152 :1353 ،

د :يتیمان
از آنجا که بیاتی و ایرج میرزا در اشعار خود به فقرا و زندگی نابهسامان آنها توجه داشتهاند،
به یتیمان که بهخاطر بیسرپرستی در فقر و تنگدستی به سر میبرند نیزتوجه داشته و به انتقاد
از حاکمان بهخاطر بیتوجهی به اوضاع و احوال آنان پرداختهاند .بیاتی در قصیدۀ «إلی
صدیقی تیفلت» ،به ترسیم چهرۀ کودکان یتیم جامعة خود در شب عید میپردازد و برای
شاد کردن آنها ،خود را به سندباد تشبیه میکند تا برای آنها از سرزمینهای مختلف هدیه
بگیرد... :لعلَّنی /أطیرُ فوقَ العالمِ الصّغیرِ /فی عشیّةِ المیالدِ /أَکونُ سندباد /أَبحرُ فی سفینةٍ مُثقلَةٍ
بالعاجِ و األورادِ /أَحمِلُ لألطفالِ /فی األعیادِ /هدیّةً من جُزُرِ الهندِ /ومن بغداد ( .البیاتی:1995 ،
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 )332 /1و در قصیدۀ «مذکرات رجل مجهول» ،جهت همدردی با یتیمان فقیر و تهیدست،
خود را یكی از آنها قلمداد میکند و به شرایط بد زندگی آنها که به گداییکردن در نقاط
مختلف میپردازند ،اشاره میکند :أعرفتَ معنی أن تكونَ؟ /متسوِّالً ،عریان ،فی أرجاءِ عالمنا
الكبیر! /و ذُقتَ طعمَ الیُتیمِ مثلی والضِّیاع؟ (همان)186 /1 :
ایرج میرزا نیز در ق صیدۀ « انتقاد» ،به انتقاد از حاکمان بهخاطر او ضاع نابه سامان و پر از
هرجومرج جامعة خود میپردازد و از اینكه حاکمان به ادعای دلســوزی ،به مال یتیمان فقیر
دستدرازی میکنند ،گالیهمند و شاکی است و آنها را به باد تمسخر و استهزا میگیرد.
کـــاســـــب دزد بـــه بـــازار آمـــد

طـــالـــب مـــزد ،ســـــر کـــار آمـــد

شـــد برون حضـــرت شـــیخ اإلســـالم

ریــش را بســــتــه از حــنــا در حــمــام

شـــــرکــت خــود را درمــال یــتــیــم

شـــــفــقــتــی دانــد بــر حــال یــتــیــم
(ایرج میرزا)208 :1353 ،

بیاتی و ایرج میرزا در اشعار خود ،به زندگی یتیمان تهیدست و فقیر ،بهعنوان یكی دیگر
از جلوهها و مظاهر فقر در جامعة خود اشاره کردهاند و به شیوههای مختلف ،از حاکمان
میخواهند که به اوضاع نابهسامان زندگی آنان رسیدگی نمایند .بیاتی چون خودش یتیم
بوده ،در اشعارش با تفصیل بیشتری از اوضاع زندگی آنان سخن گفتهاست و با تشبیهکردن
خود به سندباد در پی آوردن هدیه و در نتیجه رفاه وآسایش برای آنهاست امّا ایرج میرزا،
چون از یك خانوادۀ مرفه بوده ودر زمان کودکی طعم یتیمی را نچشیده ،کمتر به این مسئله
پرداخته و انگیزهاش بیشتر دلسوزی به حال یتیمان بودهاست.
 -3-3-2راههاس مبارزه با فقر در شعر دو شاعر
بیاتی و ایرج میرزا ،بهعنوان دو شاعر ملیگرا که از مشكالت جامعة خود و تنگدستی فقرا به
درد آمدهاند ،عالوه بر پرداختن به عوامل فقر و نابهسامانی زندگی فقرا وجلوههای مختلف
آن در زندگی مردم ،برای رفع مشكالت و بهبود زندگی آنها ،راههایی را نیز جهت مبارزه با
فقر و تنگدستی پیشنهاد مینمایند؛ از جملة این راهها میتوان به دعوت عامة مردم و فقرا به
مبارزه با حاکمان زورگو و ظالم ،دعوت حاکمان به رسیدگی به احوال فقرا و  ...اشاره کرد.
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الف :دعوت عامة مردم ( فقرا) بب مبارزه با حاکمان ظالم
با توجه به اینكه هر دو شاعر ،حاکمان ظالم و ستمگر را مسبب اصلی فقر و سیهروزی
مستمندان و بینوایان میدانند ،به طرق مختلف مردم فقیر و تهیدست جامعة خود را به مبارزه
با آنها فرامیخوانند واین مبارزه ،در اشعار آنان به صورت خدمتنكردن به حاکمان،
وادارکردن فقرا به شورش علیه آنان و گرفتن انتقام از آنان ،نمود پیدا میکند.
بیاتی در قصیدۀ «بكائیة إلی شمس حزیران» ،هموطنانی را که در قهوهخانهها مشغول
مشاجرههای بیهوده و سرگرمی هستند ،به باد انتقاد میگیرد وآنها را به مبارزه و شورش علیه
حاکمان ستمگر که از آنها بهعنوان مگسها نام میبرد ،فرامیخواند تا بهجای پرداختن به
امور بیهوده ،به مبارزه و انقالب علیه مسببان فقر و نابهسامانی زندگی خود و جامعه بپردازند
و به فقر و تنگدستی خود و افراد جامعه پایان دهند :طَحَنتنا فی مقاهی الشّرقِ /حربُ الكلمات/
والسُّیوفُ الخشیّبة /واألکاذیب ... /شَغَلَتنا التّرهات /فقتلنا بعضُنا بعضاً /و ها نحنُ فُتات /فی
مقاهِی الشّرقِ /نصطادُ الذباب /نرتَدی أقنعةَ األحیاء( .البیاتی )105 /2 :1995 ،بیاتی در
قصیدۀ«یومیات العشّاق الفقراء» ،فقرا را به اتحاد و همدلی علیه حاکمان ستمكار فرامیخواند.
یا فقراءَ العالمِ المنهوبِ /اتحدّوا! /یا فقراءَ العالمِ المنهوب( .همان)239 /2 :
ا یرج میرزا نیز سعی دارد که با اندرزدادن به عامة مردم فقیر ،آنها را از طمعورزیدن در
اطراف حاکم نهی کند و آنان را به سعی وتالش و کارکردن تشویق نماید و از این طریق ،به
قیام علیه حاکمان ظالم فرابخواند.
آن را که آز نیست به شاهان نیاز نیست

سلطان وقت خویش بود ترک آز کن
(ایرج میرزا)129 :1353 ،

با توجه به اشعار دو شاعر ،به نظر میرسد که بیاتی در زمینة دعوت مردم به مبارزه علیه
حاکم ،با توجه به اوضاع سیاسی کشورش ،بیشتر انگیزۀ انقالبی دارد امّا ایرج میرزا ،کمتر
وارد سیاست میشود و بیشتر سعی در بازداشتن مردم فقیر از خدمتکردن به حاکمان
زورگو ،بهعنوان نوعی اعتراض علیه آنها دارد.
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ب :دعوت حاکمان براس رسیدگی بب احوال فقرا
هر دو شاعر ،در اشعار خود ،از راههای مختلفی حاکمان جامعة خود را برای رسیدگی به
مشكالت فقرا و تهیدستان فرامیخوانند؛ از جمله این راهها ،برقراری عدالت در جامعه،
توجه به آه و نالة کودکان و زنان بیسرپرست و سالخوردگان ،بیرونکردن افراد سودجو و
منفعتطلب از ادارۀ امور کشور و  ...است و سعی دارند تا از این طریق ،تا حدی از مشكالت
زندگی ونادیدهگرفتن حقوق فقرا و ضعیفان جامعة خود بكاهند.
بیاتی در قصیدۀ «القربان» ،با ذکر احوال فقرا که در خیابانهای شهر آوارهاند و سرگردان
و با سر و وضعی نامناسب بهخاطر سختی زندگی خود گریه میکنند ،سخن میگوید و
مسئوالن جامعه را که در خدمت اربابان خود ،مثل روباه ،به مكر و تملق مشغولاند و از
اوضاع زندگی مردم فقیر و بیچاره غافلاند و در شهرهای بزرگ در رفاه و آسایش به سر
میبرند ،به باد انتقاد میگیرد و از این راه ،آنان را به رسیدگی به احوال زندگی عامة مردم
و فقرا دعوت میکند :کانَ الفقراءُ یَذرفُونَ الدّمعَ فی شوارعِ المدینةِ العاریة ... /کان الخدمُ –
الثعالبُ -السادۀ ُفی العواصمِ الكبری /و فی مصانعِ السِّالحِ و البُنوکِ یَغرِقُونَ شعباً کادحاً بالدّم.
(البیاتی)345 /2 :1995 ،
ایرج میرزا نیز گریه ونالة بیوه زنان و بیسرپرستان و سالخوردگان را به حاکمان جامعه
یادآور میشود تا به آنها توجه کنندف چرا که یكی از عوامل بیچارگی و فالکت آنها را
وجود افراد سودجو و منفعتطلب در ادارۀ امور کشور میداند و ازحاکمان میخواهد که با
بیرونکردن چنین افراد سودجویی از ادارۀ امور کشور ،به احوال آنها رسیدگی کنند.
نــالــة بــیــوهزنــان را ز پ ـیِ نــان یــاد آر

آ ِه پ یرا ِن ســ ـ حر خ یز فرا موش م كن

دفع این جمع که بر رشوهخوری مشغولند

هریكی در ســـر یــك میز فراموش مكن
(میرزا253 :1353 ،و)254

هر دو شاعر ،به شیوههای مختلف ،حاکمان و دولتمردان را برای بهبود زندگی فقرا،
مخاطب قرار میدهند .بیاتی ،با توجه به اینكه درجامعهاش بهخاطر ظلم زیاد ،راهی جز مبارزه
را نیافته ،برای رسیدگی به مردم فقیر از تهدید به شورش و انقالب سخن میگوید امّا ایرج
میرزا ،سعی در اندرزدادن و بازداشتن حاکمان از رسیدگینكردن به احوال فقرا را دارد.
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 -3نتیجبگیرس
بیاتی و ایرج میرزا ،دو چهرۀ ادبی عراق و ایران ،اگرچه در یك دورۀ تاریخی زندگی
نمیکردند ،شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر دو کشور در زمان دو شاعر تا
حدود زیادی شبیه به هم بودهاست .هر دو ملّت ،در فقر و بیچارگی به سر میبردند و از فقدان
امنیت ،ظلم و ستم حاکمان و بیکفایتی آنها در ادارۀ امور کشور و بیتوجهیشان نسبت به
اوضاع و احوال زندگی مردم رنج میبردند .بیاتی و ایرج میرزا ،هر دو دغدغة اجتماعی
مشترک داشته و هردو در شعر خود ،به معضل فقر در جامعه پرداختهاند و ضمن اشاره به
عوامل و مظاهر فقر در جامعه ،از راههای مبارزه با فقر نیز سخن گفتهاند.
هردو شاعر ،حاکمان و فقدان آگاهی اجتماعی در میان تودههای مردم را بهعنوان عوامل
فقر و کارگران ،کشاورزان ،آوارگان و یتیمان را به عنوان مظاهر و جلوههای فقر در جامعه
مطرح کردهاند و مهمترین راههای مبارزه با فقر در شعر آنها عبارتند از :دعوت مردم به مبارزه
با حاکمان ستمگر و دعوت از حاکمان برای رسیدگی به احوال فقرا.
در مقایسة اشعار این دو شاعر در زمینة فقر ،میتوان گفت که بیاتی ،بهتر از ایرج میرزا
توانستهاست درد فقرا را احساس کند زیرا او خود با فقر زندگی کردهاست امّا ایرج میرزا از
خانوادهای متمول برخاسته که خود طعم فقر را نچشیدهاست و به این دلیل ،به موضوع فقر و
فقرا پرداختهاست که ملّت خود را از صمیم قلب دوست دارد و شیفتة عدالت اجتماعی است
و نمیتواند شاهد بیطرف بدبختیهای کشور و ملت خود باشد یا چشم از دیدن جهات
زشت زندگی جامعه و جهل و نادانی و واپسماندگی مردم ببندد.
هر دو ادیب ،به بیان دردها و محرومیتهای بینوایان جامعه و نا بهسامانیهای اجتماعی و
اقتصادی جامعه و ظلم و ستم حكمرانان میپردازند امّا بیاتی از رمز و نماد نیز در این راه
بهرهگرفته که این ،خود نشانة وجود خفقان سیاسی در جامعة عراق است؛ در حالیکه ایرج
میرزا ،با وجود شرایط سیاسی جامعهاش ،باصراحت وآشكارا در مورد عامالن فقر و
نابهسامانی جامعه سخن میگوید .هر دو شاعر در این زمینه از اسلوب سخریه و طنز نیز بهره
گرفتهاند.
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