
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

ـــاندانشگـــاه شهید باهنــر کرمـ  

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

 بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ايرج میرزا

 1حسن سرباز*                          پژوهشی( -)علمی

 2 میل  عفرس
 3روحمديب صحرا

 چکیده
دو در شرایطی هر ،شاعر دورۀ مشروطة ایران ،میرزا ایرج شاعر معاصر عراقی و ،عبدالوهاب بیاتی

 و ستم مامنیت، ظل بردند و از فقدانمیسرو بیچارگی به های مردم در فقرکردند که تودهزندگی می

 گیزند احوال و اوضاع به نسبت شانتوجهیبی و ادارۀ امور جامعه در آنان کفایتیحاکمان و بی

را برای بیان دردها و  مشترک، شعر خود اجتماعی شاعر با داشتن دغدغة بردند.هردورنج می مردم

اند و گرفته و به معضل فقر در جامعه و پیامدهای ناگوار آن پرداختهکارههای مردم بهای تودهرنج

 در این اند.های مبارزه با فقر نیز سخن گفتهضمن اشاره به عوامل و مظاهر فقر در جامعه، از راه

قی پدیدۀ فقر به بررسی تطبی ،یل محتواشود با استفاده روش توصیفی و شیوۀ تحلتالش می ،پژوهش

و شود. بررسی شعر دوهاب بیاتی و ایرج میرزا پرداختهترین عوامل و مظاهر آن در شعر عبدالو مهم

های اعی در میان تودهحاکمان و فقدان آگاهی اجتم ،هردو شاعردهد که نشان می ،شاعر در این زمینه

های شاورزان، آوارگان و یتیمان را به عنوان مظاهر و جلوهعنوان عوامل فقر و کارگران، کمردم را به

اند و از دعوت مردم به مبارزه با حاکمان ستمگر و دعوت از حاکمان برای فقر در جامعه مطرح کرده

 اند.های مبارزه با فقر سخن گفتهترین راهعنوان مهم، بهرسیدگی به احوال فقرا
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 مقدمب -1
اعد مس چندان ،و عبدالوهاب بیاتی میرزا ایرج زندگی زمان در عراق و ایران اجتماعی اوضاع

 توانسامانی، میهناب این از دالیل بود. گرفتهفرا را کشور دو این و بیچارگی سراسر فقر .نبود

 شانوجهیتبی و ادارۀ امور کشور در هاآن کفایتیحاکمان، بی و ستم امنیت، ظلم به فقدان

 .اشاره کرد مردم زندگی احوال و اوضاع به نسبت

 و استعمار آمریكا و قاجار شاه مظفرالدین سیطرۀ حكومت تحت ایران ،زمان در آن

 سطح تنارتقانیاف به منجر که بود دالیلی ترینمهم از یكی خود ،این و قرارداشت  انگلیس

ی در چنین دورانی زندگ که میرزا ایرج .کشور شد در طبقاتی فاصلة و وجود جامعه فكری

و  جتماعیا اوضاع به نسبت نتوانست رفت،میشماربه شاهزاده ادیبان از یكی کرد و خودمی

 رد خوبیبه ،زمان آن مادی هایمحرومیت موضوع و باشد تفاوتبی خود جامعة اقتصادی

 است. نمایان اشعارش

 موجود وضع زا نیز بیاتی .بوددچار شده ایران مشابه تقریباً سرنوشتی به نیز عراق کشور

 منعكس خود اشعار در را آن اقتصادی و سیاسی، اجتماعی اوضاع و بود متأسف عراق در

حكومت  و عراق فاسد رژیم مبارزان صف در ،کرد و به دلیل ابراز تمایالت مارکسیستیمی

 ،کشور دو در این موجود اوضاع ،( بنابراین578/ 2: 1994) بصری، .داشت السعید قرار نوری

 زا و دفاع حاکم نظام علیه و شورش تمرد نوعی ،شاعر دو این اشعار در که استشده باعث

 واحوال رفق لةمسئ به ،فردی گرایش با ،رو این و از شوددیده و بیچاره ضعیف مردم هایتوده

 . اندپرداخته فقرا

 بیان مسئلب -1-1
نمایی است که اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه در آن ة تمام، آیینشعر

ان به اوضاع جامعه در تومی ،طوری که با مطالعة شعر شاعران هر دورهبهشود، منعكس می

، اندگرا بدان توجه داشتهموضوعات اجتماعی که شاعران مردم برد. یكی ازآن دوره پی

از جمله شاعرانی هستند  ،آن در جامعه است. بیاتی و ایرج میرزاموضوع فقر، عوامل و مظاهر 

 است.ای یافتهر شعرشان بازتاب گستردهکه این موضوع د
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 ا توجه بهاست، بوجود داشته تأثیر و تأثری ،دوشاعر میان اینکه توان گفت نمی اگرچه

ناآگاهی  و قر مردمدر ف فقر، تأثیر حاکمان به دو شاعر نسبت این هایدر دیدگاه که تشابهی

 های مختلف آن در زندگی وجود دارد، می توانخود و جلوه اجتماعی حقوق از مردم خود

ه به موضوعی ک شاعر پرداخت؛ دو این دراشعار فقر مضمون بررسی به ،ایمقایسه صورتبه

ین در اگیرد. میوا در این پژوهش مورد بررسی قرارروش توصیفی و شیوۀ تحلیل محت

 شود:های زیر پاسخ دادهد به پرسششوش میپژوهش تال

 است؟چگونه در شعر دو شاعر منعكس شده پدیدۀ فقر -1

 شوند؟چه عواملی باعث ایجاد فقر در جامعه می ،از دیدگاه دو شاعر -2

 ند؟ اهای مبارزه با فقر کدامترین راهمهم ،از نظر دو شاعر -3

 پیشینة تحقیق -1-2

طبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا پژوهشی صورت اگرچه در مورد بررسی ت 

-ی نگاشتهثارآ ،ها و مقایسة بیاتی با دیگر شاعران ایرانیاست، در مورد هرکدام از آنهنگرفت

 شود:ها اشاره میشده که به برخی از آن

های پایداری در شعر عبدالوهاب جلوه»در مقالة  ،(1392فاروق نعمتی و همكاران )

 مبارزه با حاکمان ظالم و افراد درباری در شعر بیاتی مثلِ ،های مقاومتبه بررسی جلوه ،«یاتیب

های ایرانی در دیوان عبدالوهاب شخصیت»در مقالة  ،(1392است. احمد نهیرات )پرداخته

. احمد پاشا استرا مورد بررسی قرارداده های ایرانی در شعر بیاتیبازتاب شخصیت ،«البیاتی

ها و افكار میزان نفوذ اندیشهبه  ،«عبدالوهاب بیاتی و حافظ شیرازی»در مقالة  ،(1390س )زانو

و سارا  است. یحیی معروفپرداختهعرفانی لسان الغیب در اشعار و افكار عبدالوهاب البیاتی 

ه ، ب«رایی عبدالوهاب بیاتی از مولویتأثیرپذیری رمزگ»، در مقالة  (1391پور )رحیمی

، شمس، نامهاز نمادهای مختلف موجود در اشعارش مثل ابر، نی ،ی بیاتی از مولویپذیرتأثیر

بررسی تطبیقی »در مقالة  ،(1391اند. کبری روشنفكر و سجاد اسماعیلی )غزال و ... پرداخته

گی نمود به بررسی و تطبیق چگون ،«نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی

 ،(1391اند. ابوالحسن امین مقدسی و شهریار گیتی )و شاعر پرداختهنوستالژی در شعر این د
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من اشاره ض ،«نگاهی به دو شعر از نیمایوشیج و عبدالوهاب البیاتی :حاکمیت شب»در مقالة 

« كاناللیل فی کل م»و « هست شب»به تحلیل دو شعر  ،به کارکرد نماد شب در شعر معاصر

بررسی شعر محمدرضا »در مقالة   ،(1393و همكاران ) اند. ناهده فوزیاز دو شاعر پرداخته

مشترک  به بررسی وجوه ،«شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی در شعر این دو شاعر و تأثیر پذیری کدکنی از بیاتی در 

مضامین شعر و ادب عربی در »مقالة  در ،(1387وحید سبزیانپور ) اند.ها پرداختهاین زمینه

عرب در دیوان ها و مضامین شعر شاعران المثلها، ضرببه بررسی واژه« رج میرزادیوان ای

های بدبینی و زمینه»در مقالة  ،(1392است. علی بالی و علی اصغر حلبی )ایرج میرزا پرداخته

بینی ی عوامل مؤثر در یأس و بدبه بررس ،«یأس فلسفی در اشعار تعلیمی و غنایی ایرج میرزا

 اند.ها در اشعارش پرداختهایرج میرزا در زندگی و انعكاس آن

 بحث -2

 البیاتی نگاهی بب زندگی و شعر عبدالوهاب -2-1

 1926ال س به ،«گیالنی شیخ عبدالقادر» مزار نزدیك ایمحله در ،بغداد در بیاتی عبدالوهاب

 انشگاهد و دبیرستان تحصیالت .شد آشنا فقر چهرۀ با ،زندگی آغاز همان از شد. وی متولد

. گرفت لیسانس عربی ادبیات رشتة در ،بغداد عالی سرایدانش واز داد ادامه بغداد در را

 رقیمت فكر ،آغاز همان پرداخت. ازمی نیز نگاریروزنامه به ضمن و در بود تدریس کارش

این مبارزه،  اوج هایسال داد. در رارق عراق رژیم علیه مبارزان صف در را او، وی انسانی و

 او و کرد توقیف را مجله حكومت دادند؛می نشر «نو فرهنگ»نام به ایمجله همكارانش و او

 دبو آوارگی داروگیر شد. در این اخراج دولتی کار واز ساخت دربهدر و آواره را و یارانش

و  تبعید دوران در وی .بازگشت خویش وطن به او و داد روی عراق1958  انقالب که

 ندیشیدنا زندگی و به سرودن از گاه هیچ اامّکشید  بسیاری و مصائب هارنج ،خویش آوارگی

 (156و155:  1359کدکنی،  شفیعی)  .نایستاد باز
 یشگامانپ از ،یعنی نازک المالئكه و بدر شاکر السیاب ،در کنار دو شاعر دیگر عراقی وی 

    و بود، آوازها خردسال هنوز که آید. هنگامیمیحساببه عرب جهان آزاد در شعر مدرسة

چرا  ند،گذاشت جای بر نشدنیفراموش اثری او در ،داشتند وجود روستایش در که هاییموسیقی
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 .ی بودو اندوه و حزن و ها، طبیعتمردم، خانه به نسبت احساساتش با مطابق ،هاموسیقی این که

 طرافا مهاجران و فقرا، بیماران، ضعیفان، کارگران سمت به را او ،روستایش و شرایط اوضاع

 یمماکس«مادر» رمان. گرفت قرار گراییواقع ادبیات تأثیر تحت ،40 دهة اواخر در .کشاند شهر

 زندگی زا او زیرا کشاند سمت آن به را او بود که چیزی اولین ،روسی مشهور نویسندۀ ،گورکی

 (371: 1999جحا، . )دبوبرداشته پرده هایشانو تجربه مردم

 یوانو د در بیروت ،«و شیطان مالئكه»عنوان  تحت را دیوانش اولین بود که 50دهة در آغاز

 آزادی از قصایدش اولین در شاعر .شد چاپ« مهشّمه أباریق»عنوان  تحت ،بغداد در هم دومش

 رایب او .است آنان درخواست به بندکند و پایمی دفاع فقیر و بیچاره مردمان برای و عدالت

.  ...و آوارگی، تبعید، غربت، زندان از قبیل ؛شد متحمل را زیادی هایرنج ،اهدافش به رسیدن

 وقحق از دفاع برای بلكه نسرود وسالطین پادشاهان و حاکمان داشتگرامی برای او شعر را

 (37 :1999جحا، ) .سرود و مكانی زمان هر در انسان

        ماعیاجت مسائل به بیشتر که است نوپردازان گروه از ،سمبولیست شاعر ،بیاتی

 اهمیت زبان به هک است اگزیستانسیالیسم فلسفة و تصوف از ایآمیزه ،وی شعر است.پرداخته

 شعر( 27: 1380 فرزاد،. ) جویدمی سود افكارش بیان برای ،رموز و اساطیر از و دهدمی بسیار

 م،غ ، اندوه سراسر شعری غالباً عرب، معاصر شاعران ای ازگسترده گروه شعر همچون ،وی

 دغدغة آزادی ،اشزندگی در ( او7: 1390)پاشا زانوس، گراست.وآرمان مبارزه عاطفه،

: 1384الضاوی،) .هستند وطن به بازگشت رؤیای در ،شعر او هایو بیشتر شخصیت داشت

 ،جاندرهما و رفت دمشق به ،سپس برد و سر به اردن در را خود عمر پایانی دوران وی (10

 (337: 2005الروضان، ) .گفت وداع را فانی دار ،1999 سال در

 میرزا زندگی و شعر ايرجنگاهی بب  -2-2

سال  انرمض قاجار، در اوایل شاه فتحعلی میرزا صدرالشعرا، از نوادگان پسر غالمحسین ،ایرج

 عر راش طبع ،ایرج و ودندب متوسطی شاعر دو هر ،او جد و پدر .د شدمتولّ تبریز در ،ق.ه1291

 آرین) .یافت برتری خود زمان شاعر صدها و هاآن بر ،فن این در ولی برده ارث به هاآن از

 «صدر الشعرا»داد و به  نوزده ساله بود که پدر خود را از دست ،وی( 384و 383 /2: 1379پور،

 پرداخت مختلفی دولتی خدمات و به گرفتکناره دربار شاعری از ،زودیبه لیكن ملقب شد
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ایرج  (211: 1386معین،) .بود ترپرارزش همه از ،معارف وزارت در خدمت هاآن میان در که

اله سرسة دارالفنون تبریز رفت. چهاردهبه مد ،فارسی آموخت و بعد زیر نظر معلم خصوصی،

ری ه یادگیب فاستعداد او را دریافت و او را با پسرش ،خان گروسیبود که امیرنظام حسنعلی

 ( 3: 1381زبان فرانسه گذاشت. )محجوب، 
 که دولت عالیرتبة کارمند و ایران ارجمند داشت. این شاعر مهارت فرانسوی و وی در عربی

 قرف با را خود زندگی هایسال بود، آخرینکارکرده اداری دستگاه در سال سی به نزدیك

 پاکدامنی واهگ را خود دستیتنگ و کندنمی شكایت خود سرنوشت از شاعر .گذرانید وپریشانی

 ودهبیه و شدهتلف عمر بر گاهی ،همه این با شمارد؛می مردم و کشور به خود صادقانة وخدمت

 را او زاجم سالمت ،جامسران ،زندگی سامانیهناب و كه سختیتا این خوردمی افسوس رفتهازدست

 لبیق سكتة اثر بر ،تهران ی درسالگوسه، در سن پنجاهشه. 1304سال ماه اسفند 22 در و زد هم به

 (391/ 2: 1379)آرین پور،  .گذشتدر

           انتقاد از اوضاع سیاسی اجتماعی کشور، تشویق جوانان به  ،مضمون اشعار وی

پرستان و... است. پرستی و تقدیر از وطنوطناندوختن، تشویق مردم به دانش

 ( 3: 1381)محجوب،
-زبان چاالک و بیان گرم و پویندۀ اوست و بر ،رزابارزترین خصیصة شعر ایرج می»

ه خود دارای بالغتی خورداری هنرمندانة وی از گفتار سادۀ روزانة مردم و تعبیرات آن ک

تواند می        پذیر است و اومانند موم شكل ،واقع، بهكه زبان در دست ایرجخاص است؛ این

نوعی بیان کند که همگان دریابند و آنان  ه، بآسانی، بهخواهد و در ضمیر داردهرچه را می

حیث نرمی و روانی و  زبان و بیانی که از ، از همین رهگذر است؛را تحت تأثیر قرار دهد

-ند ضرب، مانبسیاری از ابیات او ،ماند و به همین سبببه شعر سعدی می ،بودنسهل و ممتنع

 ( 358: 1377)یوسفی،« است.کرده     و رواج پیدا  مثل معروف شدهال

گزندۀ  زپسندد، با طنهای گوناگون نمیمنتقدی اجتماعی است که آنچه را در زمینه ،وی

       دیدی ژرف از خود نشان  ،چند در طرح مسائل اجتماعیاست، هرخود به باد انتقاد گرفته

 هایی که در زندگانی دیده وآزردگی او از محیط و پستی و بلندیدل ،دهد. به عالوهنمی
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-هزل یند و کلمات و تعبیراتاگاه در قالب مضامین ناخوش ،انفجار بغضی که در گلو داشته

موجب آمده که بسیاری  ،آمیز و زننده و رکیك و به شعر درآوردن برخی موضوعات زشت

 ( 362توان ترویج کرد.)همان: از شعرهای او را نمی

به  ،ی اصرار نداشته و گاهیگوی، چندان در شعربیان با وجود قدرت طبع و روانی ،ایرج

بینیم در ( اگر می24: 1352نشاند. )یاسمی،گوهری بر بساط سخن می ،تفنن از خزانة طبع

 به این علت است که ایرج در ،مضامین سیاسی و اجتماعی بیشتری وجود دارد ،دیوان ایرج

عر او شدر مضمون  ،و این انقالب کردخوبی درک میسنی بود که انقالب مشروطیت را به

 (164: 1382تأثیری بسزا داشت. )صالحی، 
 ندکمی سعی همیشه. استیافته توفیق هاآن و در اغلب کرده کار شعر هرنوع وی در

 حد تا او سیاسی اعتراض ندای .دهد نمایش ،هست که چنان را معاصر ایران روزانة زندگانی

 متنوع و طوالنی خدمت نتیجة در که وی .نیست رسا و تحول، بلند و انقالب ضرورت درک

 احساس خوبی شده، به آشنا ایرانی زندگی ناگوار و تلخ حقانیت با ،دولت دستگاه در خود

 جامعه اریخیت تكامل قوانین از اامّ یابد تغییر وبن بیخ از ایران اجتماعی وضع باید که کندمی

 ستهد هیچ به .ردندا درستی آگاهی ،اجتماعی تحولو  پیكار راه در مردم هایتوده نقش از و

و شاعری دارد. امی برکنار سیاسی امور در مستقیم دخالت از را خود و نیست وابسته حزبی و

طرف تواند شاهد بیپرست است که ملت خود را از صمیم قلب دوست دارد و نمیمیهن

 (414: 1379پور،  آرین.)های کشور و ملت خود باشدبدبختی

 ود، موجببپذیرفته خود عهد متغیر محیط از که تأثیری و مختلف ملل ادبیات از او اطالع 

و  پدید آورد خاص سبكی ،کند و خود رها ،بود توانا در آن که را قدیم سبك وی که شد

 لوقمخ گاه و شده اقتباس خارجی از ادبیات گاه که افكار نو و مضامینی ،سبك این در

 و هاریشخند و دارنیش هایوخیش و و نیز هزلیات مختلف مسائل نیز و است شاعر اندیشة

 و گاه ادهس بسیار زبانی به ،دارد نظر در را اجتماعی نتایج آنها از غالب شاعر که تمثیالتی

  (212: 1386معین، ) .کندمی بیان مخاطب زبان به نزدیك
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 فقر در ديوان دو شاعر -2-3

. ع بشری بوده وهستهای جوامترین دغدغهیكی از بزرگ ،فقر و مبارزه با آن ،بدون شك

تلفی با آن به مبارزه های مخصورتبه ،برای رفع مشكالت ناشی از آن ،ایدر هر جامعه

های یسامانهوسیلة آن به مبارزه و رفع نابه ها بهایی که اکثر ملتیكی از راه پردازند؛می

اع و در اوض ،كه این دو شاعراست. با توجه به ایناند، سرودن شعر بودهخود پرداختهجامعة 

سیله و اند و شعر و ادبیات هم بهترین وشرایط سیاسی واجتماعی تقریباً مشابهی زندگی کرده

ر جوامع های آنان دعدالتیها ومشكالت وهمچنین نقد حاکمان وبیسامانیهابزار برای بیان ناب

های توده یتبه نقاط مشترکی در زمینة فقر و محروم ،توان در شعر این دو شاعربوده است، می

های ساختن تودهریق بیدارها از طمردم، ظلم وستم حاکمان و تالش برای رفع این محرومیت

 دست پیدا کرد. ،مردم

کفایتی کش، بیفقر و بیچارگی مردم مظلوم و زحمت ،در اشعار خود ،هر دو شاعر

معه احاکمان و نكوهش آنها، گرسنگی و مرگ فقرا، وصف کارگران، یتیمان و محرومان ج

و به دلیل  اندآوردهها در جوامع خود را به نظم درسامانیهو راهكارهایی برای رفع این ناب

 ،نهای مختلف سخبرای بیان مقاصد خود از شیوه ،اوضاع و شرایط سیاسی در هر دو کشور

 اند. استفاده کرده ،از قبیل طنز و تمسخر، رمز و نماد، پند و اندرز و ...

اطر خ، نفرت و بیزاری خود از فقر را بهگیری از کالم بزرگان دینبهرهبا  ،هر دو شاعر

ستفاده از سخنی با ا ،«سفر الفقر و الثوره» اند. بیاتی در قصیدۀبیان داشتهپیامدهای ناشی از آن 

ا از فقر نفرت خود ر ،«لو کان الفقر رجالً لَقتلته» :فرمایدکه می منسوب به حضرت علی )ع(

 إنسانٌ. نَّ الفقرَألو/ هربتُ مِن دمِه وشَقتلتُلَ نإذَ/ إنسانٌ  لو أنَّ الفقرَکند: می این چنین بیان

 ( 43/ 2: 1995)البیاتی، 

 داند و آن را تنها برایبر مردم می ترین عیبایرج میرزا نیز در دیوانش، فقر را بزرگ

ت آن د ناشی از مشكالکند که حتی کافر هم به درداند و دعا میپیامبر )ص( مایة افتخار می

 دچار نگردد.
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ــاهلل         هیچ    ــدارم ب قر ن ف ــه جز از  بی ب  عی

 ســتا همت عالی با کیســة خالی دردی

                              

ــت ولی تنهــا بر پیغمبر                   فقر فخر اســ

ــه آن درد گرفتــار نگردد کــافر         کــه ب

 (80: 1353میرزا، ایرج )                

 دو شاعر عوامل فقر از ديدگاه -2-3-1

آگاهی اجتماعی ناحاکمان ظالم و زورگو و  ،دهد که هر دوبررسی اشعار دو شاعر نشان می

دانند. هردو خود می معةسامانی اوضاع جاهترین علل فقر مردم و نابهای مردم را از مهمتوده

ر ترین علل فقر دعنوان مهم، بهاز اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور و سران حكومت ،شاعر

کنند. بیاتی با توجه به خفقان و اعمال فشار سیاسی بیشتر از جانب حكومت، مییاد اشعار خود 

پردازد. مییز ها نکند وبه تمسخرآننماد استفاده میبیشتر از  ،خود بیان عوامل فقر در جامعة در

 بردینز در نكوهش حاکمان بهره ماز تمسخر وط ،کارگیری کلمات عامیانهایرج میرزا نیز با به

 کوشد.خود می ساختن مردم جامعةرکردن  وآگاهبیدابرای و 

 حاکمانالف: 

         ها را افرادی کنند وآناموال مردم خطاب می حاکمان جامعة خود را دزد ،هر دو شاعر

شدن ا و فقیرهبردن اموال آن، به ازبینحتی کشتن مردم فقیر دانندکه با ظلم و زورگویی ومی

ة إلی بكائی»پردازند. بیاتی در قصیدۀ جهت حفظ وافزایش منافع خود می ،روزشانبهروز

کند و فقرا را به پیروزی و خطاب می« دزد غذای مردم فقیر»حاکمان را  ،«شمس حزیران

 کند.دادن حاکمان ظالم امیدوار میشكست

الهواء / ...  یا إلهَ  عاتِقافُ /  مُت مثلَدقِالصِّ / بدمِ األُمراءِ / و حذاءِالفقراءِ یا سارقَ قوتِ

 أن وا هم وحدَهم/ مِن قبلِمُزِ/ هُالكبارَ الطواویسَ الفقراء / نحن لم نُهَزم/ و لكنَّ الكادحینَ

حاکمان را  ،«رحلة حول الكلمات»در قصیدۀ  (108-106/ 2: 1995 ،البیاتی) دیّارٌ بنار. ینفخَ

و  ورندخکشیده را میره و رنجکندکه غذای مردم بیچاای تشبیه میهای درندهبه گرگ

ها را به خاطر منافع خود ویران ، کشت و کار آنزا و بادهای شدیدهمانند ابرهای تیرۀ باران

ما أَوحشَ اللّیلَ إذا انطفأَ المصباحُ/ و أَکلت خبزَ الجیاعِ الكادحین زمرُ الذئابِ/ و د: کننمی

 ( 11) همان:  حُب السوداءُ و األمطارُ و الریاحُ.صَائِدُوا الذبابِ/ و خرَّبت حدیقة َ الصباحِ/ السُ
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ام جداند که در انال مردم بیچاره میکفایت را دزد اموبی ایرج میرزا نیز حاکمان ظالم و

د و فقیر و بیچاره توجهی ندارن های مردمتنها به فكر منافع خود هستند و به توده ،هر کاری

 گیرد:، به تمسخر میر ارباب خودها را با ذکر الفاظی چون نوکر و خدمتكاآن

ــاری                                ــیـ ــتـ ــد دزد اخـ ــنـ ــانـ ــزرگـ  بـ

ــد      ــدارن ــه غـیـر از نـوکـری راهـی ن  ب

معــاش          فتــار  گر هی دســــتــان  ــدات  ن

نون             فظ قــا ل هی  ینــد گــا گو  ازآن 

یاســــت        ــ ندر سـ ند ا ــو خل شـ  اگر دا

                                                                    

طراری      و  ــتــه دزد اضــــ ین دســ  لی ا

ــد  ــدارنـ ــی نـ  وإال دربســـــاط آهـ

ــدر تالش     ــب ان ــام شــ ــدابرای شــ  ن

ــون   ــود ن ــون ب ــان  کــه حــرف آخــر ق

ــت  ــت و ریاسـ ــغل و کار اسـ  برای شـ

 (152: 1353میرزا،ایرج )               

مردم ضعیف و بیچاره،گاهی از عنوان دزد اموال وی، برای یادکردن از حاکمان، به

 ( همانند بیت زیر:705: 1383جوید. )بهزادی اندوهجردی، یز بهره میآمالمثل کنایهضرب

 که مال همه خوردند با این عنوانات                             بس

                                   

 کــه گفتنــد همــه فكر فرح زاد کننــد 

 (239: 1353میرزا، ایرج )                       

ــاعر ــیده میعامل مرگ فقرا ومردم رنج حاکمان را باعث و ،هردو ش دانند. بیاتی در کش

ا  باعث مرگ فقر ،های گذشته از زمان ،کند که حاکماناظهار می ،«الملجأ العشرون »قصیدۀ  

مت    مان زح مان    کش بودهو مرد حاک ند. وی برای  به « ها ملخ»، لفظ ا به     بکارمی را  که  رد 

شان حمله می زمین ا  هِطعلی حوائِ ل دمُنا المراقُزَولم یَوند: ش ها میکنند وباعث نابودی آنهای

 ( 117/ 1: 1995بیاتی، )ال .وها الجرادُغزُیَ نا الجرداءُواللصوص/ وحقولُ القدیمةِ

 گوید کهمی از حاکمانی سخن ،«قراءۀ فی کتاب الطواسین للحالج»وی در قصیدۀ 

ای هسرکوب و دست های مردم فقیر راگونه اعتراضی علیه ظلم وفساد خود از جانب تودههر

عُ االُخری/ ترتف واحدۀً بعدَکشند: کنند و آنان را میی قطع میآنان را یكی پس از دیگر

كان/ ... م ی فی کلِّاالٌخرَ ها/ واحدۀً بعدَتقطعُ لطانِالسّ سیوفَ الطُّغیان/ لكنَّ ی فی وجهِیدِاألَ

 ( 367-2/366)همان: .راتالثوّ لصوصُ األزمانِ ها فی کلِّقُسرِ/ یَالفقراءِ ثوراتُ

 ،آمیزیداند وبا لحن سرزنشایرج میرزا نیز حاکمان را باعث مرگ مردم بیچاره می

 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 

                                   

 شوخلق ن بیش از این باعث ریختن خون 

 (273: 1353میرزا، ایرج )                        

گونه آزار واذیتی در حق مردم ه از هیچدانند کحاکمان را افرادی زورگو می ،هردوشاعر

 داند کهمی گوررا افرادی زوحاکمان  ،«المحاکمة»گذار نیستند. بیاتی در قصیدۀ ، فروبیچاره

 ستمدیده به جان مردم فقیر و ،ی شاهدان زورکارگیرها و شیاطین و با بههمچون گرگ

 ا شهودَد إلّجِ/ و لم أَمانِطا الزَّخُ وراً علی وقعِ، فاستیقظتُ مذعُونَبكُتی/ یَالفقراءُ إخوَافتند: می

ها أنا  ،ئابِالذِ / بینَیطانِون: إنَّها ولیمةُ الشّصُرقُو حولی یَ ونَومُحُلطان/ حولی یَو السّ ورِالزّ

: 1995)البیاتی،  ./ منتظراً فجرَخالصی ساعةَ اإلعدامِنی/... وها أنا أنامُرتَتَنی/ هجَریان/ قتلعُ

2/15-16) 

در هر جایی که منافع  ،هایشانداند که در پی زورگوییها را افرادی میرزا، آنایرج می 

ام این اعمال شوند و در انجای مختلف ظاهر میهها و شخصیتدر شكل ،آنها در میان باشد

 کنند تا شاید با زورگویی و ظلم وتحتبه دیگرهمكاران خود نیز کمك می ،ناشایست خود

 منافع بیشتری کسب کنند. ،فشارگذاشتن مردم فقیر و بیچاره
ــت   یاسـ ــ ــازند    سـ ــه مردم حیله سـ  پیشـ

ــانــنــد   ــارالت ــاز و شــ  تــمــامــاً حــقــه ب

ــد               تعــدن لی مســـ ك یر شـــ ی غ ت هر  ــه   ب

ند        ــ باسـ ــگان در هر ل ــت پیشـ یاسـ ــ  سـ

ــ ــت همه دانند زین فن س ــان چیس  ودش

                                                                    

ــ     ــاک ــو پ ــن و ت ــد م ــن ــان ــه م ــدن ــازن  ب

ــه هر جــا هر چــه پــاش افتــاد آننــد   ب

ند...         بد ــت گاهی مسـ طه  ــرو  گهی مشـ

ــه خوبی همــدگررا می      ــد ب ــن ــنــاسـ  شـ

ست        شان چی صود صد و مق  به باطن مق

 (151: 1353میرزا، ایرج )               

 

 کند وخوبی حس مید را برای جامعه ومردم بیچاره، بهخطر وجود این افرا ،ایرج میرزا

را این موضوع داند وسعی دارد ی  از مار و عقرب بدتر میحتّ ،وجودشان را برای مردم

 صورت اندرز به مردم گوشزد کند:به
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سیدن از آن واجب شاپویی   ها خطرناکند وتر

 ین پیمان شكن مردم                نه از مار ونه ازکژدم نه ز

                                                                    

 مترســولی با این خطرناکی من از دســتار می 

ــه بی  ــاهنش ــمدین خلق آزار میاز آن ش  ترس

 (128)همان:                              

رین تعنوان مهم، در ذکر حاکمان بهر دو شاعربینیم که همی ،با توجه به آنچه گذشت

، کشانهای جامعه، الفاظ مشترکی چون دزد اموال فقرا و زحمتسامانیهعامالن فقر و ناب

اد از برند و به انتقکارمیهها را بکردن زندگی به کام آنعامل آزار و اذیت ومرگ آنها و تلخ

رند. بیمکاربه را در قالب طنز و تمسخرای هپردازند. هر دو شاعر الفاظ رکیك وزنندها میآن

، عهسامانی جامهعنوان عامالن فقر ونابها بهکردن آنمیرزا در حمله به حاکمان و معرفیایرج 

داند می بردن اموالشارش وازبینها را باعث برکناری از کبیشتر انگیزۀ شخصی دارد چون آن

، در حمله به حاکمان و   بر جامعة عراق توجه به شدت خفقان سیاسی حاکم ا بیاتی باامّ

رد و بیشتر گیبیشتر ازنماد بهره می ،سامانی جامعههعنوان عامالن فقر ونابکردن آنها بهمعرفی

  های ملی ومردمی دارد.انگیزه

 هاس مردمفقدان آگاهی ا تماعی در میان تودهب: 

 شانعی آنان ازحقوق اجتماعیاطالی مردم از ظلم و ستم حاکمان و بیآگاه، ناهر دو شاعر

 دانند و در اینها میسامانی اوضاع زندگی آنهرا یكی دیگر از عوامل مهم در فقر مردم و ناب

استناد  ،برخها توسط مردم فقیر و بیکردن و گلباران و جاروکردن مسیر راه آنشبه فر ،زمینه

 می کنند. 

نگان بیند که از عرق گرسکوری می هایحاکمان را قورباغه ،«الضفادع»بیاتی در قصیدۀ 

سازند و افرادی را خراش برای خود میهای آسمانکاخ ،کشانو خون کارگران و زحمت

خبرند و به گلباران و تمیزکردن مسیر راه آنها ود بیکه از ظلم و ستم این حاکمان در حق خ

 ن عرقِرأیتُهم م دهد:رمیابودگشته مورد خطاب قرارفته و نعنوان مردمان ازبینپردازند، بهمی

تُ ، رأیالفجرُ / حتی إذا ما طلعَحابِون لهم قالع/ أعلی من السّبنُ، یَالكادحِ / و من دمِالجِیاعِ

 هم بالوردِل األرضَ الجیاع/ وتفرشُ لُغازِفی ریاء/ تُ ی الحكمِ/ علی کراسِالعمیاءَ هذه الضفادعَ

 ( 39 - 38/ 2: 1995)البیاتی، اإلنسان.  و الرّیحان/ یا ضیعةَ
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ها ایرج میرزا نیز نقش فقدان آگاهی مردم از ظلم و ستم حاکمان در فقر و بدبختی توده

ید که این گوکند و خطاب به مردم میها تعبیر میکردن مسیر راه آنو تمیز کردنرشرا  به ف

فكر  ها بهتن تة این همه اکرام و تقدیر نیستند، چراکه آنهاشایس ،حاکمان ستمگر و زورگو

 منافع شخصی خود هستند.
ــت این رئیس ــی نیســ  الوزرا قــابــل فرّاشـ

ــت                       ــی نیسـ  همّتش جز پی اخّاذی وکالّشـ

هان را بخورد       پاریش ج ــ هان را بسـ  گرج

                                                                                        

ــتة او  ــت الیق آن که تو دلبسـ ــی نیسـ  باشـ

 در بساطش به جز از مرتشی و راشی نیست

ــود آن را بخورد  ور وطن لقمــة نــانی شـ

 (272: 1353میرزا، ایرج )                        

ی گسامانی اوضاع زندهاطالعی مردم از عامل فقر و ناببرای بیان بی ،بیاتی و ایرج میرزا

ین کنند. در اها استفاده میمسیر راه آن کردنهایی مثل تمیزکردن و فرشخودشان، از واژه

ولی ایرج  ندخواها را به مبارزه علیه حاکمان ظالم فرامی، آن«تغازل»بیاتی با آوردن واژۀ  شیوه،

 ست.مردم بیچاره از خدمت و نوکری آنها دادن وبازداشتن، بیشتر هدفش اندرزمیرزا

 شاعر دو شعر در فقر مظاهر -2-3-2

های ترین جلوهپرداخته و مهم به مظاهر مختلف فقر در جامعه ،خود در اشعار ،هر دو شاعر

 ند.افقر را در میان کارگران،کشاورزان، یتیمان، آوارگان و... توصیف و تحلیل کرده

 کارگرانالف: 

 دانند که همواره تحت سلطه و اعمال زورکارگران را یكی از اقشاری می ،بیاتی و ایرج میرزا

وجود  ابرخوردار نیستند وب گونه حقوق اجتماعیان قرار دارند و از هیچکارفرمایان و حاکم

 خود قرار انمورد تحقیر ارباب ،شوندفرسایی که متحمل میها و زحمات طاقتتمام رنج

ر ی گوناگون سعی دهابه شیوه ،دوستی خودبنا به احساسات نوع ،گیرند. این دوشاعرمی

 در حق آنان دارند. و برقراری عدالتمردم بهبود زندگی

از زبان یكی ازکارگرانی که با وجود رنج و  ،«مذکرات رجل مجهول» بیاتی در قصیدۀ 

 ه در جامعه حقوقشان نادیدهشوند، شاکی هستند از اینكزحماتی که در زندگی متحمل می

حین/ ادِالك ، نحنُیا موالیَ فنحنُ :گویدشوند، میفراموشی سپرده می شود و بهمیگرفته

 ( 187/ 1: 1995)البیاتی،  .عالمنا الكبیر فی حقلِ ی بأنَّك دودۀٌسَی، کما تنَنسَنَ
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کشان را کارگران و زحمت ،«الشهداء لن یموتوا»و « مذکرات رجل مجهول»در قصیدۀ 

ن خود آ، آینده را ازشدن حاکم و کارفرمای ظالمدهد که با کشتهای طالیی نوید میبه آینده

ران رفت و کارگخواهندبین داد که چگونه ازاکمان فاشیست یاد خواهندد و به حکرخواهند

      به  کنند ومانند و زمین را سرشار از گل و شادی میمیدار باقی امانت ،کشانو زحمت

وعصرُنا الذهبیُّ، عصرُ الكادحین/ عصرُ دهند: خاتمه می ،ی که در حقشان شدههایظلم

وطنٌ حرٌّ و شعبٌ ( 188/ 1)همان:  رینی، بقتلك أیَّها القردُ الخلیعُ.المصانعِ و الحقولِ/ مازال یُغ

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 

 ( 118/ 2)همان:  منارات هناء. یَبنُون

ارگران گرفتن حقوق ک، از نادیدهای میان کارگر و کارفرماایرج میرزا  نیز در قالب مناظره

شان  به خاطر کبر و غرور ها و دل آزردگی، با منت گذاشتن  بر آنکشبیچاره و زحمت

گر یگرند و امحتاج یكد ،گوید: کارگر و کارفرماشاکی است و می  ،کارفرمایان ظالم

دهد، کارگر نیز زور جسم عنوان مزد به کارگر رنجور میکارفرما از بدرۀ سیم و زر خود به

جایی برای عجب و بطر و منّت گذاری  ،بنابراین دهد؛ن و نور بصر خود را به او میو تاب روا

 ماند.باقی نمی

ــرد      ــر ک ــظ ــی ن ــای ــرم ــارف ــدم ک ــی  شـــــن

 روان کـــارگـــر از وی بـــیـــازُرد   

ــتبگفت ای گنج   وَر این نخوت از چیسـ

نج      گر        من از آن ر ی تم کــه د  برگشــــ

ــو زر  ــو از مــن زور خــواهــی مــن ز ت  ت

یم            ــ یی بــدرۀ ســ نمــا من   تو صــــرف 

ــن زور و ز ــه آن در  ز م ــن ب ــو زر ای  ت

ــنــد  ــه کس چون رایگــان چیزی نبخشـ  ب

ــّ     ــن ــر م ــدگ ــك ــر ی ــرا ب ــد چ ــذارن  ت گ

                               

ــر را     ــارگ ــوت ک ــخ ــر و ن ــب  ز روی ک

ــت آن نــظــر را کــه بــ ــاه دانســ  س کــوت

ــر را     ــب ــج ــخشــــی رن ــج ب ــزد رن ــو م  چ

 نــبــیــنــم روی کــبــر گــنــجــور را        

ــّ   من گر را     چــه  یكــد ــایــد  ــت ب  ت داشــ

ــر رانـــَمـــَ  ت تـــاب روان نـــور بصـــ

ــت جــا عجــب و بطر را  کجــا بــاقی اســ

ــدان زر را      ــت این خــداون  چــه کبر اســ

ــاج  ــت ــح ــو م ــر را  چ ــدگ ــك ــردم ی ــد م  ان

 (223: 1353میرزا، ایرج )                        
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 کشاورزان  ب: 

قشر  عنوان، بههای مختلف به بیان مشكالت کشاورزانبه شیوه ،در اشعار خود هر دو شاعر،

ند ردازپکش ولی فقیر جامعه اشاره دارند و به انتقاد از حاکمان و کارکنان دولت میزحمت

          ، از«سوق القریة»ها رسیدگی شود. بیاتی در قصیدۀ تا به اوضاع و احوال زندگی آن

شار داند که به خاطر فها را مردمانی میگوید و آنوق اجتماعی کشاورزان میگرفتن حقنادیده

ا را هنده، این رنجبه خاطر امید به آی رمق هستند و، خسته و بیزیاد ناشی از کار در مزارع

 ونَدالحاصِ.. ورند:.خوها را حاکمان و زورگویان به ناحق میرنج آنا حاصلامّ کنندتحمل می

 ( 134/ 1: 1995)البیاتی، لون. أکُ، فیَ، صاغرینَزرعُل/  نَوا و لم نأکُرعُون:/ زَتعبُالمُ

صل با حا ،گوید که امیدوارند درسال جدیداز کشاورزانی سخن می ،وی در همین قصیده

ی هابه خواسته ،اما سرانجامّ با دست پر به خانه برگردند ،کار و زحمات خود در مزارعشان

و  الشّمسُ،ماند: ، بر دلشان میهایی که دوست دارندخود نمی رسند وحسرت خریدن کفش

 "الحمرُ الهزیلةُ، و الذباب/ و حذاءُ جندیٍّ قدیم/ یتداولُ األیدِی، و فالحٌ یحدّق فی الفراغ:/

 ( 134/ 1)همان:  فی مطلعِ العامِ الجدید/ یدایَ تمتلئان حتماً بالنقودِ/ وسأَشترِی هذا الحذاء.

های فراوان کشاورزان به بیان مشكالت وتحمل رنج ،ایایرج میرزا نیز در قالب قصه

، به دشونپردازد و با ابراز مشكالت مختلفی که در طول کشت و کار خود متحمل میمی

 خواهد که را ه را برای  کسب معیشت آنان هموار کنند.مستقیم از دولتمردان میصورت غیرِ

ــة خــ    ــت ــری کشـــ ــرزگ  ود را درود                  ب

ــرد     ــار ک ــرآن ب ــش آورد و ب ــارک  ب

ــد پــدیــد         لی شــ ِگ یره  ت  در ســــر ره 

ــیــد     ــه دادش رســ  هــاتـفـی از غـیــب ب

ــد شـــــاد     ــردی ــی گ ــب ــی ــدد غ ــن م  زی

کار        قاضــــاِی  به  ت ــش  ــروشـ فت سـ  گ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ــتــه بود    تــا چــه خود از بــدو عمــل کشـ

ــار کــرد    ــب  روی ز صــــحــرا ســــوی ان

ــد...   ــی ــپ ــرد در آن گــِل ت ــارکــش و م  ب

ــا    ــو ن ــرد مشـــ ــدم ای م ــآم ــد... ک ــی  ام

به زمین بوســــه داد...   ــر شــــادی   و ز سـ

ــار   ــردگـ ــاوری از کـ ــو یـ ــار زتـ  کـ

 (206: 1353میرزا، ایرج )                       

ها ن، زیاد از آطلبانه دارد و در اشعارشرزهدیدی معترض و مبا ،بیاتی در مورد کشاورزان

ا مّا داردیری و ظلم حاکمان پرده برمیگ، از زورصراحت و آشكارا، بهگوید و همچنینمی
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 ها درو خدا را تنها یاور و پناهگاه آنکمتر به این مورد در اشعارش پرداخته ، ایرج میرزا

ردن ک، سعی در بیداراین طریق داند و ازبرداشت محصول می مشكالت زندگی و در هنگام

 ها را دارد.، جهت رسیدگی به رفع مشكالت آنعوامل و کارکنان دولت

 آوارگان ج:

اره دست اشتهیخانمانان فقیر و به اوضاع زندگی آوارگان و بی ،در اشعار خود ،هر دو شاعر

دارند. وا میها رندانندکه حاکمان در حق آها را ناشی از ظلم و ستمی میدارند و آوارگی آن

ه رؤیاهای فقرای آوارۀ گرسندری و کشد و از دربهتصویرمی، زندگی آوارگان را بهبیاتی

گوید و سخن می ،جامدانامیدی میی ظالم و زورگو به ناهاخاطر سرکشی انسانکه به

إلی  نفیًمن مَ ونحنُ: داندهمانند پژمردگی گل سوسن می پژمردگی و مرگ تدریجی آنان را

نا و قطارُ /، یا قمری، نموتُراب/ فقراءَفی التّ نابقُی الزّذوِی کما تَذوِو من بابٍ لباب/ نَ منفی

 ( 23/ 2: 1995)البیاتی،  أبداً یفوت

داند گوید و رعایا را بیچارگانی میایرج میرزا نیز از آوارگی فقرا و بیچارگان سخن می

روزی دین را عامل سیهالكان ظالم و بیاند و حاکمان و مآواره گشته ،که از دست فقر و فنا

 کند.و نابودی آنان معرفی می

ــچــارگــان    ــی ــگــی ب ــل ــا جــم ــای ــد                             ارع  ن
 نــداکدیــن هــالز ظــلــمِ مــالــكِ بــی 

                                                                                                             

ــان      ــا آوارگ ــن ــر و ف ــق ــه از ف ــداک  ن
خاک        لك  حب م پای صــــا ند به زیر   ا

 (152: 1353میرزا، ایرج )                    
 يتیماند: 

اند، اشتهتوجه دها سامان آنهجا که بیاتی و ایرج میرزا در اشعار خود به فقرا و زندگی ناباز آن

جه داشته و به انتقاد برند نیزتوسر می سرپرستی در فقر و تنگدستی بهخاطر بیبه یتیمان که به

إلی »اند. بیاتی در قصیدۀ توجهی به اوضاع و احوال آنان پرداختهخاطر بیهاز حاکمان ب

و برای  پردازدید میبه ترسیم چهرۀ کودکان یتیم جامعة خود در شب ع  ،«صدیقی تیفلت

هدیه  های مختلفمیناز سرزها کند تا برای آنسندباد تشبیه می خود را به ،هاشاد کردن آن

 ةٍثقلَمُ فی سفینةٍ حرُبسندباد/ أَ کونُ/ أَالمیالدِ / فی عشیّةِغیرِالصّ نی/ أطیرُ فوقَ العالمِ...لعلَّ بگیرد:

 :1995) البیاتی،  / ومن بغداد.الهندِ رِزُةً من جُ/ هدیّ/ فی األعیادِلألطفالِ لُحمِ/ أَو األورادِ بالعاجِ
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دست، جهت همدردی با یتیمان فقیر و تهی ،«مجهولمذکرات رجل » و در قصیدۀ( 332/ 1

ر نقاط کردن دکند و به شرایط  بد زندگی آنها که به گداییمی ها قلمدادخود را یكی از آن

أعرفتَ معنی أن تكونَ؟/ متسوِّالً، عریان، فی أرجاءِ عالمنا  کند:، اشاره میپردازندمختلف می

 ( 186/ 1)همان:  یُتیمِ مثلی والضِّیاع؟الكبیر!/ و ذُقتَ طعمَ ال

صیدۀ   ضاع ناب ، به انتقاد از حاکمان به«انتقاد» ایرج میرزا نیز در ق و پر از  سامان هخاطر او

ــوزیپردازد و از اینرج جامعة خود میموهرج یر  ن فقبه مال یتیما ،كه حاکمان به ادعای دلس

 یرد.گمی ا را به باد تمسخر و استهزامند و شاکی است و آنهکنند، گالیهدرازی میدست
ــازار آمـــد                                ــه بـ ــاســـــب دزد بـ  کـ

ــالم   ــیخ اإلسـ ــرت شـ  شـــد برون حضـ

ــم    ــی ــت ــال ی ــود را درم ــت خ  شـــــرک

                                                                                                                                                   

ــر کـــار آمـــد    طـــالـــب مـــزد، ســـ

ــا در حــمــام   ــتــه از حــن  ریــش را بســ

ــر   ــد ب ــی دان ــت ــق ــم  شـــــف ــی ــت ــال ی  ح

 (208: 1353میرزا، ایرج )                     

ان یكی دیگر عنودست و فقیر، بهزندگی یتیمان تهی به ،بیاتی و ایرج میرزا در اشعار خود

از حاکمان  ،های مختلفاند و به شیوهعة خود اشاره کردهها و مظاهر فقر در جاماز جلوه

 تیمیسامان زندگی آنان رسیدگی نمایند. بیاتی چون خودش هخواهند که به اوضاع نابمی

کردن ا تشبیهاست و بری از اوضاع زندگی آنان سخن گفتهبوده، در اشعارش با تفصیل بیشت

 ،زاا ایرج میرامّ یش برای آنهاستفاه وآساباد در پی آوردن هدیه و در نتیجه رخود به سند

ه لیتیمی را نچشیده، کمتر به این مسئچون از یك خانوادۀ مرفه بوده ودر زمان کودکی طعم 

 است.بیشتر دلسوزی به حال یتیمان بودهاش پرداخته و انگیزه

 هاس مبارزه با فقر در شعر دو شاعرراه -2-3-3

ه گرا که از مشكالت جامعة خود و تنگدستی فقرا باعر ملیعنوان دو ش، بهبیاتی و ایرج میرزا

لف های مختسامانی زندگی فقرا وجلوههباند، عالوه بر پرداختن به عوامل فقر و نادرد آمده

ا هایی را نیز جهت مبارزه براه ،هابرای رفع مشكالت و بهبود زندگی آنآن در زندگی مردم، 

ه توان به دعوت عامة مردم و فقرا بها میاین راه از جملةنمایند؛ فقر و تنگدستی پیشنهاد می

 مبارزه با حاکمان زورگو و ظالم، دعوت حاکمان به رسیدگی به احوال فقرا و ... اشاره کرد. 
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 مردم ) فقرا( بب مبارزه با حاکمان ظالم  دعوت عامةالف: 

وزی رفقر و سیه و ستمگر را مسبب اصلی كه هر دو شاعر، حاکمان ظالمبا توجه به این

بارزه ست جامعة خود را به مددانند، به طرق مختلف مردم فقیر و تهیمستمندان و بینوایان می

به حاکمان،  نكردنرزه، در اشعار آنان به صورت خدمتخوانند واین مبامیها فرابا آن

 کند.نمود پیدا می ،کردن فقرا به شورش علیه آنان و گرفتن انتقام از آنانوادار

ول ها مشغخانهوطنانی را که در قهوههم ،«بكائیة إلی شمس حزیران»بیاتی در قصیدۀ 

ورش علیه شها را به مبارزه و گیرد وآن، به باد انتقاد میهای بیهوده و سرگرمی هستندمشاجره

ن به جای پرداختخواند تا بهفرامی ،بردها نام میمگس عنوان ها بهحاکمان ستمگر که از آن

پردازند ب سامانی زندگی خود و جامعههانقالب علیه مسببان فقر و ناببه مبارزه و  ،بیهوده امور

 الكلمات/ / حربُرقِنتنا فی مقاهی الشّحَطَپایان دهند:  و به فقر و تنگدستی خود و افراد جامعه

تات/ فی فُ نحنُ هانا بعضاً/ و رهات/ فقتلنا بعضُتنا التّلَغَشَ... بة/ واألکاذیب/ الخشیّ یوفُوالسُّ

 در ( بیاتی105/ 2: 1995)البیاتی،  األحیاء. دی أقنعةَالذباب/ نرتَ / نصطادُرقِی الشّمقاهِ

 خواند.فقرا را به اتحاد و همدلی علیه حاکمان ستمكار فرامی ،«الفقراء العشّاق یومیات»قصیدۀ

  (239/ 2 همان:) .المنهوب العالمِ ا فقراءَ/ یاتحدّوا! /المنهوبِ العالمِ ا فقراءَی

 ورزیدن دریرج میرزا نیز سعی دارد که با اندرزدادن به عامة مردم فقیر، آنها را از طمعا

به  ،کردن تشویق نماید و از این طریقند و آنان را به سعی وتالش و کاراطراف حاکم نهی ک

 بخواند.قیام علیه حاکمان ظالم فرا
 آن را که آز نیست به شاهان نیاز نیست

                                                                                                         

 سلطان وقت خویش بود ترک آز کن 

 (129: 1353میرزا، ایرج )                        

زه علیه ررسد که بیاتی در زمینة دعوت مردم به مبابا توجه به اشعار دو شاعر، به نظر می

، کمتر یرزاا ایرج مامّ ، بیشتر انگیزۀ انقالبی داردبا توجه به اوضاع سیاسی کشورش ،حاکم

 کردن به حاکمانداشتن مردم فقیر از خدمتدر باز و بیشتر سعی شودوارد سیاست می

 ها دارد.عنوان نوعی اعتراض علیه آن، بهگوزور
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 دعوت حاکمان براس رسیدگی بب احوال فقراب: 

های مختلفی حاکمان جامعة خود را برای رسیدگی به از راه ،در اشعار خود ،هر دو شاعر

دالت در جامعه، برقراری ع ها،خوانند؛ از جمله این راهمیدستان فرامشكالت فقرا و تهی

جو و کردن افراد سودخوردگان، بیرونسرپرست و سالن بیکودکان و زنا توجه به آه و نالة

 ، تا حدی از مشكالتاز این طریق تا  ادارۀ امور کشور و ... است و سعی دارند طلب ازمنفعت

 گرفتن حقوق فقرا و ضعیفان جامعة خود بكاهند. زندگی ونادیده

 رگردانو س اندهای شهر آوارهبا ذکر احوال فقرا که در خیابان ،«القربان»بیاتی در قصیدۀ 

ید و گوکنند، سخن میی خود گریه میخاطر سختی زندگو با سر و وضعی نامناسب به

ند و از ابه مكر و تملق مشغول ،مثل روباه ،که در خدمت اربابان خودرا مسئوالن جامعه 

گ در رفاه و آسایش به سر اند و در شهرهای بزراوضاع زندگی مردم فقیر و بیچاره غافل

امة مردم ی عی به احوال زندگآنان را به رسیدگ ،گیرد  و از این راهبه باد انتقاد میبرند، می

 –لخدمُ کان ا ...العاریة/  المدینةِ فی شوارعِ معَالدّ ونَذرفُیَ الفقراءُ کانَکند: و فقرا دعوت می

م. بالدّ عباً کادحاًش ونَقُغرِیَ نوکِو البُ الحِالسِّ الكبری/ و فی مصانعِ فی العواصمِالسادۀ ُ -الثعالبُ

 ( 345/ 2: 1995)البیاتی، 

ن جامعه اخوردگان را به حاکمسرپرستان و سالا نیز گریه ونالة بیوه زنان و بیمیرز ایرج

ا را هیكی از عوامل بیچارگی و فالکت آنچرا که  شود تا به آنها توجه کنندفیادآور می

خواهد که با و ازحاکمان می داندطلب در ادارۀ امور کشور میجو و منفعتوجود افراد سود

 ها رسیدگی کنند.به احوال آن ،ن افراد سودجویی از ادارۀ امور کشورکردن چنیبیرون

ــوه  ــی ــة ب ــال ــان را زن ــاد آر                                 زن ــان ی ــیِ ن  پ

 دنخوری مشغولدفع این جمع که بر رشوه 

                                                                                                                                               

كن                 آ  م موش  فرا یز  خ حر ــ یراِن ســ پ  ِه 

ــر یــك میز فراموش مكنهر  یكی در سـ

 (254و253: 1353)میرزا،                   

برای بهبود زندگی فقرا،  حاکمان و دولتمردان را ،های مختلفبه شیوه ،هر دو شاعر

بارزه راهی جز م ،خاطر ظلم زیاداش بهی، با توجه به اینكه درجامعهدهند. بیاتر میمخاطب قرا

ا ایرج امّ یدگوید به شورش و انقالب سخن میبرای رسیدگی به مردم فقیر از تهد ،را نیافته

 به احوال فقرا را دارد.  نكردندادن و بازداشتن حاکمان از رسیدگی، سعی در اندرزمیرزا
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 گیرسنتیجب -3

اگرچه در یك دورۀ تاریخی زندگی  ،و ایران عراق ادبی چهرۀ دو ،میرزا ایرج و بیاتی

ر تا عحاکم بر دو کشور در زمان دو شا اجتماعی و اقتصادی کردند، شرایط سیاسی،نمی

 ز فقدانبردند و او بیچارگی به سر می در فقر ،تهر دو ملّ است.حدود زیادی شبیه به هم بوده

 به سبتن شانتوجهیبی و در ادارۀ امور کشور هاآن کفایتییحاکمان و ب و ستم امنیت، ظلم

 اجتماعی دغدغة دو هر ،میرزا ایرج و بیاتی بردند.رنج می مردم زندگی احوال و اوضاع

اند و ضمن اشاره به به معضل فقر در جامعه پرداخته ،داشته و هردو در شعر خود مشترک

 اند.رزه با فقر نیز سخن گفتههای مباعوامل و مظاهر فقر در جامعه، از راه

عنوان عوامل های مردم را بهاعی در میان تودهحاکمان و فقدان آگاهی اجتم ،هردو شاعر

 های فقر در جامعهفقر و کارگران، کشاورزان، آوارگان و یتیمان را به عنوان مظاهر و جلوه

ارزه دعوت مردم به مب :تند ازها عبارهای مبارزه با فقر در شعر آنراه تریناند و مهممطرح کرده

 با حاکمان ستمگر و دعوت از حاکمان برای رسیدگی به احوال فقرا. 

 میرزا ایرج از بهتر ،بیاتی گفت که توانمی ،فقر زمینة در شاعر دو این اشعار مقایسة در

 از میرزا ایرج اامّ استبا فقر زندگی کرده او خود زیرا کند احساس را فقرا است دردتوانسته

وع فقر و موض به ،و به این دلیل استکه خود طعم فقر را نچشیده متمول برخاسته ایخانواده

 است یاجتماع عدالت شیفتة و دارد دوست قلب صمیم از را خود تملّ است کهفقرا پرداخته

 جهات دیدن از چشم یا باشد خود ملت و کشور هایبدبختی طرفبی شاهد تواندنمی و

 .ببندد مردم ماندگیواپس و نادانی و جهل و هجامع زندگی زشت

 و اجتماعی هایسامانیهب نا و جامعه بینوایان هایمحرومیت و هادرد بیان به ،ادیب دو هر

 نیز در این راه نماد و از رمز بیاتی اامّ پردازندمی حكمرانان و ستم و ظلم جامعه اقتصادی

 ایرج هکحالی در ؛اسی در جامعة عراق استخود نشانة وجود خفقان سی ،که این گرفتهبهره

           در مورد عامالن فقر و  وآشكارا باصراحت ،اشبا وجود شرایط سیاسی جامعه ،میرزا

 بهره نیز طنز و سخریه اسلوب از این زمینه در شاعر دو گوید. هرسامانی جامعه سخن میهناب

 .اندگرفته

 



 

 

 

 

 
 بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا

 

 
 

 

 

85 

 فهرست منابع

 هاکتاب -

 چاپ هفتم. تهران: زوّار. ازصباتانیما.. (1379)یحیی. پور،  آرین -1

 جعفر محجوب. چاپ افست گلشن.. به اهتمام محمدديوان کامل(. 1353. )میرزاایرج  -2 

 .بغداد: دارالحكمه .الحديث العراق فی األدب لعالم. (1994)بصری، میر.  -3

. قا ار از تا پايان دورۀان ايران از آغطنز پرداز(. 1383بهزادی اندوهجردی، حسین. ) -4

 تهران: دستان.

 بیروت:  المؤسسة العربیة للدراسات و النشر. .الشعريب األعمال. (1995)البیاتی، عبدالوهاب.  -5

محمود                                                          إلی لحمدشوقی من الحديث . الشعر العربی(1999)جحا، میشال خلیل.  -6

     .. بیروت: دارالعودهويشدر

 وزیع.. عمان: األهلیة للنشرو التالشعراء العرب فی القرن العشرين(. 2005الروضان، عبدعون. ) -7

 .. تهران: توسعرب معاصر شعر. (1359)کدکنی، محمدرضا.  شفیعی -8

 . تهران: نشرعلم.پردازانخنده سازان و خنده(. 1382صالحی، عمران. ) -9

 حسین سید. ترجمة در شعر معاصرعرب کارکردسنت. (1384)احمد عرفات. الضاوی،  -10

 . فردوسی دانشگاهسیدی. مشهد: انتشارات

 . تهران: مروارید.رؤيا و کابوي، شعر پوياس معاصر عرب(. 1380فرزاد، عبدالحسین. ) -11

 ی.. بیروت: دار إحیاء التراث العرببحاراألنوار(. 1983مجلسی، محمدباقر. ) -12

. چاپ تحقیق در احوال و آثار و افکار ايرج میرزا(. 1381جعفر. )جوب، محمدمح -13

 دوم. تهران: البرز.

 .امیرکبیر . تهران:فارسی فرهنگ. (1386)معین، محمد.  -14

 . چاپ دوم. تهران: ابن سینا.ادبیات معاصر(. 1352یاسمی، رشید. ) -15

. چاپ هشتم. تهران: يدارس با شاعرانروشن د چشمة(. 1377یوسفی، غالمحسین. ) -16

 انتشارات علمی.
 

 

 



 

 

 

 

 
 1396بهار و تابستان ، 16 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب تیّاادب یّةنشر                                     86

 

8

6 

 هامقالب -

 و های بدبینی و یأس فلسفی در اشعار تعلیمیزمینه(. »1392بالی، علی و حلبی، علی اصغر. )  -1

زاد اسالمی آتحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  نامةفصل«. غنایی ایرج میرزا

 .28-11صص  ،17ارۀ واحد بوشهر. شم

 امة لسان مبین. سال دوم،نفصل«. عبدالوهاب بیاتی و حافظ شیرازی(. »1390پاشا زانوس، احمد. ) -2

 .27-19صص جدید، شمارۀ سوم، دورۀ

«. بیاتی و مهدی اخوان ثالثها اجتماعی در شعر عبدالوهاب الدغدغه»(. 1390رجبی، فرهاد. ) -3

 .47-15صص  ل سوم،سا ،4اه فردوسی. شمارۀ یات عربی دانشگزبان و ادب مجلة

بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر عبدالوهاب (. »1391روشنفكر، کبری و اسماعیلی، سجاد. ) -4

 .89-65صص ،13انی دانشگاه تربیت مدرس. شمارۀ مجله جستارهای زب«. بیاتی و شفیعی کدکنی

امة نکاوش نامةفصل«. ر دیوان ایرج میرزاد مضامین شعر و ادب عربی(. »1387پور، وحید. )سبزیان -5

 .208-154صص، 17 زبان و ادبیات فارسی. سال نهم، شمارۀ

رضا شفیعی کدکنی بررسی شعر محمد(. »1393، کبری. )فوزی، ناهده و امجد، مریم و روشنفكر -6

 گاه تربیتهای ادبیات تطبیقی دانشپژوهش نامةفصل«. و عبدالوهاب البیاتی از منظر ادبیات تطبیقی

 .97-79صص (،3)پیاپی1، شمارۀ 2مدرس. دورۀ 

 .«پذیری رمزگرایی عبدالوهاب بیاتی از مولویتأثیر(. »1391پور، سارا. )رحیمیمعروف، یحیی و  -7

 .139-109صص ،24ایرانی زبان و ادبیات عربی. شمارۀ انجمن  مجلة

ی در شعر عبدالوهاب های پایدارجلوه»(. 1392نعمتی، فاروق و سلیمی، علی و امیری، جهانگیر. ) -8

 .256-238صص شمارۀ هشتم، سال چهارم، .ادبیات پایداری«. بیاتی

 انجمن ایرانی مجلة .«های ایرانی در دیوان عبدالوهاب البیاتیشخصیت(. »1392نهیرات، احمد. ) -9

.  28-1صص ،26بیت مدرس. شمارۀ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تر


