
 

 

 

 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی
علوم انسانیدانشكدۀ ادبیّات و   

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

 لالشّعراس بهار و امل دنقهاس پايدارس در شعرملکبررسی تطبیقی  لوه
 پژوهشی( -)علمی

 ابراهیم واشقانی فراهانی1
 رضا تواضعی2

 چکیده

تأثیر شرایطی چون اختناق و استبداد شود که تحتاطالق می ایادب پایداری معموالً به آثار ادبی

ستیزی و مبارزه با بیداد داخلی یا گریزی و قانونهای فردی و اجتماعی، قانونداخلی، نبودآزادی

ن و ة ایراتا عصر مشروط ترین اعصاراز کهن ،و مصر ایران  هایآید. ملّتتجاوز بیرونی پدید می

به سبب پیشینة درخشان پایداری در برابر ستم داخلی، تهاجم خارجی و ، عصر نهضت معاصر عربی

. ادب پایداری در عصر مشروطه، اندین در ادب پایداریهای فرهنگی، دارای آثاری زرّهجمه

یالنی، گ الدیناشرف سید کند و شاعرانی چون میرزادۀ عشقی، عارف قزوینی،ای ویژه پیدا میجلوه

، همچنان که نهضت معاصر دهندترین فعّالیت را در این زمینه انجام میفرّخی یزدی و بهار، بیش

د مهدی الجواهری، محمود عربی، با شعرایی چون حافظ ابراهیم، معروف الرّصافی، محمّ -مصری

سیاسی  از شاعران ،امل دنقل بهار و یالشعراملكخورد. درویش، ابراهیم طوقان و امل دنقل گره می

 زبان، رغم گزینش متفاوت ازعلی ،سالح فرهنگی ه باک و مصر هستند اه ایرانخوو روشنفكر آزادی

 رآنیم که. در این مقاله باندخارجی پرداختهاستعمارگران  استبداد داخلی و به مبارزه و افشاگری علیه

اخت ادب ای رو به سوی شنآثار این دو شاعر، دریچهمقایسة تطبیقی با  ،مطابق شیوۀ نقد آمریكایی

 بگشاییم.نهضت عربی ایران و عصر  ةیداری در عصر مشروطپا

، الشّعراس بهار، امل دنقلملک ادبیات تطبیقی، : ادب پايدارس،هاس کلیدسواژه

 نهضت عربی.مشروطب، 

                                              
 vasheghani1353@gmail.comدانشگاه پیام نور )نویسندۀ مسئول(:  ،استادیار  بخش زبان و ادبیّات فارسی - 1

 tavazoei2011@gmail.comدانشجوی دکتری زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه شهید مدنی:   - 2

 16/12/1394تاریخ پذیرش:                   17/3/1394تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمب -1
ا در برابر آن ر ،نوعی ادبیات متعهد و ملّتزم است که پیشروان فكری جامعه ،ادبیات پایداری

ادب  (88: 1387. )بصیری، آفرینندآنچه حیات معنوی و مادّی آنان را تهدید کند، می

ظلم و بیداد و مقابله با  هاست که برای اعتراض علی ایپایداری، شامل هر سروده یا نوشته

یا ده خالقی و عقیدتی سروهای فرهنگی، احاکمان جور و تجاوز بیگانگان یا مبارزه با کژی

ینان پیشگان و بدآیستم هکردن مردم و ترغیب آنان علیبیدار ،شود و هدف از آنمینوشته

  است.

ابر زبان در بر هر ملّتی در عرصة ادبیات پایداری، رویكرد و گزینشی خاصی از ادب و

ت و نهاسادبیات حماسی، ادبیات آیینی، ادبیات تعلیمی از جملة آ گزیند؛اجانب برمی

های نوشتهگیرد. در میان پاپیروسها نیز با زبان متفاوت صورت میپرداختن به آنهای شیوه

ا در توان صحبت از مقاومت رکهنی که از مصر باستان بر جای مانده، داستانی هست که نمی

نامة خودنوشته است که در حقیقت نوعی از زندگی ،«منظومة سینوهه»گرفت. آن نادیده

ز دربار پس از فرار ا ،کند. سینوههآن را روایت می ،درباریان فراعنهاز  ،شخصی به نام سینوهه

دان دهد و صاحب فرزنرود و در آنجا بعد از چند سال، زندگی تشكیل میبه سوریه می ،مصر

د و در رسبرانگیز میشود و به زندگانی شبیه شاهزاده یا حاکمی مرفه و رشكبسیار می

، شود و به قصد کشتنشحسد پهلوانی اهل دهنو می نهایت، آوازۀ موفقیتش باعث رشك و

شباهنگام کمانم را به زه کردم و تیرهایم را آزمودم/ شمشیرم را »طلبد: وی را به مبارزه می

 (62: 1391)برجیان،  «.هایم را از زنگ زدودمتیز کردم و اسلحه

رابر اجانب ی در بعنوان سالح دفاعباستان از زبان فكاهی و طنز، به مصر»به گفتة قزیحه: 

بعد اسالم نیز نزد » دهد که این روحیة طنز:وی ادامه می (49: 2010، هقزیح) «.استبهره برده

در برابر  و بیانی از تمرّد شكست هاکردن آنبه ایستادن در برابر اجانب وکوچكمثامصریان، به

 «نب حاکم استنوعی از مقاومت آگاهانه در برابر اجا ،است و این روحیهاستعمار بوده

خصوصاً در مصر، نوع جدیدی از شعر طنز که آمیخته  ،در آغاز قرن چهارم هجری )همان(.

د و  قوام آن شخصیت مصری بو»گیرد که به گفتة أنس: با خون و روح جدید بود، شكل می
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كشد و این بتصویرها را به بهترین گونه بهت و بدیتوانست روح مردمش را منعكس و واقعی

  (73: 2010أنس، . «)دادن نواقص بودها در نشانترین گونهاز ثمربخش، شعر

 بیان مسئلب -1-1
در آثار  ،معاصر عربیدورۀ ایران و  تجلیات ادبیات پایداری عصر مشروطةبررسی 

ها در این دادن سهم هریك از آنان و امل دنقل از مصر و نیز نشانالشعرای بهار از ایرملك

 ،شاعر این دو ةبررسی حضور مضامین مشترک در زبان منتقدان ،همچنینکارزار فرهنگی و 

ت که این پژوهش اس ةبه همراه تأثیر بافت موقعیتی جامعه بر ساختار شعری این دو، مسئل

  است.توصیفی به موضوع پرداخته -صورت پژوهشیبه

 پیشینة تحقیق -1-2

صورت ها بهاست امّا هر یك از آنذکری از این دو شاعر صورت نگرفتهبررسی تطبیقی قابل 

ور مجزّا طهای پایداری در شعر امل دنقل، بهاند. به ویژگیگرفتهمجزا، سخت مورد توجه قرار

توان به این ها میاست و از میان آنر شاعران فارسی، پرداخته شدهصورت تطبیقی با دیگو به

 موارد اشاره کرد: 

ده شچاپ ،و اکرم چغارزردی علی سلیمیاز « معاصر مصرنمادهای پایداری در شعر »ة مقال -

 پردازد.پایداری در شعر دنقل می که به تحلیل  (1ۀ، شمار88ادبیات پایداری )پاییز  ةدر مجل

ه شد، چاپاز سید رضا موسوی و رضا تواضعی« ناسازواری هنری در شعر امل دنقل» ةمقال -

( که به بررسی تحلیلی زبان 22، شمارۀ91انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی )بهار ةدر مجل

 است.شعر دنقل پرداخته

چهر از امل دنقل و منو ای تاریك: پژوهش تطبیقی دو شعرای روشن و آیندهگذشته»مقالة  -

، 86ادبی )پاییز پژوهیترویجی متن -علمی ةشده در مجل، چاپاکبر احمدیاز علی« آتشی

 (.33ۀشمار

واکاوی تطبیقی برخی مضامین ادبیات پایداری در شعر مهدی اخوان ثالث و امل » ةمقال -

( که 93ادبیات تطبیقی )سال اول شمارۀ اول پاییز و زمستان  ةنامشده در دوفصل، چاپ«دنقل

 پردازد.های پایداری بین دو شاعر میبه بررسی تطبیقی ویژگی
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 تحقیقضرورت و اهمیت  -1-3

زمین در برابر دو ملّت ایران و مصر، سهمی عظیم در فرهنگ پایداری جهان اسالم و مشرق

استبداد و استعمار دارند و این فرهنگ درخشان در ادبیات پایداری این دو ملّت، انعكاسی 

ی زرّین ااست. از این جهت، شناخت ادبیات پایداری ایران و مصر، شناخت حلقهوسیع داشته

الشعرای بهار و امل دنقل، دو شاعر یرۀ ممتد پایداری در این دو کشور است. ملكاز زنج

توانند در جایگاه تطبیق و مقایسه می ،بزرگ و تأثیرگذار ادبیات پایداری ایران و مصر

های گوناگون فرهنگ پایداری ایرانیان و مصریان در دورۀ معاصر باشند و از روشنگر جنبه

تواند سهمی در شناخت بهتر فرهنگ پایداری ایرانیان و مصریان از این جهت، این مقاله می

دریچة ادبیات باشد. ایران و مصر، دو کشور بسیار مهم در جهان اسالم هستند که یكی، وزنة 

سنگین تاریخ آسیاست و دیگری در شمال افریقا همین جایگاه را دارد. ایران و مصر را 

برآنیم که با بررسی  ،یك دانست. در این مقالهتوان چراغ روشنگر آسمان خاور نزدمی

از  ،ر عربیبیداری معاصو ادبیات  ایران ةیات ادبیات پایداری در ادبیات مشروطتجلّتطبیقی 

الشعرای بهار و امل دنقل، سهم این دو شاعر سترگ را در مبارزات تاریخ دریچة آثار ملك

 ببریم.پی ،ی جامعه بر ساختار شعر این دوتأثیر بافت موقعیتبه  معاصر ایران و مصر دریابیم و

 بحث -2 

م و استبداد در جهان اسالیاستعمار و ضدهای ضدِایران و مصر، دو پیشگام و پیشوای جنبش

نیان و شدّت متأثر از مبارزات ایرابه ،زمین هستند. ادبیات معاصر این دو کشورسرتاسر مشرق

ات برای شناخت بهتر ادبی ،ست. از این جهتمصریان با حاکمان جور و اشغالگران بیگانه ا

الشعرای بهار، الزم است که نخست ویژه آثار امل دنقل و ملكو بپایداری این دو کشور 

 مروری کنیم بر مبارزات دو ملّت ایران و مصر در دوران معاصر. 

 نهضت مشروطة ايران -2-1

اد شناختی آن ایرادبی و زیبایینظر از آنچه دربارۀ ارزش صرفِ ،دبیات مشروطه در ایرانا

ری ترین ادوار ادبیات پارسی و نیز ادبیات پایدارپراث یكی از ،تششود، به نسبت طول مدّمی

افزون بر ارزش کمّی آثار، عرصة ظهور مفاهیمی تازه است که  ،در ایران است. این دوران

 ،آوران این مفاهیماز وفات پیاماز قبیل مفهوم ملیّت و وطن، قریب هزار سال پس  ،برخی
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  ری، زیاری و سامانی، متروک های ایرانی صفّاویژه حكیم فردوسی و با برافتادن دولتب

تبداد از قبیل مبارزه با اس ،د و برخی مفاهیمششرایط تاریخی تازه، باززایی میبود و در مانده

کلی تازه بود که با مفاهیمی چون مبارزه با ارباب زور یا مهاجمان و استعمار نیز مفاهیمی به

 خارجی که در ادب پارسی، دارای پیشینه بود، تفاوت واضح داشت. 

اندیشی و گرویدن به مظاهر فرهنگ و تمدن تازه و جهانی ستیزی و دعوت به روشنخرافه

ا یك حوزۀ مضمونی امّ مونی ادب پایداری عصر مشروطه بودهای مضز دیگر حوزهنیز ا

گ ویژه اوضاع مقارن جنتاریخی ایران در عصر قاجار و ب کامالً تازه که برآمده از مقتضیات

اید ش خوردن این مضمون به مضامین ملّی و وطنی بود کهگرایی و گرهل بود، آلمانجهانی اوّ

های روسیه و انگلیس بود. ادب پایداری بلكه بغض تعدّی آلمان علت اصلی آن، نه حبّ

یل از قب ،های ادب مشروطهترین چهرهبا چنین کارنامة مضمونی، در آثار مهم ،عصر مشروطه

الممالك فراهانی، ابوالقاسم الهوتی، عارف قزوینی، فرخی میرزادۀ عشقی، نسیم شمال، ادیب

واند تیابد و شناخت آثار هریك از این بزرگان، میالشّعرای بهار تجلّی مییزدی و ملك

 به شناخت بهتر ادب مشروطه بگشاید. رو ،ای روشندریچه

 اسالمی مصر -نهضت عربی -2-2

تحوّالت اواخر  است.مصر اسالمی، دروازۀ بیداری و مرکز حرکت جهاد عربی معاصر بوده

بزرگ در بیداری سیاسی مصر بود قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هجری، آغازگر تحوّلی 

اجتماعی تازه همچون، حقوق مصریان، دامنة سلطة حاکم  -که منجر به ظهور مفاهیم سیاسی

و رفتارهای حاکمان با مردم در افكار مصری گردید که نتیجة آن، اراده و اتكا به خود و 

واهانه از خآزادی هایمقاومت و پایداری مصر در برابر بیگانگان بود. انقالب فكری و آرمان

آغاز شد و نگاه مصر به نظام نوینی  ،م.(1879 -1863) واپسین روزهای عهد اسماعیل پاشا

 بخشید.ون را استحكام میبود که سدّ راه نفوذ بیگانگان بود و ارکان عدالت و آزادی و قان

اجتماعی  -نگاران معارض حكومت، پیشگامان این حرکت نوظهور سیاسیروزنامه

همچون ظلم و ظالم و فریاد انقالبی و آرا و  ،پایداریای که مضامین شبهبه گونه ،بودند

ه طلبانه، بیانی است کنظرات آنان، بر سر زبان عام مردم افتاد. از جملة این آرای استقالل
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دین الزمین و منادی اتّحاد بین مسلمانان، یعنی سیّد جمالبخش مشرقشخصیت بیداری

ای مردم مصر، در بردگی بزرگ شدید »ریدان و شاگردان خود دارد: اسدآبادی خطاب به م

های متوالی از زمان شاهان تا کنون سپری کردید و های ظلم پرورش یافتید و قرنو در النه

ر شما ب ،های ظالمکنید و آماج لگد ظالمان هستید. حكومتبار یوغ فاتحان را حمل می ،شما

 برند...از خواب غفلت بیدار شوید و از مستیو حقارت میکنند و شما را به پستی سروری می

زندگی  ،های آزادهملّت ا از خود بتكانید یا مانند دیگربه هوش آیید و غبار نادانی و سستی ر

  (46: 1324)رشیدرضا، .« کنید یا با شهادت پاداش گیرید

در رأس های استعماری و ، دولتاز مصر خارج شد م،1801هرچندکه فرانسه در سال 

انانان زبایجاد مملكت عربی برای تمام عرب پاشا درها انگلیس، آمال و آرزوهای محمدعلیآن

به  م،1881کردند. انقالب عربی در سال محدود م،1841به حكومت وی بر مصر در سال را  

العملی در برابر اشغالگری کشورهای اروپایی بود، تنها رهبری احمد عرابی که عكس

د عبده و سید اری سیاسی مردمی در حوزۀ اندیشه بود. با ظهور محمّدستاوردش بید

درکنار این بیداری  م،1884الوثقی در سال وزنامة عروهالدین اسدآبادی و تأسیس رجمال

تر شد. دو جنبش حزب وطنی و های مردمی پررنگفكری، صبغة اسالمی در جنبش

خالی  دهرچن ،هاا را داشتند. این جنبشهپرستانه، رهبری حرکتبا تفكّرات وطن ،االمهحزب

ز بود، ایجاد باشد و ستودنی نیتوانست داشتهای که میتنها نتیجههای عقیدتی نبود، از آسیب

 ضد اشغالگری بود.  های امید به آزادی و مبارزهبارقه

كل گرفت. ش م. که آغاز اشغالگری مستقیم انگلیس بود، نخستین حرکت ملّی1882سال 

م، 1879ة سیاسیوطنی و انتشار بیانیالدینی و فراگیر سیاسی، الحزبخستین حزب غیرِتشكیل ن

های عملی پایداری در مصر نوین بود. دیری نپایید که دستگیری و شكنجة خبر از گام

انقالبیان و نیز احساس شكست سیاسی مردم از طرفی و اشغالگری انگلیس از طرف دیگر، 

فریاد  م،1989در سال« مؤید»یجاد روزنامة تا اینكه با  ا داشتمصر را یك دهه عقب نگاه

رده به چاپ پصر، بیخواهی و انزجار ازاستعمار و اشغالگری انگلیس و تبعات بد آن بر موطن

های خودباوری، مقاومت، م.(، روزنه1914-1892اس دوم )آمدن خدیو عبّکاررسید. با روی
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اهان خودر بین مردم و روشننفكران و آزادی حقوق شهروندی و دشمنی با استعمار و اشغال

ازجمله مصطفی کامل، حافظ ابراهیم،  ،خواههای ملّی و وطنپدیدار گشت و شخصیت

با گذر زمان و نفوذ خارجی فرانسه و سوییس و شكست  اسماعیل صبری و... ظهور یافتند.

 و را به سبب ناتوانیکردند، ااس دوم، شاعران مبارز که تا دیروز مدح او میسلطة خدیو عبّ

از جملة این شاعران است که در انتقاد از  ،م.(1956-1885سیاسی، به نقد کشیدند. الغایاتی)

 اس دوم می سراید:بستن فضای مطبوعات به فرمان خدیو عبّ

َننــَا               ی َب َعهــِد  ل خُِر ا عبــاسُ! هــذا آ  أ 
 

ــَا              ــَاب ِعت بعــَد ذاَک  َـّا  ِمنـ خَش  ت  َفال 
 

تَ       ــَا أن   ین فِ ــِیــكَ   یُرضـ ــَّة ا   كونَ أذِل
 

با؟         قا نا  الحیاُۀ  ِع ناُل إِذا رُمـــــــ  َنـــــــ
 

َلهــا        ه ِبالد و أ ل  و أرضـــیــَت أَعــداَء ا
 

بعــدَ         ــا  تَن ی لَ لوِفــاق »و أَصــــ ــا« ا  عــَذاب
 

 (69: 1938)الغایاتی،                           

منتظر سرزنش ما باش. آیا راضی هستی که در  ،این آخرین عهد بین ماست. بعد از این ،اسای عبّ»

 شد، دچار عقاب شویم؟ آیا راضی به وجود دشمنانذلیل باشی و زمانی که زندگی از ما گرفته ،بین ما

 « ما را با عذاب بسوزانی؟ ،سرزمین و مردمش هستی و آیا راضی هستی که بعد از دوستی

ند که نخستین گام در اصالح بوددریافته ،روشنفكران و رهبران نهضت آزادی مصر

در پی  ،فهمی است. در نتیجهجامعه، تهذیب و پاکسازی مردم از جهل، خرافات و کج

دلسوزانه و با زبان نرم و گاه با شدّت و خشم،  ،ها بودند و گاهشناخت نقاط ضعف و نارسایی

 کردند. این هدف را دنبال می

 بهارالشّعراس در شعر ملکس ة پايدارانديش -2-3
نگار، فعّال سیاسی، نمایندۀ مجلس شورای ملّی و روزنامه ،ش.(1330-1265محمّدتقی بهار)

 هایدر مناسبات قدرت، شعر او را از صرف تخیّالت و تصویرسازی ویحضور که  وزیر

به سمت ادبیات اندیشمند، اجتماعی و سیاسی تغییر مسیر داد و این تغییر مسیر را به  ،ادبی

ۀ شدنش به نماینددر مشهد، آمدنش به تهران و تبدیلهای حضورش ن از سالتواروشنی می

 وزیر، همگام با تغییرات سیاسی و اجتماعی ایران و جهان، پیگیری کرد. ،مجلس و سپس

العمل در برابر جامعه است و اگر سخن هربرت مارکوزه را بپذیریم که ادبیات، عكس 

وجوی پیامدهای قدرت به جست (Discourse Analysis) در چارجوب تحلیل گفتمانی
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یابیم روشنی درمیگاه است که به(، آن160: 1387)ضیمران،  و تأثیر آن بر ادبیات بپردازیم

 یالشّعرایر در مشهد در کسوت ملكالشعرای بهار، نه در دوران حضوکه بلوغ ادبی ملك

استعمار  وی با استبداد وگرفتنش در کشاکش مبارزات ر در تهران و قراربلكه در دوران حضو

 است. برای رسیدن به آزادی و آبادی ایران بوده ،و جهل و خرافه

در مشهد  ،ویش. است که  1292تا  1282های دوران نخست شاعری بهار، میان سال

دو مضمون وصف معشوق و مدح اهل بیت  کنارمضامین انتقادی در  وجود حضور دارد.

هرچند در همان زمان اقامت در مشهد، به حلقة  ،ه بهاردهندۀ آن است کنشان ،اطهار)ع(

خواهان کمیتة سعادت پیوست، هنوز شاعری کالسیك است و بیش از آنكه در مشروطه

 -1293) دورۀ دومدر  .دنیای واقع سیر کند، در جغرافیای بیان و بدیع در حال تفرّج است

ش وادث مشروطه، چرخگرفتنش در متن حبهار در تهران و قرارش.( و با حضور 1299

کاهش مضامین وصف معشوق و افزونی انتقاد از  .شودمیآشكار مضمونی در اشعار او دیده

دهندۀ پیوستن کامل بهار به صف مبارزان و تغییر گفتمان ذهن و زبان اوست. حاکمان، نشان

دن شملموسدهندۀ بودن آن، نشانلبته اندکحضور حبسیه در کارنامة این دوره و ا ،همچنین

 به سبب پیوستنش به صف مبارزان است و در عین حال، گواه ،زندان و تبعید برای بهار ةلئمس

 ش. است. 1299آزادی بیان در مشروطة پیش از کودتای 

تا اشغال ایران به دست متفقین  ش.1299های کودتای از سال ،دورۀ سوم عمر شاعری بهار

، معشوقشاهد تغییراتی بسیار جالب و گویاست. در این دوران، وصف  ،ش1320سال در 

ه رقم عجیب ب ،رسد و حبسیهبه بیست شعر می ،وصف طبیعت ،یابددوباره سیر صعودی می

اگرچه هنوز ادامه دارد،  ،یابد. انتقاد از زمامداران و حتی شخص پادشاههجده شعر فزونی می

های آموزه ،دهد. همچنیندات اجتماعی تغییر مسیر میغالب انتقادات به سمت عوام و انتقا

عات پنج شعر، غلبة بالمنازع در موضوواخالقی، عرفانی و فلسفی هم با سیخطر لطیف و بی

 یابد.این دوره می

تحلیل  ،توان در چارچوب گفتمان قدرتاین تغییرات آشكار و ناگهانی را به روشنی می 

د تواننتنها مربوط به چیزهایی هستند که میها نهفتمانگ»وکو بر آن است که میشل ف .کرد



 

 

 

 

 
 الشعرای بهار و امل دنقلپایداری در شعر ملك هایبررسی تطبیقی جلوه

 

 
 

 

 

243 

بلكه دربارۀ این نیز هست که چه کسی، در چه زمانی و با چه  شان اندیشه شودگفته یا درباره

همچنین به نظر فوکو، هر رشتة خاصی  (55: 1385)عضدانلو،  «.تواند سخن بگویدآمِریّتی می

های نانوشتة ایجابی و سلبی ای از قواعد و قانونعهمجمو ،از دانش در هر دورۀ خاص تاریخی

توان توان یا نمیدربارۀ چه چیزهایی میکه کند معین می ،بیند و آنفرما میرا بر خود حكم

بدین سان است که بهار در دورۀ سوم زندگانی  (51: 1383، نوه )سلیمی .بحث کرد

ف به وص ،از یك سوشدن فضای ایران در عصر پهلوی اول، به سبب پلیسی ،اششعری

هة و اخالقی را وجسرایش مضامین فلسفی، عرفانی  ،گردد و از سوی دیگرمعشوق بازمی

در شعر همة  ،ش1299ی که در دهة پیش از کودتای تابودهد و تبهمّت خویش قرارمی

 رود.به آرامی می زند، در شعر بهار نیز چون دیگران، روشاعران مشروطه موج می

یعنی  ،ش. تا پایان عمر وی1320های چهارمین دورۀ زندگانی شعری بهار، میان سال 

       رفته و است. در این دوره، ضعف ناشی از پیری، تأسف بر گذشتة ازدست ش1330

اش را مصروف تغییرشان کرد، بر ذهن و در تغییر اوضاعی که تمام جوانی ،دیدن خودناتوان

)سه  کندگاه از پادشاه انتقاد میبهاگر چه هنوز گاه ،است. وینی بهار، پنجه افكندهزندگا

)هفت شعر(  و جنگ جهانی )چهار شعر( است.  شعر(، بیشترین انتقادات اودربارۀ غرب

است و  گرفتن روح بهارر گذشته با چهار شعر، گویای آراماخوانیات با شش شعر و تأسف ب

تابی واست که بهار از آن تب و مفاخره نیز با یك شعر، گویای آنوصف معشوق با یك شعر 

است، ش. داشته1299به کودتای  ویژه در دهة منتهیکه در دو دورۀ نخست زندگانی و ب

 است.ی خالی شدهکلّبه

 پايدارس در شعر امل دنقل ةانديش -2-4

شاعر سیاسی و منتقد مبارزی است که مراحل شعری وی، از  ،م.(1983-1940امل دنقل)

رسد. ناقدان، های تلخ اجتماعی و سیاسی میتخیالت عاشقانه شروع و به عمق واقعیت

آنها  دهند، باری که شاعر به دوشهای شعر او را به مكتب رمانتیسم نسبت مینخستین نمونه

ین صرف خوانش مضامكتب رمانتیسم بهساختن وی به م( منسوب13:1994. )المساوی،نهدمی

او در  ، با توجه به مراحل پختگی«مقتل القمر»از قبیل  ،عشق و زن در نخستین تجارب شعری
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 60هة شود داین است که گفته ،رسد و بهترنمینظراش، چندان مناسب بههای بعدیوعهمجم

 ود؛هم نكردهبینی تجارب شعری دنقل فراآفرمیالدی، هنوز گنجایش کافی برای نقش

 اها، روند واقعی خود رها و ناامیدیهای سیاسی و شكستبا سیر جریان ،تجاربی که بعدها

آن » تة الدوسری، شعرهای رمانتیك دنقل،یابد و به گفمی شدۀ خود را باکند و گمپیدا می

 (22: 2004، )الدوسری «.استمشی است که بر تندباد پیشی گرفتهآرا

های تلخ اجتماعی، اساس شعر و شهرت عنوان بازیگر صحنهدنقل، بهبر این اساس، امل 

 «البكاء بین یدی زرقاء الیمامه»با دیوان  ،م.(1967از شكست اعراب در نبرد حزیران) خود را

خوردۀ مصر و جهان عرب، با وضع قوانین هنگامی که عبدالناصر، رهبر شكست آغاز کرد. در

روشنفكران و ثانیاً بر سر عامه درآورد، او دریافت که  سخت، تالفی شكستش را اوالً بر سر

سان ای جز راه حلّ فرهنگی ندارد و بدین سبب، شعر انتقادی را بهمشكل امّت عربی، چاره

شاعر مردم دردمندی است که خود نیز در کنار  ،شاکلة سیر مبارزاتی خود برگزید. او

ما گفتم، به ش»گوید: شاره به آنان میشان دخیل هستند و در احكومت، در پیدایش گرفتاری

 (266)دنقل، بی تا: .« ال گرفتها باگاهامّا به این بازی گوش ندادید، پس آتش در خیمه

اش با پختگی شعر انتقادی ،جوش و خروش بیش از پیش دنقل در عصر انورالسّادات

ی انتقادی شعرش هاشد، بر جنبهاز بهبود اوضاع ناامید می ،همگام بود و او که به مرور

 ای از اهدافمجموعه ،مردمی یعنوان شاعربه ،از آنجاکه در پس اعمال دنقلافزود. می

 ،دنقل ها آورد.گنجینه ةوی رو به کاربرد مبتكران بود،فرهنگی، سیاسی و هنری جای گرفته

از عملكرد حاکمان مصر در عهد  ،و گفتمان نقد سیاسی در کارزار سیاسی و فرهنگی

های کنونی با به هدف پرورش حس میهنی و بیان تفاوت ،عبدالناصر و خصوصاً انورالسادات

جای  اعرابکه در وجدان غنی فرهنگی که  هایبر میراث آورد وروی گذشته زرّینعهد 

گنجینه هایبه شخصیت ،توانست با این عملوی  (143: 1994 )المساوی، .داشت، تكیه کرد

ین . وی با همو مستقبل زندگی کنند لتا بتوانند در حاگذشته، ابعاد معاصر بدهد ای 

اعتدال عثمان  .شودمی گوانقالبی و مبارز و نقیضهی شاعر های زمانی است که مبدّل بهنقیضه
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 ،عربی و خصوصاً متون دینی ةبا اشاره به اهداف امل دنقل از گزینش ناسازوار گنجین

 (124: 1996 )صالح، .دانست تحریك به اصالحاتهدف وی را  ترینمهم

رغم زادۀ بدترین برهه از حیات سیاسی واجتماعی مصر، علی ، شاعری سیاسی وامل دنقل

های زندگی، یكی پس درنگ کوتاه عمرش، نگاهی دائم به سوی مرگ داشت. ناسازگاری

رش های شعاین احساس با او در دیوان ،داد. از بدو تولد تا بستر مرگاز دیگری امانش نمی

 شد.باتواند، دستی در کاهش آالم مردم داشتهآنچه میکرد با هرمگام بود و او تالش میه

 ،در حوادث دهة شصت میالدی که در نخستین مجموعة شعرش ،اشتجارب آرام شعری

داد. هفتاد می های سوزان در دهةآمده، اخگرهایی بود که خبر از گدازه« مقتل القمر»یعنی 

تیزتر کرد، چراکه  ،بار قبل از هر زمانی، زبان گزندۀ او را اینم.(1967شكست حزیران )

ا ترسیم ب ،آمده بود. دنقل، درست دربا یورش شبانة هواپیماهای اسرائیل ،های اوگوییپیش

رگ گرید و مچون دیگر مردم می ،«البكاء بین یدی زرقاء الیمامه»شكست اعراب در دیوان 

ن نگاری ایبه جریان ،«تعلیق علی ما حدث»کند و در دیوان را بیش از هر زمانی احساس می

 پردازد.شكست تلخ می

 امل دنقل و س بهارالشعرابررسی تطبیقی مضامین پايدارس در شعر ملک -2-5

 تدبیر و نااليقانتقاد از حاکم بیالف: 

سمت پرتگاه تحقیر و نابودی را به تدبیری حاکمان، در نهایت جامعه لیاقتی و بیبی

و از  ختهاتمستقیم به او که بهار در اشعار خود مستقیم و غیرِ جملة این حاکمان  ازبرد. خواهد

 ،ایدر قصیده ،بهار است. قاجار کند، احمدشاهانتقاد می مسئولیتی او در برابر مردمسستی و بی

 ومرج شده ولیاقتی در کشورداری که موجب هرجپروری و بیسبب تنرا به وی

 سراید:و می دهدمیمورد انتقاد قرار ،استخون کردهخواهان را دلآزادی

 شم پاسبانی داشتنهست چون از دزد چ داشـتـن                         رانی ملكزین شـه نـادان،  امـیـد  
 

 ماده گاوی زین و برگ از زرّکانی داشتن تخت اندر بدان ماند درست            پرور بهشاه تـن

 پادشاهی نیـسـت  ملـك رایگانـی داشـتن را         شـاه آن بـاشـد که بـا شمشیر گیرد ملك

 (250: 1387)بهار،               
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اکم، تدبیری حمی است که بیناتوانی سیاسی حكومت و ضعف اجتماعی مردم، سرانجا

در  ،الشعرای بهارهمسو با ملك ،برد. امل دنقل، شاعر منتقد سیاسیملّت را به آن سو می

سی( در ا)شاعر مشهور عصر عبّ با فراخوانی از حكایت متنبی ،«من مذکرات المتنبی»قصیدۀ 

ست، شك های معاصربه هدف بیان داللت ،قالب بینامتنی و بازآفرینی متناقض این حكایت

طور خاص را ناشی از ضعف حكّام ناالیق طور عام و مصر بهموضوع گرفتاری جامعة عربی به

ر تصویر دداند. تقابل دو جریان متضاد با نتیجة یكسان، اساس این تصویرسازی است. می

 رکود و سستیاز  دورۀ حكومت کافور اخشیدی در مصر، شخصیت تاریخی، «خوله»اول، 

  :گویدو از قیام و جنبش سخن می استخسته شده ،حاکم مصر )کافور/ عبدالناصر(

 القیامَ و القُعود/ بینَ یدی -مثلَك -فقلتُ: قد سئمتُ قالت: سئمتُ مِن مصر، و مِن رِخاوَۀ الرُکود/»

(؛ گفت: از مصر و سكون به ستوه آمدم/ پس گفتم: من هم  چون 238الشعریة، )االعمال« أمیرِها األبلَه

تو، از نشست و برخاست/ در پیشگاه حاکم احمق مصر خسته شدم/کافور را لعنت کردم/ به خشم 

 خوابیدم. 

وضعیت، تصویر حاکم ناالیقی است که  در مجالس عیش و نوش، مست در مقابل این 

گوید و این در است و مردمش را رها کرده و برای ندیمان، از بُرندگی شمشیرش سخن می

صیقل نخوردنش برای میدان جنگ، است که  به خاطر ماندن طوالنی در غالف و  حالی

 :استزنگار زده

فی جلستی نمتُ..و لم أنم/ حَلمتُ لحظةَ بكاء/ و  بنی السأمُ/...فی اللیل. فی حضرۀ کافور، أصا»

الدولة...لكنّنی حینَ صحوتُ: وجدتُ هذا السیّدَ الرَخوا/ تصدرُ البهوا/ جندُک الشُّجعان یهتفون: سیف

، و نِیَقُصُّ فی نَدمائه عن سیفِه الصارمِ/ و سیفُه فی غمدِه یأکُلُه الصدأُ.../ و عندما یسقطُ جفناهُ الثقیال

ینكفیءُ/ یبتسم الخادمُ..!/..تسألنی جاریتی أن أکتری لِلبیت حرّا/ فقد طغَی اللُصوصُ فی مصرَ..بال 

رِداع/ فقلتُ : هذا سَیفی القاطعُ/ ضیعهِ خلفَ البابِ.متراساً/ ما حاجتی للسیف مشهوراً/ ما دمتُ قد 

عنصر را در میان تمدم/ این امیر سس(؛ امّا زمانی که به خود آ240الشعریة:)اعمال« جاورتُ کافورا؟

ه حال آنك گفت/اش سخن میکه برای همنشینی مست، از شمشیر برندهحالیقصر یافتم/ در

نهاد و واژگون های سنگینش را به هم میشمشیرش در غالف، طعمة زنگار بود/ زمانی که پلك

 بدون ،کنم/ دزدانجارهخندید/کنیزم از من خواست که نگهبانی برای خانه اشد/ خادمش میمی
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اند/ گفتم این شمشیر برندۀ من است، آن را پشت در بگذار/ من چه احتیاجی هیچ مانعی به مصر تاخته

 ام.به شمشیر برّان دارم/ اینك که با کافور همسایه

در نقد  و خطاب به احمدشاه قاجار ،همسو با دنقل ش،1296ملك الشعرا نیز در سال 

 سراید:کاری میاهمال
 لكماست ای تیغ مبارک در قرابتاکی این  ت                  سوقبضة شمشیر شاهان عجم، در دست ت

 (252: 1387)بهار،                   

 آزادس بیانب: 

ور فشارد. حضخواهان را میگلوی روشنفكران و آزادی ،خفقان سیاسی، بیش از هرکسی

ست که که دارند، امری ا ایبه سبب شمّ قوی سیاسی ،هایشانهنگام روشنفكران و فعالیتبه

ان، ساختن حقّ بیهای زندان و محدود و مسدودمیله پذیرند.ها آن را نمیغالباً حكومت

به  ،«نوبهار»روزنامة  ش،1296شود. در سال میمجازاتی است که برای آنان درنظرگرفته

های آزادی قلم و بیان را در زمان بعدها زمینه ،دستور دولت قاجار توقیف شد. این روند

ر این امّا د شداستبداد آغاز  ازای دوران تازه ی از بین برد وکلّبه ،گیری قدرت رضاخاناوج

رغم تهدید زندان به ،و شوقش را برای آزادینداشت دست بر با استبداد مبارزهاز بهار بین، 

ر این انتقادها از س که گویدمی شاهبه احمد ،نهاد. وی با زبان نصیحتکف ن و تبعید، از

ظاهر دوست های چاپلوسانة اطرافیانِ بهدلسوزی و برای آیندۀ کشور است و  نباید اسیر گفته

 غلبه بر شاه و مملكت است: خفقان را در جامعه حاکم نماید چون هدف آنها شود و

 ای ملكخاطر ما زین سبـب در التهاب است   آتـشی در  پـنبه پنهان است، ایـن دانیم ما                     
 

 ست ای ملكا مصاب دل گر از این آرزو جوشد  مـان  نبـاشـد  آرزوجز  بیـداری  شـههمـا بـ

 ملك ست  ایا دشمنـان را  این نخستین  فتح باب  شاه را  گـفتـنـد تـا  ببـندد زبـان دوسـتان             

 ای پر پیچ و تاب است ای ملكپادشاهی رشته  دست             د زرشته نگریزسر نیك باید دید تا
 

 ( 252)همان:                               

مصری، از جمله مسائل سیاسی مفقود در جامعه  -عنوان روشنفكر  عربیامل دنقل نیز به

نقل زبان نقد د ،پردازد، آزادی بیان است. نبود آزادی بیان در دورۀ عبدالناصرکه به آن می

ه این است ک ،امّا دائماً برآورد من آیدمن از عبدالناصر بدم نمی»گوید: کند و میرا تند می
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باشم یا از او داشته شود، با او نسبتیشایسته نیست در فضایی که نویسنده و متفكر دستگیر می

ن طلب دائمی می اگر دوستش بدارم، مشكل دفاع کنم... مشكل من عبدالناصر نیست، حتّ

 ( 247: 1999)میشال جحا،  «.آزادی است

با انتقاد از خفقان و نبود آزادی  ،«حدیث خاص مع أبی موسی االشعری»دنقل  در قصیدۀ 

ر جنگ مراتب بدتر از شكست مصر دها را شكستی بهو توقیف روزنامه بیان، بایكوت خبری

كست خارجی و داخلی از مردم از های شداند. پوشاندن واقعیتم.  می1967شش روزۀ سال 

 ،تبلیغات کاذب داخلی، درد بزرگ دنقل بود و به نظر او ،سوی حكومت و از طرف دیگر

در  شد.بلكه موجب تعمیق مشكالت می گشودتنها گرهی از مشكالت نمینهاین وضعیت 

ه ند ککاین مقطع، دنقل با بیان متناقض کارکرد روزنامه در اوضاع خفقان سیاسی، بیان می

شان که همان بیان واقعیت است، جای کارکرد حقیقیها بهدر چنین شرایطی، روزنامه

 اند: گراییده ،کارکردی غیرواقعی، یعنی پوشاندن شكست داخلی و خارجیبه
 الجسدِ قَوفَ رشتُفَ... نی/ لكنّالوحیدُ أناالشاهدُ م!!/ کنتُهتَ... و لم یَارَم!/ سَالدَث بِلوَّه مُسیارتِ إطارُ»

آغشته به خون است، حرکت کرد  ،(؛ بدنة ماشین او229الشعریه: )االعمال« تی الیومیةَی جریدَلقَالمُ

 امّا روزنامة روز را بر روی جسدش پهن کردم. ی به آن نكرد. من تنها شاهد بودمو توجه

 خشونت ا تماعیو  رحمیانتقاد از بیج: 
از جمله شاعران مردمی است که در جایگاه مبارزی آگاه و بینا و نیز در  ،الشعرای بهارملك

و شاید  تاسجایگاه نمایندگی مجلس شورای ملّی، آنچه را در متن زندگانی مردم شیوع یافته

ر بهار، جامعة نظکند. بهبیند و از آن انتقاد میدرستی و دقّت میخود آنان متوجه آن نباشند، به

ترحمی حكومت و عواملش به مردم رزده و آکنده از جهل ایران، لبریز از بیاستبدادزده، فق

 کندهایش را از مردم دریغ میعمتاست. از دید بهار، خدا نیست که نو نیز مردم به مردم شده

 د:اناند که در تعامل با هم، از ترحم خالی شده و از خشونت پُر شدهبلكه حكومت و مردم
 گـدایـان خـدا نـدادگویند سیم و زر به 

 از پیش ما گذشت  خـدا و نــداد چـیـز

 جـان پـدر  بـگـوی بـدانم  خـدا  نـبـود

 گر او خـدا نـبـــود چـرا   اعـتـنـا نـكرد 

 جـان  پــدر  بـگـوی  بـدانـم  چـرا  نـداد؟! 

 دیـشب که  نـان نـسـیه  بـه  مـا  نـانـوا  نـداد

 لباس که چیزی به ما نداد؟آن شخص خوش

 بــر   مـا و   هـیـچ  بــه  طفـل گـدا   نـداد؟
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 شخـصی خـیـال کـه چـیـزی دهـد ولی  

 استمـرده مادر و بابام  ناخوش کهگفتم 
                                           

 آژان مـیـان  فـتـاد و ردم کـرد و  جـا نـداد

 دادای بـرای غــذا و دوا  نــکـس  شـاهی

 (329: 1387)بهار،                                   

که در جریان  بود شود، باریدیكتاتوری که از آن جز فقر فكری و مادی زاییده نمی

روشنفكران،  به دوش مردم و خصوصاً ،مصر میالدی 70و 60هایهسرکوبی وخشونت ده

جایگاه بردگانی را  ،بضاعتمردم بی بنا به تعبیر دنقل، ،در چنین حالتی .کردسنگینی می

کنند و در شوند، از قصر اغنیا نگهبانی میمی، به بردگی کشیدهاستبداد که زیر یوغ یابندمی

شوند که مجبور می ،روشنفكران نیز برای حق حیات شوند ومرگ آنان می، پیشهاجنگ

  .دسكوت اختیار کنن

در داند و نتیجة روش حكّام ناالیق می همسو با بهار، ضعف اجتماعی مردم را ،دنقل

  کند:شده اشاره می، به این حالت مردم در بند کشیده«فی انتظار السیف»ۀ قصید

 ال قد یُصبحُ مملُوکاً یَلوطونَ به القصرَ/ یُلقونَ به فی ساحةِ الحرب../لقاءَ النَصر، هذا قَدرُ المهزوم/»

یدان به م ،و گاه کنندهستند که قصر را محافظت می گانیبرد ،؛ گاهی(247 :دنقل)« أرضَ..وال مال

نه د و ای است که نه سرزمینی باششوند و این قضا و قدر شكنندهکارزار به امید پیروزی گسیل می

  مالی.

یا و حلم ؤجز از راه راحساس حیات   ،در عصر دنقل، در چنین شرایط عاری از ترحّمی

 ،امل دنقل گردد.حاصل نمی شود،مبارز می یگلوله که عامل  بقا ةوسیل هغیر ب کشتنو جز با 

ند برای حق زیستن، در بارگاه امجبور ،کند که مردم دردمند و گرسنهبیان می تلخندصورت هب

  صف بكشند: سادات،الانور  /هخماروی
گرسنگان این زمینیم، ؛ آه، ما (246 :دنقل)« لِكی یُلقی لنا عهدَ االمان آه نحن جیاعُ االرض نصطفُّ/»

 شود.ایستیم تا امنیت به ما دادهف میبه ص

 اعتراض بب سرکوب روشنفکراند: 

خواهی و پایداری در برابر ظالمان داخلی و خارجی، رسالت خطیری است که آزادی

اند و زندان، تبعید و مرگ، سه روشنفكران، بار آن را در کلّ پهنة تاریخ به دوش کشیده

عنوان هب ،الشعرای بهاراست. ملكدر برابر روشنفكران مبارز بوده ،حكّام مؤلفة راهبردی
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ار اجتماعی، گرفت -سامان سیاسیدر پی هر روشنگری از اوضاع نابه ،خواهروشنفكر وطن

ین به هم ،ی تا پای مرگ هم پیش رفت. بهارزندان و تبعید قاجاری و رضاخانی شد و حتّ

های هاست. از جملة حبسیسرایان بزرگ معاصر جای گرفتهسبب است که در صف حبسیه

زمانی که در زندان شهربانی بود،  ش،1308است که در سال « و تا چند؟ تا کی»مخمس ،او

خواهان به نقد کشید و سرود ودیكتاتوری و استبداد رضاشاه و عمّالش را در قبال آزادی

 خواند:ا به قیام فرااز خانه و کاشانه و اسیر کنج زندان ر روشنفكران آواره

تا چند      نای وط ته و حیران  ــ ــرگشـ هان، سـ  خوا
 

 گریـــبان تـــا چند  دل و سربـــه بدگمان و دو
 

ــور دا ــشـ ــد  کـ ــنـ ــا چـ ــان تـ ــریشـ ــادار و پـ  را نـ
 

 خسرو در چــــنگ رضا خان تا چندگنج کی
 

 افریدون پامال ستوران تا چند؟ملك                                   

 پشـــت احـــرار بـــه پیـــش سفـــها خم تا کی    

 

 ظـــلم ضحـــّاکان در مملكـــت جـــم تـــا کی

 (388: 1387)بهار،                                    

 70خصوصاً و 60هایدهه به سبب شرایط خفقان ،مرگ در تجارب شعری دنقل ةدامن

انور آمدنکاردر حرکت است. با روی سمت مرگ فكر،میالدی، از ابعاد مرگ جسد به 

، جریان سرکوب روشنفكران شدّت یافت وگفتمان شعری دنقل را به گزینش السادات

 .نمود دارد «(8اوراق غرفة)»یعنی ،آخرین دیوان وی مواضعی تند و انتقادی پیش برد که در

حال شرح ، بهصورت رمزیهب ،«مع ابن نوح همقابلة خاص»و « الخیول»، «الطیور»قصاید 

برای  یجایماندن و که حقّی برای زنده پردازدروشنفكران دربند و یا آواره از کاشانه می

 . کنندباید سكوت ،باشندو برای اینكه حق زیستن داشتهکردن ندارند زندگی

ند اخواهان انقالبی و روشنفكررمزی برای آزادی ،، پرندگان )الطیور(«الطیور»در قصیدۀ 

به هر  ها راندارند و باد )نماد استبداد(، آنها هستند و جایی برای نشستن که آوراه در آسمان

 دهد: طرفی که بخواهد، حرکت می

 «الطیور مشردۀٌ فی السموات/ لیسَ لها أن تحط علَی االرض/ لیسَ لها غیرَ أن تَتقاذَفها فَلواتُ الریَاح!»

 آنها ،های بادهاا اینكه تكهجایی برای نشستن ندارند الّ ند واپرندگان در آسمان آواره(؛ 455)دنقل: 

های ها و دکلمجسمه ،نخل ةر شاخبد و دقایقی نرا به این طرف و آن طرف ببرد تا اینكه فرود آی

 .ندبرق بیاسای
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ای که به پردازد و در قطعهخواهان و مردان پایداری میبهار نیز به فرجام تلخ آزادی

 یت و انتقاد از  وضع عمومیکند و با شكا، به استبداد رضاخان اشاره میش. سروده1309سال

 ،یافتن چاپلوسان حكومت به مجلسشیوۀ انتخابات مجلس شورای ملّی و راهبهکشور، 

پرستان و روشنفكران واقعی در کند و این در حالی است که  آزادگان و وطناعتراض می

 های حكومت اسیرند:دخمه

 بـینـمیـا بــه  بـاالی  دار  مـی جـای احـرار در تـك  زنــدان                  

 بی سرانـجام و خـوار می بینم آن که را داده جان به راه وطن            

 روی مجـلـس هـوار می بیـنم چاپـلوسان و چـاکران  قـدیـم           

 هـمـه را  در فــرار مـی بـیـنم لیـك  روز بـلیــه و ســختـی                

 (410: 1387)بهار،  

به سرنوشت محتوم انقالبیان که همان مرگ است، اشاره  ،امل دنقل نیز همسو با بهار

مرز  ،خواهیداند، چراکه آزادیکند و این سرنوشت را محدود به سرزمینی خاص نمیمی

امّا در برابر  پذیرندداند که مرگ را میانی میخواهحلّاج را نمادی برای آزادی ،ندارد. وی

 کنند: باطل، سر خم نمی
(؛ تنها 147)دنقل: « مُحنِیةً/ ألنَنی لم أَحِنهَا .. حَیَّة! –بِالمُوت  –مُعلقٌ أنَا علَی مَشانِقِ الصَبَاح/ و جِبهَتی »

 ام در برابر مرگ خم شده، چه در زمان حیاتم خم نشد.ام و اکنون پیشانیتهبر چوبة اعدام آویخ ،من

 نشر انديشة پايدارسه: 
طلبانه و تفكرات پایداری است که های اصالحمقدمة هر نوع جنبش اصالحی، اندیشه

د. سازعبور از مرحلة درونی و فردی و حرکت به سمت اجتماع و مشكالت آن را میسّر می

که طوری، بهدیرسکمال  ومرج به حدّ، فتنه و آشوب و هرجقاجار سلطنت احمدشاهدر اواخر 

 .ش1299 که منجر به کودتای فساد به  اساس کشور و زندگی مردم نفوذ کرد و طولی نكشید

به ذمّ اوضاع آشفتة کشور و انتقاد از دربار و  ،ای. بهار در قصیدهشدو انقراض سلسلة قاجار 

زده را مورد خطاب ردم  خوابپرداخته و ماحمدشاه قاجار  ،از جمله و داران وقتزمام

 است:دادهقرار
 چون شه ز وطن دل بكند دل بكن از وی یـا کـه تـدغـون وطن، دغـخردم دلـای م
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 جز چنگ و دف و نیخلقی که ندانند به شاهی است در این شهر که جز زر نشناسد

 (270: 1387)بهار،             

        های شوم آنان بهار در ادامه،  اساس این گرفتاری جامعة ایران را اجانب و طرح

و   داخلی و توطئة خارجی، ایستادگی بخشی به مردم دربارۀ فسادو ضمن آگاهی استدانسته

 داند:آخرین سالح مردم می پایداری را

 مبین به خیره همت گماشتبه محو دین  دولت روس از شمال، رایت کین برفراشت          

 به غصب ایران سپس پیش کند یادداشت به خاک ایران نخست تخم عداوت بكاشت          

 ایران  مـال شمـاست، ایران  مال شماست کنون به مـردانـگی پاسـخ دادن ســزاسـت                 

 (209)همان:                        

ای شود، درونی است و گاه، بیرونی و تجربهتجارب شاعرانه که در شعر بیان می ،گاهی

عری ، برای هر شاغنیم کمالبه گفتة دو مرحلة تجربة شاعرانه است که  ،است عمومی. این

های اجتماعی و و به سمت افقکند میشاعر از درون عبور »می دهد و در تجارب شعری رخ

 رود و شاعر از موضوعپیش می ،درونی که به سمت عموم دگرگون شده اسی یا تجربةسی

 ( 66، 65: 1998)غنیم،  «خورداش با این موضوع پیوند میو عاطفهشود میمتأثر  ،معینی

ند و بویژه با کاش طی میدر سلوک شعری ،لای است که امل دنقهمان مرحله ،این 

 أغنیه الكعكه»از قبیل  ،و در اشعاریشود زبان امّت عرب می م،1967شكست حزیران 

د: خوانخورده را به مبارزه و احقاق حقوقش فرامیبا تمام وجود، جامعة شكست ،«الحجریه
أیُّها الواقفون علی حافةِ المذبحة/ أشهروا األسلحةَ/ سَقط الموت؛ وانفرط القلبُ کالمَسبحة/ والدمُ »

(؛ ای 331)دنقل:« زنازنُ أضرحةٌ/ والمدَی .. أضرحةٌانسابَ فوق الوُشاح!/ المنازلُ أضرحةٌ/ و ال

تكه شد و كهت ،مانند تسبیح ،مرگ افتاد و قلب ای نشان دهید.ایستادگان در لبة کشتارگاه، اسلحه

 در آتش است. ،شد و منازل و زندان و افقخون بر روی اجساد ریخته

 گیرسنتیجب -3

انسان و وضع موجود است؛ وضع موجودی  ادبیات پایداری، محصول ناسازگاری میان ارادۀ

های اخالقی، فكری و اجتماعی و دیگر عوامل، که به سبب استبداد، ستم، اشغال، کژی

 به سبب و های دوراز زمان ،یان و مصریانآورد. ایرانموجبات اعتراض و مبارزه را پدید می
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های میان و تفاوتهای بوت شرایط اقلیمی، ستیزهبه جه و های تازهسرزمین ناسازگاری

ن های ادب پایداری در سطح جهاترین میراثفرهنگی و عقیدتی، به آفرینش یكی از کهن

باستان  بین متون ،و در مصر اوستا بخشی بزرگ از آن را در ،در ایرانکه  یمیراث ؛دناهپرداخت

 ؛شودمی هاآن، خصلتی دینی دارد و این خصلت، زیربنای همیشگی ادب پایداری در یابیممی

دهد و میخی مقاطع تاریخی، شمول خود را ازدستدر بر ،با این حال، گاه این خصلت

به  ،ایران و مصر شود. یكی از این مقاطع تاریخیمیاحاتی تازه در ادب پایداری گشودهس

ن نمایندۀ عنوا، بهبررسی شعر بهار و دنقل است.عربی  و عصر نهضت ، عصر مشروطهترتیب

  ایران و مصر در این دوره، گویای این نتایج است:ادب پایداری 

هد های منتهی به عصر مشروطه، شاالسبه سبب آشنایی گستردۀ ایرانیان با جهان تازه در  -

ر قرن مصر نیز در اواخ نهایتاً به ادب پایداری هستیم.و  یورود مفاهیمی تازه به فرهنگ ایران

در راستای  ،های تازهود و ظهور اندیشهنوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی، عرصة ور

این  دستاوردخواهی و ستیزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی شد. آزادی

مفهوم  شدنحقوق فردی و ملّی خویش و برجسته لةئبا مس ن دو ملّتشدن ایآشناتغییرات،

صر و و ادبیات معاصر م که در ادبیات مشروطه و شعر بهار خیزش علیه استبداد بود و قانون

 .یابدتجلّی برجسته می ،شعر امل دنقل

جایگاهی برجسته در ادبیات پایداری دارند و  ،یك، هرالشعرای بهار و امل دنقلملك -

مراه با زبان روزمره و صراحت ه ،در اولی ،گفتمان متفاوتی که غالباً خاصیت خطابی داشت

 ها نمود یافت.نی از گنجینهنمایی و فراخوابا متناقض ،بود و در دومی

یژه وا تغییرات اوضاع زندگانی او و بب ،کیفیت حضور مضامین پایداری در شعر بهار -

تر شاعری شبهار در دورۀ حضور در مشهد، بیدارد. مناسبات قدرت، تغییرات متقارن 

مدح  از قبیل وصف معشوق و طبیعت و ،کالسیك بود که به مضامین متداول شعر کالسیك

ر د ؛ ویژگی مشابهی که دنقل نیز در اولین دفاتر شعریش پیش گرفت.پرداختنقبت میو م

گرفتن در متن حوادث انقالب مشروطه، مضامین با حضور در تهران و قرار ،، بهاردورۀ دوم

آمدن کار، با رویتجربة همسویی که دنقل ؛انتقادی تند را وجهة سرایش خود ساخت
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 سوم در دورۀ ز مرحلة ذاتی به سوی جامعه حرکت کرد.عبدالناصر و شكست سیاسی وی، ا

های پند ،سرایی و از سوی دیگرحبسیه ،که عصر پهلوی اول است، از یك سو شعر بهار

گویی به دورۀ نخست خویش  ،یابد و در دورۀ چهارماخالقی و حكمی در شعرش فزونی می

 ؛است در این مرحله ،با بهار گیرد. زبان متفاوت دنقلمی گردد و به نشان پیری، آرامبازمی

های وی و تحت تأثیر مناسبات قدرت، زبان آمدن انورسادات و سرکوبکارکه با رویجایی

 هیچ گاه آرام نگرفت. ،وی از قبل تندتر شد و تا پایان عمر کوتاه وی
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