
 
 
  
 

 نشریّۀ ادبیّات تطبیقی
 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1396زمستان و پاییز ، 17، شمارۀ   9سال 

 خوانش تطبیقی پدیدۀ  نگ در شعر شوقی و بهار
 پژوهشی( -)علمی

 12صابره سیاوشی

 چکیده
هار و شاعر برجستۀ معاصر پارسی و عربی، ب تحلیلیِ شعر دو-مقاله قصد دارد با مطالعۀ توصیفیاین 

عکاس پدیدۀ به سنجش و بررسی چگونگی ان ،و با استناد به مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی شوقی

لفیقی ت ،عنوان یک آسیب اجتماعی در شعر این دو شاعر بپردازد. چارچوب نظری بحثبه ،«جنگ»

ه ای از دو شاعر مورد مطالعنامهز سؤاالت اصلی، تبیین اهمیت موضوع، پیشینۀ پژوهش و شناختا

ی، های سیاسها و تفاوتبه دریافت تازه ای از شباهت ،است. هدف نیز آن است که جستار حاضر

د. برخی یاباجتماعی و فرهنگی دو کشور ایران و مصر در عصر مشروطۀ ایرانی و نهضت عربی دست

؛ در شعر هر دو شاعر وجود دارد ،توصیه به خودداری از جنگ افروزی که دهدتایج نشان مین

، نژاد و ثیر محیط، فرهنگتأتحت ،میزان فراوانیبه ،چگونگی بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر دو شاعر

 .یکسان هستند ی تقریباًموارد ،پیامدهای جنگ از دیدگاه دو شاعر؛ جغرافیای آنهاست

  نگ، شعرمعاصر فارسی و عربی، ادبیات تطبیقی،  شوقی، بهار.: کلیدسهاس واژه
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 مقدمب -1

 ،دهد. وقوع جنگمی یافته را نشاننوعی نزاع است که برخورد میان دو گروه سازمان ،جنگ

دولتی بههای شها یا سازمانمستلزم شرایط تکامل تاریخی معین و بویژه وابسته به وجود دولت

های مختلف، ها و مکانها در جوامع گوناگون و در زمان( اهداف جنگ31: 1368یر،. )میاست

 متفاوت است. 

 بیان مسئلب-1-1

جامعه شناختی، پژوهش حاضر  عنوان یک پدیدۀبه ،ها و مختصات جنگبا توجه به ویژگی

و با تکیه بر  2و احمدشوقی 1دنبال آن است که از رهگذر جستار در شعرملک الشعرای بهاربه

 به سؤاالت زیر پیرامون جنگ  پاسخ گوید: 3،مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی

اجتماعی حاکم بر دو جامعۀ ایران و مصر در روزگار بهار و شوقی، چه  ـ شرایط سیاسی .1

 است؟داشته« جنگ»آنها نسبت به پدیدۀ  تأثیری بر دیدگاه

ت و صورت مستقیم اسبه ،جلوگیری از جنگدعوت این دو شاعر به  ،.از نظر بافت کالمی2

 یا بیشتر جنبۀ تلویحی و غیرمستقیم دارد؟

ط نژاد، فرهنگ و محی ثیر، تا چه حد تحت تأبازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار-3

  جغرافیایی دو شاعر است؟

 پیشینة تحقیق-1-2

سی و دو شاعر معاصر فارعنوان ، بهشعر شوقی و بهارطبیقی پدیدۀ جنگ در در زمینۀ بررسی ت

 های مشابه عبارتند از: است. پژوهشتاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته ،عربی

در دومین  ،(1392از فاطمه مدرسی و زهرا نوری )« پورسیمای جنگ در شعر قیصر امین»الۀ مق -

رامون پیهای قیصر امین پور پدیدۀ جنگ و دیدگاه  ،همایش ادبیات مقاومت پارسی که در آن

 مورد بررسی قرارگرفته است. ،آن

ور و پعربی)بررسی تطبیقی شعر قیصر امینکودک و جنگ در شعر معاصر فارسی و »مقالۀ -

مجموعه مقاالت هفتمین همایش  (، در1391از علی سلیمی و حسین عابدی )« سمیح القاسم(
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ان ایرانی و زندگی کودکالمللی انجمن ترویج زبان فارسی نیز به مقایسۀ  تاثیر جنگ بر بین

 پور و سمیح القاسم می پردازد. ، با تکیه بر اشعار امینفلسطینی

ابش بررسی تطبیقی بازتاب جنگ در اشعار قنبرعلی ت» ، با عنوانزادهنامۀ عبدالغفور شهیدپایان -

       نی و افغانی مورد سنجش         پیامدهای جنگ را در شعر این دو شاعر ایرا ،«و حمیرا روحی

 است.قرارداده

با تکیه  که (،1386) دکتر ابوالحسن امین مقدسی «ادبیات تطبیقی»کتاب از حدود سه صفحه   -

، به پدیده ستاوتوسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده لیف شدهبر مقارنۀ شوقی و بهار تأ

اوت بسیار کلی و گذراست.  تف ،بودنرغم راهگشا و مفیداست که علیاختصاص یافتهجنگ 

ر د است که نگاه احمد شوقی به پدیدۀ جنگ ، در اینهای یادشدهمقالۀ موجود با دیگر پژوهش

و از دهد میقرارتفصیل مورد نقد و کنکاش  پایۀ  بهار در ادبیات فارسی، بهادبیات عربی را هم

 آید.میشماراین جهت،  نو وتازه به

 تحقیقضرورت و اهمیت -1-3

های نظری و علّی پدیدۀ جنگ اهمیت موضوع این جستار  از آن جهت است که در آن، جنبه

ایران  -عنوان یک آسیب اجتماعی در شعر دو شاعر صاحب سبک دو  ادبیات پربار جهان به

  .گیردمیمندان قرارنتایج حاصله در اختیار عالقهمورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و  -ومصر

 بحث -2

 «ی گیردمبین دو یا چند اجتماع مستقل صورت ستیزۀ خشن منظمی که » عنوان، بهتردید جنگبی

هاست. جنگ در  ادبیات جهان  و فرهنگ لغت همۀ ملت هاهیکی از منفورترین واژ ،(449: 1366)بیرو،

و در   شدد متول« هابیل و قابیل»در ماجرای  ،شوم اجتماعی است که از آغاز خلقت انسان  یک پدیدۀ

 است. با ظهور عصر جدید و ی گوناگون  تا عصر ما نمود یافتههاها و شکلطول اعصار، با انگیزه

ن همزما ،ر و انتقال. این دوران تغییجنگ ها نیز تغییر یافت ماهیت  ،های علمی و تکنولوژیک بشرپیشرفت

ند و ایران نیز انانیان در نبرد دائمیثمانی با یوترکان ع ،در مصر  است.با عصر زندگی شوقی و بهار بوده

، درگیر جنگ جهانی  است طرفی نیز نموده استاعالم بی عنوان یک کشور ضعیف و ناتوان که اتفاقاًبه

از آنجا که  است.گیر، تبدیل شدهکه کوچک ترین سهمی در آن ندارد و تنها به جوالنگاه نیروهای در

های ها در کشورسازمان ها، طبقات وبررسی آثار جنگ بر رفتار افراد و گروه ،شناسی جنگجامعه»
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مضامین عمدۀ اندیشۀ دو  ،(11: 1391مهر،)شایان «در حین جنگ و پس از خاتمۀ آن استزده، جنگ

 به موارد ذیل تقسیم کرد:شناسانه با نگاهی جامعه توانشاعر در باب جنگ را می

 هاس  نگبرشمردن ریشب-2-1

 طلبی ومثل قدرت ،روانی -های جنگ را گاهی در عوامل سیاسیعلل و ریشه ،شناسانجامعه

کنار رد ،خوردن توازن قوا در یک کشورهمهای امپریالیستی و بهدانند. رقابتاعمال قدرت می

البته برخی ای در این راستا ایفا کند. دهکننتواند نقش تعیینعلل زیستی و تنازع بقا نیز می

هستند  هات اصلی تمام جنگعلّ ،بر این پندارند که عوامل اقتصادی ،های بسیار مهمتئوری

عوامل  (43: 1355)بوتول: ند.اهای ظاهری جنگو تمام علل دیگر، علل کاذب و یا انگیزه

ها و عدم تنهادن اصل تساوی حقوق ملّزیرپا، اقتصادی، عدم احترام به حق مالکیت ملل

های هشدن آتش جنگ در سدشورها  نیز عوامل اصلی برافروختهحقوق دیگر کآشنایی ملل با 

ار هایی که در روزگبرای جنگ را شناسانه و اخالقیهایی جامعهتاست. بهار نیز علّاخیر بوده

ضیه بعد اخالقی ق ،از نگاه اودهد نشان می که شماردیاتش بر سرزمین ایران گذشته برمیح

 پررنگ تر است:

ــیون      خون می  ــیاسـ چکد ز کلک سـ

تی        ی گ ــاد ســــرزده در   جور و فســ

لنــگ       پ ــه         خوی ز قومی  هر گوشــ

 خــواررخ و آدمگــرگــان آدمــی  

مکــد ز     ین  خوی ا تیــک            آن  ل پ ره 

نج                   گ هر  بر  بر ز یره  خ ــه  نکــه ب وآ

ــی امیــد        ــه بسـ ــه دل گرفت هریــک ب

قوم            ین  ــه آرزوی ا تی ب ع ــا  هرســ

                      

 اآلراپـــد ز رأی ذویتـــجـــان مـــی 

ــلح و ــده از دنیــا  صـ ــداد گم شــ  ســ

ــاده   ــت ــم ف ــگ   دره ــن ــل ــد پ ــاان  آســـ

 خـــادل و آهـــندیـــوان آهـــنـــیـــن

ــاســــا    ــه ره ی ــد ب ــن جــان آن کــن  ای

ــه   ــســـــت ــران نشـ ــی ــا م ــد چــو اژده  ان

ــودا        ــی سـ ته بسـ ــر نهف به سـ یک   هر

 صــد جوی خون روان شــود از صــحرا 

 ( 270 :1ج  دیوان،)                             

ات ها و اختالفگیریرشدن آتش جنگ در کشورها، دورشعلههای علّتترین یکی از عمده

مشخصۀ این نوع از جنگ، »(، war morpholog ) شناسی جنگاز نظر ریخت داخلی است.
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ی )ادیب« بودن، و تخریب روحیۀ ملی و معنوی افراد جامعه است.تلفات سنگین، طوالنی

باعث ضعف نیروی کشور در سطح کالن  ،های داخلیکشمکش و (  جنگ39و38: 1385سده،

ه از ضعف استفاددهد که با سوءِاین فرصت را می ،طلب و بدطینتهای فرصتو به قدرتشود می

  ،بهار با علم به این موضوع  داخلی، از عرصۀ خارجی بر آن سرزمین بتازند و آن را نابود کنند.

 است:شعر زیر به پند و اندرز پرداخته در

 کمین بود زنهــارچون عــدو در 

ند       ــکن بال هم شـ که   دو کبوتر 

                

 دست از شنعت رفیق بدار 

 لقمۀ گربه را درست کنند

 ( 530 : 2ج  دیوان،)                   

رار آنها نسبت به اسنبودن آگاهافروزی گروهی از افراد را علت جنگ ،او در جایی دیگر

ت، رانی استوار اسهایی که برپایۀ خوردن و شهوتتمدنمهر و محبت می داند. او معتقد است 

های جنگ افروزی، کار انسان ،دنبال برقراری صلح و آرامش باشد. پس از نظر اوتواند بهنمی

 ست:خوفرهنگ و درندهبی

ــونــد آگــه    ز راز  مهر و محبــت اگر شـ

    ست    پاتمدنی که اساسش ز حلق و جلق به

ــام    ــارزان جــهــان تــیــغ درنــی  کــنــنــدمــب

 سان مردمش دوا کنند؟به صلح و سلم چه

 ( 676 : 1ج  دیوان،)                               

ادیبی ) «احساس ملل از احساس تحقیر نسبت به یکدیگر است.» ،هایکی از علل عمدۀ جنگ

ار داند و به پروردگشوقی تعصب نژادی را ریشۀ جنگ جهانی اول می ،( در همین راستا26: 1385سده،

 ادعای خدایی می کند و از مُلک تو جز اندکی را به تو نمی دهد.، پادشاه آلمان، ویلهلم دوم گوید:می

فمــا               ــاً،  یب ط خ یوٌم  ل غ ــام    قــد ق

                     

طاکَ   یل     أَع کِکَ إِال القل  من مُلْ

     (225: 4ج دیوان)                           

 وداند میجا را نادانی و جهل صاحبان آن ریشۀ این احساس نادرست و تعصب بی شاعر،

 بیند:ای بس دراز میهای نادان را دارای پیشینهجنایت جهل، در حق انسان

ــِه   ــجــهــلِ عــلــی أهــل ــۀُ ال ــای  جــِن

                      

یل           لدل هُل بئَس ا مٌۀ ، و الج  قدی

     (226همان:)                                  
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 دائمی بودن  نگ-2-2
و تا ست اوجود داشتهحقیقتی تلخ و دردناک در حیات بشر است که از ابتدای تاریخ  ،جنگ

ن همزاد هبوط انسان بر زمی ،تاریخ آن، تاریخ حیات بشر و پیدایش آن» بود.همیشه نیز خواهد

ایمان دارد؛ آنگاه که در بحبوحۀ  قدمت و تداوم هماره بهار به این( 7: 1385)ادیبی سده، «است.

 شد و های سیاست فراهم میو ژاپن، موجبات جنگ دوم جهانی در پشت پردهجنگ چین 

 هدف خود را استعمار ،و در باطنگفتند میظاهر سخن از ترک سالح به ،های زورمند عالمدولت

گ در بودن جنبه همیشگی ،«خیال خام» مای به نادر قصیدهبهار  ،بودندهای ضعیف قراردادهملت

رده و ادعای ایجاد صلح میان کشورها را تنها یک ژست سیاسی از سوی میان جوامع اشاره ک

 :استکردهکشورهای استعماری تلقی

  کســانی که شــور به ترک ســالح عام کنند

 رفتست که جنگ از جهان نخواهدا مسلم

ــان              ــه مــدعی مون ن برای  بر کــه  م  گمــان 

           

 خدنگ غمزۀ خونریز را چه نام کنند؟ 

 وهم گروهی خیال خام کنند    ز روی 

 دادن ژاپون و چین قیام کنندبه صـــلح

 ( 67 : 1ج  ، دیوان)                              

بشر نمی تواند این بالی »که می دانند  مردم عوام نیز از این حقیقت آگاهند و ،از نظر شاعر

      سخت  ،زندگی برای گروهی ،داشتنی را از زندگی خود دورنماید و بدون جنگدوست

 خورند :فریب این ادعاهای دروغین را نمی  ( پس7)همان :« شدکننده و یکنواخت خواهدکسل

عو   تمــدیــده       ذ ن مردم ســـ گر  ــّه ا لل ــا  ب

              

 فریب خورده بر این معنی احترام کنند   

 ( 676 : 1ج ، دیوان)                        

تغییر و تکامل جامعۀ بشری روی      نوعی پویش اجتماعی است که در جریان  ،جنگ

عۀ بشری که موضوع مورد بحث     می جامتوجه به تغییرات دائ رو و بادهد؛ از همینمی

( 123: 1368)می یر، بودن این پدیده را توجیه کرد.شناسی کالن است، می توان دائمیجامعه

 داند و معتقد استا میهآدمی را علت اصلی جنگ افروزی ،«انسان و جنگ » بهار در قصیدۀ 

نابودی همیشگی جنگ فراهم شود،  در جهت ،که اگر روزی اسباب مادی و معنوی جهان

مردم همگی برای  ،شود. از نظر بهاربود که مانع نابودی جنگ میاین خود آدمی خواهد
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یک »، پدیدۀ جنگد. انهمواره آمادۀ جنگیدن ،همین خاطر اند و بهاز مادر متولد شده ،جنگیدن

 خودی نیستهامری تصادفی و خودب ،آن است که جنگ ،یعنی نیت دارد. مفهوم این عنصر عنصر ذهنی است؛

ها انسانکه  تا آنگاه، از همین رو و (33: 1385)ادیبی سده،  « ت گروهی استبلکه یک تصمیم و نیّ

 اند، جنگ نیز در صحنۀ این جهان پابرجا خواهدماند:زنده

ــت، لیک  ــوید جهان دس  آدمی بش

ماده        ندر آ به جنگ ا ند که مردم   ا

ـه در          رود  ـتـی ب ـی ـه ز گ ـنـگ آنـگ  ج

                  

 همی تــا بود جنــگ جویــد همی 

 انــدز مــادر همــه جنــگ را زاده 

 نــه نــر کــه نــه مــاده بــرجــای مــانــد، 

 (274-272: 2ج  ، دیوان)                         

تانی داس  جنگ را میان آدمیان امری دائمی و همیشگی می داند.  او در جای دیگر و در تأیید این مطلب،

پس از دعوایی  ،تدو دوس، در این داستان؛ با و تأمل برانگیز استبسیار زی ،کندکه بهار در  این مضمون  نقل می

با هم   ود دوبارهبپرسد: شما که قرارگرایند. شخص سومی از آنها میبار دیگر به آشتی و دوستی می  سخت،

درخور اندیشه  بسیار جالب و ،هم تاختید؟ پاسخی که این فرد می شنوده گونه بچرا آن ،چنین دوست شویداین

 تاای لهبلکه فاص آشتی دائمی نیست  ،گوید: این خوشی و شادمانی مایخندد و ممی ،دو  است؛ یکی از آن

 جنگی دیگر است:

ــخــت       ــازرد سـ ــتی را بی  یکی دوسـ

ــ    ــدن دار امی و گیرو   پس از رنج و ب

چه بود        یکی کارت  گفتش ای مرد 

برداشـــتی                 ــت  چرا زآشـــتی دســ

ــت این     ــتی نیسـ  بخندید و گفت آشـ

 

 

 

 ش برد سختاپس آنگه سوی قاضی

ــ یار   چو روز نخسـ ــت  بدو گشـ  تش 

ــتی گیرو  دارت چه بود در این دوسـ

ــتی    ــایسـ ــتی     اچو ب ــاز کرد آشـ  ت ب

 ســـت اینا که جنگ دگر را میانجی

 (332 : 2ج ، دیوان)                          

 اره وجود داشته و خواهدداشت.وهم ،شوقی نیز معتقد است که جنگ میان حق و باطل 

 تا روز قیامت خون خواهدچکید:، با باطلهای ناشی از نبرد حقیقت او معتقد است از زخم

ــا     ــه ــراحِ ل ــج ــلُّ ال ــامٌ  ٱک ــئ ــت  ل

       إال  جــــراحَ الــــحــــقِّ فــــی                 

 

 

ــایـــ     ۀمـــن عـــزاءٍ أو نِســــ

ــه   ــدِّرای ــۀِ و ال ــاف ــحَصــ ــرِال  عصــ
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ــی    ــۀً إلـ ــیـ ــلُّ دامـ ــظـ  ســــــتـ

 

ــ     لخصــــومــۀ و الشــــکــای  ۀیومِ ا

 (371: 1ج، دیوان)                        

 توصیب بب خوددارس از  نگ-2-3
ضرورت جنگ یا خودداری از آن و ابقای صلح، از موضوعاتی است که از دیرباز 

را برای تکامل  جنگ ،ایاست: دستهدو دستۀ متمایز تقسیم کرده را بهنویسندگان و متفکرین 

ای هم به عکس، صلح را کمال مطلوب و دسته طبیعی تمدن نوع بشر سودمند می پندارند

  (16: 1318پردازند. )نخجوان،عنوان امری قبیح میت پنداشته، به خودداری از جنگ بهسیاس

دارد که به هر سرزمینی پا نهد، شومی و نامبارکی ای هولناک غول جنگ، سایه ،از نظر ایشان

بارها  ،عنوان کسی که در طول زندگی خودبهار با ایمان به این قضیه و به آورد.را با خود می

در آخرین روزهای زندگی های داخلی و خارجی سرزمینش را چشیده، طعم تلخ جنگ

با  ،«جغد جنگ»جنگ، در قصیدۀ باری از خاطرات و تجربیات ناگوار ناشی از با کوله ،خود

آرزوی رسیدن به آرامش و صلح، همگان را از برافروختن آتش جنگ برحذر داشته و معتقد 

 شیطان است: ،هااست که فرماندۀ  همۀ جنگ

نگ      نگ و ج حذر ز ج  بارگی   اال

        

ــت مقتــدای او    کــه آهریمن اســ

 ( 797 : 1ج دیوان،)                        

د و دانمی و بدبختی است، راهنمای جنگ میدیگر، کالغ را که نماد شواو در جای 

ایی را هروند. او سرنوشت انسانراهه میرو کالغ باشند، به کجمعتقد است که آنان که دنباله

و معتقد است که باید عطای این  داندکه در پی جنگ افروزی باشند، خواری و زبونی می

 تند:تر هستر و نامیموندکه هر دو از هم پلیش بخشید چراۀ شوم اجتماعی را به لقایپدید

 بود یقین کــه زی خراب ره برد        

ــتن هوان و خواری افکند  به  خویشـ

لقــاش را           هم و  خوا ن  عطــاش را 

لیــد چون عطــای وی        پ  لقــای او 

               

 کســـی که شـــد غراب رهنمای او 

ــی که در دل افکند هوای او     کسـ

ــوم  تر لقــاش از عطــای اوکــه شـ

لقــای او       چون  کریــه   عطــای او 

 ( 798 : 1ج ، دیوان)                      
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است که آدمیان  حدی از بلوغ رسیده افکار عمومی جهان به ،او معتقد است که اکنون 

ی سر ببرند و جهان را به سو«  یکبوتر سپید آشت»را در پای « جغد شوم جنگ» بتوانند

 آرامش و صلح جاودان رهنمون شوند:

ک    هی  تی       ز پیــد آشــــ تر ســــ  بو

ــید وقت آنکه جغد جنگ را       رسـ

                           

جان      ــرود   فزای اوکه دل برد سـ

پای او        به پیش  ــر  ند سـ  جدا کن

 ( 299 : 1ج ، دیوان)                    

ماندن کشور خود از ل، شاعر مصری که از درامانآتش جنگ جهانی اوّ ورشدنشعلهبا 

 واهدخصلیب سرخ می از ،آمیزلحنی مسالمت با ،خوشحال است ،های احتمالی جنگآسیب

 ،شدن تحمل رنج جنگترهای جنگ، برای آسانبا پراکندن مهربانی و دوستی در میدان که

 وردر دل آتش شعله ،همچون ابراهیم که خواهدیبه یاری آدمیان برخیزد. او از این نهاد  م

از دست  ،کند که این سازماندعا می ،را خاموش کند. شوقی رود و آنافروزان فروجنگ

 کردن صلح جهانی هستند، نجات یابد:دنبال نابودکسانی که به

 ســر یا صــلیبَ الرِّفقِ فی ســاح الوغی،

سیاً،    وادخُلْ علی الموتِ الصفوفَ مُوا

ــارِه،        ــبــابَ بن وإذا الوطیسُ رمی الشـ

َیدٍ،         عارِک من  یاحرَم الم متَت  ــِل  وسـ

                              

ــا             ــان حن حمــًۀ و یهــا ر ل ع ـُْر   واْنشـــ

ــا   ــِه ا ِنســـــان ــی آالم ــل ــِنْ ع  و أَع

ــا                 یران ن ل هُم ا ی ل لیــل إ خ ل  خُضت کــا

لعــا     لمِ ا ــ ــا    ل هــَدَمــَتت لِسـ ــان  مینَ کِی

 ( 366و  365: 1ج ، دیوان)            

 ه درآن است ک ،کسی است که از آزاررسانیدن به دیگری بترسد و ترسو ،شجاعترجمه:  

 باک است.پا کردن شر، بیافروزی و بهجنگ

ل، احمد شوقی که از برافروزندگان آتش جنگ، های اوج جنگ جهانی اوّدر سال

، با سرزنش این افراد، آنها را سرکشانی «الهالل والصلیب األَحمران»دلخور است، در قصیدۀ 

رای نگند و بجداند که بر مرکب نادانی و کوری سوارند. اینان برای کشورگشایی میمی

و نند کمیها رایتیم که زنآنها همان کسانی هستندند. احق سیادت بر مردم قائل ،خودشان

فراد به این ا ،آلودبا بیانی عتاب  ،نشانند. شاعر مصریکودکان را به عزای پدران خود می



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     116  

ر د جز زخمی کههشود، بمیدست فراموشی سپردهیا بهیابد میگوید: هر زخمی بهبود می

ت و تا روز قیام ،شود. از چنین زخمیبر پیکر حقیقت وارد می ،روزگار برتری علم و عقل

اره ومچکید و های حقوق خود برخیزند، خون خواهیدتا آن هنگام که صاحبان حق به استیف

 بود:تازه خواهد

ــونَ     ــاغـ ــبـ ــا الـ ــُّهـ ــا أَیـ  یـ

ــو  ــث ــاع ــب ــّاً ن أل ــحــربَ حــب  ال

ــوری                      ــی ال ــل ــونَ ع ــدَّع ــم  أل

ــمــِونَ   ــمــُوت ــکــِلــونَ، ال ــمــُث  أل

ــامٌ   ــئ ــْت ــهــا ال ــجــِراح ل  کــلُّ ال

 إِلـــ ا جـــراحَ الـــحـــقِّ فـــی  

ــتـــظـــلُّ دامـــیـــۀً إِلـــی                  ســـ

 

ــۀ       ــۀِ و العَمــای  رکــابَ الجهــال

ــهت    ــوالی ــی ال ــوســـــُّع ف ــت ــل  ل

ــه          ــای لوصــ ــامــَِۀ وا قی ل  حق  ا

 بـــالنـــهـــایـــه الـــهـــادِمـــونَ

ــه   ــزاءٍ أَونِســــــایـ ــن عـ  مـ

ل     فۀِ وا ــا ــرِ الحَصــ یه دّعصـ  را

مۀ   ــو یه    یومِ الخصـ کا ــ  و الشـ

 ( 371و  370 : 1ج  ، دیوان)

 تاثیر فرهنگ، نژاد و محیط  غرافیایی در بازتاب پدیدۀ  نگ در شعر دو شاعر -2-4

عر شوقی تر و گویاتر از شییجز ،در شعر بهار ات وابسته به آنتوصیف بازتاب پدیدۀ جنگ و

د. پردازیم این قدرت بزرگتوان نظامی تشریح ه، ب«پیام به انگلستان »  ۀقصیداو در است.

و نیز نوع اژگان مورد استفادۀ او، وزن شعر ، وبهار از سوینوع توصیف امکانات رزمی 

ان، ثیر زبو نیز تددر بیان زوایای مختلف امور  ینشان از دقت وهای شاعر، تصویرسازی

 فرهنگ و جغرافیای شاعر در نوع نگاه او دارد.

   پتودرکوه موتور بینی و طیــاره و کوه

  بر بینی زده صــف اندر صــفجوشــن ناو

ــان، تیزتر از مرغ هوامرغ بمــب    افکنشــ

                             

سپه بینی و ترتیب نزال       شت  شت در د  د

مب  بال     مرغ ب ندر  بال ا  افکن بینی زده 

بال    بالن  ناو  ماهی  ــتر از  ــان بیشـ  برشــ

 ( 727 : 1ج دیوان،)                                

 آخرینآفرینی شاعر در آن به اوج رسیده،نر استعارههکه  بهار« جغد جنگ» قصیدۀ

ه تقلید از منوچهری و در وزنی نامتعارف در شعر فارسی این قصیده را ب ،وی .ستاوسرودۀ 

به نفرین جنگ پرداخته و خواستار  ،این قصیدهدر او  (106: 1383است. )خطیبی،سروده
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ه ب ،توصیف بمب اتمدر  ،است. بهاردر همۀ جهان شدهتوقف آن، نه تنها در ایران بلکه 

اتم  گوید: بمبپردازد و میمی ،سرنوشت کشور ژاپن که مورد هجوم اتمی آمریکا واقع شد

ی ایچ موجود زنده. هبردمیگیاهان و جانوران آن را از بین  ،اگر در سرزمینی فرود بیاید

های خجایگزین سی ،هاشود و سقف خانهمیپیکر آدمیان همانند مرغ، کباب  ،ماندبرجای نمی

هنگ، دهندۀ فرخوبی انعکاسبه ،نوع بیان بهاردقت در تصاویر، واژگان، و شود. کباب می

  نژاد و جغرافیای پارسی است:
ــر    ــه جــای ب ــور ب ــان ــچ ج ــد ای ــان ــم  ن

مب از      ندرون یکی دو ب  آن به ژاپن ا

ــدر و دهــان          تو گفتی آنکــه دوزخ ان

ــر     ید سـ ــ به دم فروکشـ ــپس  ــربه سـ  سـ
ــه     ــد آدمــی ب ــزن       شــ ــاب ــان مــرغ ب               ســ

 

ــرای او     کاخ و کوخ و مردم و سـ  نه 

بنــای او        گون  ــاژ ــت ب ــاد و گشــ  فت

ــرون زد اژدهــای او   گشــــاد و دم ب

 زخلق و وحش و طیر و چــارپــای او

 فــرســــپ خــانــه گشــــت گــردنــای او 

               (        798 : 1ج دیوان،)                          

 شیوۀ»کوب معتقد است که بهار در سرودن این قصیده، قدرت قریحه نشان داده و زرین  

 (506: 1375)زرین کوب،.« استتتبع و احیا کرده ،منوچهری را با قدرت

ح نبرد شردر  را های کارزار، حجم نسبتاً باالیی از اشعار سیاسی شوقیتوصیف صحنه

اقد گاهی سطحی، گذرا و ف ،است. این توصیفاتبه خود اختصاص داده ،هاعثمانیان و یونانی

دلچسبی  شود که برای امر محسوس و نه چندانقدر قوی میر خیال است و گاهی آنصو

ا ذکر ب گیرند. اومیانگیز در کنار هم قرارالعاده زیبا و خیالمانند جنگ، تصاویری  فوق

شتاب به  با ،و به وسیلۀ آنناوگانی را که عثمانیان از بعضی بنادر آورده  طرفین محسوس،

 ست:ااند، به غازهای سپید شناور در آب تشبیه کردهسمت تنگه بسفور حرکت کرده

 و کـم فـتـحـوا الـثـغـوَر بـالتـواِن           

ــفــورِ طــاروا فــی ثــوانِ،   ولــلــبســ

          

طول    ــاألُســـ نی    و ب موا من   جــاؤوا 

ــا        ــن ــی ــم ــائ ــع ــاأَلوَزَّ ال ــاًل ب ــأَه  ف

 ( 208 : 1ج دیوان،)                   
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یرد. گز رنگ و بوی شعر جاهلی به خود میشاعر عرب، گاهی نیدر شعر جنگ  پدیدۀ بازتاب

وزن شعر نیز شباهت زیادی به اوزان شعر جاهلی دارد. از همین روی است که شوقی  موسیقی و 

هیچ واژه یا لفظ » دربارۀ تسلط احمد شوقی بر موسیقی و عروض عربی می گوید: ،ضیف

 «های صوتی احاطۀ کامل دارد.وجود ندارد؛ او بر همۀ قالب ،موسیقایی که شوقی آن را نشناسد

 میانۀ میدان گویی درای است کهگونهبه ،شوقیبرخی توصیفات ( 35: 1975)شوقی ضیف،

 و نیز محیط و است و با واژگان، تصاویر و اصطالحات خاص آن دورههای جاهلی ایستادهجنگ

 درحال تشریح کارزار است: فرهنگ عربی

نبٍ            جا کل  نداَء الجیش من  کَأّن 

 عیون الجیش، من کلّ مذهبٍ                کأَن  

کأَن  الرّدی قِریً،          نارٌ،   کأَنّ الوغی 

کأَن  بنی الوغی        نارٌ،   کأَنّ الوغی 

                                   

تتــذأبُّ        جی  فی الــد ــاحٍ   دویُّ ری

هل، جنّ    ــ یه جُوَّبُ  منَ السـ  جُوَّلٌ ف

ــأْدِبُ    ــِمَ ی ــات ــارح ــن ــأَنّ وراء ال  ک

ــ   ه فی ملمس النــار مــأْرَبُفَراشٌ، ل

 (173و 172 : 1ج دیوان،)             

 تغییر معناس  نگ بب عنوان یک امر مطلوب-2-5

گاه  ،مفهوم این پدیدهامّا  آیدمیشمارمفهومی ناگوار و منفی به« جنگ » ،در فرهنگ ملل گوناگون

ند کشناسانه ای می شود که بر اساس گرایش ها و  نوع نگاه افراد، تغییر می دچار تحوالت ریخت

با منافع شاعر و یا کشور او همسو باشد، در  اگر جنگ  ،عنوان نمونه(؛ به33: 1389)کاپلو و ونسن،

هار بر ب کند؛هر دو شاعر صدق می . این موضوع دربارۀشودتبدیل به یک مفهوم مثبت می اوشعر 

     های شدید د است که اگرچه دولت ایران در عهد نادرشاه، درگیر جنگ و درگیریاین اعتقا

همراه بوده، برای این  اره با پیروزی ایرانوچون هم، هاهمین جنگ ها و کشورگشاییاست، بوده

 است:و منبع آسایش و نظم و امنیت بودهسرزمین منشأ خیر و برکت 
شاه  ک لی   گرچه بد دولت ایران به گه نادر

یش     ــا یران را آســ ــد ا بزم از آن رزم ب  و 

 همه تیغ و همه تیر و همه رزم و همه جنگ 

 هم ازآن جنگ بد ایران را آرایش و هنگ
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  هر کجــا یکره یکران ملــک پــای نهــاد          

     

سر از هفت اورنگ      شت  سر فخر برافرا  از 

 ( 219: 1ج  دیوان،)                                  

آید. او همواره و در همۀ میشماریکی از حامیان سرسخت امپراطوری عثمانی به ،احمد شوقی

انبداری دانست. این جایشان را برترین خلفای اسالمی میکرد و از ترکان اسالمی دفاع می ،شرایط

های فراوان و سیاست های نادرست فراوان که دارای ضعف در اواخر حکومت عثمانیان ،و تعصب

دعوت به تشکیل یک خالفت عربی به جای خالفت »که است این درحالی  ادامه داشت.بودند نیز 

عثمانی  و نیز جدایی کشورهای عربی از سلطنت عثمانی با هدف تشکیل یک دولت مستقل 

: 1959)حسن فهمی، «گرفت.ازسوی افرادی چون کواکبی و نجیب عزوزی  شدت می ،عربی

گناه » داند و معتقد است:قی در مدح را گناه بزرگ او میاین شیوۀ شو ،( عبدالعزیز المقالح41

عدم آفرینش تجارب شعری پخته و اصیل در زمینۀمدح نیست بلکه گناه اصلی او،  ،بزرگ شوقی

 ؛      (25: 1984)المقالح، «برای پیراستن خود مضمون مدح است سرایی و تالشاعتیاد به مدیحه

که آن  «ربصدی الح»ان ترکیه و یونان، شاعر در قصیده های میدر سلسله جنگ ،عنوان نمونهبه

است، با ایجاد یک زاویۀ دید مثبت نسبت به ثانی سروده ۀ حکومت سلطان عبدالحمیدرا در دور

جنگ، شمشیر این سلطان را باعث برتری و پیروزی دین اسالم و نشان پادشاهی در میان مردمان 

نگاه به جنگ، به خاطر جانبداری از سلطان عثمانی  داند. تفاوتکردن سرکشان میو وسیلۀ ادب

 کامالً واضح است:

سیفِک یعلوالحقُّ، والحقُّ أَغلَبُ   و ما   ب

ــۀُ المُلــکِ فی الوری       ــیفُ إِال آی  السـ

ــأَ ــه    دّف ــإِن ــاۀَ: ف ــُّغ ــط ــومَ ال ــق ــه ال  بت ب

 

ــْرِبُ        ــَّانَ تَضــ ــّهِ أَی لل ینُ ا ــَرُ د یُنصــ  و

ــ بَ     ــل ــغ ــت ــذی ی ــل ــرُ إِال ل  و ال األَم

 الــمــربــی لــلــطــغــاۀِ الــمــؤدَّبُلــنــعــتمَ 

 ( 151 : 1ج دیوان،)                             

تاید سحمله به ارمنستان و یونان از سوی ترکان عثمانی و تهدید سرزمین ایشان را می ،او در ادامه

 کند که قابل انکار نیست:و شمشیر عثمانیان را به صبح صادقی تشبیه می
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ــُۀ           ــاِن محلول العُرَی        و مملکــُۀ الیون

ــا                نَه ــا کی ین  ن م مؤ ل یرَا م  هــددَت أ

                       

 رجاؤک یعطیها، و خوفُک یســلب 

ــبح الیُتکـذ بُ     ــتطَعَ مثـلِ الصـ  بـأَسـ

 ( 152 : 1ج دیوان،)                        

نان در نظر شوقی، مقبول و چهای پادشاهان عثمانی و بویژه عبدالحمید دوم، آنجنگ

بودن و شومی جنگ را فراموش و با افتخار، پادشاه عثمانی را به نامیمون نیکوست که شاعر اصل

ست. این از اسکندر نیز نامورتر ا ،کند و حتی بر این باور است که فتوحات اواسکندر تشبیه می

؛ انگار دشومیرحم شناختهای خونریز و بیهفرماند ،اسکندر مقدونی ،در تاریخدرحالی است که 

 ست.اکردهله را فراموشئهای عثمانیان است که این مسغرق در شادمانی پیروزیقدر شوقی آن

ــکندراً و فتوحَه        و إن یذکروا إسـ

        

 فعَهـدُک بـالفتح المحجـَّل أَقربُ    

 (154: 1ج دیوان،)                          

چندان  ،بیهتشکند. این شمشیر عبدالحمید را به برق مرگ تشبیه می ،شاعر در ادامۀ همین قصیده

ا و هچراکه در روزگاری که جهان، خود آبستن جنگ است نیکو نیست و بیشتر مدح شبیه به ذم

 چندان محبوب افکار عمومی عالم نیستند: افروزکشتارهای بسیار است، ممدوحان جنگ

 فلمّا اســتللْتَ الســیفَ أَخْلَبَ برقُهمت

       

 ومــا کنــتَ یــا برقَ المنیــَّۀِ تُخْلــِبُ 

 (154 : 1ج دیوان،)                          

 تمجید از فرماندهان  نگی -2-6

رابطۀ محیط اجتماعی اطراف با سپاهیان و سربازان یک سازمان نظامی، از جمله مسائلی است که 

در  ،موضوع روحیۀ نبرد»( از آنجا که 109: 1368)می یر،  جنگ است. شناسانمورد توجه جامعه

در سرنوشت جنگ قرار شناسی بسیاری از عوامل مؤثر و  مورد تأکید دانش جامعه مرکز ثقل

در  ،این موضوع است.یشگی داشتهله در شعر شاعران نیز نمودی هم، این مسئ(134)همان: «دارد

ردار و س چون ستارخان، باقرخان ،یبا مدح فرماندهان ملّ ،یت است. بهارؤاشعار هردو شاعر قابل ر

 داند. را باعث استحکام بنیان کشور و پشتیبانی برای  همسایگان میآنها  د،اسع



 
 
 
 
 
 
 
 

بهار و شوقی شعر در جنگ پدیدۀ تطبیقی خوانش                                           

 
 

121 

ــرو آزاد وطن     ــاد باد آن سـ  یاد باد و شـ

که داد از رادی و مردانگی داد وطن  آن

سخت بنیاد وطن   ا راد باقرخان کز شد   و 

  مــردان کــار وآن تــبــریــز تمــلــّ بــادا یــاد

 باد آن جیش گیالن و آن همه غرنده شــیر یاد

سپهدار دلیر          سعد وان  سردار ا وان مهین 

سیر      شته  سفارتخانه از جان گ  یادباد آن در

             

 

 

 

                                       

 

 

 
                                          

 

خان     تار ــ ــرت سـ  حضـ

 انـــدر آذربـــایـــجـــان

ــاودان  شـــــاد ــادا ج  ب

ــه  ــای ــار  م ــخ ــت ــای اف  ه

 های بزرگ یورش وان

ــان   ــترگ وان جوان  سـ

 ز شــیر آشــفته گرگ    چون

 (241 : 1ج دیوان،)     

 آنها نسبت به اسرار مهرنبودن آگاهافروزی گروهی از افراد را علت جنگ ،او در جایی دیگر

دنبال هد بنتوان، نمیرانیبرپایۀ خوردن و شهوت استوار هایداند. او معتقد است تمدنو محبت می

     فرهنگ وهای بیافروزی، کار انسانجنگ، از نظر او ،پس ؛دنبرقراری صلح و آرامش باش

 ست:خودرنده
شوند آگه  تمدنی   ز راز  مهر و محبت اگر 

به     ــش ز حلق و جلق   پاســـت  که اســـاسـ

     

ــد      ــن ــن ــام ک ــی ــغ درن ــی ــان ت ــارزان جــه ــب  م

 سـان مردمش دوا کنند؟ به صـلح و سـلم چه  

 ( 676 : 1ج  )دیوان،                               

پیشاهنگ یک حرکت انقالبی و مجاهدی بود که هدف واالی  ،( 1931 – 1862عمر مختار ) 

های اسالمی از لوث استعمار را دنبال می کرد. او بیست سال در مبارزه با استعمار آزادی سرزمین

 1992الحر،) تعمار ایتالیا در لیبی حضور داشتانگلیس در مصر، استعمار فرانسه در سودان و اس

توسط  ،و توانست ضربات سنگینی را بر پیکرۀ استعمار اروپایی وارد کند و در نهایت (173:

احمد شوقی با بزرگداشت  (134/ 3 :1969زرکلی،  شد.) اعدام 1931ها دستگیر و به سال ایتالیایی

پرچم و نوری برای بیدارسازی را که در میان شنزارها رها شده، این شخصیت عظیم، پیکر او 

 داند:مردم می
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مال لِواءَ      تَکَ فی الرّ فا  رَکَزوا رُ

ــبوا مَناًرا من دمٍ،               یا وَیتحَهم نصـ

 

ــاءَ    ــباحَ مَس ــتنهضُ الوادی ص  یَس

غدِ البَغْضــــاءَ     تُوحی إِلی جیلِ ال

 (314: 3جدیوان،)                       

م داند که عزشمشیری میکند و او را های نیکوی عمر مختار اشاره میشاعر در ادامه، به ویژگی

التی  کشیدن رسدوشهاست که برای بانسانی عمر مختار از نظر او، آموزد. و اراده را به دیگران می

همین خاطر است که بسیار ساده و فقیرانه زندگی است و بهاز سوی خداوند انتخاب شده ،بزرگ

از  ؛آمدن آب درآن فرورودمحض فراهمداند که بهقهرمان را کسی نمی ،کند. شاعر مصریمی

مصداق  ،از تشنگی بمیرد و عمرمختار ،قهرمان کسی است که با وجود امکان نوشیدن آب ،نگاه او

 ت است.ابیاحقیقی این 

ــالفاَل،              ــیُف المجَّرُد ب ــا َأیُّهــا السـ ی

 خُیَّرْتَ فاخْتَرْتَ المبیتَ علی الط وَی

ــۀَ      أَن تموتَ من الظ مــا،       إِن  البطول

                      

ضاءً       سیوفَ علی الزمان مَ سو ال  یک

ــَراءَ    ــُمَّ ث ــَل ــا، أَوُت ــتنِ جــاه ــَب ــم ت  ل

لمــاَء             ــُبَّ ا تَع ــُۀ َأْن  طول ب ل یس ا  ل

 ( 374 : 3ج  دیوان،)                       

ون که اکن ،عمر ،از نظر شوقیشود. جا منتهی نمیهمینبه ،تمجید از عمرمختار و پاسداشت او

وی کشد و از رشیری است که در غل و زنجیر هم نعره می ،ها دستگیرشدهدست ایتالیایی به

 شود. تسلیم نمی ،ضعف و بیچارگی

 األُستدُ تزأَرُ فی الحدید، ولن تری

      

 فی السَّجن ضِرْغاماً بکی استتِخذاءَ 

 (316: 3جدیوان،)                       

ارش بیند که کسوی مرگ میبزرگی را بهبه هنگام اعدام عمر مختار، شوقی حرکت انسان 

کند و حتی دشمنان گاه به دوستان خود خیانت نمیاو هیچ ها و آزادی  اسیران است.مداوای زخم

 دهد:مییز مورد نیکویی و احسان خود قراررا ن
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ــّادِ أَغَلــبَ مــاجــداً     دفعوا إِلی الجل

حِهِ،   ــاِل ــاطرُ األَقرانَ ذُخْرَ سـ  ویُشــ

                

ــَراءَ    ــُو الجِراح، و یُطلِقُ األُسـ  یأْسـ

ــِه األَعــداءَ     خِوان حَوتلَ  ــُفُّ   ویَصــ

 ( 316 : 3ج  دیوان،)                      

 و وردآپس از اعدام عمر مختار، شوقی که بسیار متأثر و دلتنگ است، به عتاب ملّت خویش روی می 

ند کآیا  کسی به سخنان من توجهی می کنم، سراییاگر بخواهم برای این قهرمان، مرثیه پرسد:از آنها می

رفت و  ،پرسد: رهبری بزرگ چون عمر مختاراند؟ او از مردم میها بسته و ناشنوا گشتهیا اینکه همه گوش

 های بزرگ را به رهبری خود برگزینید و جوانان شما نیز باید بار سنگینبرخیزید و انسان ؛ایدتنها شما مانده

دیدگاه عمیق شاعر در پرداختن به موضوع و ویژگی های هنری یک »، د. این شعرنبرد را بر دوش کشن

ور طکه رثای سوزناک وستایش از آزادی را بهای استقصیدۀ مترقی عربی را در خود دارد و مجموعه

از موارد معدودی  ،( عالوه بر این، قصیدۀ یادشده28: 1984)المقالح،« است.همزمان در خود جمع کرده

ه چنین لحن حماسی بند، ایندانرو میکار و میانهمحافظه یشوقی که همگان او را شاعر ،که در آناست 

ن نشان عنوان تنها راه مقابله با استعمار به ایشابخشد و با تشویق مردم به قیام، مبارزه را بهکالم خویش می

 دهد: می

ــامعٌ    أم  ــعبُ القریبُ، أَسـ یأَیُّها الشـ

فاکَ     مَتت  مَتت   ألْجَ  الخطوبُ، و حَّر

لدٌ،                خا باٍق  نَت  هَب الزعیمُ، وَأ      ذ

شیوخَکَ من تکالیفِ الَوغَی،   وأَرِحت 

                                               

ثاءَ        یدِ ر ــه ــوغَ فی عُمَرَ الشـ  ؟فأَصـ

غاءَ؟       ــت طَبُ، ا صـ خا یکَ، حینَ تُ  أُذَنْ

ـُدت رجــالــَکَ، واْخَتر الزَُّعمــاَء        ــانْقـ  ف

ــاَء            عتب ـَِک اأََل ــانـ تْی ِف لی  ع حتمــِْل   وا

 ( 317 : 3ج دیوان،)                           

  برشمردن پیامدهاس  نگ -7 -2

ها و تای از رفتار رایج شمرده شده و بین ملّتر توسل به نیروی مسلح، جنبهطور وسیعجنگ، و به

تلفات انسانی و مادی قابل توجهی را در های مسلحانه، است. این تعارضاره برقرار بودهوها همدولت

مقارن با شروع  را که آن«البۀ حکیم»ۀ در قصید ،بهار (9: 1389است. ) کاپلو و ونسن،پی داشته
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را  پادشاه وقت ایران ،، با اشاره به برخی نتایج شوم و منفی جنگاستل جهانی سرودهجنگ اوّ

فرزندشدن مادران و بی های پاک،خونشدن دارد و ریختهمیاز برافروختن آتش جنگ برحذر

 داند:ای از این دستاوردهای نامیمون میپدرشدن کودکان را گوشهبی

هاده پی پرخاش   این      ای خود برن

ــّ   ــت  خون پــاک مل  ت یزدان اســ

        

یجــا            ه پی  برکشــــیــده  یغ  ت  وی 

ــا   ــاب ــی ب ــچــۀ ب ــن هــزار ب ــدی  چــن

 (272و  271 : 1ج دیوان،)              

طرفی از سوی ایران، نیروهای شوروی از شمال و شرق رغم اعالم بیجهانی دوم، علیبا آغاز جنگ 

له و به کشورمان  حم ،به بهانۀ حضور جاسوسان آلمانی در ایران ،و نیروهای انگلستان از جنوب و غرب

 ،ها شارض و سرعت متالشی شدبه ،به سمت تهران آمدند. ارتش ایران ند وشهرهای سر راه را اشغال کرد

اع ایران انتقال یافت. در این شرایط، اوض، محمدرضا، ناچار به استعفا گردید و سلطنت به پسر و ولیعهد او

بود آن مانست که امیدی به بهبیماری درحال احتضار را می ،ایران و بودت آشفتهشدّبهفقیر و ناتوان، 

حال مرگ  ریا از گرسنگی و قحطی د شدهبود و مردم بسیاری کشتهغارت رفتهمنابع آن به ؛رفتنمی

 ها می گوید:بودند. بهار به انگلیسی

   هیچ با حاصـــل دهقان نکند ســـیل ملخ

بار         ید ان یدید و بکرد ید و چر مه برد    ه

ــیر   زبر تانی سـ نه و جیش بری ــ    گر گرسـ

   

 آنچه با حاصل این ملک نمودید امسال 

غال    یاز و ز ذ  ز حبوب و ز بقول و ز پ

شه و اردو شهر بی   ز خورش ماالمال تو

 ( 728 : 1ج دیوان،)                             

 ماندن مردم و مرگ بسیاری از آنان است.های انگلیس در ایران، گرسنهگریپیامد وحشی 

ی اگر روزی سرزمین ایران از وجود نیروهای انگلیسی پاک شود و دهد که حتّشاعر هشدار می

د اند، کشور قادر نخواهدبوافتاده و رعیت همگی مردهپا کشور به استقالل برسد، چون مردم از

 و به حالت اولیۀ خویش بازگردد: ندکه زیر بار این فجایع کمر راست ک
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 هم از استقالل افزود به جاه و به جالل

 چون رعیت فتد از پای چه سود استقالل؟ 

 ( 727 :1ج  دیوان،)                                  

 و زمین گشت ز بیگانه تهی گیرم این آب 

 جماعت رود از دست، چه سود آب و زمینچون  

                      

از آنجا که  .خانمان شدن مردم استشدن افراد و بیجنگ، کشته یکی دیگر  از پیامدهای 

بودن و نابودی امکانات مادی و ها، خونینعنصر مسلحانه و خونین دارد و در کلیۀ جنگ ،جنگ»

شاعر ایرانی با برشمردن برخی  ،(33: 1385)ادیبی سده، « است های مهممعنوی یکی از ویژگی

ن فشان، ضمنعرۀ آتش و بانگ صاعقه، غرش طوفانمثل صدای توپ و تانک،  ،موارد هولناک

ود مان خوخانمان گشته و خانها، آه و نالۀ مردمی را که بیآوربودن این پدیدهاعتراف به ترس

داند. هدف او از بیان این موارد، ترساندن انگیزتر میاند، از همۀ موارد باال، خوفدست دادهرا از 

ممکن  است که ایدادن ایشان از عواقب مادی و معنویافروزان از برپایی آتش پیکار و بیمجنگ

 افروزی را بگیرد:توز جنگاست دامان هرکینه

 هست صوتی بس مهیب و خوفناک  

 تر زان اســت بانگ صــاعقه  ســخت 

ــیار هول انگیزتر         ــت از آن بسـ      هسـ

 تر  باشـــد از آشـــوب طوفان ســـخت

ــت از اینها جمله خوف    انگیزترهس

                 

ــدهــان        فرمــان عرۀ  ن ــانــگ توپ و   ب

ید نیم     ندر آ مان  کا ــ  شــــب از آسـ

بی          حر  ب ــه  ــان ب طوف  کران غرّش 

عره    تش     ن حش آ مو ــانهــای   فشــ

ــی   ــت ب ــل ــک م ــۀ ی ــال ــان ن ــم ــان  خ

 (485 : 2ج  دیوان)                          

بخشی از   در رثاء مصطفی پاشا فهمی سروده،و  1914ای که به سال در قصیده ،شاعر مصری 

ت است. توصیفااختصاص دادهل چکامۀ خود را به ذکر پیامدهای منفی و ناگوار جنگ جهانی او

 اظهار اندوه و تأسف بر  با  سخن خود را  است؛ قابل تأملو  اثرگذار ،او در بیان این عواقب

ای که اکنون فرزندان یتیمی در شکم دارند یا درحال پرورش شدن مردان بزرگ و زنان بیوهکشته

غلتیدن جوانان ناکام در کشورهای مختلف و زنانی که شیر کینه کند. برزمین، آغاز میاندنکودکا
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ت کنند، از مواردی اسوش ایشان زمزمۀ خون و انتقام مینوشانند و در گخود می  و انتقام به فرزندان

 :دارداو نشان از آزردگی شدید روح و  کندشاعر از آنها یاد میکه 

لَهَفی علی رُکنِ الشــیوخ مُهَّدماً،  و 

ــترَعٌ    ــبابِ بِکلِ أَرضٍ مَصـ علی الشـ

ــِّبــا      من کـلِّ بـانٍ بـالمنِیـَّۀِ فی الصـ

ــَکبتنَ فی وِجتدانِه     ــِعاتُ سـ   المُرضـ

ــهِ، یومَ فِطــامــِه،        و قرَرتنَ فی أَذُنی

                                                      

َتمــاِء              ُی ل ثُّکــَْل و ا ل مالِت ا لحــا  وا

ماء         ــ کلِّ سـ حَت  ْلٌک ت  لهمُ، وُه

جاءِ       ــِوی الهَیت ــاً سـ خِذْ عِرْســ  لم یت 

ــۀَ األَعــداءِ  بَّحــُ  الــدِّیــار، وبِغضــ

ــاءِ     ــْی ــَل ــع ــورۀُ ال ــُه ــاءَ م ــدم  أن ال

 (112و  111 : 3ج  دیوان)             

 نتیجب گیرس -3

باعث ایجاد همگرایی در دیدگاه  اجتماعی حاکم بر دو جامعۀ ایران و مصر، ـ شرایط سیاسی -

 است.شده« جنگ»دو شاعر نسبت به پدیدۀ 

 ،با این تفاوت که بهار در شعر هر دو شاعر وجود دارد؛ ،افروزیتوصیه به خودداری از جنگ -

نمادهای ادبی همچون جغد و  زا صورت تلویحی و غیرمستقیمبه ،دادن شومی جنگبرای نشان

حال آنکه  ،انددکبوتر سپید صلح را شایستۀ پاسداشت می و دربرابر آنها، کندکالغ استفاده می

 شوقی ت.های ادبی اسدور از تصویرسازیه تر و بگرایانهواقع ،مستقیم ،بیان شوقی در این زمینه

 جوید.در این زمینه مدد می ها و نهادهای بین المللی همچون صلیب سرخاز سازمان

به میزان قابل توجهی تحت تأثیر نژاد، فرهنگ و  ،بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار -

جنگ از سوی شاعر عرب، گاهی رنگ و بوی جاهلی  توصیف محیط جغرافیایی دو شاعر است.

نکه آحال ت زیادی به اوزان شعر جاهلی دارد،شباه ،وزن شعرشوقی موسیقی و گیرد.می خود به

به انعکاس جنگ ، فرهنگ و ادب پارسیو اصطالحات خاص  ، اوزانبا واژگان، تصاویر ،بهار

 پردازد.می
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 است که امری تغییر معنای جنگ از یک امر منفی و منفور به یک پدیدۀ مثبت و مورد پسند، -

گاه که از سوی نادرشاه جنگ را آن ،بهار است.رخ نموده به طور معناداری ،عردر شعر هر دو شا

او را در  و کندرا ستایش می شوقی نیز پادشاه عثمانی .ستایدافشار ایرانی صورت پذیرد، می

 کند.کشورگشایی به اسکندر مقدونی تشبیه می

 بخش مشترک دیگری در اشعار این دو شاعر است. ،دهان جنگنی و فرماتمجید از قهرمانان ملّ -

صطفی م فرماندۀ سپاه عثمانی، ،ادهم ستاید و شوقی نیزرا می سردار اسعد بختیاری و بهار،ستارخان

 .کندستایش میر را عمر مختاپاشا کمال و 

 شدنفرزندبی نتایجی همچون: موارد یکسانی هستند؛ ،پیامدهای جنگ ، از دیدگاه هر دو شاعر -

دن شها، مردن رعیت و کشتهها، ویرانی سرزمینمانی انسانوخانشدن کودکان، بییتیم مادران،

هایی که شاهد آن در زندگی خود و جریان جنگ مردان بزرگ، فجایعی هستند که  هر دو شاعر

 اند.اند، از نزدیک لمس کردهبوده

اه ع نگهایی نیز در نوگار دو شاعر، تفاوتاجتماعی روز -با وجود  اشتراکات فراوان در اوضاع سیاسی -

 است بینانه، حقیقی  و انتقادیمله آنکه نگاه بهار به جنگ، واقعاز ج ؛شوقی و بهار به جنگ وجود دارد

مانی گاه که از سوی پادشاهان عثرا آن او مفهوم شومی مانند جنگ گونه نیست.این  لزوماً ،شوقینگاه امّا 

 این و کندو جنگجویان را مجاهدان راه خدا معرفی مینامد می، واقع شود، جهاد او هستندکه ممدوحان 

 با داشتن یک ،امّا بهار کاهداز بلندی اندیشه و ارزش جایگاه او  نزد خواننده می ،دارجانبداری جهت

 ،، چه دوست و چه دشمنکه آغاز شود اره با جنگ، از سوی هرکسومحور، همموضع ثابت و حقیقت

 خیزد و تنها دفاع از سرزمین دربرابر بیگانگان را ارزش می داند.خالفت برمیبه م

مثل  گسترش جور و فساد و نیز اختالفات  ،های اخالقیریشه های عصر خود،بهار برای جنگ -

 اند. دل میتعصبات نژادی را علت اساسی جنگ جهانی اوّ ،که شوقیداخلی را برمی شمارد، درحالی
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افروزد؛ پس تا آدمی هست، داند که آدمی آتش آن را برمیامری دائمی می بهار جنگ را -

 داشت. شوقی نیز جنگ میان حق و باطل را دائمی دانسته و معتقد استجنگ نیز وجود خواهد

 چکد.تا قیامت خون می ،های ناشی از نبرد حق و باطلاز زخم که

 هایادداشت
رخ در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار  او تولد دنیا آمد.به 1304سال در ،الشعرای بهارملک .1

 «.مشروطه است عصر ترین دیوان ادب پارسی درمتنوع ،بهار دیوان» (8: 1361،)نیکوهمت داد.

   از ،های مذهبی، مسائل سیاسی و...طبیعت، مدح، طنز، مرثیه وصف وطنیات، (80: 1386)حاکمی،

          شاعری به بزرگی  ،پس از حافظ ،ایران» این اعتقاد است کهر های شعری اوست. دهخدا بحوزه

قریب  هک شاعری است ،بهار»ستاید: فروزانفر نیز بهار را چنین می .«استبهار به خود ندیده یالشعراملک

     ، دربارۀکوبزرین (2/198: 1375،)حائری «.استمانند او در ایران پدید نیامده ،صدسالهفت

همچون  شدۀ شعرفارسی، مفاهیمی نوهای شناختههمان قالب در، بهار» گوید:می بهار های شعرهدرونمای

 فضایی نو با ،در شعر فارسی سازد ووطن،آزادی، دموکراسی، مساوات، عدالت وحقوق زن را مطرح می

 او با (315: 1355کوب،)زرین.« بودشدهن، مانندش دیدهآورد که تا روزگار اودیدگاهی جدید پدید می

به حد اعلی  ،از سه فضیلت بزرگ گویندگی، نویسندگی و سخنوری»تعاملی معتدل دارد و ،دوتجدّ تسنّ

که  استعدادی بود بارورترین» او، به قول شفیعی کدکنی (335: 1387)همایی، «.مند استو کافی بهره

 (79: 1378)شفیعی کدکنی، «نمود. چهره ما به روزگار،درشعر کالسیک فارسی

 (37 :1970)مندور،. همزمان با حکومت خدیوی اسماعیل بود ،تولد او دنیا آمد.به1968شوقی در سال .2

و  ضادمت او شخصیتی عجیب و از ،لهئهمین مس و ارای شخصیتی چندوجهی و متغیر استد ،این شاعر

 جانب کبه ی ،افتدگرایشها و اعمالششاعری که کمتر اتفاق می» ؛استنیزآشفته وسرگردان ساخته

های ادب حیران وسرگردان است و هم در هم درجاده ،اشباشد و شخصیت دوگانهگیری کردهسمت

شوقی در »: گویدمی بارهدراین ضیفشوقی (691و 692 : 1987/1378)الفاخوری، «.های سیاستجاده

بر این  ،طه حسین ( 28 :1975ضیف،شوقی ) «.طلبانقصر،گاه با انگلیس بود،گاه با مردم وگاه با منصب

 .ستادر این مرحله، شاعر لذت خود بودهاو  ؛ل زندگی شوقی، متعلق به خود اوستباور است که بخش او

 ( 96: 1933، )حسین. شاعر موظف امیر و دربار است و در بخش سوم، شاعر هنر و مردم بخش دوم، در
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 ،ازجمله عقاد ،کرد. بسیاریرشاید بتوان برخی تناقضات موجود در شعر او را تفسی ،با پذیرفتن این نگاه

 ،عم ایشانز را نداشته چراکه به عنوان امیرالشعراییبه  رسیدنشایستگی  ،احمد شوقی که معتقد بودند

. ، مصنوع و متکلف و عاری از خیال و عاطفه است وچیزی فراتر از دیگر شاعران ندارداوشعر 

 در سطحی فراتر از دیگر شاعران ،شوقی سیاسی رکبایدگفت د ،این نظر برخالف ( 86 : 1950اد،العق)

    یکپارچگی جهان اسالم  اره در شیپوروسیاستمداری است که هم واو مورخ  قرار دارد. ویعصر هم

شوقی اگر » الفاخوریحنا به قول. اوست «دول العرب و عظماء االسالم»کتاب ، ادعااین گواه  ؛دمدمی

 هنهضتی است که شعر عربی را ب رکنترین بزرگ او شاعر مشرق زمین است. ،شاعر همۀ جهان نیست

 (.726 : 1987/1378)الفاخوری،  «.استهای جاودانه سوق دادهسوی ارزش

اندیشۀ  ی و ادبی  مشترکبه دنبال ایجاد وحدت میان نمودهای هنر ،مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی .3

 تفاوت معناداری ،میان ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی ، در مطالعات خود،روازهمین است و بشری

اعتقاد اساسی به  ،این مکتب (89-87: 2003نیست. )علوش،ثر نیز قائل نیست؛ البته در پی اثبات تأثیر و تأ

 (39: 2005)عبود، از طریق تبیین نقاط اشتراک و افتراق آنها دارد. ،مقایسۀ دو اثر
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