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صابره سیاوشی21
چکیده
این مقاله قصد دارد با مطالعۀ توصیفی-تحلیلیِ شعر دو شاعر برجستۀ معاصر پارسی و عربی ،بهار و
شوقی و با استناد به مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی ،به سنجش و بررسی چگونگی انعکاس پدیدۀ
«جنگ» ،بهعنوان یک آسیب اجتماعی در شعر این دو شاعر بپردازد .چارچوب نظری بحث ،تلفیقی
از سؤاالت اصلی ،تبیین اهمیت موضوع ،پیشینۀ پژوهش و شناختنامهای از دو شاعر مورد مطالعه
است .هدف نیز آن است که جستار حاضر ،به دریافت تازه ای از شباهتها و تفاوتهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی دو کشور ایران و مصر در عصر مشروطۀ ایرانی و نهضت عربی دستیابد .برخی
نتایج نشان میدهد که توصیه به خودداری از جنگ افروزی ،در شعر هر دو شاعر وجود دارد؛
چگونگی بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر دو شاعر ،بهمیزان فراوانی ،تحتتأثیر محیط ،فرهنگ ،نژاد و
جغرافیای آنهاست؛ پیامدهای جنگ از دیدگاه دو شاعر ،مواردی تقریباً یکسان هستند.
واژههاس کلیدس :نگ ،شعرمعاصر فارسی و عربی ،ادبیات تطبیقی ،شوقی ،بهار.

 - 1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیsaberehsiavashi@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1394 /8/26 :
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 -1مقدمب
جنگ ،نوعی نزاع است که برخورد میان دو گروه سازمانیافته را نشان میدهد .وقوع جنگ،
مستلزم شرایط تکامل تاریخی معین و بویژه وابسته به وجود دولتها یا سازمانهای شبهدولتی
است( .مییر )31 :1368،اهداف جنگها در جوامع گوناگون و در زمانها و مکانهای مختلف،
متفاوت است.
-1-1بیان مسئلب
با توجه به ویژگیها و مختصات جنگ ،بهعنوان یک پدیدۀ جامعه شناختی ،پژوهش حاضر
بهدنبال آن است که از رهگذر جستار در شعرملک الشعرای بهار 1و احمدشوقی 2و با تکیه بر
مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی 3،به سؤاالت زیر پیرامون جنگ پاسخ گوید:
 .1شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر دو جامعۀ ایران و مصر در روزگار بهار و شوقی ،چه
تأثیری بر دیدگاه آنها نسبت به پدیدۀ «جنگ» داشتهاست؟
.2از نظر بافت کالمی ،دعوت این دو شاعر به جلوگیری از جنگ ،بهصورت مستقیم است و
یا بیشتر جنبۀ تلویحی و غیرمستقیم دارد؟
-3بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار ،تا چه حد تحت تأثیر نژاد ،فرهنگ و محیط
جغرافیایی دو شاعر است؟
-2-1پیشینة تحقیق
در زمینۀ بررسی تطبیقی پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار ،بهعنوان دو شاعر معاصر فارسی و
عربی ،تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفتهاست .پژوهشهای مشابه عبارتند از:
 مقالۀ «سیمای جنگ در شعر قیصر امینپور» از فاطمه مدرسی و زهرا نوری ( ،)1392در دومینهمایش ادبیات مقاومت پارسی که در آن ،پدیدۀ جنگ و دیدگاههای قیصر امین پور پیرامون
آن ،مورد بررسی قرارگرفته است.
 مقالۀ«کودک و جنگ در شعر معاصر فارسی و عربی(بررسی تطبیقی شعر قیصر امینپور وسمیح القاسم)» از علی سلیمی و حسین عابدی ( ،)1391در مجموعه مقاالت هفتمین همایش
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بینالمللی انجمن ترویج زبان فارسی نیز به مقایسۀ تاثیر جنگ بر زندگی کودکان ایرانی و
فلسطینی ،با تکیه بر اشعار امینپور و سمیح القاسم می پردازد.
 پایاننامۀ عبدالغفور شهیدزاده ،با عنوان «بررسی تطبیقی بازتاب جنگ در اشعار قنبرعلی تابشو حمیرا روحی» ،پیامدهای جنگ را در شعر این دو شاعر ایرانی و افغانی مورد سنجش
قراردادهاست.
 حدود سه صفحه از کتاب «ادبیات تطبیقی» دکتر ابوالحسن امین مقدسی ( ،)1386که با تکیهبر مقارنۀ شوقی و بهار تألیف شده وتوسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیدهاست ،به پدیده
جنگ اختصاص یافتهاست که علیرغم راهگشا و مفیدبودن ،بسیار کلی و گذراست .تفاوت
مقالۀ موجود با دیگر پژوهشهای یادشده ،در این است که نگاه احمد شوقی به پدیدۀ جنگ در
ادبیات عربی را همپایۀ بهار در ادبیات فارسی ،بهتفصیل مورد نقد و کنکاش قرارمیدهد و از
این جهت ،نو وتازه بهشمارمیآید.
-3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این جستار از آن جهت است که در آن ،جنبههای نظری و علّی پدیدۀ جنگ
بهعنوان یک آسیب اجتماعی در شعر دو شاعر صاحب سبک دو ادبیات پربار جهان  -ایران
ومصر -مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله در اختیار عالقهمندان قرارمیگیرد.
 -2بحث
بیتردید جنگ ،بهعنوان «ستیزۀ خشن منظمی که بین دو یا چند اجتماع مستقل صورت می گیرد»
(بیرو ،)449 :1366،یکی از منفورترین واژهها در ادبیات جهان و فرهنگ لغت همۀ ملتهاست .جنگ
یک پدیدۀ شوم اجتماعی است که از آغاز خلقت انسان ،در ماجرای «هابیل و قابیل» متولد شد و در
طول اعصار ،با انگیزهها و شکلهای گوناگون تا عصر ما نمود یافتهاست .با ظهور عصر جدید و
پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک بشر ،ماهیت جنگ ها نیز تغییر یافت .این دوران تغییر و انتقال ،همزمان
با عصر زندگی شوقی و بهار بودهاست .در مصر ،ترکان عثمانی با یونانیان در نبرد دائمیاند و ایران نیز
بهعنوان یک کشور ضعیف و ناتوان که اتفاقاً اعالم بیطرفی نیز نموده است ،درگیر جنگ جهانی است
که کوچک ترین سهمی در آن ندارد و تنها به جوالنگاه نیروهای درگیر ،تبدیل شدهاست .از آنجا که
«جامعهشناسی جنگ ،بررسی آثار جنگ بر رفتار افراد و گروهها ،طبقات و سازمانها در کشورهای
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جنگزده ،در حین جنگ و پس از خاتمۀ آن است» (شایانمهر ،)11: 1391،مضامین عمدۀ اندیشۀ دو
شاعر در باب جنگ را میتوان با نگاهی جامعهشناسانه به موارد ذیل تقسیم کرد:
-1-2برشمردن ریشبهاس نگ
جامعهشناسان ،علل و ریشههای جنگ را گاهی در عوامل سیاسی -روانی ،مثل قدرتطلبی و
اعمال قدرت میدانند .رقابتهای امپریالیستی و بههمخوردن توازن قوا در یک کشور ،درکنار
علل زیستی و تنازع بقا نیز میتواند نقش تعیینکنندهای در این راستا ایفا کند .البته برخی
تئوریهای بسیار مهم ،بر این پندارند که عوامل اقتصادی ،علّت اصلی تمام جنگها هستند
و تمام علل دیگر ،علل کاذب و یا انگیزههای ظاهری جنگاند( .بوتول )43: 1355:عوامل
اقتصادی ،عدم احترام به حق مالکیت ملل ،زیرپانهادن اصل تساوی حقوق ملّتها و عدم
آشنایی ملل با حقوق دیگر کشورها نیز عوامل اصلی برافروختهشدن آتش جنگ در سدههای
اخیر بودهاست .بهار نیز علّتهایی جامعهشناسانه و اخالقی را برای جنگهایی که در روزگار
حیاتش بر سرزمین ایران گذشته برمیشمارد که نشان میدهد از نگاه او ،بعد اخالقی قضیه
پررنگ تر است:
خون می چکد ز کلک ســـیاســـیون

جـــان مـــیتــپـــد ز رأی ذویاآلرا

جور و فســــاد ســــرزده در گ ی تی

صـــلح و ســــداد گم شــــده از دنیــا

قومی پلنــگ خوی ز هر گوشــــه

درهــم فــتــادهانــد پــلــنــگآســـــا

گــرگــان آدمــیرخ و آدمخــوار

دیـــوان آهـــنـــیـــندل و آهـــنخـــا

آن خوی ا ین مکــد ز ره پ ل تیــک

ایــن جــان آن کــنــد بــه ره یــاســــا

وآ نکــه بــه خ یره بر ز بر هر گ نج

مــیــران نشـــســـــتــهانــد چــو اژدهــا

هریــک بــه دل گرفتــه بســـی امیــد

هر یک به ســـر نهف ته بســـی ســـودا

هرســــا ع تی بــه آرزوی ا ین قوم

صــد جوی خون روان شــود از صــحرا
(دیوان ،ج ) 270 :1

یکی از عمدهترین علّتهای شعلهورشدن آتش جنگ در کشورها ،درگیریها و اختالفات
داخلی است .از نظر ریختشناسی جنگ (« ،) war morphologمشخصۀ این نوع از جنگ،
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تلفات سنگین ،طوالنیبودن ،و تخریب روحیۀ ملی و معنوی افراد جامعه است( ».ادیبی
سده38: 1385،و )39جنگ و کشمکشهای داخلی ،باعث ضعف نیروی کشور در سطح کالن
میشود و به قدرتهای فرصتطلب و بدطینت ،این فرصت را میدهد که با سوءِاستفاده از ضعف
داخلی ،از عرصۀ خارجی بر آن سرزمین بتازند و آن را نابود کنند .بهار با علم به این موضوع،
در شعر زیر به پند و اندرز پرداختهاست:
چون عــدو در کمین بود زنهــار

دست از شنعت رفیق بدار

دو کبوتر که بال هم شـــکن ند

لقمۀ گربه را درست کنند
(دیوان ،ج ) 530 : 2

او در جایی دیگر ،علت جنگافروزی گروهی از افراد را آگاهنبودن آنها نسبت به اسرار
مهر و محبت می داند .او معتقد است تمدنهایی که برپایۀ خوردن و شهوترانی استوار است،
نمیتواند بهدنبال برقراری صلح و آرامش باشد .پس از نظر او ،جنگ افروزی ،کار انسانهای
بیفرهنگ و درندهخوست:
ز راز مهر و محبــت اگر شـــونــد آگــه

مــبــارزان جــهــان تــیــغ درنــیــام کــنــنــد

تمدنی که اساسش ز حلق و جلق بهپاست

به صلح و سلم چهسان مردمش دوا کنند؟
(دیوان ،ج ) 676 : 1

یکی از علل عمدۀ جنگها« ،احساس ملل از احساس تحقیر نسبت به یکدیگر است( ».ادیبی
سده )26 :1385،در همین راستا ،شوقی تعصب نژادی را ریشۀ جنگ جهانی اول میداند و به پروردگار
میگوید :ویلهلم دوم ،پادشاه آلمان ،ادعای خدایی می کند و از مُلک تو جز اندکی را به تو نمی دهد.
قــد قــام غ ل یو ٌم خ ط یب ـاً ،فمــا

أَع طاکَ من مُلْ کِکَ إِال القل یل
(دیوان ج)225 :4

شاعر ،ریشۀ این احساس نادرست و تعصب بیجا را نادانی و جهل صاحبان آن میداند و
جنایت جهل ،در حق انسانهای نادان را دارای پیشینهای بس دراز میبیند:
ج ـِنــای ـۀُ الــجــه ـلِ عــلــی أهــل ـِه

س ا لدل یل
ل بئ َ
قدی م ٌۀ  ،و الج ه ُ
(همان)226:
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-2-2دائمی بودن نگ
جنگ ،حقیقتی تلخ و دردناک در حیات بشر است که از ابتدای تاریخ وجود داشتهاست و تا
همیشه نیز خواهدبود« .تاریخ آن ،تاریخ حیات بشر و پیدایش آن ،همزاد هبوط انسان بر زمین
است( ».ادیبی سده )7: 1385،بهار به این قدمت و تداوم هماره ایمان دارد؛ آنگاه که در بحبوحۀ
جنگ چین و ژاپن ،موجبات جنگ دوم جهانی در پشت پردههای سیاست فراهم میشد و
دولتهای زورمند عالم ،بهظاهر سخن از ترک سالح میگفتند و در باطن ،هدف خود را استعمار
ملتهای ضعیف قراردادهبودند ،بهار در قصیدهای به نام «خیال خام» ،به همیشگیبودن جنگ در
میان جوامع اشاره کرده و ادعای ایجاد صلح میان کشورها را تنها یک ژست سیاسی از سوی
کشورهای استعماری تلقیکردهاست:
کســانی که شــور به ترک ســالح عام کنند

خدنگ غمزۀ خونریز را چه نام کنند؟

مسلم است که جنگ از جهان نخواهدرفت

ز روی وهم گروهی خیال خام کنند

گمــان مبر کــه برای ن مونــه مــدعیــان

به صـــلحدادن ژاپون و چین قیام کنند
(دیوان  ،ج ) 67 : 1

از نظر شاعر ،مردم عوام نیز از این حقیقت آگاهند و می دانند که «بشر نمی تواند این بالی
دوستداشتنی را از زندگی خود دورنماید و بدون جنگ ،زندگی برای گروهی ،سخت
کسلکننده و یکنواخت خواهدشد» (همان  )7:پس فریب این ادعاهای دروغین را نمیخورند :
نعوذ بــالل ـّه اگر مردم ســـتمــدیــده

فریب خورده بر این معنی احترام کنند
(دیوان ،ج ) 676 : 1

جنگ ،نوعی پویش اجتماعی است که در جریان تغییر و تکامل جامعۀ بشری روی
میدهد؛ از همینرو و با توجه به تغییرات دائمی جامعۀ بشری که موضوع مورد بحث
جامعهشناسی کالن است ،می توان دائمیبودن این پدیده را توجیه کرد( .می یر)123 :1368،
بهار در قصیدۀ « انسان و جنگ » ،آدمی را علت اصلی جنگ افروزیها میداند و معتقد است
که اگر روزی اسباب مادی و معنوی جهان ،در جهت نابودی همیشگی جنگ فراهم شود،
این خود آدمی خواهدبود که مانع نابودی جنگ میشود .از نظر بهار ،مردم همگی برای
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جنگیدن ،از مادر متولد شدهاند و به همین خاطر ،همواره آمادۀ جنگیدناند .پدیدۀ جنگ« ،یک
عنصر ذهنی است؛ یعنی نیت دارد .مفهوم این عنصر ،آن است که جنگ ،امری تصادفی و خودبهخودی نیست
بلکه یک تصمیم و نیّت گروهی است» (ادیبی سده )33 :1385 ،و از همین رو ،تا آنگاه که انسانها
زندهاند ،جنگ نیز در صحنۀ این جهان پابرجا خواهدماند:
بشــوید جهان دســت ،لیک آدمی

همی تــا بود جنــگ جویــد همی

که مردم به ج نگ ا ندر آ مادها ند

ز مــادر همــه جنــگ را زادهانــد

رود جـنـگ آنـگـه ز گـیـتـی بـه در

کــه نــه مــاده بــرجــای م ـانــد ،نــه نــر
(دیوان  ،ج )274-272: 2

او در جای دیگر و در تأیید این مطلب ،جنگ را میان آدمیان امری دائمی و همیشگی می داند .داستانی
که بهار در این مضمون نقل میکند ،بسیار زیبا و تأمل برانگیز است؛ در این داستان ،دو دوست ،پس از دعوایی
سخت ،بار دیگر به آشتی و دوستی میگرایند .شخص سومی از آنها میپرسد :شما که قراربود دوباره با هم
اینچنین دوست شوید ،چرا آنگونه به هم تاختید؟ پاسخی که این فرد می شنود ،بسیار جالب و درخور اندیشه
است؛ یکی از آن دو ،میخندد و میگوید :این خوشی و شادمانی ما ،آشتی دائمی نیست بلکه فاصلهای تا
جنگی دیگر است:
یکی دوســـتی را بیــازرد ســـخــت

پس آنگه سوی قاضیاش برد سخت

پس از رنج و بــدن ـامی و گیرودار

چو روز نخســـتش بدو گشـــت یار

یکی گفتش ای مرد کارت چه بود

در این دوســـتی گیرودارت چه بود

چرا زآشـــتی دســــت برداشـــتی

چو بــایســـتیات بــاز کرد آشـــتی

بخندید و گفت آشـــتی نیســـت این

که جنگ دگر را میانجی اســـت این
(دیوان ،ج )332 : 2

شوقی نیز معتقد است که جنگ میان حق و باطل ،همواره وجود داشته و خواهدداشت.
او معتقد است از زخمهای ناشی از نبرد حقیقت با باطل ،تا روز قیامت خون خواهدچکید:
کــلُّ الــجــراحِ لــهــا ٱلــتــئــامٌ

مـــن عـــزاءٍ أو نِســــــایـــۀ

إال جــــراحَ الــــحـــقِّ فــــی

عصــــرِال ـحَصــــاف ـۀِ و ال ـدِّرایــه
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ســــــتـــظـــلُّ دامـــیـــۀً إلـــی

یومِ ا لخصــــومــۀ و الشــــکــای ـۀ
(دیوان ،ج)371 :1

-3-2توصیب بب خوددارس از نگ
ضرورت جنگ یا خودداری از آن و ابقای صلح ،از موضوعاتی است که از دیرباز
نویسندگان و متفکرین را به دو دستۀ متمایز تقسیم کردهاست :دستهای ،جنگ را برای تکامل
طبیعی تمدن نوع بشر سودمند می پندارند و دستهای هم به عکس ،صلح را کمال مطلوب
سیاست پنداشته ،به خودداری از جنگ بهعنوان امری قبیح میپردازند( .نخجوان)16 :1318،

از نظر ایشان ،غول جنگ ،سایهای هولناک دارد که به هر سرزمینی پا نهد ،شومی و نامبارکی
را با خود میآورد .بهار با ایمان به این قضیه و بهعنوان کسی که در طول زندگی خود ،بارها
طعم تلخ جنگهای داخلی و خارجی سرزمینش را چشیده ،در آخرین روزهای زندگی
خود ،با کولهباری از خاطرات و تجربیات ناگوار ناشی از جنگ ،در قصیدۀ «جغد جنگ» ،با
آرزوی رسیدن به آرامش و صلح ،همگان را از برافروختن آتش جنگ برحذر داشته و معتقد
است که فرماندۀ همۀ جنگها ،شیطان است:
اال حذر ز ج نگ و ج نگ بارگی

کــه آهریمن اســــت مقتــدای او
(دیوان،ج ) 797 : 1

او در جای دیگر ،کالغ را که نماد شومی و بدبختی است ،راهنمای جنگ میداند و
معتقد است که آنان که دنبالهرو کالغ باشند ،به کجراهه میروند .او سرنوشت انسانهایی را
که در پی جنگ افروزی باشند ،خواری و زبونی میداند و معتقد است که باید عطای این
پدیدۀ شوم اجتماعی را به لقایش بخشید چراکه هر دو از هم پلیدتر و نامیمونتر هستند:
بود یقین کــه زی خراب ره برد

کســـی که شـــد غراب رهنمای او

بهخویشـــتن هوان و خواری افکند

کســـی که در دل افکند هوای او

عطــاش را ن خوا هم و لقــاش را

کــه شـــومتر لقــاش از عطــای او

لقــای او پلیــد چون عطــای وی

عطــای او کریــه چون لقــای او
(دیوان ،ج ) 798 : 1

خوانش تطبیقی پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار

او معتقد است که اکنون ،افکار عمومی جهان به حدی از بلوغ رسیدهاست که آدمیان
بتوانند «جغد شوم جنگ» را در پای «کبوتر سپید آشتی » سر ببرند و جهان را به سوی
آرامش و صلح جاودان رهنمون شوند:
ز هی ک بو تر ســ ـ پیــد آشــ ـ تی

که دل برد ســـرود جانفزای او

رســـید وقت آنکه جغد جنگ را

جدا کن ند ســـر به پیش پای او
(دیوان ،ج ) 299 : 1

با شعلهورشدن آتش جنگ جهانی اوّل ،شاعر مصری که از درامانماندن کشور خود از
آسیبهای احتمالی جنگ ،خوشحال است ،با لحنی مسالمتآمیز ،از صلیب سرخ میخواهد
که با پراکندن مهربانی و دوستی در میدانهای جنگ ،برای آسانترشدن تحمل رنج جنگ،
به یاری آدمیان برخیزد .او از این نهاد میخواهد که همچون ابراهیم ،در دل آتش شعلهور
جنگافروزان فرورود و آن را خاموش کند .شوقی ،دعا میکند که این سازمان ،از دست
کسانی که بهدنبال نابودکردن صلح جهانی هستند ،نجات یابد:
ســر یا صــلیبَ الرِّفقِ فی ســاح الوغی،

وانْشـــ ُـ ْر ع ل یهــا ر حم ـ ًۀ و حنــانــا

وادخُلْ علی الموتِ الصفوفَ مُواسیاً،

و أَعــِنْ عــلــی آالمــِه ا ِنســـــانــا

وإذا الوطیسُ رمی الشـــبــابَ بنــارِه،

م ا ل ن یرانــا
ض کــا ل خ لیــل إ ل ی ه ُ
خ ت
ُ

ک من َیدٍ،
ت یاحر َم الم عار ِ
وســـ ِل تم َ

ه ـَدَم ـَتت لِســـلمِ العــا ل مینَ کِیــانــا
(دیوان ،ج  365: 1و ) 366

ترجمه :شجاع ،کسی است که از آزاررسانیدن به دیگری بترسد و ترسو ،آن است که در
جنگافروزی و بهپا کردن شر ،بیباک است.
در سالهای اوج جنگ جهانی اوّل ،احمد شوقی که از برافروزندگان آتش جنگ،
دلخور است ،در قصیدۀ «الهالل والصلیب األَحمران» ،با سرزنش این افراد ،آنها را سرکشانی
می داند که بر مرکب نادانی و کوری سوارند .اینان برای کشورگشایی میجنگند و برای
خودشان ،حق سیادت بر مردم قائلاند .آنها همان کسانی هستندکه زنها رایتیم میکنند و
کودکان را به عزای پدران خود مینشانند .شاعر مصری ،با بیانی عتابآلود ،به این افراد
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میگوید :هر زخمی بهبود مییابد یا بهدست فراموشی سپردهمیشود ،بهجز زخمی که در
روزگار برتری علم و عقل ،بر پیکر حقیقت وارد میشود .از چنین زخمی ،تا روز قیامت و
تا آن هنگام که صاحبان حق به استیفای حقوق خود برخیزند ،خون خواهیدچکید و همواره
تازه خواهدبود:
یـــا أَیـــُّهـــا الـــبـــاغـــونَ

رکــابَ الجهــال ـۀِ و العَمــایــۀ

ألــبــاعــثــون الــحــربَ حــب ـّاً

لــلــتــوســـ ـُّع فــی الــوالیــهت

ألــمــدَّعــونَ عــلــی الــوری

حق ا ل قیــام َـ ِۀ وا لوصــــایــه

ألــم ـُثــک ـِلــونَ ،الــم ـُوتــم ـِونَ

الـــهـــادِمـــونَ بـــالنـــهـــایـــه

ک ـلُّ الــج ـِراح لــهــا ال ـْتــئــامٌ

مـــن عـــزاءٍ أَونِســــــایـــه

إِلـ ـا جـــراحَ الـــحـ ـقِّ فـــی

عصـــرِ الحَصــــا فۀِ وا لدّرا یه

ســـــتـــظــلُّ دامـــیــۀً إِلـــی

یومِ الخصـــو مۀ و الشـــ کا یه
(دیوان  ،ج  370 : 1و ) 371

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

بازتاب پدیدۀ جنگ و توصیفات وابسته به آن در شعر بهار ،جزییتر و گویاتر از شعر شوقی
است .او درقصیدۀ « پیام به انگلستان » ،بهتشریح توان نظامی این قدرت بزرگ میپردازد.
نوع توصیف امکانات رزمی از سوی بهار ،واژگان مورد استفادۀ او ،وزن شعر و نیز نوع
تصویرسازیهای شاعر ،نشان از دقت وی در بیان زوایای مختلف امور و نیز تدثیر زبان،
فرهنگ و جغرافیای شاعر در نوع نگاه او دارد.
کوهدرکوه موتور بینی و طیــاره و توپ

د شت در د شت سپه بینی و ترتیب نزال

ناو جوشــنبر بینی زده صــف اندر صــف

مرغ ب مبافکن بینی زده بال ا ندر بال

مرغ بمــبافکنشــــان ،تیزتر از مرغ هوا

ناو بالنبرشــــان بیشـــتر از ماهی بال
(دیوان،ج ) 727 : 1

قصیدۀ «جغد جنگ» بهار که هنر استعارهآفرینی شاعر در آن به اوج رسیده،آخرین
سرودۀ اوست .وی ،این قصیده را به تقلید از منوچهری و در وزنی نامتعارف در شعر فارسی
سرودهاست( .خطیبی )106: 1383،او در این قصیده ،به نفرین جنگ پرداخته و خواستار

خوانش تطبیقی پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار

توقف آن ،نه تنها در ایران بلکه در همۀ جهان شدهاست .بهار ،در توصیف بمب اتم ،به
سرنوشت کشور ژاپن که مورد هجوم اتمی آمریکا واقع شد ،میپردازد و میگوید :بمب اتم
اگر در سرزمینی فرود بیاید ،گیاهان و جانوران آن را از بین میبرد .هیچ موجود زندهای
برجای نمیماند ،پیکر آدمیان همانند مرغ ،کباب میشود و سقف خانهها ،جایگزین سیخهای
کباب میشود .دقت در تصاویر ،واژگان ،و نوع بیان بهار ،بهخوبی انعکاسدهندۀ فرهنگ،
نژاد و جغرافیای پارسی است:
نــمــانــد ایــچ جــانــور بــه جــای بــر

نه کاخ و کوخ و مردم و ســـرای او

به ژاپن ا ندرون یکی دو ب مب از آن

فتــاد و گشــــت بــاژ گون بنــای او

تو گفتی آنکــه دوزخ انــدر و دهــان

گشــــاد و دم بــرون زد اژدهــای او

ســـپس به دم فروکشـــید ســـر بهســـر

زخلق و وحش و طیر و چــارپــای او

شــــد آدمــی بــهســــان مــرغ بــابــزن

فــرســــپ خــانــه گشــــت گــردنــای او
(دیوان،ج ) 798 : 1

زرینکوب معتقد است که بهار در سرودن این قصیده ،قدرت قریحه نشان داده و «شیوۀ
منوچهری را با قدرت ،تتبع و احیا کردهاست( ».زرین کوب)506: 1375،
توصیف صحنههای کارزار ،حجم نسبتاً باالیی از اشعار سیاسی شوقی را در شرح نبرد
عثمانیان و یونانیها ،به خود اختصاص دادهاست .این توصیفات ،گاهی سطحی ،گذرا و فاقد
صور خیال است و گاهی آنقدر قوی میشود که برای امر محسوس و نه چندان دلچسبی
مانند جنگ ،تصاویری فوقالعاده زیبا و خیالانگیز در کنار هم قرارمیگیرند .او با ذکر
طرفین محسوس ،ناوگانی را که عثمانیان از بعضی بنادر آورده و به وسیلۀ آن ،با شتاب به
سمت تنگه بسفور حرکت کردهاند ،به غازهای سپید شناور در آب تشبیه کردهاست:
و کـم فـتـحـوا الـثـغـو َر بـالتـوا ِن

و بــاألُســـ طولجــاؤوا من موانی

ولــلــبســــفــورِ طــاروا فــی ثــوانِ،

أل َو َّز الــعــائــمــیــنــا
ال بــا َ
فــأَهــ ً
(دیوان،ج ) 208 : 1

117

118

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شاعر عرب ،گاهی نیز رنگ و بوی شعر جاهلی به خود میگیرد.
موسیقی و وزن شعر نیز شباهت زیادی به اوزان شعر جاهلی دارد .از همین روی است که شوقی
ضیف ،دربارۀ تسلط احمد شوقی بر موسیقی و عروض عربی می گوید« :هیچ واژه یا لفظ
موسیقایی که شوقی آن را نشناسد ،وجود ندارد؛ او بر همۀ قالبهای صوتی احاطۀ کامل دارد».
(شوقی ضیف )35 :1975،برخی توصیفات شوقی ،بهگونهای است کهگویی در میانۀ میدان
جنگهای جاهلی ایستادهاست و با واژگان ،تصاویر و اصطالحات خاص آن دوره و نیز محیط و
فرهنگ عربی درحال تشریح کارزار است:
ب
ک َأ ّن ندا َء الجیش من کل جا ن ٍ

دویُّ ریــاحٍ فی الــد جی تتــذأبُّ

کأَن عیون الجیش ،من کلّ مذهبٍ

منَ الســـ هل ،جنّ جُوَّلٌ ف یه جُوَّبُ

کأَنّ الوغی نارٌ ،کأَن الرّدی قِریً،

کــأَنّ وراء الــنــارحــاتــِمَ یــأْدِبُ

کأَنّ الوغی نارٌ ،کأَن بنی الوغی

فَراشٌ ،لـه فی ملمس النــار مـأْرَبُ
(دیوان،ج  172 : 1و)173

-5-2تغییر معناس نگ بب عنوان یک امر مطلوب
در فرهنگ ملل گوناگون« ،جنگ » مفهومی ناگوار و منفی بهشمارمیآید امّا مفهوم این پدیده ،گاه
دچار تحوالت ریختشناسانه ای می شود که بر اساس گرایش ها و نوع نگاه افراد ،تغییر می کند
(کاپلو و ونسن)33: 1389،؛ بهعنوان نمونه ،اگر جنگ با منافع شاعر و یا کشور او همسو باشد ،در
شعر او تبدیل به یک مفهوم مثبت میشود .این موضوع دربارۀ هر دو شاعر صدق میکند؛ بهار بر
این اعتقاد است که اگرچه دولت ایران در عهد نادرشاه ،درگیر جنگ و درگیریهای شدید
بودهاست ،همین جنگ ها و کشورگشاییها ،چون همواره با پیروزی ایران همراه بوده ،برای این
سرزمین منشأ خیر و برکت و منبع آسایش و نظم و امنیت بودهاست:
گرچه بد دولت ایران به گه نادر شاه لیک

همه تیغ و همه تیر و همه رزم و همه جنگ

از آن رزم بــد ا یران را آســــا یشو بزم

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

از سر فخر برافرا شت سر از هفت اورنگ
(دیوان ،ج ) 219: 1

احمد شوقی ،یکی از حامیان سرسخت امپراطوری عثمانی بهشمارمیآید .او همواره و در همۀ
شرایط ،از ترکان اسالمی دفاع میکرد و ایشان را برترین خلفای اسالمی میدانست .این جانبداری
و تعصب ،در اواخر حکومت عثمانیان که دارای ضعفهای فراوان و سیاست های نادرست فراوان
بودند نیز ادامه داشت .این درحالی است که «دعوت به تشکیل یک خالفت عربی به جای خالفت
عثمانی و نیز جدایی کشورهای عربی از سلطنت عثمانی با هدف تشکیل یک دولت مستقل
عربی ،ازسوی افرادی چون کواکبی و نجیب عزوزی شدت میگرفت( ».حسن فهمی:1959،
 )41عبدالعزیز المقالح ،این شیوۀ شوقی در مدح را گناه بزرگ او میداند و معتقد است« :گناه
بزرگ شوقی ،عدم آفرینش تجارب شعری پخته و اصیل در زمینۀمدح نیست بلکه گناه اصلی او،
اعتیاد به مدیحهسرایی و تالش برای پیراستن خود مضمون مدح است» (المقالح)25 :1984،؛
بهعنوان نمونه ،در سلسله جنگهای میان ترکیه و یونان ،شاعر در قصیده «صدی الحرب» که آن
را در دورۀ حکومت سلطان عبدالحمید ثانی سرودهاست ،با ایجاد یک زاویۀ دید مثبت نسبت به
جنگ ،شمشیر این سلطان را باعث برتری و پیروزی دین اسالم و نشان پادشاهی در میان مردمان
و وسیلۀ ادبکردن سرکشان میداند .تفاوت نگاه به جنگ ،به خاطر جانبداری از سلطان عثمانی
کامالً واضح است:
ب سیفِک یعلوالحقُّ ،والحقُّ أَغلَبُ و ما

و یُنصــ ـَرُ د ینُ ا لل ـّهِ أَی ـَّانَ تَضــ ـْرِبُ

الســـیفُ إِال آی ـۀُ المُل ـکِ فی الوری

و ال األَمــرُ إِال لــلــذی یــتــغــلــبَ

فــأَدّبت بــه الــقــومَ الــطــُّغــاۀَ :فــإِنــه

لــنــعـتمَ الــمــربــی لــلــطــغــاۀِ الــمــؤدَّبُ
(دیوان،ج ) 151 : 1

او در ادامه ،حمله به ارمنستان و یونان از سوی ترکان عثمانی و تهدید سرزمین ایشان را میستاید
و شمشیر عثمانیان را به صبح صادقی تشبیه میکند که قابل انکار نیست:
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و مملک ـ ُۀ الیونــا ِن محلول ـ ُۀ العُرَی

رجاؤک یعطیها ،و خوفُک یســلب

ت أ م یرَا ل مؤ م ن ین کیــا نَهــا
هــدد َ

بـأَســـتطَعَ مثـلِ الصـــبح الیُتکـذبُ
(دیوان،ج ) 152 : 1

جنگهای پادشاهان عثمانی و بویژه عبدالحمید دوم ،آنچنان در نظر شوقی ،مقبول و
نیکوست که شاعر اصل نامیمونبودن و شومی جنگ را فراموش و با افتخار ،پادشاه عثمانی را به
اسکندر تشبیه میکند و حتی بر این باور است که فتوحات او ،از اسکندر نیز نامورتر است .این
درحالی است که در تاریخ ،اسکندر مقدونی ،فرماندهای خونریز و بیرحم شناختهمیشود؛ انگار
شوقی آنقدر غرق در شادمانی پیروزیهای عثمانیان است که این مسئله را فراموشکردهاست.
و إن یذکروا إســـکندراً و فتو حَه

فعَهـدُک بـالفتح المحجـَّل أَقربُ
(دیوان،ج )154: 1

شاعر در ادامۀ همین قصیده ،شمشیر عبدالحمید را به برق مرگ تشبیه میکند .این تشبیه ،چندان
نیکو نیست و بیشتر مدح شبیه به ذم است چراکه در روزگاری که جهان ،خود آبستن جنگها و
کشتارهای بسیار است ،ممدوحان جنگافروز چندان محبوب افکار عمومی عالم نیستند:
فلمّا اســتللْتَ الســیفَ أَخْلَبَ برقُهمت

ومــا کنـتَ یــا برقَ المنیـَّۀِ تُخْلـِبُ
(دیوان،ج )154 : 1

 -6-2تمجید از فرماندهان نگی
رابطۀ محیط اجتماعی اطراف با سپاهیان و سربازان یک سازمان نظامی ،از جمله مسائلی است که
مورد توجه جامعهشناسان جنگ است( .می یر )109: 1368 ،از آنجا که «موضوع روحیۀ نبرد ،در
مرکز ثقل بسیاری از عوامل مؤثر و مورد تأکید دانش جامعهشناسی در سرنوشت جنگ قرار
دارد» (همان ،)134:این مسئله در شعر شاعران نیز نمودی همیشگی داشتهاست .این موضوع ،در
اشعار هردو شاعر قابل رؤیت است .بهار ،با مدح فرماندهان ملّی ،چون ستارخان ،باقرخان و سردار
اسعد ،آنها را باعث استحکام بنیان کشور و پشتیبانی برای همسایگان میداند.
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یاد باد و شـــاد باد آن ســـرو آزاد وطن

حضـــرت ســـ تار خان

آن که داد از رادی و مردانگی داد وطن

انـــدر آذربـــایـــجـــان

راد باقرخان کز او شد سخت بنیاد وطن

شـــــاد بــادا جــاودان

یــاد بــادا مــلـّت تــبــریــز وآن مــردان کــار

مــایــههــای افــتــخــار

یاد باد آن جیش گیالن و آن همه غرنده شــیر

وان یورش های بزرگ

وان مهین سردار ا سعد وان سپهدار دلیر

وان جوانــان ســـترگ

یادباد آن در سفارتخانه از جان گ شته سیر

چون ز شــیر آشــفته گرگ
(دیوان،ج )241 : 1

او در جایی دیگر ،علت جنگافروزی گروهی از افراد را آگاهنبودن آنها نسبت به اسرار مهر
و محبت میداند .او معتقد است تمدنهای استوار برپایۀ خوردن و شهوترانی ،نمیتوانند بهدنبال
برقراری صلح و آرامش باشند؛ پس ،از نظر او ،جنگافروزی ،کار انسانهای بیفرهنگ و
درندهخوست:
ز راز مهر و محبت اگر شوند آگه تمدنی

مــبــارزان جــهــان تــیــغ درنــیــام کــنــنــد

که اســـاســـش ز حلق و جلق به پاســـت

به صـلح و سـلم چهسـان مردمش دوا کنند؟
(دیوان ،ج ) 676 : 1

عمر مختار (  ،) 1931 – 1862پیشاهنگ یک حرکت انقالبی و مجاهدی بود که هدف واالی
آزادی سرزمینهای اسالمی از لوث استعمار را دنبال می کرد .او بیست سال در مبارزه با استعمار
انگلیس در مصر ،استعمار فرانسه در سودان و استعمار ایتالیا در لیبی حضور داشت (الحر1992،
 )173:و توانست ضربات سنگینی را بر پیکرۀ استعمار اروپایی وارد کند و در نهایت ،توسط
ایتالیاییها دستگیر و به سال  1931اعدام شد (.زرکلی )134/ 3 :1969 ،احمد شوقی با بزرگداشت
این شخصیت عظیم ،پیکر او را که در میان شنزارها رها شده ،پرچم و نوری برای بیدارسازی
مردم میداند:
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رَکَزوا رُ فا تَکَ فی الرّ مال لِواءَ

یَســتنهضُ الوادی صــباحَ مَســاءَ

یا وَیتحَهم نصـــبوا مَناًرا من دمٍ،

تُوحی إِلی ج یلِ ال غدِ البَغْضــــاءَ
(دیوان،ج)314 :3

شاعر در ادامه ،به ویژگیهای نیکوی عمر مختار اشاره میکند و او را شمشیری میداند که عزم
و اراده را به دیگران میآموزد .از نظر او ،عمر مختار انسانی است که برای بهدوشکشیدن رسالتی
بزرگ ،از سوی خداوند انتخاب شدهاست و بههمین خاطر است که بسیار ساده و فقیرانه زندگی
میکند .شاعر مصری ،قهرمان را کسی نمیداند که بهمحض فراهمآمدن آب درآن فرورود؛ از
نگاه او ،قهرمان کسی است که با وجود امکان نوشیدن آب ،از تشنگی بمیرد و عمرمختار ،مصداق
حقیقی این ابیات است.
ف المجَّر ُد بــالفَال،
یــا َأیُّهــا الســـی ُ

یک سو ال سیوفَ علی الزمان مَ ضاءً

خُیَّرْتَ فاخْتَرْتَ المبیتَ علی الطوَی

لــم تــَبــتنِ جــاهــا ،أَوُتــَلــُمَّ ثــَراءَ

إِن البطول ـۀَ أَن تموتَ من الظمــا،

ب ا لمــا َء
ل یس ا ل ب طول ـ ُۀ َأ ْن تَع ُـ َّ
(دیوان ،ج ) 374 : 3

تمجید از عمرمختار و پاسداشت او ،بههمینجا منتهی نمیشود .از نظر شوقی ،عمر ،اکنون که
به دست ایتالیاییها دستگیرشده ،شیری است که در غل و زنجیر هم نعره میکشد و از روی
ضعف و بیچارگی ،تسلیم نمیشود.
األُستدُ تزأَرُ فی الحدید ،ولن تری

فی السَّجن ضِرْغاماً بکی استتِخذاءَ
(دیوان،ج)316 :3

به هنگام اعدام عمر مختار ،شوقی حرکت انسان بزرگی را بهسوی مرگ میبیند که کارش
مداوای زخمها و آزادی اسیران است .او هیچگاه به دوستان خود خیانت نمیکند و حتی دشمنان
را نیز مورد نیکویی و احسان خود قرارمیدهد:
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دفعوا إِلی الجل ـّادِ أَغَل ـبَ مــاجــداً

یأْســـُو الجِراح ،و یُطلِقُ األُســـَراءَ

ویُشــــاطرُ األَقرانَ ذُخْرَ ســـِال حِهِ،

ویَصــ ـُفُّ حَوتلَ خِوان ـِه األَعــداءَ
(دیوان ،ج ) 316 : 3

پس از اعدام عمر مختار ،شوقی که بسیار متأثر و دلتنگ است ،به عتاب ملّت خویش روی میآورد و
از آنها میپرسد :اگر بخواهم برای این قهرمان ،مرثیهسرایی کنم ،آیا کسی به سخنان من توجهی میکند
یا اینکه همه گوشها بسته و ناشنوا گشتهاند؟ او از مردم میپرسد :رهبری بزرگ چون عمر مختار ،رفت و
تنها شما ماندهاید؛ برخیزید و انسانهای بزرگ را به رهبری خود برگزینید و جوانان شما نیز باید بار سنگین
نبرد را بر دوش کشند .این شعر« ،دیدگاه عمیق شاعر در پرداختن به موضوع و ویژگی های هنری یک
قصیدۀ مترقی عربی را در خود دارد و مجموعهای استکه رثای سوزناک وستایش از آزادی را بهطور
همزمان در خود جمع کردهاست( ».المقالح )28 :1984،عالوه بر این ،قصیدۀ یادشده ،از موارد معدودی
است که در آن ،شوقی که همگان او را شاعری محافظهکار و میانهرو میدانند ،اینچنین لحن حماسی به
کالم خویش میبخشد و با تشویق مردم به قیام ،مبارزه را بهعنوان تنها راه مقابله با استعمار به ایشان نشان
میدهد:
یأَیُّها الشـــعبُ القریبُ ،أَســـامعٌ أم

فأَصـــوغَ فی عُمَرَ الشـــه یدِ ر ثاءَ؟

ألْجَ مَتت فاکَ الخطوبُ ،و حَّر مَتت

أُذَنْیکَ ،حینَ تُخا طَبُ ،ا صـــت غاءَ؟

ق خا لدٌ،
ت با ٍ
ب الزعیمُ ،و َأ ن َ
ذه َ

خ تَر ال ُّز عَمــا َء
فــا نْق ُـ تد رجــال َـکَ ،وا ْ

وأَرِحت شیوخَکَ من تکالیفِ الَوغَی،

أل عتبــا َء
ک َا َ
ل ع لی ِف تْیــان ِـ َ
وا حتم ِـ ْ
(دیوان،ج ) 317 : 3

 -7 -2برشمردن پیامدهاس نگ
جنگ ،و بهطور وسیعتر توسل به نیروی مسلح ،جنبهای از رفتار رایج شمرده شده و بین ملّتها و
دولتها همواره برقرار بودهاست .این تعارضهای مسلحانه ،تلفات انسانی و مادی قابل توجهی را در
پی داشتهاست ( .کاپلو و ونسن )9: 1389،بهار ،در قصیدۀ «البۀ حکیم»که آن را مقارن با شروع
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جنگ اوّل جهانی سرودهاست ،با اشاره به برخی نتایج شوم و منفی جنگ ،پادشاه وقت ایران را
از برافروختن آتش جنگ برحذرمیدارد و ریختهشدن خونهای پاک ،بیفرزندشدن مادران و
بیپدرشدن کودکان را گوشهای از این دستاوردهای نامیمون میداند:
ای خود برن هاده پی پر خاش این

وی ت یغ برکشــــیــده پی ه یجــا

خون پــاک مل ـّت یزدان اســــت

چــنــدیــن هــزار بــچــۀ بــی بــابــا
(دیوان،ج  271 : 1و )272

با آغاز جنگ جهانی دوم ،علیرغم اعالم بیطرفی از سوی ایران ،نیروهای شوروی از شمال و شرق
و نیروهای انگلستان از جنوب و غرب ،به بهانۀ حضور جاسوسان آلمانی در ایران ،به کشورمان حمله و
شهرهای سر راه را اشغال کردند و به سمت تهران آمدند .ارتش ایران ،بهسرعت متالشی شد و رضا شاه،
ناچار به استعفا گردید و سلطنت به پسر و ولیعهد او ،محمدرضا ،انتقال یافت .در این شرایط ،اوضاع ایران
فقیر و ناتوان ،بهشدّت آشفتهبود و ایران ،بیماری درحال احتضار را میمانست که امیدی به بهبود آن
نمیرفت؛ منابع آن بهغارت رفتهبود و مردم بسیاری کشتهشده یا از گرسنگی و قحطی در حال مرگ
بودند .بهار به انگلیسیها می گوید:
هیچ با حاصـــل دهقان نکند ســـیل ملخ

آنچه با حاصل این ملک نمودید امسال

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

ز حبوب و ز بقول و ز پ یاز و ز ذ غال

برزگر گرســـنه و جیش بریتانی ســـیر

شهر بیتو شه و اردو ز خورش ماالمال
(دیوان،ج ) 728 : 1

پیامد وحشیگریهای انگلیس در ایران ،گرسنهماندن مردم و مرگ بسیاری از آنان است.
شاعر هشدار میدهد که حتّ ی اگر روزی سرزمین ایران از وجود نیروهای انگلیسی پاک شود و
کشور به استقالل برسد ،چون مردم از پاافتاده و رعیت همگی مردهاند ،کشور قادر نخواهدبود
که زیر بار این فجایع کمر راست کند و به حالت اولیۀ خویش بازگردد:
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گیرم این آب و زمین گشت ز بیگانه تهی

هم از استقالل افزود به جاه و به جالل

چون جماعت رود از دست ،چه سود آب و زمین

چون رعیت فتد از پای چه سود استقالل؟
(دیوان ،ج ) 727 :1

یکی دیگر از پیامدهای جنگ ،کشتهشدن افراد و بیخانمان شدن مردم است .از آنجا که
«جنگ ،عنصر مسلحانه و خونین دارد و در کلیۀ جنگها ،خونینبودن و نابودی امکانات مادی و
معنوی یکی از ویژگیهای مهم است» (ادیبی سده ،)33 :1385 ،شاعر ایرانی با برشمردن برخی
موارد هولناک ،مثل صدای توپ و تانک ،بانگ صاعقه ،غرش طوفان و نعرۀ آتشفشان ،ضمن
اعتراف به ترسآوربودن این پدیدهها ،آه و نالۀ مردمی را که بیخانمان گشته و خانومان خود
را از دست دادهاند ،از همۀ موارد باال ،خوفانگیزتر میداند .هدف او از بیان این موارد ،ترساندن
جنگافروزان از برپایی آتش پیکار و بیمدادن ایشان از عواقب مادی و معنویای است که ممکن
است دامان هرکینهتوز جنگافروزی را بگیرد:
هست صوتی بس مهیب و خوفناک

بــانــگ توپ و نعرۀ فرمــانــدهــان

ســختتر زان اســت بانگ صــاعقه

کا ندر آ ید نیمشــــب از آســـ مان

هســـت از آن بســـیار هول انگیزتر

غرّش طوفــان بــه ب حر بی کران

باشـــد از آشـــوب طوفان ســـختتر

ن عرههــای مو حش آ تشفشــــان

هســت از اینها جمله خوفانگیزتر

نــالــۀ یــک مــلــت بــیخــانــمــان
(دیوان ج )485 : 2

شاعر مصری ،در قصیدهای که به سال  1914و در رثاء مصطفی پاشا فهمی سروده ،بخشی از
چکامۀ خود را به ذکر پیامدهای منفی و ناگوار جنگ جهانی اول اختصاص دادهاست .توصیفات
او در بیان این عواقب ،اثرگذار و قابل تأمل است؛ سخن خود را با اظهار اندوه و تأسف بر
کشتهشدن مردان بزرگ و زنان بیوهای که اکنون فرزندان یتیمی در شکم دارند یا درحال پرورش
کودکاناند ،آغاز میکند .برزمینغلتیدن جوانان ناکام در کشورهای مختلف و زنانی که شیر کینه
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و انتقام به فرزندان خود مینوشانند و در گوش ایشان زمزمۀ خون و انتقام میکنند ،از مواردی است
که شاعر از آنها یاد میکند و نشان از آزردگی شدید روح او دارد:
لَهَفی علی رُکنِ الشــیوخ مُهَّدماً ،و

ل و ا ل ُی تَمــا ِء
ت ا ل ثُّک ْـ َ
وا لحــا مال ِ

علی الشـــبابِ بِکلِ أَرضٍ مَصـــترَعٌ

ل ســـ ماء
ت ک ِّ
کتح َ
لهمُ ،و ُه ْل ٌ

من کـلِّ بـانٍ بـالمنِیـَّۀِ فی الصـــِّبــا

لم یت خِذْ عِرْســ ـاً ســـِوی الهَیت جاءِ

المُرضـ ـِعاتُ ســـَکبتنَ فی وِجتدانِه

حـُبَّ الـدِّیــار ،وبِغضــــۀَ األَعــداءِ

و قرَرتنَ فی أَذُنی ـهِ ،یومَ فِطــام ـِه،

أن الــدمــاءَ مــُهــورۀُ الــعــَلــْیــاءِ
(دیوان ج  111 : 3و )112

 -3نتیجب گیرس
 شرایط سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر دو جامعۀ ایران و مصر ،باعث ایجاد همگرایی در دیدگاهدو شاعر نسبت به پدیدۀ «جنگ» شدهاست.
 توصیه به خودداری از جنگافروزی ،در شعر هر دو شاعر وجود دارد؛ با این تفاوت که بهار،برای نشاندادن شومی جنگ ،بهصورت تلویحی و غیرمستقیم از نمادهای ادبی همچون جغد و
کالغ استفاده میکند و دربرابر آنها ،کبوتر سپید صلح را شایستۀ پاسداشت میداند ،حال آنکه
بیان شوقی در این زمینه ،مستقیم ،واقعگرایانهتر و به دور از تصویرسازیهای ادبی است .شوقی
از سازمانها و نهادهای بین المللی همچون صلیب سرخ در این زمینه مدد میجوید.
 بازتاب پدیدۀ جنگ در شعر شوقی و بهار ،به میزان قابل توجهی تحت تأثیر نژاد ،فرهنگ ومحیط جغرافیایی دو شاعر است .توصیف جنگ از سوی شاعر عرب ،گاهی رنگ و بوی جاهلی
به خود میگیرد .موسیقی و وزن شعرشوقی ،شباهت زیادی به اوزان شعر جاهلی دارد ،حالآنکه
بهار ،با واژگان ،تصاویر ،اوزان و اصطالحات خاص فرهنگ و ادب پارسی ،به انعکاس جنگ
میپردازد.
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 تغییر معنای جنگ از یک امر منفی و منفور به یک پدیدۀ مثبت و مورد پسند ،امری است کهدر شعر هر دو شاعر ،به طور معناداری رخ نمودهاست .بهار ،جنگ را آنگاه که از سوی نادرشاه
افشار ایرانی صورت پذیرد ،میستاید .شوقی نیز پادشاه عثمانی را ستایش میکند و او را در
کشورگشایی به اسکندر مقدونی تشبیه میکند.
 تمجید از قهرمانان ملّی و فرماندهان جنگ ،بخش مشترک دیگری در اشعار این دو شاعر است.بهار،ستارخان و سردار اسعد بختیاری را میستاید و شوقی نیز ادهم ،فرماندۀ سپاه عثمانی ،مصطفی
پاشا کمال و عمر مختار را ستایش میکند.
 از دیدگاه هر دو شاعر ،پیامدهای جنگ ،موارد یکسانی هستند؛ نتایجی همچون :بیفرزندشدنمادران ،یتیمشدن کودکان ،بیخانومانی انسانها ،ویرانی سرزمینها ،مردن رعیت و کشتهشدن
مردان بزرگ ،فجایعی هستند که هر دو شاعر در زندگی خود و جریان جنگهایی که شاهد آن
بودهاند ،از نزدیک لمس کردهاند.
 با وجود اشتراکات فراوان در اوضاع سیاسی -اجتماعی روزگار دو شاعر ،تفاوتهایی نیز در نوع نگاهشوقی و بهار به جنگ وجود دارد؛ از جمله آنکه نگاه بهار به جنگ ،واقعبینانه ،حقیقی و انتقادی است
امّا نگاه شوقی ،لزوماً اینگونه نیست .او مفهوم شومی مانند جنگ را آنگاه که از سوی پادشاهان عثمانی
که ممدوحان او هستند ،واقع شود ،جهاد مینامد و جنگجویان را مجاهدان راه خدا معرفی میکند و این
جانبداری جهتدار ،از بلندی اندیشه و ارزش جایگاه او نزد خواننده میکاهد امّا بهار ،با داشتن یک
موضع ثابت و حقیقتمحور ،همواره با جنگ ،از سوی هرکس که آغاز شود ،چه دوست و چه دشمن،
به مخالفت برمیخیزد و تنها دفاع از سرزمین دربرابر بیگانگان را ارزش می داند.
 بهار برای جنگهای عصر خود ،ریشههای اخالقی ،مثل گسترش جور و فساد و نیز اختالفاتداخلی را برمی شمارد ،درحالیکه شوقی ،تعصبات نژادی را علت اساسی جنگ جهانی اوّل میداند.
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 بهار جنگ را امری دائمی میداند که آدمی آتش آن را برمیافروزد؛ پس تا آدمی هست،جنگ نیز وجود خواهدداشت .شوقی نیز جنگ میان حق و باطل را دائمی دانسته و معتقد است
که از زخمهای ناشی از نبرد حق و باطل ،تا قیامت خون میچکد.
یادداشتها
 .1ملکالشعرای بهار ،درسال  1304بهدنیا آمد .تولد او در دهۀ آخر حکومت ناصرالدین شاه قاجار رخ
داد( .نیکوهمت« )8 :1361،دیوان بهار ،متنوعترین دیوان ادب پارسی در عصر مشروطه است».
(حاکمی )80: 1386،وطنیات ،وصف طبیعت ،مدح ،طنز ،مرثیههای مذهبی ،مسائل سیاسی و ،...از
حوزههای شعری اوست .دهخدا بر این اعتقاد است که «ایران ،پس از حافظ ،شاعری به بزرگی
ملکالشعرای بهار به خود ندیدهاست» .فروزانفر نیز بهار را چنین میستاید« :بهار ،شاعری است که قریب
هفتصدسال ،مانند او در ایران پدید نیامدهاست( ».حائری )198/2: 1375،زرینکوب ،دربارۀ
درونمایههای شعر بهار میگوید« :بهار ،در همان قالبهای شناختهشدۀ شعرفارسی ،مفاهیمی نو همچون
وطن،آزادی ،دموکراسی ،مساوات ،عدالت وحقوق زن را مطرح میسازد و در شعر فارسی ،فضایی نو با
دیدگاهی جدید پدید میآورد که تا روزگار او ،مانندش دیدهنشدهبود( ».زرینکوب )315: 1355،او با
سنّت وتجدّد ،تعاملی معتدل دارد و«از سه فضیلت بزرگ گویندگی ،نویسندگی و سخنوری ،به حد اعلی
و کافی بهرهمند است( ».همایی )335: 1387،به قول شفیعی کدکنی ،او «بارورترین استعدادی بود که
درشعر کالسیک فارسی،به روزگار ما چهره نمود( ».شفیعی کدکنی)79: 1378،
.2شوقی در سال 1968بهدنیا آمد .تولد او ،همزمان با حکومت خدیوی اسماعیل بود( .مندور)37 :1970،
این شاعر ،دارای شخصیتی چندوجهی و متغیر است و همین مسئله ،از او شخصیتی عجیب و متضاد و
نیزآشفته وسرگردان ساختهاست؛ «شاعری که کمتر اتفاق میافتدگرایشها و اعمالش ،به یکجانب
سمتگیری کردهباشد و شخصیت دوگانهاش ،هم درجادههای ادب حیران وسرگردان است و هم در
جادههای سیاست( ».الفاخوری 692 : 1378/1987،و )691شوقیضیف دراینباره میگوید« :شوقی در
قصر،گاه با انگلیس بود،گاه با مردم وگاه با منصبطلبان( ».شوقی ضیف ) 28 :1975،طه حسین ،بر این
باور است که بخش اول زندگی شوقی ،متعلق به خود اوست؛ او در این مرحله ،شاعر لذت خود بودهاست.
در بخش دوم ،شاعر موظف امیر و دربار است و در بخش سوم ،شاعر هنر و مردم( .حسین ) 96: 1933،
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با پذیرفتن این نگاه ،شاید بتوان برخی تناقضات موجود در شعر او را تفسیرکرد .بسیاری ،ازجمله عقاد،
معتقد بودند که احمد شوقی ،شایستگی رسیدن به عنوان امیرالشعرایی را نداشته چراکه به زعم ایشان،
شعر او  ،مصنوع و متکلف و عاری از خیال و عاطفه است وچیزی فراتر از دیگر شاعران ندارد.
(العقاد ) 86 : 1950،برخالف این نظر ،بایدگفت درک سیاسی شوقی ،در سطحی فراتر از دیگر شاعران
همعصر وی قرار دارد .او مورخ و سیاستمداری است که همواره در شیپور یکپارچگی جهان اسالم
میدمد؛ گواه این ادعا ،کتاب «دول العرب و عظماء االسالم» اوست .به قول حناالفاخوری «شوقی اگر
شاعر همۀ جهان نیست ،شاعر مشرق زمین است .او بزرگترین رکن نهضتی است که شعر عربی را به
سوی ارزشهای جاودانه سوق دادهاست( ».الفاخوری.)726 : 1378/1987 ،
 .3مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی ،به دنبال ایجاد وحدت میان نمودهای هنری و ادبی مشترک اندیشۀ
بشری است و ازهمینرو ،در مطالعات خود ،میان ادبیات ،موسیقی و هنرهای تجسمی ،تفاوت معناداری
قائل نیست؛ البته در پی اثبات تأثیر و تأثر نیز نیست( .علوش )89-87: 2003،این مکتب ،اعتقاد اساسی به
مقایسۀ دو اثر ،از طریق تبیین نقاط اشتراک و افتراق آنها دارد( .عبود)39: 2005،
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