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Abstract 

In contemporary literature, considering the national and patriotic 

themes, there are some poets who write their poems in the language of 

the common people not in a scientific and complex language or to 

show power. Seyyed Ashraf al-Din hosaini and bayram al-tunisi are 

outstading figures of folklore poetry in Iran and Egypt. Nasim 

Shomal’s colloquial poems and al-Tunisi’s colloquial mavals and 

zajals were successful in fulfilling the poets’ task in awakening and 

awaring people by the use of satire and parody. Using a descriptive-

analytical method, this study aims at introducing the two poets, the 

conditions of their time, and their poetic language. It also compares 

common concepts in their poems, like criticizing the foreigners and 

the parliament,freedom of speech, expressing women’s problems, 

education and economic issues and problems, and even inviting 

people to resistance. It seems that the similarity in the poets’ view and 

thought two suggests their experience of similar conditions. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 تونسیالبیرم  و نسیم شمال در اشعارمداری مردم پایداری ومضامین 
  پژوهشی(-)علمی

 

 1*یحیی معروف

 2کندولهآیت فتحی 

 

 چکیده
فراز  نه از هستیم که از شاعران گروهی شاهد ،یهنیو می به مضامین ملّ با عنایتادبیات معاصر در 

مردم شعر میدر میان و ردم پرتکلف ادبی بلکه با زبان م و قواعد با زبان علم و نه قدرت کرسی

. هستند و مصرامیران شعر مردمی در ایران  ،تونسیالبیرم  وحسینی  ینالداشرفد . سیّسرایند

از ای آمیزهبا  استتوانسته ،تونسیال ةعامیان هایزجل و موال بازاری نسیم شمال وشعرهای کوچه

با روش  یمبر آندر این مقاله  .بیداری مردم ادا کند انتقاد ورسالت شاعران را در ، هجو طنزآلود

به  آن دو، شعری زبانبر  یافتیرهبا  ،شاناوضاع زمانه و دو شاعرضمن معرفی  ،تحلیلی – توصیفی

ن و ی بیاآزاد ،و پارلمانهمچون انتقاد از بیگانگان  ،شاناشعار در کری مشترکفمفاهیم  تطبیق

به و  اییماهتمام نم ،اقتصادی تا دعوت به پایداری و مسائلآموزی بازگو کردن مشکالت زنان، علم

 .ستا شرایط مشابه از تجربة یحاک ،شاعردو  نگاهو تقارب اندیشه که رسد نظر می

 و پایداری. مردمی مضامینبیرم التونسی،  نسیم شمال،ادبیات تطبیقی،  :واژه های کلیدی
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 مقدمه -1

 و غارتنابودی  هدف باهمواره  یو خارجاستبداد داخلی  ،های مختلف تاریخدر برهه

 ،میان در این که اندبر همگان تحمیل نموده سنگین خود راحضور  ،مردمی هاییهسرما

  به سخن زبان  ،هاو ستمظلم این ی افشا در جهت و ساکت ننشسته یبانو ادشاعران 

 و جهالتترس  ،خفقانفضای  روزگار معاصرکه در  یرانو امصر  دو کشور .نداهگشود

برای بازگشت  ،اندبودهرا شاهد  خود در سرزمین و فرانسه یساستعمار انگل ناشی از حضور

 امضای فرمان مشروطیت ،عطف این تحوالت در ایران نقطه»دند. اهآرامش دست به قیام ز

و به دست مظفرالدین شاه قاجار  ،(1906قمری ) یهجر 1324سال  اآلخریجماد 14در 

: 1384)کسروی،  «.ون اساسی درهمان سال استنی و تدوین قالین مجلس ملّاوّ یلتشک

 1923، استقرار قانون اساسی به سال رعطف تحوالت کشور مص نقطه»همچنان که  (172

 ( انقالب62: 1370، رجایی) .«تاریخ بود ازآنپسمجلس شورا، یک سال  یلو تشک یالدیم

به را  یو منفنتایج مثبت البته  برای تغییر اوضاع کهشد  رستاخیزی ،یرانو امصر  ةمشروط

در جریان جدال با ادبیات کهنه، ادبیاتی شکل گرفت » ،ادب شعر ودر حوزة دنبال داشت. 

باید  کههمراه است  یشخندو نبا طنز  غالباً انتقادشاست.  شکنتو سنّنو که از همه جهت 

  (30-31: 1352)مؤمنی،  .«مناسبات جامعه را تغییر دهد

 یاسیو س شرایط اجتماعی ةدلیل تجرببه  ،شمال یمو نستونسی البیرم که ررسد به نظر می

این دو سؤال اینجاست که  .باشندداشته یمضامین شعری مشابه ،جامعه یبر فضاحاکم 

 آیا قرابتی ؟اندگرفتهعامیانه برای بیان نظرات خود کمک زبان  از ادبیات و شاعر چگونه

بیرم التونسی به  ؟ زبان شعر نسیم شمال وشوداین دو شاعر احساس می و افکار بین مضامین

 یکاییآمر رویی اشعار این دو شاعر از منظر مکتبرویا است؟داشتهچه جهتی گرایش 

این  چراکه» ،استای را برایمان فراهم آوردهمقایسه و نگاهپژوهش  ةزمین ،ادبیات تطبیقی

دو  آنمیان  تاریخیتقارن نیاز به  ،ادبی اثر درتطبیق  برای که استعقیده  آن برمکتب 

ارتباطی بین دو  یاو ای بین دو اثر یعنی لزومی ندارد مبادله ؛(14 :1382 ،کفافی) «نیست

 کند.تطبیق را فراهم می مشترک در دو اثر زمینة یشهو اندفکر  و تنها باشدشاعر وجود داشته
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که در بطن مردم زیسته و منشأ  دو شاعر عرب و ایرانی آراءِ افکار وهمسویی  ندادنشان

 یسادگبهزبان  ،ییاز سوند و ازهای جامعه و مردم دریافت نمودهگفتمان خود را از نیا

 رسداین مقاله است. به نظر می ةمسئل ،اندو گاه طنزآلود نگاشتهتکلف گشوده و اشعاری بی

اند انستهتو ی،انتقادای خاموش کردن فریادهای این دو شاعر با همه فشارهای سیاسی بر که

و اقتصادی  نابسامان اری جامعه نسبت به اوضاعباعث بید و مردمیهای عامیانه با سروده

  فرهنگی و سیاسی شوند.

 تحقیق پیشینۀ -1-2

بررسی تصویر دشمن » ازجمله است؛صورت گرفته های زیادیاین دو شاعر پژوهش ةدربار

اب مشروطیت بازت» تقوی شوازی؛ و طاهرهزاده محمود صادق نوشتة« در شعر نسیم شمال

عند الکامیرا بیرم »نظری و  یو علقاسم صحرایی  ةنوشت «شوقی و احمددر اشعار نسیم شمال 

 و رجاء نقاش نوشتة «تونسی و وجدان االشتراکیالبیرم »و العفیفی مجدی  نوشتة «التونسی

 و مضامین مشترکات فکری یافتدرو این دو شاعر  ةا در باب مقایسامّ مقاالتی از این دست

  است.پژوهشی مستقل صورت نگرفته ،شانیشعرو زبان 

 حیات دو شاعر اوضاع سیاسی و اجتماعی -2

حاکمان دست نشاندهاز لحاظ حضور استبداد خارجی و  ایران و مصر،قرن بیستم  در اوایل

پایداری و . اندتجربه کردهی را شرایط مشابه ،ان اجتماعی و سیاسیاوضاع نابسامنیز و  شان

در هر دو و روشنگری را بیداری  زمینة ،هام از انقالب صنعتی فرانسهبا ال ،مقامت مردم

الدین افرادی چون سید جمال افکار و نظرات با رویش و تقویت فراهم آورد.جامعه 

 بیگانگان ومبارزه با  ،در مصرزغلول  عبده و سعد محمّدآبادی در ایران و شاگردانش اسد

ی و تشکیل احزاب ملّ علمی خواهی و دانش و توسعةآزادیپرستی و میهنمزدوران داخلی، 

چند مشروطیت در ایران با خواه بود. هرانقالبیون مشروطهاز اهداف  ،و مدارس جدید

هم ادبیات  ،در این میان .تا حدی دستاوردها و اهداف کارآمدی داشت ،ناکامی مواجه شد

انقالب مبشران  ،با مضامین شعری تازه خود گرفت و شاعرانه سیاسی و اجتماعی برویکرد 

با توجّه به اشتراکات اجتماعی  هم نسیم شمال و بیرم التونسیاشعار . شدند مدفکری برای مر

 تالطم جامعه گردید.پرزبان حال روزگار  ،شانو مطالبات فرهنگیو سیاسی 
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 عربیدر دو ادب فارسی و شعر مردمی  -3
استگاه خ ،های عارفانه و عاشقانهگوییتغزلاز دیرباز در کنار  ،ی و عربیدو ادب فارس

تر و و قلم شاعران و ادبیان ساده فکر ،رو این ازو های مردمان بوده خواسته و دردها

 و عباراتواژگان ، دورة مشروطیت در ادب فارسی در .استگردیده ترپررونق

کاربرد عمومی پیدا کردند  سیاسی، مفاهیم جدید اجتماعی و حاملاروپایی  بازاری وکوچه

 یو واقعکه از امور عینی تحول داشت. شعر از آن روی  نشان از نوآوری واین امر، که 

شعر این دوره » ،یبو ترکشکل  ة. در حوزگذاردجایی برای تخیل باقی نمی ،گیردالهام می

ای در هنر شعر مستزاد که تجربه مثالً ؛است یتو سنّهای آشنای کهنه مرکب از فرم

 ( 339: 1382آجودانی،) .«شودکالسیک فارسی محسوب می

که پندارند چنین می است،معاصر مصری که فرهنگ زمانه در قلبشان نفوذ کرده یباناد

و ه، شعر ذهنی در قصّ و توجهی همان سرباز گمنامی است که باید او را به سطح هنرمردم »

 ،موسی) .«را ترسیم کرد و اهدافشنوشت  اشیزندگان و از باال برد یکارکندهو  رسم

های مجرد نیست بلکه حامل تاریخ این فرهنگی از واژه ،مصری ةعامیان یش( گو32 :1956

و سرشار  ،های شادمانیلحظه واجتماعی  از قهر ،های پایین ایشان استالیه یژهوو بهمردم 

 ( 413: 1366شکری، «).استنبودهاز اندوه تهی  هرگز

 فصیح شعری ودر کنار اوزان  ،پردازندنویسی میگویی و عامّهکه به ساده یشاعران

و فطری  وجوشپرجنباحساسی  ،در شعر موال» چراکهد نگزینرا هم برمی 1موالزجل، 

شود که یافت می یکسان مصراعبندی به و عدم پای و تنوعآزادی نظم  ،حاکم است. در آن

در این نوع  المثلضرب کاربرد (35: 1984)المصری، «یابی.دیگر ابیات شعری نمی در

گام ی خود در این زمینه پیشکه نسیم شمال و بیرم التونسچنان ،شودمیدیده وفوربهادبیات 

نه به  مانندِ ؛کندالمثل را تکرار مییک ضرب ،بندگاه در یک ترجیعنسیم شمال، اند. بوده

هم  موارد. التونسی یناز او  دانهپنبهشتر در خواب بیند  /نمکییبآن شوری شور نه به آن 

 ما یا» در این بیت شعری ،برای نمونه ؛استاستفاده کرده هاالمثلضرباز  هایشزجلدر 

نعمت  و در اندرفاهچقدر مردمانی که در ) «بتمشی علی العجین نعمه و فی ناس فی نعیم  و

یمشی » وفمعر و المثل مردمیاز ضرب ،(روندیماما بر روی خمیر راه  ،کنندیمزندگی 
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 (گذارداثری برجای نمیکه  رودیمروی خمیری راه ) «علی العجین ما بلخبطوش

 گری فرد اشاره دارد.زیرکی و حیله که به شدهاستفاده

 نسیم شمالزندگی  -4

ومی که به شرح احوال منظ و از شده دمتولّ 1287سال  گویا در»گیالنی  ینالداشرفد سیّ 

: 2ج  ،1372آرین پور، ) «.استآید که در قزوین به دنیا آمدهمیچنین بر ،قلم خود نوشته

قدماتی تحصیالت م .شد تنگدستی فقر ودچار  یتیم و از آن زمان یماهگششوی در  (61

و مطبوعاتی  هایآغاز فعالیت که در رشت اقامت گزید ،سپسرا در تبریز گذراند و 

تأثیر موج  تحت شدتبهکه  او» .صورت گرفت جاهماندر  ،اشعارشنخستین  یشسرا

 نسیم شمال را منتشر کرد که اشعار انتقادی و ةروزنام ،بیداری و آزاداندیشی زمانه بود

ویش بود و خ ةاو درد زمان» (125 :1356 ،یی)فخرا «.رساندبه چاپ می در آنرا  اشیفکاه

و  (354: 1384،)شیخلووند «.را در این مسیر فرسود و جانشقلمش را در این طریق 

 «است.شد که به بیماری جنون مبتال شده شایع ،قمری یهجر 1345در سال  ،سرانجام»

 (270: 1370 ،شکیبا)

 زندگی بیرم التونسی -5

عطیة، ) «د شد.اسکندریه متولّ یو مردمدر یک منطقه قدیمی  1893در سال بیرم محمود »

سال قبل از تولد  60 ،بدان سبب که پدربزرگش ،اندتونسی لقب دادهال( او را 23: 2011

 حرفةبه جهت عملکرد ناموفق در  ،سالگی 13در . از تونس به مصر مهاجرت کرد ،رشاع

 ةواسط بهگشود. نتقاد ابه  و زبان را پیشه کرد و شاعرانادبیان  پدری، شرکت در حلقة

د کر منتشر 1919در سال را  هالمسل مجله ،المجلس البلدی قصیدة از سرودنشهرتش بعد 

غضب حکومت را  هایشزجل در وقتی» .شدبسته و اشغالگراندولت از که به خاطر انتقاد 

که  را «الشباب»نشریه  هم آنجا در ،بعد از تبعید او را به فرانسه تبعید کردند. ،برانگیخت

 به وی اجازة ،تاد. بعد از چهار سالفرسبه قاهره می ،بود و زجلهای فکاهی شامل بحث

 1961و  1893های بیرم مابین سال» (276: 1936)ریاض، الصباحی،  «.سفر به تونس را دادند

موج  ،در آن برههسیاسی  هاییبندو دستهکه شاهد دو جنگ جهانی بود  یادوره ؛زیست
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 «را وداع گفت.دار فانی  ،1961ینایر  5در  ،سرانجام» ی( و259: 2011رامز، ) «زدمی

 (34: 2011عطیه،)

 مضامین اشعار مردمی نسیم شمال و بیرم التونسی -6

 مضامین سیاسی -6-1

 کیفیت چراکه ،اهتمام به مسائل سیاسی جامعه است ،های اصلی شعر مردمیمایهیکی از بن

که محل ظهور  یرانو امصر است.  ثرگذارزندگی مردم ابعاد اتمامی بر  ،تصمیم سردمداران

 استعماری بیگانگان، ازه در پوششسیاستی ت ،اندبوده و انتقاداتافکار  یو تالقانقالب 

هر دو از  ،تونسیالبیرم  اند. نسیم شمال ودولتی به تن کرده و مراکزحکام  و ظلمخفقان 

 دور از و با کالمی سادهو  برنتافتهجامعه روی مناسب های ناسیاستاز شاعرانی هستند که 

 .اندزبان به شعر گشوده تکلف

 حاکمانبی توجهی آزادی بیان و از عدماد انتق -6-1-1

همگان و  او ،حکومت اینکهو از  گویدسخن میآزادی بیان نبود از طی در مسمّمال نسیم ش

 دهد:فرمان می فروبستن و دم فروهشتنچشم  را به

 مزن! چشم، ببستم دو دسـت  دست

ــخن   ــودم س ــع نم ــزن! قط  حــرف م

 هیچ نفهم! این سـخن عنـوان مکـن   

 

 راه مــرو! چشــم، دو پــایم شکســت 

ــن    ــتم ده ــم، ببس ــن! چش ــق مک  نط

ــن  ــان مکـ ــافهمی انسـ ــواهش نـ  خـ

 (359: 1371، نسیم شمال)              

 یو ستمناسزا  و هموارهشد ،د ضایع خواهدآنچه او بنگار که هر کندیمبیرم نیز عنوان 

 خواهد داشت: به همراه

 ب الشـایع سـ واألجر بالتأکید ذاهب   من قبل ما اکتب أنا عارف القول ضایع

 (4 :تا)التونسی، بی                           

 و پاداشاجر  معلومِکه  طورهمانشود/  می نابوددانم که سخنم می ،قبل از اینکه بنویسمترجمه: 

 هم رفتنی است.
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در نگاه  ،است یرونیبیک انقالب  و اساسکه پایه  یو درونانقالب فکری یک در 

ز خبر اشاه مملکتش را بی ،. شاعر ایرانیگیرندقرار می انتقاد موردحاکمان جامعه  ،نخست

 :داندپرآشوب جامعه می احوال و اوضاع

ــی  ــویی بـ ــت   گـ ــاجور اسـ ــه تـ ــک شـ ــر از ملـ  خبـ

 فتنه است که در بحر و بر اسـت  و چهوین چه آشوب 

ــت    ــر اسـ ــه واالگهـ ــود آن شـ ــور خـ ــل از کشـ  غافـ

 

 مملکــت درخطــر اســت 

 خبـر اسـت  یبـ شه مگـر  

 خبـر اسـت  یبـ شه مگـر  
                 (683: 1371،)نسیم شمال

مبنی بر  بریتانیاحکم سلطان احمد فؤاد به دنبال  ،شودیبه تونس تبعید م التونسیوقتی 

بیرم  د وکنخود را حاکم مصر معرفی می آن از سلطنت به مملکت،مصر و تحول استقالل 

 وگیرد خرده می ،اشفؤاد بر انگلیس برای تثبیت فرمانروایی تکیة وبر این استقالل کذایی 

 سراید:می چنین

تمثل على العرش دور   لما عدمنا بمصر الملوک.. جابوک االنجلیز یا فؤاد قعدوک/ و»

وخلوک تخالط بنات البالد.. على شرط تقطع    مجرم نظیرک ودون/الملوک.. وفین یلقوا 

/ما نابنا إال زیتون رقاب العباد/وتنسى زمان وقفتک یا فؤاد.. على البنک تشحت شویة 

 (271)التونسی، بی تا:   «عرشک یا تیس التیوس.. ال مصر استقلت وال یحزنون

ش انگلیس تو را بر تخت نشاند / نق، فؤادای  ،شدیم پادشاه یبوقتی در مصر  :ترجمه

توانستند در کجا جنایتکار پستی همچون تو را می !نیکتخت بازی می یبر روپادشاهان را 

بزنی /  رابندگان خدا آنکه گردن  شرط بهبه تو اجازه دادند تا با دختران بیامیزی  ؟پیدا کنند

طلب میایستادی و از مردم صدقه میجلوی بانک  فراموش کردی زمانی که ،ای فؤاد

به تخت سلطنت جز ما چیزی  ل(/ ای بزترین بزها )ای ذلی  ؟زیتون ی یکحتّ ،کردی

 .شودنه مصر مستقل شد و نه کسی بر این مصیبت ناراحت می نرسید. دستمان

را تند  و هجودهد تا حدودی تسامح به خرج میرش نسیم شمال در برخورد با شاه کشو

در را  یامشو پهیچ ابایی نداشته  ،یدگاه را چشیدهکه طعم تبع التونسی اامّ کندانتخاب نمی

 .استرسانده حاکمانش به گوشآمیز هسخری لباسی از هجو
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 انتقاد از پارلمان و نمایندگان -6-1-2

 و وکیالن و عزل وکه انتصاب  رانیا ودر مصر تاب انقالب مشروطه ودر میان تب

نسبت به شاعران  طبقة خصوصبهو ان واکنش همگ را در پی داشت، وزرا نمایندگان و

از پارلمان  خیلی صریح . التونسیاستبوده توجه مورد ندگانشینما وقانون  و مجلس

 کند:انتقاد مینمایندگان آن از و  است فساد وکه محل ظلم کشورش 

    معمول عیاقة لالکابرمن کراسیه للقبب   /  و المجازر والبتاع دا البرلمان اصل الخناقة

   (180:تای)التونسی، ب                                                                                                    

هایش از صندلی .است و کشتاراصل اختناق  ،آن هستیم به دنبالاین پارلمانی که  ترجمه:

 شود.می یزیربرنامههای بزرگان برای کاخ

/ وهوة بالذمة  و ال للخایب  تعطی لخاین أمانتکنواب و حاسب یللی لک نایب /  ،نواب

 (121: 1980)التونسی،                  المودی و الجایب/ وهوة یکسب و انت تطلع العایب.

 کاریانتختو به  / که برای تو نماینده است یو حسابگرنمایندگان  ،ترجمه: نمایندگان

او آمد ندارد / وا به مجلس رفتخورد امّسوگند مینه به فرد تنبل/ او ای امانتت را داده

 .بینیمی مردم( زیانتو )و  بردیمهمواره سود  (نماینده)

از انقالب که کاری از پیش نبرد و و مشروطیت برآمده بر جمهوریت هم نسیم شمال 

 وکه کارشان دزدی  ناکارآمد ندگانینما وت طعم شیرینش را به مردم بچشاند نتوانس

 :شوردیم ،گیری استو رشوه یبازدغل

ــرده   ــان کـ ــار نمایـ ــا کـ ــر مـ ــیالن بهـ ــی وکـ ــدکـ  انـ

ــان دزدی ــود  ا کارشـ ــانی بـ ــال و گریبـ ــت چنگـ  سـ

ــوه  ــتور ورشـ ــود   دسـ ــانی بـ ــه پنهـ ــرد کـ ــب گیـ  شـ

ــ ــارهملّـ ــول خوردنـــد برحـــرف جفنـــگ  ت بیچـ  گـ
 

 دانـــی بـــودآنچـــه مـــی 

 ی بـــوددانـــیمـــآنچـــه 

 دانـــی بـــودمـــیآنچـــه 

 شد کمیـت جملـه لنـگ     
 

 (578-579 :1371، نسیم شمال)                                                                                

فاسدند و به  اند که همگی خائن ونمایندگانی را نشانده ،مردم بر کرسی پارلمان خود

تازان و منتقدان جسوری هستند که با صراحت و شاعران، یکه هستند فکر سود و زیان خود

 .کنندیممردم را آگاه 
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 بیگانگانحضور انتقاد از  -6-1-3

اذهان هر  و درتوان در اشعار به حتم نمیمورد دیگری است که  ،بیگانگان انتقاد از وجود

 گوید:نادیده گرفت. نسیم شمال می شاعر دو

 ین مـا     بر مذهب و آی ورحملهاجنبی شد 

 

 رود هم مملکت هم دین ما    یمدریغا  یا 

 (465)همان:                                            

سراید که توسط بیگانه می یجادشدهار از حصا ،به نام زبان حال وطن یدیگر یا در قصیدة

 :کرده استرا نابود  یزچهمهمچون آفتی ه

ــان    یا ــتان زنـــ ــد پســـ ــم دون ببریـــ ــا خصـــ  دریغـــ

ــی  ــر ازاجنبــ ــا از  بهــ ــوچمــ ــتک ارســ ــان  دســ  زنــ

ــوان   ــون ارغـ ــد از خـ ــارون گردیـ ــاج و نـ ــرو و کـ  سـ
 

 زد خزان آفـت بـه ایـن بـاچ و چمـن خـون گریـه کـن         

 (421: 1371، نسیم شمال)                                             

نابودی که قصد  بیرم از نفوذ بیگانگان ،«خریمه یقبض ویحصل»با عنوان  ایدر سروده

کنند و همیشه برده که در هیاهو و آشوب زندگی می حیاتشان را دارند و خواری مردمانی

 .داردیبرمپرده  ،و بنده هستند

 هـــــی الحریــــف         رفیه  ـــإن قلنا:  أحکام ع

 مــر القدیـــواألم         ه   ـــقولوا  أمر الحربیـــی

 ابناـــدخل بــو ت       هنا   ـــانب تنبـــیعنی األج

 مــــو تعیش فی نعی    بالزور و ناویه علی خرابنا 

 (67 :1977التونسی،)                                                         

گویند فرمان جنگی است و می ،است ینظامحکومت ،در میان آزادیترجمه: اگر بگوییم 

کنند و با نیرنگ و فریب به خانه ما بیگانگان ما را غارت می ،یعنی؛ از دیرباز چنین بوده

ور نعمت به سر میکه خود در وفآنحال  ،شوند و قصد ویرانی زندگی ما را دارندوارد می

 برند.
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که برای اثبات  داندیمبیگانگان را گروهی فریبکار  یهانشاندهدست شاعر مصری

 :را به یغما ببرند دربندشانمردم تا  کنندیاز هر ترفندی استفاده م ،موقعیت خود
عارضین لجلب   یخرجوا باأللوف، من غول علی غوله/  أرضنا لألجانب، ألف اسکولة / یف

 .                ویجمعوا من جیوبنا المال بالکیلة/ المکاسب ستمیت حیله

 (160: تایب)التونسی،                                                                                        

از  آورندیدرمهزارها دینار )پول(  /دارند  مدرسه  ان بیگانگان در سرزمین ما هزارترجمه: 

های از جیبشناسند و میترفند  صدشش ،آوردن سود به دست/ برای  یاسنبههر سوراخ و 

 .کنندما با پیمانه پول جمع می

تالش انقالبیون تشکیل  یجةدرنتکه  یو پارلمانمجلس  ،انتقاد از اقدامات نامناسب دیوان     

این دو شاعر  نظرات و تقارنمحل تالقی  ،بیگانگان در خاک سرزمینشان و حضورشد 

 و حضور بیگانگان در سرزمینشانحضور ناشی از مردم را  یو بدبختاست. هر دو فقر 

و متفاوت  و واژگانا با زبان از یک منظر امّ. هرکدام دداننمیوکیالن ناکارآمد در مجلس 

نشان از تشابه شرایط در دو  ،که این تشابه فکری کنندبه این قضیه نگاه می ،یکسان یریضم

 دارد. کشور

 مضامین اجتماعی -6-2

اجتماعی چون بررسی وضعیت زنان،  یهاجلوهظهور  ،میهنیی و ادبیات ملّ هاییهمابناز 

شاعر در است که دو  اقتصادی و فسادگی، فقر مالی زدغرب تعلیم و تربیت، پدیدة ،حجاب

 اند.گذرانده ازنظردیوانشان 

 اهتمام به مسائل زنان -6-2-1

 اصل ،مردود زن در کنار وج چراکه ،توجه به زنان در جامعه هستند یشگاماناز پشاعران 

زن را در جایگاهی پایین ،ات مردمیادبی یطورکلبهگیری یک اجتماع انسانی است. شکل

به  ،ایران و مصرا در امّاست  هطاعاالواجبو مرد در رأس خانواده  ؛دهدتر از مرد قرار می

 این شاعر ازدو درک  است.تغییر کردهنوع نگاه  ، اینشورهای اروپاییارتباط با کدلیل 

 در عرصة و حضورشان آموزی دختران و زناننسیم بر علم است. جهت یکدر  ،قضیه

 :تأکید دارد ،مناسب و حجاب عفت با ،اجتماعی هایفعالیت
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 ای دختر من درس بخوان وقـت بهـار اسـت   

 بــرو مدرســه تحصــیل هنــر کــن و آنگــاه

 علم به نزد همه خوار اسـت چون دختر بی

 

 بیکــار بــه خانــه منشــین موقــع کــار اســت  

  خود را ز کماالت هنر نـور بصـر کـن    

 ای دختر من درس بخوان وقت بهار است 

 (                               309: 1371)نسیم شمال،                       

شود یادآور می بر ظاهر و افکار زنانتأثیر فرهنگ غرب را  نیالداشرف سید ،ی دیگراز سو

 :پیمایندسو می هره حجاب برکشیده و ره به که چگون

 حجـــاببـــییکســـر گـــر زنـــان گشـــتند 

ــی     ــان م ــب خیاب ــر ش ــان ه ــر زن ــگ  درون

ــی  خر ــمران مـ ــوی شـ ــواره سـ ــدسـ  رونـ

 

 شـــان ظـــاهر شـــد از زیـــر نقـــابچهـــره 

ــوی کـــوه و ب  رو  ــانسـ  رونـــدمـــی یابـ

ــذرد      ــم بگ ــن ه ــه ای ــاهو ک ــن ی ــبر ک  ص

                                (457)همان:                                       

زن  بارةدر یرجل زن را دوست دارد در چندین قطعة ،اشیشعرنیز در گفتمان  التونسی

قیات زن را تعلیم اوست و گاهی اخال و خواستاریرد گبار بر زن خشم مییک .سرایدمی

ن مصری را با زورزد. وی او به این مخلوق عشق می ،همهینا باا دهد امّقرار می موردانتقاد

و اجتماعی  و آداب عادت بندگرفتن زن در قیدوقرار ةمسئلکند و زن اروپایی قیاس می

تربیت مادران را از بیرم دارد. میوابرداشتن از این قضیه دهپر به رااو  ،ناصحیح یتترب

 ،داردخرافی( بر حذر می یهاقصهغول )و  های عفریتداستان اساسبرکودک مصری 

 ان دارد:زن پاافتادةیشپ و نظراتافکار  نشان از چراکه

واغلی لهم   والنفخ فی األکل سم فی عرض أیمانک/ ما تمضغیش للعیال األکل باسنانک/»

وبطلی قولة العفاریت   ونضفی البیت وخلی األوضة ترقص رقص/ المیة لما تغسلی المواعین/

 (213: تایب)التونسی،  « ه.ال یطلع الواد عبیط والبت مخبول  والغولة/

فوت نکن غذایت  دهی/ دربات خانوادهترجمه: غذا را با دهانت نصف نکن که آن را به 

را ها قابلمه و/آب را بجوشان  و مانعی بین تو و ایمانت است ستا عادت بدی چراکه

ها کودکان را از عفریت / (زیبا شودآید )به رقص دخانه  و بگذارکن خانه را تمیز  /یبشو

 و دخترانتان احمق شوند.دیوانه  انتانترسم که پسرمی /نترسان  و غول
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را به سخره  بندوبارییب یقو طرهمرنگ شدن با دوشیزگان اروپایی شاعر مصری گاه 

 گیرد:می
ویحرکوا شفتین  / العامستاتنا تمضغ لبانه فی الطریق  /عشان ما یبقی مقامنا قبل کل مقام»

و اللبس نایلون فی نایلون من شراب  /الکحل ده کل عین متکحله بجرامو  /متلحوسین بأدام 

فی  الست ویاه تترقع ترقعه بنظام /و /النفوس اعدام  ی/ البمب فوضى بیعدم فلحزام 

« .لما الخواجه باسیلی یقول لها یا مدام الصاغة تتمخطر کدا و یا سالم /والموسکی 

 (162: تایب)التونسی، 

/ هر جوند دختران ما در خیابان آدامس مید/ جایگاه ما خیلی عقب نباشبرای اینکه ترجمه: 

ی از نوشیدنی گرفته تا حتّ و نایلونی است اهآنپوشش  /چشمی چندین گِرَم سرمه دارد 

شود که بمبی از آشوب در میان مردم منفجر می هاآن یدنبا د /کمربند هم نایلونی است.

بازار موسکی و  محلة و در رودو خانم با آقا راه می کشاند/ها را به اعدام میجان

زمانی که فردی  مخصوصاً /)خدای من!( بهبه، دروطالفروشی با ناز و کرشمه راه می

 سرکار خانم! :همچون آقای باسیلی به او بگوید

بر  رو، ینا از ؛اندشان آگاهنقش زنان در جامعهاز هر دو  ،ونسیتالبیرم  نسیم شمال و     

توصیه ا بر امّ دارند یهتک ،شودهای کهن که مانع پیشرفت میتتربیت زن وکنارگذاشتن سنّ

. دارند یهتکبر حجاب زنان  ورزند واهتمام نمی کامالًشیزگان غربی هم دو و اصولشیوه به 

      و لزومحجاب  یدفواعالوه بر  ،تری داردی که اعتقاد مذهبی برجستهنسیم از آن رو

از دیدگاه دینی هم حجاب را فریضه دانسته تا  ،یو اجتماعآن از دیدگاه فردی  بندی بهپای

  کند. یقتشوبه آن ن را دخترا
حجابی زنان و توصیف بی با یشتربشمرد و نیز حجاب را گفتمان پیامبر برمی بیرم

از دیدگاه بیرم  و خانوادهپایبندی زن به همسر  .ندکاز نبود حجاب انتقاد می ،باریبندوبی

اش از احوال زنان مصری حکایت گونهوی گاه در قصاید داستان .بسیار مورد اهتمام است

بد  خود به این پدیدة «جوزفهیمه» در قصیدة .اندری آوردهگکه رو به روسپی کندمی

 (152 -157 تا:التونسی، بی .ک:ر). کنداشاره میاجتماعی 
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 آموزیتوجه به علم -2-2 -6

 جانبههمه یشرفتو پت به سمت خودباوری ی حرکت یک ملّاساسی برا مایةدرون علم

 نین خود نشان از گذشتاند و اشاعر به وجوبش اعتراف نموده مضمونی که بارها دو .است

با برشمردن دو مسیر  التونسی آموزی دارد.علمدورة  و ظهورقدیمی  و خرافات هاتسنّ از

آموزی معرفی ها را علمانسان در برخورد بین تنها سالح کارساز ،گمراهی و هدایت

 :ندکمی

 ک ضالل و رشادـک طریقین قدامـو ل      هادـمل و جـا عـانـیا طالب العلم دنی     

 ا السالحـاالنام و العلم فیه رب بینـو الح        ام و کفاحـیا طالب العلم قدامک زح                       

 (154: 1980)التونسی،                                                                                                             

دو راه گمراهی  ،ت و در مقابل توعلم، دنیای ما سراسر کار و جهاد اسة ترجمه: ای جویند

جنگ بین  و ناگزیر وارد آن شوی که هاستیریو درگمشکالت  ،/ در مقابل تو یتو هدا

 .علم و دانش است ،افراد بشر است و سالح این جنگ
را به این  اشیشعرچندین قصیده  ،آموزیشمال هم به جهت اهمیت علم و علم نسیم

 ؛ برای نمونه:خواندمی ییو راهنمامشعل هدایت  علم رادهد و فریضه اختصاص می

 در جهان واجب به مـا علـم اسـت علـم    

 علــم اســت انســانش مخــوانیبــهرکــه 

 

ــم    ــت عل ــم اس ــا عل ــرد و زن را رهنم  م

ــور و ضــیا  ــم  روح را ن ــم اســت عل  عل

 (                                                                             407-408: 1371)نسیم شمال،            

و و آن را فریضه  کنندرا چراچ هدایت مردم معرفی می یآموزو علمهر دو شاعر علم 

 دانند.انسان در نامالیمات می سالح

 یزدگغربهای نشانه -2-3 -6
بر اعتقادات و اروپا بوده، در قرن بیستم که رهاورد ارتباط با  ینوآور گرایی وظهور نو

است. نسیم شمال زدگی موسوم شدهی داشته که به غرباثرات سوئاخالقیات جهان سوم 

 کند:بیان می به شکل طنز و  با زبان ساده و مردمیاین رهاورد منفی غرب را 

ــان  ــر ن ــه در فک ــم  ن ــه در فکــر آب  ن

 مـن  فکـل مایـة  و فقط عینک است 

ــابم   ــه فکــر کت ــه فکــر حســابم    ن  ن

 مــــ بممــــ بم    فرنگــــیفرنگــــی



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 233                                 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة 10نشریّة ادبیات تطبیقی، سال                                          

 

 (                                                                             276 :1371)نسیم شمال،             

و ظاهر یل را در عزرای ،وزنی نو و درپوششی از الفاظ ساده  با زیبا ایدر قصیدهالتونسی 

 یدر مرکز مثالً است؛که همگی برگرفته از فرهنگ غربی کشد مکانی به تصویر می در

سیاه  و لباسهایی به رنگ آبی فرانسوی های مدل انگلیسی و دندانبا ناخن ،اروپایی

فرهنگ غربی  سیطرة برف با خنجری از جنس یونانی و... این نوع توصی ،فاشیستی ایتالیایی

 حکایت دارد:مصری  ص جامعةخصوعرب و به عةبر تمام جام
ناب و معروج و سبعاوی/ضوفره انجلیزی طویل  مرکیز أوروباوی/فی النوم رأیت عزرائیل »

  جنبه منجم حصاد  و فاشیست طلیانی/ علیه قمیص من سواد أزرق فرنساوی/یشیل ألف فیل 

و  بمب بریطانی/واقف فی نص الطریقمن صلب جرمانی/و ف خرجه زواد و زاد   من 

 (22تا: )التونسی، بی  «یالوقفه مکسیک

انگلیسی بلند و های دیدم در مرکز اروپایی / با ناخن یل رادر خواب عزرایترجمه: 

در رنگ آبی فرانسوی/ بر  ،گیرد/ نیشی که هزار فیل در آن جای میوحشی ومعوجکج

 و درارش داس درو از پوالد آلمانی / تنش لباس سیاه از نوع فاشیستی ایتالیایی/ در کن

 .هایکیمکزادن تانی/ ایستاده همچون ایسپرت از بمب بریتوخرت ،خورجینش

علوم غربی،  از ریو تأثبا رهاورد انقالب در دو کشور که همراه ددهاین اشعار نشان می

 بندوباریاین امر بر بی و تأثیر پذیرفت زندگی مردمان هم از فرهنگ غرب یوهو شسبک 

تشابه عملکرد مردمان اندیشه و احساسشان اثر گذاشت.  و افراد ظاهر و درافزود  مردم

 گواهی این مدعاست.

 های فقر در دو جامعهنشانه-6-2-4

عتاب وسخریه در  ،هجو ،شاید بارزترین عنصری که شاعران مردمی و انقالبی را به شکوه

خواه فقر فکری باشد که با جهالت عجین شده و  است؛ فقر مردم جامعه ؛داشتهواقصایدشان 

هستند؛ جامعه را  خود جامعة منادیان نامالیمات ،تونسیالخواه فقر مادی. نسیم شمال و بیرم 

و سیاسی  نابسامانمحصول اوضاع  فقر را ،دیوانشانبینند و در وتاب انقالب میدر تب

به  یرمستقیمو غمستقیم  طوربهشاعر ایرانی در آن، که  ای نیستقصیده .دانندمی یاقتصاد

 :سرایددر این ابیات چنین می ،برای نمونه د؛باشاقتصادی اشاره نکرده یو تنگنانداری 
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 جگــر قــوت ماســت   ای فقــرا خــون 

ــفر   ــطح زمــین س  ناســوت ماســت  ةس

 

ــش  ــ دل آتــ ــت  ةدانــ ــاقوت ماســ  یــ

ــ  ــک تختـ ــت  ةدوش ملـ ــابوت ماسـ  تـ

 (                                                                             317 :1371)نسیم شمال،                   

 :سرایدمی یدیگرجای یا در 

ــت    ــان نیسـ ــفرة زارع نـ ــد و در سـ ــان آمـ  رمضـ

ــت   ــان نیســ ــرهن و تنبــ ــر او پیــ ــن دختــ  در تــ

 جگـری نیسـت کـه خـونین ز غـم دهقـان نیسـت       

 

 

 

 علّت آن است که انصاف در این ویران نیست 
 

ــذاب   ــج و ع ــه صــد رن  روز شــب زارع بیچــاره ب

 نــان غرقــه میــان گــل و آب   لقمــة بهــر یــک  

ــال  ــر س ــد   آخ ــه ش ــک ــدش یم ــهکن ــرابخان  خ
 

 همه آن است که انصاف در این ویران نیست 
 

 (231 همان:)                                                                                                         

ی یک بیت حتّو و گاه بخشی از یک قصیده گاه یک قصیده  ،یز چنانچه اشاره شدبیرم ن

 دهد:به فقر و ضعف مردمانش اختصاص می را

و  . لیل نهار لیرتفع سعر السلع/.بایت یفکر أما الفقیر قام و استجار و من الهلع قلبه انخلع/»

 «.یاما الجنیه رخّص رجال و غَلىَّ أسعار الغنم اللحمه اهیه و الخضار أسعرها حتسوق الدلع/

 (131: 1980)التونسی،                                                                                                 

شد /شب قلبش از تشویش کنده کهیدرحالو کمک طلبید و  پا خاستا فقیر به امّترجمه: 

/ گوشت این استتهکند که چرا قیمت کاال باال رفمدام فکر می ،گذراندرا به صبح می

 کند.می و ناز گیردقیافه می ،هایشهایی که قیمتاست و سبزی

رنج ا از دستنند امّکگوید که خود تولید میاز زبان کارگرانی سخن می ،ایدر قصیده

 :برندسر میه ب و مکانجا عریان و بی ،برندنمیای کار خود بهره
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لیه بیتی خربان  فرشی عریان و انا منجد مراتبکم / لیه لیه امشی حافی و انا منبت مراکیبکم /»

 (14:تایب)التونسی،  «         ؟اهلل یحاسبکم و انا نجار دوالیبکم/ هی کده قسمتی

دوزم/ برای چه من را می یتانهاکفش کهیدرحال ،رومیمترجمه: برای چه من پابرهنه راه 

حال که  ،ام خراب استخانه کنم/ چرای شما تشک درست میحال که برا ،فرشی ندارم

 شما برسد. حساببهخدا  ،ما هستم/ قسمت من همین استمن نجار کمدهای ش

 و جهالت مردم غفلت -6-2-5

این  .استبوده یو ضرورامری بدیهی  ،توسط شاعر و جهالتشانیادآوری مردم بر غفلت 

است تا بوده یزطنزآمدر پرتو واژگانی  یرمستقیمغگاه و مستقیم  طوربهگاه  ،یدهیآگاه

 :سرایدمی دوچندان شود. نسیم آن هبتوجه عامه مردم 

 ااست ای خـد ست ایران را گرفتها خوابی عجبیا
 

                                                                            

 اســت ای خــدارفتــه تــی در خــواباز جهالــت ملّ 
 

ــت ــدهوش مسـ ــاییم   و مـ ــردد مـ ــدار نگـ ــه بیـ  کـ
 

ــاییم    ــردد مــ ــوار نگــ ــه همــ ــوش کــ  راه مغشــ
 

ــ    ــن ملّـ ــر ایـ ــن مگـ ــر مـ ــرده وای بـ ــران مـ  ت ایـ
 

 همـــه انســـان مـــرده  یـــنایـــداد مگـــر  ب دو دا 
 

 (218-219: 1371، نسیم شمال)                                                                                       

 یانو مصربیند و گاه مصر را درجهالت می بالدشو گاه تمام مشرق زمین  یشاعر مصر

 دهد:جلوه می عقلکمرا مردمانی خونسرد و 

یک ف و برود أجسام / و فیک حرارة یا خسارة یا شرق فیک جو منور و الفکر ضالم /»

 (5 :تا)التونسی، بی                    «سبعمیت ملیون زلمة لکن أغنام

در تو شور و حرارتی  اند/ا فکرها در تاریکیروشن است امّیی در تو فضا ،ترجمه: ای شرق

ند لکن همه اگروهسرد است / در تو هفت میلیون  ییهاجسما و امّچه خسارتی!  .است

 «گوسفندند.
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قالوا  /  کل االمور عندهم بالزغد و التشضیل/ بتوع دی الجبل  ،وانظر و شوف البنی آدم»

واهلل /  قتیل همن کده بالقلیل فی کل زحم و /اللی ما یکونش فی االول دا یبقی عویل  

 (236: تایب)التونسی،              «البهایم و ال أوالد قابیل و هابیل

/ است یکاردغلبا تقبل و  هاآنکارها نزد  مه: بنگر و ببین مردم این نسل را! همةترج

حداقل در  ترتیبینابهاست / و  فردی سربار و طفیلی ،نباشدل کسی که اوّ گویندیم

 «./ به خدا چارپایان نفهمند یا هابیل و قابیلای هست شلوغی یک کشته

در  زبان و بیان تونسی یو تندا همواره نوع واژگان امّ کی استسخن دل هر دو شاعر ی

 .دارد حدت و شدّت بیشتری ،مقایسه با نسیم شمال

 امید به پایداری ودعوت  -6-2-6

 یداری وها در جامعه، شاعران شعار خود را پاکاستیوکم دادندر کنار تمام انتقادها ونشان

 ونسی جامعةتالبیرم  .دانندها ضروری میتانی را بر ملّهمگ و جهاد دهندامید قرار می

 کند:می ترغیب یشهاداشتهگیری مسلمان را برای بازپس

امة  تحسبونا / لو تعرفوا /و نص ملیارد عددها   / بالدهالتخلیص  وجب/ جهادنا  محمّد هأم»

             «لجورجی و ال سارینا  /  ههیش هدیة و غنیمما شعوب و أمالک وقیمة / /  هعظیم محمّد

          (184)همان:

 تعداد ،جهاد شما برای رهایی کشور واجب است/ نیم میلیارد محمّد،ت ترجمه: ای امّ

و و دارایی  هاتملّبا  ،بزرگ است محمّدت اگر بتوانید حساب کنید/ ملّ، هاستمسلمان

 برای جرجی و سارینا باشد. یمتو غنفراوان/ چرا این هدیه  ارزش

 :گرددیبازم یزودبهاست و گرفتنی ردم دهد که حق ماو نوید می

 ان ضایعـکحق ده ینعاد و لو ـو ال        حق رحتم فی نایبهـلین الـیا آک

 (28: 1980التونسی، )                                                                                                

بازمیبه صاحبش این حق حال که  ؛یدافتادبه مصیبت  ،کسانی که حق خوردیدای ترجمه: 

 باشد. شدهیعضاگرچه  ،گردد

هد و اینکه روزهای سیاه ظلم دو دفاع از آن را سر می یخواهوطننسیم شمال هم نوید 

 رفتنی است:
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 مانـد جهان سـیاه زظلـم و سـتم نخواهد   

 مانـد وجود حجّت حق در عدم نخواهد

 

 بـه روی بـرف نشــان قـدم نخواهدمانــد    

 مانـد رسیده مژده کـه ایـام غـم نخواهد   

 (                                                                             320 :1371)نسیم شمال،                   

رهیافت نسیم شمال به این امید  اآید امّدر شعر هردو شاعر به چشم می ،یستادگیو اامید 

، با طنزی زیبا یابدبیند اوضاع بهبود نمیسرآغازی ناامیدانه دارد وی که میگاه  ،یو آزاد

 ،کنندعمل می همفسدانسو شدن با اعمال گروه غالب در جامعه که همگان را به هم

 :خواندیفرام

ــو دزد و چ   ــد ت ــه دزدن ــاجــایی کــه هم ــاشپ  گر ب
 

 نـد تـو مسـت و مخمـر بـاش     ازمی که همه مسـت ب
 

 کـر بـاش  و شهری که همـه کورنـد تـو کـور شـو      
 

 صــحبت بــاش نــد تــو الل زادیــدی کــه همــه الل
 

 جماعـــت بـــاشخــواهی نشـــوی رســـوا همرنـــگ   
 

 (148 :همان)                                                                                                           

 نگاهی به مفاسد اقتصادی-6-2-7

تبعات سنگینی  که ،آنپیگیری معضالت  یژهوبه و مسائل اقتصادی در جامعهبیان تمام به اه

 و یو گرانگیری، غش در معامالت همچون مالیات، رشوه دنبال داشته،برای مردم به 

به  شاعران مردمی را وادار نموده تا پرچم اعتراض ،های جامعهنامناسب از سرمایه استفادة

 :سرایدمی اصناف انصافییبیم شمال از و آشکارا زبان به انتقاد بگشایند. نس یرندگدست

ــه   ــان کلکـ ــزازان کارشـ ــنف بـ  صـ

ــاهراً ــدام   ظــ ــیم مــ ــبی کنــ  کاســ

 

 ومــرج اســت کــار خبــازان   هــرج

 و ســــرقت بســــیار یفروشــــکــــم

 

 در زمســـــتان قبایشـــــان برکـــــه   

ــه  ــرور و لکــ ــان کــ ــاً فکرمــ  باطنــ

 (644:همان)                                  

  مــــدیون یکــــیپــــی شــــلطاق هر

ــون    ــود افیـ ــا شـ ــر قضـ ــان بـ  پولشـ

                                                                              (645: همان)                                     
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حالل  ،آورند به دستراه  از هررا چه گوید که هربیرم تونسی از درآمدزایی افرادی می

 بینند:و بر خود عاری نمیدانند می

والغشاشین اللی  فی اید اللومنجیة/ والطماعین اللی غلّو ا الملح و المیّة / و الشرب األکل»

 (15: تایبالتونسی، )« .الشای بالمفنشیر مخلوط ملوفیه فاقوع الحرامیة/

را هم  و آبکارانی که نمک و طمع نزد طبقه مرفهین است/ نوشیدنی و یخوردنترجمه: 

( نوعی غذا) یهملوفچای که با  در معامالت از سارقان بدترند/ بازاندغل گران کردند/

 شده. مخلوط

و رشوه  و همچون غش در معامالت ،نیرنگ در امور اقتصادی یریکارگو بهعدالتی بی

و فایده کارگزاران در مجلس که حضور بی فقر اقتصادی در دو جامعه بودهسرآغاز  ،یدزد

 .استبودهت خود مزید بر علّ ،که خود منشأ فسادند وزارت

 نتیجه بحث -7

در پیشبرد دو انقالب  ،اندمعروف مردمیشمال که هر دو به شاعران  یمو نستونسی البیرم 

 آمیزهای عامیانه و طنز. هر دو با سرودهاندی را ایفا کردهانقش برجسته یرانو امصر ادبی 

، غفلت حاکمان بیگانه چون انتقاد از استبداد و مضامینیند. اهمردم آگاهی بخشیدبه وم عم

 و یو مالصحبت از فقر فکری  ،یوانو دانتقاد از پارلمان  ،بقات زیردستط به و ظلمشان

شکل می یو ملّیک اعتقاد دینی  همگی بر پایة ،زناناز شرایط و مسائل انتقاد پرداختن به 

و غموض  .است زیادی به دور حدتا  از تصاویر خیالیگیرد. زبان شعری هر دو شاعر 

شود و میالمثل در هر دو دیوان دیدهرباستفاده از ض .هایشان جایی ندارددر سروده تکلف

برای  ،یدهتندرهممردمان  تاروپوددر اشعار بیرم که با  یژهوبه ،گویش عامیانه کهینا یتدرنها

 یند است.همگان خوشا

 

 یادداشت
یم هابزماست که در مجالس طرب و ی عربی سابق بودهمحلّ یهاترانهنوع دیگری از موال . 1

ان یا هرچند بیت، خوانندگ اند که در آخر هر بندنامیده« موالیا»آن را  ،جهتو به این  اندخوانده

اضر در الموالیا، الموالیا( بزرگان ح -موالیایا)و با این کلمه  آوردهیبرمآهنگ  نواهمو  یجمعدسته



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 239                                 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة 10نشریّة ادبیات تطبیقی، سال                                          

 

، شدمیدهف زمینه و دستگاهی که خوانیا آخر کلمه به اختال انددادهبزم را مورد خطاب قرار می

 صورتبهنوعی شعر نو است که زجل هم  .است که به تشدید یا تخفیف ادا شودممکن بوده

 نیبد ؛شود و در مصراع چهارم همه قطعات، یک روی التزام شودقطعاتی چهار مصراعی سروده

سه  که روی چهارمین مصراع نخستین قطعه در چهارمین مصراع همه قطعات تکرار گردد و گونه

دارای یک روی  ،باشد و هر سه مصراعای داشتهویژه یرو خود، یک از قطعاتهر نخستینمصراع 

 مشترک باشند.
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