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1. Introduction 

Resistance and persistence poetry aims to express social problems 

and apply humanization in the literature. It aims to clarify undesirable 

conditions in terms of social and political problems and anomalies. 

Khalil Matran and Shafiei Kadkani are two well-known contemporary 

Arab and Persian poets, whose poetry is imbued with considerable and 

valuable concepts of resistance and protest. This study makes an 

attempt to compare resistance and persistence ideas in the poetry of 

these two poets, to determine their similarities and differences, and to 

determine how the same conditions in the two geographical areas have 

contributed to the thought unity of the two poets. The results of the 

analysis revealed that, given the same political thoughts, Khalil 

Matran showed creativity in connecting the historical narratives with 

the contemporary conditions, while Shafiei Kadkani succeeded in 

creating and using symbolism in the resistance and persistence 

literature.  
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2. Methodology 

A comparative-descriptive method was used in this study to 

compare the lines of thought of the two poets. The data was collected 

from The book of poems by Khalil Matran and the book A mirror for 

voices by Shafiei Kadkani. The random sampling method was used for 

this purpose. The comparative method was used to better understand 

the poetry of the two poets. This study aimed to determine the 

similarities, differences, methods of expression, and attitudes of the 

two poets in the two different time periods and with different 

languages but with the same idea of the fight tyranny.  

 

3. Discussion 

The lack of freedom of expressing human concerns led Khalil 

Matran and Shafiei Kadkani to use the language of poetry to portrait 

the tyranny dominant in the Iranian and Egyptian societies. The 

chaotic social, political, and cultural circumstances of the Iranian 

society and the Arab societies and familiarity with the Western 

literature are among the most important common themes in the protest 

literature among Persian and Arab poets. Khalil Matran was a 

follower of Romanticism, but he developed a tendency toward protest 

narrative poetry, given social and human concerns and expression of 

the idea of freedom. He was a freedom-fighter who lived under the 

dictatorship of Abdol-Hamid in Lebanon, during which time there 

were clashes among different religious sects. He was fully aware of 

the important events of the late 19th century and the first half of the 

20th century in the Arab countries (Hussein Mansour, 1977, p. 27). He 

was one of the first contemporary poets who introduced fictional and 

epic literature majestically into the Arabic literature and poetry.  

He succeeded in connecting material and spiritual matters in many 

of his stories and in adapting his method based on the requirements of 
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a given story. He was a freedom-fighter who fought tyranny, 

submission, neglect, and backwardness.  

Shafiei Kadkani was a great Iranian poet who lived after the 

Constitutional Revolution. His poetry was mainly concerned with 

social matters. The suppressive political atmosphere at the time led 

Shafiei Kadkani to use symbolism in his poems to portrait social 

issues. His main mission was to spread awareness in the society. He 

obliged himself to represent social events, injustices, and voices of 

freedom-fighters and their murdering in his poetry. His main motifs 

include freedom-fighting, fighting for liberation of country, 

enlightenment, mourning the death of victims, and social criticism. 

His prolific mind reflected human thoughts differently by focusing on 

social problems, and such a reflection was his social criticism.  

Living under a dictatorship and human concerns have caused poets 

to express freedom-fighting thoughts. Khalil Matran fought tyranny, 

submission, neglect, and backwardness and played a major role in his 

people’s political awareness. Shafiei Kadkani was also aware of 

injustices and tyranny and suppression in his time period and 

zealously represented people’s suffering. The similarities in motifs 

between the two poets include encouraging to fighting, resistance and 

persistence, calling for awareness, commemorating fighters, 

condemning ignorance and unawareness, exalting freedom, and 

hoping for victory over tyranny.  

Khalil Matran speaks indirectly in his historical and political elegies 

and also makes use of historical and national elements of other 

countries. He lived in Egypt, hidden from the Ottomans, and their 

rulers and spies. He represented suffering of freedom-fighters caused 

by the dictatorship of Sultan Abdol-Hamid by using the historical 

tools and with reference to Khosro Anushiravan. Therefore, he wrote 

an elegy called "Murder of Bozorgmehr" to state how this Persian 

king ruled with absolute authority and how such ruling method 
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directed him toward oppression and injustice (Zeif, 1707, p. 130). 

Shafiei Kadkani emphasized the necessity of resistance and 

persistence by using positive and negative symbols and by portraying 

the oppressed and oppressors such as the Tatar people, Genghis Khan, 

Siyavash, and Bijan.  

Khalil Matran was a freedom-seeking poet. He despised tyranny, 

oppression, and imperialism. He was fully aware of history. He 

portrayed the defeat of the Germans in the best way in The elegy 

‘Iyana Battle.’ By portraying the doom of the Germans, he alluded to 

the situation of his own country fellows being oppressed by the 

Ottomans (Zeif, 1707, p. 129). Silence over oppression is also 

portrayed in different ways in Shafiei Kadkani’s poetry. He criticized 

the chaotic conditions of his society, in that why the people were 

indifferent to each other and felt no empathy for each other because of 

the tyranny over the society.  

Khalil Matran believed that people’s synergy and empathy, which 

results from their awakening to tyranny, leads to the desirable end. To 

prove this claim, he referred to the year 1870. In that year, the 

Germans stood up for their dignity. After calling for the awakening of 

the society and shifting away from silence, Shafiei Kadkani referred to 

fighters who did not succumbed to tyranny, had enlightened thoughts, 

fought for their ideals, and had no fear of the coming events.  

Khalil Matran attributed the people’s contempt to ignorance, which 

was widely painful. He called for awakening, justice, and national and 

ethnic awareness and condemned oppression and oppressors. By 

narrating the history of Anushirvan, he called for awakening. Shafiei 

Kadkani criticized indifferent and neglectful people, who take no 

responsibility and seek a wrong peace in their ignorance and neglect. 

He described a silence and suppression, in which people choose to 

become neglectful instead of awakening and rising.  
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Abdol-Hamid’s authoritarian regime fell in 1908. Then, Khalil 

Matran let out deep cries by writing the elegy "Freedom Greetings". 

Shafiei Kadkani’s social thought was mainly constituted by his efforts 

in fighting for the ideal of freedom. In his poetry, freedom is 

represented by such symbols as rain, spring, garden, and lightning. In 

the ideal attitude of Shafiei Kadkani, no force can prohibit freedom, 

which can be established freely everywhere. Khalil Matran did not 

call for rising against oppressors explicitly in none of his poems. He 

only tended to convey his messages implicitly and covertly. Despite 

tyranny and oppression, Shafiei Kadkani did not lose hope for 

freedom and victory. And despite suppression, he still wrote poems of 

freedom and did not lose hope for victory over oppressors.  

 

4. Conclusion 

 In the comparative analysis of the two poets under study, it was 

found that they were influenced by the same cultural, social, and 

political conditions and performed their poetic duty. Khalil Matran’s 

contribution was to write elegies imbued with cries of anger and 

protest. By using allusions, he showed a prospect of repetition of the 

people’s ignorance and neglect. Therefore, he called for awakening, 

justice, and national awareness. The main feature of Shafiei Kadkani’s 

poetry is the use of symbolism. His poetry is free from sloganeering 

and political content, and the artistic use of natural elements makes its 

poetry more artistic and interpretable. The results of the comparative 

analysis of the protest poetries of Khalil Matran and Shafiei Kadkani 

revealed that these two poets played a similar role in awakening the 

people and fighting tyranny under the influence of the European 

literature, and that the suppressive atmospheres of the two societies 

and the lack of freedom of expression, the sense of responsibility, and 

social and human commitment caused them to use symbolism and 

narrative poetry.  
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Both poets used an implicit language and similar themes and 

contents to criticize tyranny and performed their artistic missions in an 

appropriate manner for their audiences. Khalil Matran used the 

historical narratives of other countries and allusions to express his 

protest to tyranny. And Shafiei Kadkani succeeded in writing narrative 

protest poetry by using literary devices such as analogies, symbolism, 

and metaphors under the influence of natural elements. In sum, they 

were committed poets who did not remain silent over the socio-

political events of their time periods and performed their social 

missions by their arts. 

 

Keywords: Resistance and persistence literature, Protest literature, 

Khalil Matran, Muhammadreza Shafiei Kadkani, Comparative 

literature.  
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 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1122 زمستانو  پاییز، سومو  بیست، شمارة دوازدهم سال
 

 در يداریپا و مقاومت يهاهشیاند قیتطب
 کدکنی یعیشف و مطران لیتل شعر 
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چکیده

های اجتماعی و انسانی، بخشی از شعر مقاومت و پایداری و ادب اعتراض با هدف بیان نگرانی
ها و مشکالت جامعه ه منظور روشنگری از اوضاع نامطلوب نسبت به ناهنجاریادبیات است، که ب

کدکنی دو شاعر توانمند و شود. خلیل مطران و شفیعیدر ساختار اجتماعی و سیاسی ابراز می
ها مفاهیم ارزشمند و قابل تأملی در زمینۀ مشهور ادبیات معاصر عربی و فارسی هستند، که شعر آن

با مضامین نارضایتی از جامعه، تالش برای مبارزه با استبداد، مدح و ستایش اعتراض و مقاومت 
به دلیل انعکاس مطالب مشترک در شعر دو  خواهان دربردارد. این پژوهشآزادی و یادبود آزادی

–ها در حوزة شعر مقاومت با تکیه بر روش تطبیقی شاعر به واکاوی میزان هنرآفرینی شعر آن

، تا با بررسی وجوه اشتراک و افتراق خطوط فکری و شعری این دو شاعر توصیفی پرداخته است
بیان نماید، چگونه شرایط یکسان در دو منطقۀ جغرافیایی موجب ههور و بروز وحدت اندیشۀ دو 

ای برای پژوهش دیوان خلیل مطران و کتاب آیینه های مورد استفادةشاعرگردیده است. داده
انتخاب  موضوعگیری تصادفی با در نظر گرفتن با روش نمونه کدکنی است وصداها از شفیعی

دهد، با توجه به تفکرات سیاسی یکسان، خالقیت حاصل از این بررسی نشان می تیجۀشده است. ن
مطران در ادب مقاومت و اعتراض در ایجاد ارتباط میان روایت تاریخی با شرایط روزگار معاصر و 

 تفاده از نمادهای سمبلیک در ادب پایداری و اعتراض است.کدکنی در خلق و اسابتکار شفیعی
  

، ادبیات کدکنیو مقاومت، ادب اعتراض، خلیل مطران، شفیعی ادب پایداری :هاي کلیديواژه
 تطبیقی.
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 مهمقدّ .2
با آغاز قرن بیستم شعر فارسی و عربی متأثر از مکاتب جدید اروپایی رویکرد اجتماعی 

و و شرایط خاص حاکم بر جامعه، شعر بیش از پیش در خدمت گرفت و با پیدایش شعر ن
اجتماع قرار گرفت. شاعران با اندیشۀ اصالح و مخالفت در این زمینه فعالیت نمودند و 

 وجود آورد.حاصل فعالیت شاعران دستاوردهایی نو درشعر و نوشته به سبک اروپایی به
ل سیاسی و اجتماعی را که در این زمان شاعران با تعهد و احساس مسئولیت، مسائ

و موضوع اصلی  پژواک همۀ تحوالت و شرایط جامعه بود، در شعر خود به تصویر کشیدند
خواهی شد. شاعران های انسانی، ایجاد حس مبارزه و آزادیشعر معاصر، انسان، دغدغه

نشینی گریختند و محور شعر عرب عرب از تک موضوعی در توصیف طبیعت و ادب بادیه
چیزی که در تمامی جوانب شعر قدیم »گوید: کدکنی در این مورد مییافت. شفیعیتغییر 

شود و در تابد، شعر زمینی میعرب آشکار است، در شعر جدید، شاعر از آن روی برمی
با این تغییر  .(11: 1172)شفیعی کدکنی، « قلمرو مشکالت انسان بر روی زمین است.

موضوعاتی »با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به  سرودن شعر با زمینۀ بیداری و آگاهی
          « های عرب اختصاص یافتچون آزادی و رهایی ملی، مقاومت و لزوم بیداری ملت

 سزایی گذاشت.بر تحوالت اجتماعی و ادبی تأثیر ( و د71: 1151) اسوار، 
رزه، شهادت، ادبیات مقاومت و پایداری ادبیاتی است، که مفاهیم ارزشمند ایثار، مبا

دفاع، وطن، هالم و مظلوم را دربردارد و متعلق به دورانی است، که شاعران جامعۀ خود را 
بینند و با ابراز عدالتی، شکنجه و خشونت آواره و اسیر میدر انواع هلم و ستم، بی

سازی افکار مردم جامعه را برخود الزم ها و مشکالت اجتماعی و سیاسی آگاهنابسامانی
 نند.دامی

شعر مقاومت، بیانگر لزوم تعهد در برابر حیات مادی و معنوی است و با هدف ایجاد 
روحیۀ مبارزه و اعتراض در برابر استبداد داخلی یا تجاوز بیگانگانی که از محدودة انسانیت 

شود. به اند، سروده میو با زیر پا نهادن کرامت انسانی درد و اندوه رقم زده خروج کرده
ی هر رفتاری که غیر از موافقت باشد و هرگونه نارضایتی از شرایط موجود، طور کل

شود. اعتراض اولین واکنش برای استکبار ستیزی و مبارزه با استبداد اعتراض تلقی می
است. انسان با تعهد و عشق به جامعۀ پیرامون خود و با پشتوانۀ معنوی و اعتقادی در برابر 

کند، های حاکم از استبداد، پایداری و مقاومت میرابر سختینماید و در بهلم اعتراض می
  های خود دست یابد.تا به نهایت آرمان

شود، که شاعر یا نویسنده در ضمن ای گفته میادب اعتراض، به هر نوع سروده یا نوشته
دهد، گاه با کلیت یک ساختار و گاه با بخشی از آن مخالفت با شرایط موجود نشان می

ادبیاتی که هدف از انتشار آن، »رد. ادبیات اعتراض در تعریف چنین است: مشکل دا
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: 1127)پورممتاز، « اعتراض نسبت به چیزی و معموالً اعتراض به اوضاع سیاسی است.
های سیاسی و اجتماعی ادبیاتی است، که از نظام»تر در این نوع در تعریفی کامل .(127

ها زبان به انتقاد خیزد و از آنخصوصی به ستیز برمیبهای کند و یا با نظامخاص حمایت می
 .(57: 1120)رزمجو، « گشاید.می

تی و در شعر شاعرانی چون ناصرخسرو، سنایی، سعدی، شعر اعتراض در ادبیات سنّ
ها به صورت رمز و حافظ و دیگر شاعران برای بیان انتقاد از شرایط روزگار و ذکر آرمان

ندرز وجود دارد. شرایط سیاسی اجتماع، در هر دوره اندیشمندان و در قالب طنز، کنایه و ا
نمود و شاعران و د بر رسالت آگاهی مردم از رویدادهای اجتماعی میهنرمندان را متعهّ

ها در کردند و واکنش آنهای حاکم احساس مسئولیت مینویسندگان نسبت به ناهنجاری
 اری و اعتراض شده است. آثار ادبی موجب پیدایش ادبیات مقاومت، پاید

 کدکنی . مطران و شفیعی2-2
م. در بعلبک لبنان دیده به جهان گشود. تحصیالت خود را 1527خلیل مطران در سال 

های در بیروت نزد استاد خلیل الیازجی و برادرش ابراهیم الیازجی به پایان رساند و زبان
 االحوال البیروتیهیسنده در مجلۀ سپس به عنوان نو ؛فرانسوی و ترکی را در آنجا فراگرفت

ای علیه سلطان عبدالحمید مجبور به ترک بیروت مشغول کار شد. او به علت سرودن قصیده
و رفتن به فرانسه شد. بعد از دو سال اقامت در پاریس به مصر مهاجرت کرد و در آنجا 

ری را نگاوزنامهرا منتشر ساخت. بعد از مدتی ر الجوائب المصریهو روزنامه  المصریهمجلۀ 
خصوص در زمینۀ مدح و رثا و وصف پرداخت و به شاعر رها کرد و به سرودن شعر به

 ب شد.القطرین و شاعر االقطار العربیه ملقّ
هایی از شکسپیر، ویکتور مطران به ادبیات فرانسه و انگلیس آشنایی داشت و نمایش نامه 

در چهار  دیوان الخلیلشعری او به نام  هوگو و راسین را به زبان عربی ترجمه کرد. دیوان
توان جزء در زمان حیات و بعد از مرگش منتشر شده است. از قصاید مشهور او می

فی هل تمثال « »قتل بزرجمهر»، «فتاه الجبل االسود»، «االسد الباکی»، «نیرون»، «السماء»
ر.ک: گذشت )در قاهره در 1232را نام برد. مطران در سال « آثار بعلبک»و « رعمسیس
 .(217-210: 1151الفاخوری،

در کدکن نیشابور  1115مهرماه  12کدکنی با تخلص )م.سرشک( در محمدرضا شفیعی
متولد شد. مقدمات علوم عربی را نزد پدر آموخت و برای ادامه تحصیل راهی مشهد شد. 

پس از در این دوره نزد استادانی چون شیخ هاشم قزوینی و ادیب نیشابوری آموزش دید. 
آن به دانشگاه فردوسی مشهد رفت. دکتر فیاض، دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر رجایی 

کدکنی از محضرشان بهره برد. در تهران نیز در بخارایی از فرهیختگانی بودند، که شفیعی
محضر استادانی نظیر عالمه فروزانفر، دکتر پرویز ناتل خانلری تلمذ کرد، او سپس در 
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: 1151زرقانی، ر.ک: ه تهران به تحقیق و تربیت دانشجویان مشغول شد )سمت استاد دانشگا
772). 

های با هفت دفتر به نام ای برای صداهاآیینهکدکنی در دو مجموعۀ های شفیعیسروده
های نیشابور، مثل درخت در شب باران، از ها، شبخوانی، از زبان برگ، در کوچهزمزمه»

های با پنج دفتر به نام هزارة دوم  آهوی کوهیو  «بودن و سرودن، بوی جوی مولیان
های سرو کاشمر، خطی ز دلتنگی، غزل برای گل افتابگردان، در ستایش کبوترها، مرثیه»

 آوری شده است.جمع« ستاره دنباله دار
 . بیان مسئله2-1

کردن بشریت است. یکی از اهداف ادبیات تطبیقی یافتن وجوه مشترک با هدف نزدیک
مورد بررسی در این پژوهش به واسطۀ زندگی در اوضاع نابسامان اجتماعی،  شاعران

سیاسی و فرهنگی جامعۀ ایران و جوامع عرب در بیان مخالفت خود با شرایط حاکم و 
های کنند و در مبارزه با استبداد با اندیشهمبارزه با استبداد از عقاید یکسانی استفاده می

نمایند و درد و رنج مردم را در اشعار خود ت مبارزه میخواهانه با بندگی و غفلآزادی
کنند. این پژوهش بر آن است،  به روش تطبیقی و با هدف برشمردن عقاید نمایان می

ها،  افکار دو ادیب معاصر فارسی و عربی را  با موضوع کردن ملتمشترک و نزدیک
مدح و ستایش آزادی، خبری، مبارزه و پایداری، دعوت به بیداری، سرزنش جهل و بی

 امید پیروزی بر استبداد  مورد واکاوی قرار دهد.
 . پیشینة پژوهش2-2

و عرب هستند  یمعاصر فارس یاتدو شاعر برجسته در ادب یکدکنیعیمطران و شف یلخل
ها و مقاالت های متعدد، موضوع پژوهشهای آنان از جنبهارزشمند و آرا و اندیشه آثار و

خوانی کامل با موضوع پژوهش حاضر داشته این آثار، پژوهشی که هم بوده است. در میان
های اجتماعی، مظاهر رومانتیک، نوستالژی، اندیشۀ غنایی و باشد، موجود نیست، اما  اندیشه

شاعر به صورت مستقل یا تطبیق با دیگر شاعران معاصر ایران  نمادپردازی در شعر این دو
 رسی قرار گرفته است، که عبارتند از:های شعری مختلف مورد بردر زمینه

ای برای صداها، کدکنی در مجموعۀ آیینههای اجتماعی در اشعار شفیعی. اندیشه1
 فاطمه فالح زاده، فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی. 

کدکنی، عباس . بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر جبران خلیل جبران و شفیعی7
 ادبیات تطبیقی. محمدیان، مسلم رجبی، نشریه

اجتماعی در اشعار هوشنگ ابتهاج و  -های سیاسی. بررسی عناصر ساختار غزل1
 کدکنی، ابراهیم اقبالی، حسین رسول زاده، مجله تاریخ ادبیات.شفیعی
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کدکنی، حجت اهلل بهمنی مطلق، فصلنامه مطالعات نقد . نمادپردازی در شعر شفیعی3
 ادبی.
خلیل مطران، فیروز حریرچی، مجتبی محمدی مزرعه . مظاهر رمانتیک در اشعار 7

 شاهی، دو فصلنامه تخصصی  علوم ادبی.
طران، علی سلیمی، بدری یاری . مقایسه تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل م7
 آبادی، پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت.نظام
 ان سخن.های عشق در شعر خلیل مطران، ناهده فوزی، سارا خنشا، بهارست. جلوه2
. بررسی نماد شیر در شعر نیما یوشیج و خلیل مطران، علی سلیمی، فاطمه سلیمی، 5

 فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی.
 . ضرورت و اهمیت پژوهش2-4

شود. این بررسی های تطبیقی در جهت فهم بهتر اشعار دو شاعر انجام میانجام پژوهش
وة بیان و نگاه دو شاعر در دورة مختلف ، اشتراک و شیهاتفاوت با اهمیت مشخص نمودن

زمانی با زبانی متفاوت ولی با اندیشۀ یکسان مبارزه طلبی با استبداد انجام شده است و بیان 
های خود را به گوش کند، هر شاعر چگونه به صورت غیرمستقیم عقاید و مخالفتمی

ب فارسی و عربی، نوایی در دو ادسازی مصادیق هم مخاطب خویش رسانده است. نمایان
 آید.ضرورت مهم پژوهش به حساب می

 
 . بحث و بررسی1

کدکنی را به سوی های انسانی، مطران و شفیعیتهدید و عدم آزادی در بیان دغدغه
 استفاده از زبان شعر برای بیان استبداد حاکم در جامعۀ ایران و مصر سوق داد. شفیعی

ومت در برابر هلم و ایستادگی برای رسیدن به کدکنی تشویق به مبارزه، ستایش آزادی، مقا
استقالل را در شعر خود با زبان رمز به تصویر کشید و خلیل مطران نیز برای بیان صدای 
اعتراض خود شعر روایی را وارد شعر معاصر عربی کرد و میان یک روایت تاریخی با 

ی دو شاعر در شعر شرایط زمان خود ارتباط برقرار نمود. در این بخش میزان هنرآفرین
سویی و تشابه آن در هدایت اجتماع و پایداری و مقاومت، وجوه اشتراک و افتراق و هم

 شود. های مختلف بررسی میبیدارسازی مردم در مضامین و جنبه
 . اندیشة سیاسی و اجتماعی دو شاعر1-2

یی با اوضاع نابسامان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جامعۀ ایران و جوامع عرب و آشنا
های اشتراک در ادب اعتراض در بین شاعران فارسی و ترین زمینهادبیات غربی از مهم

 عربی است.
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های انسانی و مطران از شاعران پیرو مکتب رمانتیک بوده است، اما با وجود دغدغه 
خواهان آورد. وی از آزادیمیاجتماعی و بیان اندیشۀ آزادی به شعر روایی اعتراض روی 

خواهی و ایجاد زانی بود که در لبنان به دورة استبداد عبدالحمید و مبارزه با آزادیو مبار
کرد. او از حوادث اواخر قرن نوزدهم و نیمۀ نخست های دینی زندگی میاختالف بین فرقه
های که در کشورهای عربی حوادث مهمی روی داد و مردم در سرزمینقرن بیستم زمانی

تبداد عبدالحمید و اشغال انگلیس در رنج و گرفتاری بودند، آگاهی مصر و لبنان به دلیل اس
و تاریخ و اجتماع بود  حق شاعر حماسهمطران به  .(72: 1222کامل داشت )حسین منصور، 

و در میان معاصران نخستین کسی بود، که ادبیات داستانی و حماسی را به شکل باشکوهی 
عر روایی موضوعات مختلفی مانند: زن، وارد شعر و ادب عربی کرد. او در قالب ش

 موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی را بیان نموده است.  
هایش میان حوادث مادی و معنوی پیوند برقرار کرده و موفق شده وی در بیشتر قصه

است، اسلوب را بر اساس مقتضیات قصه وفق دهد و قصه را در میان فضاها و حوادث مادی 
ای قوی را برای قصه شعری فراهم کرد و با هد. مطران بدون شک زمینهو معنوی انتقال د

به عبارت دیگر او شعر  ؛این حال شعر عربی را از قالب قصیده به قالب محاوره خارج نکرد
ویژه شعر قصصی را از حالت ذاتی و فردی، به موضوعی تبدیل کرد )عشقونی، عربی به
ارزانی بود، که با بندگی و استبداد و غفلت و خواهان و مبمطران از آزادی .(22: 1221
قصد اصلی مطران از اشعار حماسی، برانگیختن حس آزادی و »ماندگی مبارزه کرد. عقب

قصاید تاریخی و سیاسی »او در  .(72)همان: « آزادگی و قیام بر ضد هالمان بود.
و مساوات  رمزگراست و در آن به رفتار حاکم و محکوم و گسترش روح حقیقت و آزادی

های دیگر بهره جسته غیر مستقیم و به زبان رمز اشاره کرده و از تاریخ حاکمان سرزمین
  .(71: 1273)مندور، « است.

کدکنی از شاعران بزرگ پس از مشروطۀ ایران است، موضوعات اجتماعی حجم شفیعی
 ر، شفیعیگرفته است. فضای سیاسی و اختناق حاکم بر روزگارا دربر زیادی از اشعار وی

کدکنی را بر آن داشت، تا به زبان رمز روی آورد و مسائل موجود در جامعه را در شعر 
بخشی حاکم است و خود را  خویش انعکاس دهد، اعتقاد و اندیشه او بر پایۀ رسالت آگاهی

ها را داند، رخدادها، حوادث اجتماعی، بیداد استبداد، فریاد مبارزان و کشتار آنموهف می
 کند. منعکس
خواهی، مبارزه برای رهایی وطن، بیداری مردم، سوگ مایۀ اشعار او بیشتر آزادیدرون

زمینۀ شاعری از آن »باختگان و انتقادهای اجتماعی است. وی معتقد است، توفیق در جان
کنند و یا به های شعری میشاعرانی است که حال و هوای تازه را وارد یکی از صورت

با این تفکر مشخص  .(71: 1157کدکنی، )شفیعی« پردازند.نو میایجاد ساخت صورت 
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شود، بار و غنی وی هنگامی که معطوف اجتماع و مسائل مربوط به آن میاست، که ذهن پر
کند. انعکاسی که انتقاد اجتماعی انعکاس متفاوتی از اندیشۀ انسانی در شعر نمایان می

ی از رمز با الهام از طبیعت که با معنای متفاوتی از ااوست، نه به زبان مستقیم  بلکه در لفافه
کلمات، برای بیان اعتراض و خشم، هدایت به بیداری، امید به پیروزی و حمایت از مبارزان 

کدکنی هر کلمه و عبارت در مجموعۀ شعر رود. در کالم شفیعیو انقالبیون به کار می
ای است که ان حال و هوایی تازهشود و این هممفهومی خاص دارد که مستقیم بیان نمی

 گوید.شاعر از آن سخن می

های های انسانی زمینۀ بیان اندیشهزندگی در سایۀ حکومت خودکامه و وجود دغدغه
خواهانه را در شاعران به وجود آورد. مطران از مبارزانی است، که با بندگی و آزادی

سزایی در بیداری ارد، نقش بهکند و تالش دماندگی مبارزه میاستبداد و غفلت و عقب
کدکنی نیز با آگاهی از درد زمانه و روزگار استبداد و سیاسی مردم ایفا کند. شفیعی

خفقان، در بیان درد رنج مردم ستمدیده با احساس رسالت و تعهد اندیشۀ اعتقادی خود را 
ها را ر شعر آنکند. از این روی نقاط اشتراک و افتراق مبارزه طلبی ددر اشعارش نمایان می

 گیرد:در مضامین زیر مورد بررسی قرار می
 . تشویق به مبارزه و پایداري1-1

گوید و با استفاده از عناصر ملی مطران در قصاید تاریخی و سیاسی غیرمستقیم سخن می
جوید. وی در مصر به دور از چشم های دیگر بهره میو تاریخی از تاریخ حاکمان سرزمین

اما هرگز سخن به آشکار بیان نکرد و  ،کردشان زندگی میان و جاسوسانعثمانیان، حاکم
نویسندة  ،احساسات سیاسی خود را در پشت وقایع تاریخی به تصویر کشید. محمد مندور

 گوید: در این زمینه می ،معاصر مصر
یده ها در دیوانش یک قصبا وجود تمرّد مطران بر ضد استبداد عثمانی و انتقامش از سیاست آن

بینیم، که در آن کینه و دشمنی و تنفر بر ضد آن سیاست باشد. درواقع تکیه بر تاریخ نمی
 ( 71: 1273عنصر اصلی تفکرات او در داستان سرایی است. )مندور، 

خواهان از سلطۀ سلطان عبدالحمید را با ابزار شناخته شده تاریخ و وی رنج و آالم آزادی
« مقتل بزرجمهر»ای با عنوان از این رو، قصیده»آورد. به زبان با یاد و نام خسرو انوشیروان 

سرود و در مطلع آن، از این پادشاه ایرانی و این که چگونه با آزادی و اختیار تمام حکومت 
کرد و چگونه این شیوة حکومت، او را به طغیان و هلم و بیداد کشاند و چگونه مردم می

: 1112)ضیف، « را به خواری و ذلت بدل کردند ایران در برابر او عزت و کرامت خود
 سخن گفت: ،(110
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ــالال   ــدا إجـ ــری إذ بـ ــجدوا لکسـ  سَـ
 یــــا أمـــــهَ الفـــــرس فـــــی العـــــال 
 کنـــتم کبـــاراً فـــی الحـــروب أعـــزه  

 

ــتالال   ــمس إذ تــ ــجودهم للشــ  کســ
ــخَاال     ــودَ سِـ ــال بـــک األسـ ــاذا أحـ  مـ
ــئاال   ــاغرین ضِـــ ــتضم صـــ ــوم بِـــ  والیـــ

(170، الجزء االول: 1232)مطران،   

 

ها در گاه که خسرو انوشیروان وارد شد، مردم از روی احترام به سجده رفتند، گویی آنآن: هترجم
 کند، به سجده افتادند.مقابل خورشید هنگامی که طلوع می

 ای ایرانیان با اصل و نسب! چه چیزی شما را از شیران ]خشمگین[ به بره تبدیل کرده است؟

 .ایدبودید، اما امروز خوار و ذلیل گشتهها مردمانی با عزت و بزرگ شما در جنگ

گمان منظور مطران از خسرو انوشیروان، سلطان عبدالحمید بوده است. او زمانی که بی
واقع کند، دراستبداد و هلم سرزنش می ملت انوشیروان را به دلیل خواری و ذلت در برابر

 ملت عبدالحمید را خطاب قرار داده است.
کردن افراد هالم و مظلوم گرفتن نمادهای مثبت و منفی و ترسیمکدکنی با در نظر شفیعی

 کند:ها لزوم پایداری و مبارزه را اثبات میبا بیان حرکت ماندگار آن
کدکنی که برای بیان ستمگری است و رمز : از نمادهای خاص شعر شفیعیتاتار

 اند:شتهبیدادگری تمام غارتگرانی که در طول تاریخ بر قوم ایرانی ستم روا دا
های بلند است/ در هر های پست نشابور/ تسلیم نیزهدر بامداد رجعت تاتار/ دیواره»
 (725: 1127کدکنی، )شفیعی «های خون.ای/ فوارهکرانه
برون کسی نیایـد چـو بـه یـاری تـو،  ز /همـه سـو فکنـده سـایه /غـارت تتـاران، شب»
خویشـتن بـرون آ، سـپه تتـار  تـو ز /بشـکن تو به آذرخشی ایـن سـایۀ دیوسـار /اینجـا
 (753)همان: .« بشـکن

: برای ترسیم چهرة استبداد و خشونت حاکم بر جامعه، چنگیز را که یادآور چنگیز
 دهد:گری و ویرانگری و قساوت است، رمزی از حکومت مستبد زمان خود قرار میوحشی
 (327)همان: .« یی درآویزیفهبرای سیر چنین باغ وحش چنگیزی/ مگر به گردن زرا»
عارف بزرگ  «حالج»به زیبایی با استفاده از شخصیت تاریخی  کدکنیشفیعیحالج:  

پردازد و حالج را به عنوان الگویی ایرانی و با تمثیلی نمادین به ستایش مبارزان بیداری می
های افکار و شخصیت ةای برای روشنگری مردم و پدید آوردندو حتی اسطوره تاریخی

 د:کنروشنگر معرفی می
ورد « انا الحق»در آیینه دوباره نمایان شد/ با ابر گیسوانش در باد/ باز آن سرود سر/ »

های شحنه باالی دار رفتی این ها ست/در نماز عشق چه خواندی؟/ که سال وزبان اوست/ ت
 (727-727)همان:  «د.کننمی ات هنوز/ پرهیز/ از مردهرپی
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محدودیت و خفقان دوران حالج حاکم است و بیان اندیشه  کدکنیعیاز دیدگاه شفی 
و او حاکم بر نگاه  ۀکالم و اندیش ،الج به عنوان یک انسان آزادهاست. پس حدر پنهانی 

 .حقیقت جویان استافکار 
های حاکم بر شعر کدکنی ستایش مبارزان و مایهیکی از درونبیژن:  ـسیاووش 

ر مظلومان است و چه نمادی برتر از سیاووش و بیژن برای وصف هلم و استبداد حاکم ب
 توان یافت:معرفی و ستایش مبارزان می

ای از این حصار پیر/ صد بیژن هر گوشهدر ژرف این شب باز جویم حال یاران را/ »
/ خونی که با جوشدمیر آزاده در بند است/ خون سـیاووش جـوان در سـاغر افراسیاب پی

 (173-177)همان:  «بح پیوند استاش/ صد صهر قطره
 . دعوت به بیداري1-2

خواهی است. از هلم و استبداد و استعمار بیزار است و از مطران شاعر آزادی و آزادی
به بهترین شکل حقایق تاریخی « معرکه ایانا»قصیده »تاریخ آگاهی کامل دارد، وی در 

کند، به م تلخ مردم آلمان تالش میکشد، او با بیان سرانجاها را به تصویر میشکست آلمان
: 1112)ضیف، « آمیز هموطنانش را در برابر هلم و بیداد عثمانیان بیدار نماید.ای کنایهاشاره
کند، وقایع همتای خود از مردم سرزمینش درخواست می( وی با قدرت شاعری بی172

ی را کنار توجهگذشته را درس عبرتی بر شرایط فعلی خود قرار دهند، سکوت و بی
 گذاشته و قبل از وقوع رخدادهای جبران ناپذیر به پا خیزند: 

ــام  ــبالد وأقــ ــحابُ الــ ــاً أصــ  مآئمــ
ــا   ــی أزواجهـ ــهم علـ ــت عرائسـ  ناحـ
 واشــتدَّ حــزنهمُ ولــم یــک مجــدیاً    

 

ــدادِ     ــابَ حِ ــی ثی ــی القَتل ــوا عل  و کس
 واألمهــــــات بکــــــت علــــــی األوالد
 مـــــن بَعـــــد فَقـــــد أحبَّـــــهِ و بـــــالد

(12الول: : الجزء ا1232)مطران،   

 

 شدگان، جامۀ عزا پوشاندند.مردان مراسم عزا به پا کردند و بر پیکر کشتهدولت: معنی

 عروسان بر مرگ شوهران خود نوحه سر دادند و مادران بر پیکر فرزندانش گریستند.تازه 

ای ه فایدهها دو چندان شد، اما بعد از مرگ دوستان و از دست دادن کشور، این ناله چناله و اندوه آن
 دارد؟! 
کدکنی نیز نمودهای گوناگون های سکوت در برابر بیداد و ستم در شعر شفیعیجلوه

 شود:دارد، سکوتی که منجر به فرو رفتن گلولۀ سربی در سینۀ آزادگان مبارز می
رحمی سکوت تو امشب/ در پاسخ ترنم این شور و ای چشم نیلگونۀ دریا/ .... بی»

کدکنی، )شفیعی «ست/ در خون گرم سینۀ قرقاول جوان. لۀ سربیاشتیاق/ خاموشی گلو
1127 :121) 
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دهد، که چرا وی با دیدگاه انتقادی اوضاع نابسامان روزگار خویش را مورد نقد قرار می
 کنند:ها فارغ از یکدیگر هستند و بر درد استبداد حاکم بر جامعه اههار همدردی نمیانسان

ما را نوایی برنخاست کز حریفان/ همدم درد آشنایی  از آن درین محفل چو/ نی/»
رود زیر محراب فلک/ دست دعایی برنخاست برنخاست با همه بیدادها کز چر// بر ما می

هیچ کس در اوج آزادی/ پری نگشود و باز زین همه مرغان دون همت/ همایی برنخاست 
.« جایی برنخاستها، گردی ز شهسوار آرزوی ما به خاک و خون نشست وز کران دشت

 (70-71)همان: 
شاعر با بیانی آمیخته به سرزنش مردم از خاموشی در حمایت از مبارزان و پیوستن به 

 شود:آنان، شور و شعور برپا خاستن را یادآور می
-کرد؛/.../ اما تو آن لحظهوقتی که بر چوبه دار/ مردی/ به لبخند خود/ صبح را فتح می»

ها در گلویت/ ... سپردی؛/ وان خشم و فریاد/ گردابی از عقدهمی نها را/ به خمیازه خویشت
وقتی گل سر/ پرپر شد از باد/ دیدی و خاموش نشستی/.../ وقتی که صد کوکب از دور  /

« .تو روزن خانه را بر تماشای آن لحظه بستی دستان این شب/ در خیمۀ آسمان ریخت/
 (777)همان: 

طوفان دارد/ بگو برای چه خاموشی! بگو جوان همیشه دریا دریاست/ همیشه دریا »
 (725-722)همان: « ترسی.های برومند جنگل خاموش/ بگو برای چه میبودند/ جوانه

 . نکوداشت مبارزان1-4
مطران بر این باور است، تالش و همدلی که نتیجۀ بیداری مردم در برابر استبداد حاکم 

را به یادآور  1520ثبات این باور سال شود. وی برای ااست، به هدف مطلوب منتهی می
گاه که آن»ها برای دفاع از عزت و کرامت خود برخاستند و شود، در آن سال آلمانمی

ها به بردند، آلمانیفرانسویان متجاوز با دستانی آلوده به خون در شرایط نامساعدی به سرمی
این را شهر فتح کردند و  های آن را گشودند و پیروزمندانهپاریس حمله کردند و دروازه

مطران  .(172: 1112)ضیف، « خواهان انقالبی فرو پاشید.پیکرة هلم و ستم توسط آزادی
 کشد:گونه به تصویر میها و نتیجۀ باور برای مقاومت در برابر استبداد را اینخشم آلمان

  بالصـــبر ثـــم تکـــافوا  فاستعصـــموا 
ــأهبوا للثــــأر واألحقــــادُ فــــی     وتــ

 وضـــاق عـــدوهمحتـــی إذا اشـــتدوا 
ــا  ــتوفوا بهـ ــاریس فاسـ ــتفتحوا بـ  واسـ
ــب    ــن یُنِـ ــوز ومـ ــعاه یفـ ــلض بمسـ  کـ

 

ــتعباد   ــن رِق  االســـ ــرروا مـــ  و تحـــ
ــاد   ــی األغمــ ــالبیض فــ ــادهم کــ  أکبــ
 ذَرعـــاً بهـــم أصـــلَوه حـــرب جهـــاد    
ــاد  ــدی األکبــ ــفوا صــ ــارهم وشَــ  أوتــ
ــراد   ــز بمــ ــم یَفُــ ــوادث لــ ــه الحــ  عنــ

( 12-15: الجزء االول: 1232)مطران،  
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شکیبایی پیشه کردند و پشت در پشت یکدیگر از بند بردگی و بندگی رهایی پس صبر و  :ترجمه
 یافتند.

 هایشان همچون شمشیرها در نیام بود.ها در دلبرای انتقام آماده گشتند، در حالی که کینه

 ای که دشمن را عاجز و ناتوان کردند.با قدرت به پیش رفتند و آتش جنگ را به راه انداختند به گونه

 خود ]به خون[ را سیراب کردند. را فتح کردند و انتقامشان را از آن گرفتند و جگرهای تشنۀ پاریس
شود و هرکس باحوادث روزگار روبرو نشود و با آن دست و به راستی هرکس تالش بکند، پیروز می

 رسد.پنجه نرم نکند، به هدف خود نمی

رانسه، خواستار دعوت به قیام واضح است، مطران با به تصویرکشیدن پیروزی آلمان بر ف
هموطنان خود علیه عثمانیان است، اما دعوت مردم به خیزش و انقالب را علنی بیان 

 نماید.برداری از تاریخ مطرح میکند و هدف خود را به صورت پنهان و با بهرهنمی
آن عاشقان »کدکنی پس از دعوت به بیداری و تغییر جامعه از سکون در غزل شفیعی 
های روشنی داشتند کند، که تن به تیرگی استبداد ندادند و اندیشهاز مبارزانی یاد می« هشرز

 های خود مبارزه کردند و ترسی از حوادث نداشتند:که برای آرمان
آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند/ فریادشان، »

: 1127کدکنی، )شفیعی« ش زیستند.تموج شط حیات بود چون آذرخش در سخن خوی
155) 
شب در این شعر نماد دورة استبداد و خفقان حاکم بر جامعه است، شبی که  دالوران  

دهند. مرغان نماد کنند و در این راه جان میکنند، با آن مبارزه میآن را تحمل نمی
در شعر به زیبایی و خواهان و مبارزان شهید و دریا نمادی از جامعه و مردم است، که آزادی

خواهان و شوند. آزادیغیرمستقیم فضای حاکم بر دوران ترسیم و مبارزان آگاه تحسین می
مبارزانی که آرام و قرار نداشتند و بر دل بیداد هجوم بردند و نتیجۀ تالش خود را به میهن 

 خود تقدیم نمودند. 
گونه در خون خویشتن/ اینهای طوفان! پروازتان بلند!/ آرامش گلولۀ سربی را/ مرغ»

خواهم از گونه مهربان/ زان سوی خواب مرداب، آوازتان بلند/ میعاشقانه پذیرفتند/ این
 (101-103)همان: « تپد امروز؟نسیم بپرسم:/ بی جزر و مد قلب شما/ آه/ دریا چگونه می

 تبري. سرزنش جهل و بی1-5
داند، دردی که در میان همۀ میمطران دلیل خواری و ذلت مردم را نادانی و جهالت 

یابند و ها چیرگی میبنابراین هنگامی که حاکمان و پادشاهان بر آن ؛مردم شیوع یافته است
دهند، ها از خود، ذلت و خواری نشان میمردم در برابر آن»کشانند، آنان را به بردگی می

ارزش و ناچیز کرده ها را بیهایشان را کور کرده است و آنزیرا جهالت و نادانی چشم
وی مردم را به عدالت و بیداری و آگاهی ملی و قومی دعوت  .(111: 1112)ضیف، « است
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کند و احساس شهامت و دالوری را کند، انقالب سرکشان و ستمگران را محکوم میمی
دارد تا های زرد و خشک را برمیگویی تندباد شدیدی است، که برگ»کند؛ تحریک می

ای جز (. مطران با روایت تاریخ انوشیروان نتیجه12: 1221)عشقونی، « برویدهای سبز برگ
 این ندارد، که هموطنان خود را مورد خطاب قرار دهد:

ــده  ــادم عهــ ــد تقــ ــل داءُ قــ  والجهــ
ــم  ــوا کلهـ ــم یکونـ ــه لـ ــوال الجهالـ  لـ
ــاحهم  ــرین جنـ  لکـــن خفـــض األکثـ
ــه   ــفل بعضُـ ــوجَ یسـ ــت المـ  وإذا رأیـ

 

 فـــی العـــالمین وال یـــزال عُضـــاال     
ــاال  إ ــوه  أمثــــــ ــق إخــــــ ال خالئــــــ  

 رفـــــع الملـــــوک وســـــوَّد األبطـــــاال
 ألفیــــــت تالیَــــــه طغــــــی وتعــــــالی

(171، الجزء االول: 1232)مطران،   

 

 : جهالت و نادانی در میان جهانیان و آدمیان دردی کهنه است، که درمانی ندارد.ترجمه

 اگر جهالت نبود همۀ مردم با یکدیگر برادر و برابر بودند.

و ذلت در میان بسیاری از مردمان، مقام پادشاهان را باال برد و قهرمانان را سیادت  اما احساس خواری
 داد.

ها )مردم و پادشاهان( همچون موج هستند، اگر قسمتی از موج پایین بیاید، دنبالۀ آن سر به طغیان آن
 رود. گذارد و فراز میمی

کند، افرادی که هیچ باری تفاوت را انتقاد میم.سرشک در اشعار خود افراد غافل و بی
گیرند و در کنج غفلت و جهالت، آرامشی دروغین برای خود انتخاب به دوش نمی

کند، که مردم به جای بیداری و قیام به کدکنی سکوتی را وصف میکنند، شفیعیمی
 اند:خواب غفلت فرو رفته

ر، زبان کفر های خون/ هر خاهر شاخه به جای گل برآورده است/ از ساقۀ سبز، برگ»
ست/ کز خشم سوی تو آمده بیرون.../ هان ای مزدا در این شب دیرند/ تنها منم صحرایی

چوپان/ در ام بیدار/ وین خیل اسیر بندگان تو/ چون گلۀ خوش چرای  بیکه بیدار مانده
 (130-131: 1127کدکنی، )شفیعی« ها رها گشتند.دره خواب
 کند:ها را دعوت به بیداری و دوری از غفلت  میانکدکنی با الهام از طبیعت انسشفیعی

بخوان به نام گل سر/ و عاشقانه بخوان/ ..../ بخوان به نام گل سر/ در صحاری شب/ »
 (731)همان: .« ها همه بیدار و بارور گردندکه باغ

خواهی است، مبارزانی که عاشقانه و با آگاهی در راه مبارزه گام گل سر/ نماد آزادی
کند، آیا ال میؤگیرند، شاعر از آنان سخبران هم مورد خطاب شاعر قرار میارد. بیگذمی

 شان هست؟در برابر سکوت خود پاسخی دارند و آیا توجیهی برای خاموشی و غفلت
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ابر است و باران و باران/ پایان خواب زمستانی باغ/ آغاز بیداری جویباران/ سالی چه »
خاموش/ از هیچ آواز و از هیچ شوری/ بر خود نلرزیدی دشوار سالی/ بر تو گذشت و چه 

 (777-772)همان: .« و شور و شعری/ در چنگ فریاد تو پنجه نفکند
رمز »ابر نماد انقالب و قیام مردمی است، باران رمز مبارزان است و واژه نمادین باغ 

چیره شده ای است، گرفتار استبداد و هلم و ستم که یأس و ناامیدی بر مردم آن جامعه
ای که در یأس و ناامیدی به علت نابسامانی ( جامعه12: 1175)پورنامداریان، « است.

خبری که مورد انتقاد شاعر ها ناخوشایند است و مردمانی در بیاجتماعی شرایط برای آن
 گیرند.قرار  می

 . مدح و ستایش آزادي1-6
های تحت سلطۀ دم در سرزمینم، نظام استبدادی عبدالحمید فروپاشید و مر1205در سال 

عثمانی، به مناسبت قانون جدید به پای کوبی و شادی پرداختند و قصائد بلند سرودند و در 
ای روشن سخن گفتند. در این هنگام، مطران از عمق درونش فریاد آن از امید به آینده
 را با مطلع زیر سرود:« تحیه الحریه»سربرآورد و قصیدة 

 

ــباحِ ــمس لألشـــــــــ  الشـــــــــ
 
ــیمُ وأحلـــــــینـــــــت الأ  نعـــــ
 

ــنا ــارفتِنا فانتعشــــــــــ  شــــــــــ
 

ــعدَ   ــدَ ســ ــا عهــ ــونی لنــ  کــ
 

 
 کاشمس یا حریَّه

 
 للخلق یا حریه

 
 بالعدل یا حریه

 
 یدوم یا حریه

 

 وأنــــــــــــتِ لــــــــــــألرواح
 

ــی   ــاه وأغلـــــ ــتِ الحیـــــ  وأنـــــ
 

 و فـــــــی هاللـــــــک عشـــــــنا  
 

ــد  ــرِ و مجــــ ــرَ فخــــ  و عصــــ
(37، الجزء الثانی: 1232)مطران،   

 

 ها.های انسانها و رواناست و تو برای جان خورشید برای اشباح و جنیان :ترجمه

 ای آزادی! تو چون خورشید هستی.

ای آزادی! تو فردوس برین هستی و بسیار شیرین هستی، تو زندگی هستی، تو برای مردم بسیار باارزش 
 هستی. 

 کردیم. سار تو با عدالت زندگیای بخشیدی و ما در سایهای آزادی! بر ما وارد شدی و به ما جان تازه

  ای پایدار از سعادت و خوشبختی و فخر و عظمت باش.ای آزادی! برای ما دوره
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اساس اندیشۀ اجتماعی م.سرشک پویش و تالش وی برای مبارزه و پایداری به آرمان 
شود، در شعر وی آزادی نیز با نمادهای باران، تشبیه بهار، باغ و آذرخش به آزادی ختم می

 کاربرده شده است:
دانم که در این سوگ/ یاران را/ یارای خاموشی ران! سرود دیگری سرکن/ من نیز میبا»

 (125: 1127کدکنی، )شفیعی.« گزیدن نیست
کدکنی هیچ نیرویی جلودار آزادی و رهایی نیست، آزادی در نگاه آرمانی شفیعی

 گذارد:آید و همه جا قدم میمی
آید/ داند/ مید/ دیوار/ یا سیم خاردار/ نمیآیآید: مثل بهار، از همه سو میآید، میمی»

 (773-777)همان: .« مانداز پای و پویه باز نمی
 نامد:و در شعری دیگر آزادی و رهایی را باغ می

به نام تو، امروز، آواز دادم سحر را/ به نام تو خواندم/ درخت و پل و باد و نیلوفر »
های خود/ آشیان دادم بالید/ تو را در نفس هاصبحدم را/ تو را باغ نامیدم و صبح در کوچه

 (117-112)همان: « ای آذرخش مقدس!
کند. او آزادی را در اعماق شاعر تمام مظاهر زیبایی و روشنی را در آزادی محصور می 

 ستاید.جان خود، جای داده است و همواره آن را می
 . امید پیروزي بر استبداد1-7

ای به صراحت مردم را به قیام علیه    یچ قصیدهمطران صراحت بیان ندارد و در ه
او در »با این وجود،  ؛رفتن استکاری و طفرهکند، تنها شیفتۀ پنهانگر دعوت نمیاشغال
ها بسته شد و م. که قانون مطبوعات در آن صادر شد و به دنبال آن، دهان1202سال 
 ر آن چنین گفت:ای سرود و دقصیده ،(112: 1112)ضیف، « ها محدود شدآزادی

ــیرها    ــل تکسـ ــالم هـ ــروا األقـ  کسِّـ
ــا   ــل تقطیعهــ ــدی هــ ــوا األیــ  قط ــ
 أطفئــــوا األعــــین هــــل إطفاؤهــــا
 أخمـــدوا األنفـــاس هـــذا جهـــدکم

 

ــخرا    ــنقش صَ ــدی أن ت ــع األی  یمن
ــزرا   ــر شــ ــین أن تنظــ ــع األعــ  یمنــ
 یمنـــع األنفــــاس أن تصـــعَد زفَــــرا  
ــکرا  ــنکم .. فشــ ــا مــ ــه مَنجاتنــ  و بــ

(2، الجزء الثانی: 1232)مطران،   

 

که نقشی بر تخته سنگ رقم ها را از اینتواند، دستها میها را بشکنید، اما آیا شکستن قلمقلم :ترجمه
 بزنند، باز دارد؟

 ها را از نگریستن با خشم باز دارد؟تواند، چشمها میها را قطع کنید، اما آیا قطع کردن دستدست

ها را تواند جانها( میها )کور کردن آنور چشمها را خاموش کنید، اما آیا خاموش کردن نفروغ چشم
 از آه کشیدن باز دارد؟
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ها را بکشید(. این نهایت تالش شماست و با آن ما را از دست خودتان ها را خاموش کنید، )آنجان
  نجات خواهید داد.

م.سرشک معتقد است، هر چه مبارزان در راه هدفشان کشته شوند، زمین از وجودشان 
 شود و علم مبارزه با استبداد هرگز شکسته و بر زمین افتاده نخواهد شد:پاک نمی

ست خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند: هر صبح گفتی ای عزیز! سترون شدهمی»
 ( 155)همان: .« و شب به غارت طوفان روند و باز، باز آخرین شقایق این باغ نیستند

د خود از آزادی و پیروزی را از دست کدکنی با وجود هلمت و استبداد امیشفیعی
دهد و از پیروزی در برابر دهد و با وجود تاریکی و هلمت بازهم سرود آزادی سر مینمی

 ستمگر ناامید نشده و یأس بر خود راه نداده است:
بینم/ با این همه از لبان صد با آن که شب است و راه فریادی/ در هیچ سوی افق نمی»

خوانم/ باشد که ز روزنی گذر گیرد/ شاید روزی کبوتر دوباره می امید/ این زمزمه را
چاهی/ این زمزمه را دوباره سر گیرد/ و آنگاه به شادی هزاران لب/ آزاد به هر کرانه پر 

 (132)همان: .« گیرد

هایم گردم با دست تهی/ نه پرستویی با من نه خدایی نو/ نه سبویی آواز/ دستباز می»
گوییم/ غم ست کسی؟/ گاه میگونه سترون آیا/ خواب دیدهایی اینست/ هیچ صحرخالی

 (701-77)همان: .« هاستست/ کاسۀ چشمم لبریز رهاییاین نیست ک دستانم خالی
شاعر ایمان دارد، حتی اگر دستان مبارزان تهی از آزادی و نور باشد، او امیدوار چشم به  

 است.رهایی و آزادی دوخته 
 

 گیرينتیجه. 2
های زبانی و ادبی از زبانی به زبان دیگر است، که دبیات تطبیقی بررسی و تحلیل پدیدها
نماید. در مطابقت انجام شده در این های مختلف را بررسی میهای مشترک بین زبانجلوه

پژوهش دو شاعر مورد بررسی تحت تأثیرپذیری از شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
 اند. یش را در هنر شاعری ابراز نمودهیکسان، احساس مسئولیت خو

هنرآفرینی خلیل مطران در سرودن قصایدی است، که صدای خشم و اعتراض اوست.  
نگرد، که در جهل و پردازی با کاربرد شعر تلمیحی، افقی را میوی با عنصر اصلی داستان

عدالت و به همین روی مردم را به ؛ غفلت ماندن مردم جامعه آن را تکرار خواهد کرد
بودن سخن کدکنی رمزیکند. ویژگی عمدة شعر شفیعیبیداری و آگاهی ملی دعوت می

شود، اشعار او از حالت شعار زدگی و شعر سیاسی عریان خارج شود اوست که موجب می
 نماید.تر و تفسیرپذیر میو کاربرد هنرمندانۀ عناصر طبیعت، کالم او را هنری
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 از بررسی تطبیقی شعر اعتراضی خلیل مطران و شفیعینتایج حاصل  به طور کلی     
 کدکنی عبارت است از:

کدکنی دو شاعر نوگرا با تأثیرپذیری از ادبیات اروپایی نقشی . خلیل مطران و شفیعی1
 مشابه در زمینۀ بیداری مردمی و مبارزه با استبداد ایفا کردند.

زادی بیان و احساس مسئولیت . شرایط استبدادی حاکم بر جامعۀ هر دو شاعر و عدم آ7
و تعهد اجتماعی و انسانی هر دو شاعر را به استفاده از نماد، رمز و شعر روایی سوق داده 

 است.

. هر دو شاعر با زبانی غیرصریح و با استفاده از مضامین و موضوعاتی مشابه چون: انتقاد 1
باختگان انقالبی، از استبداد، ضرورت آزادی، ستایش آزادی، سوگ و مرثیه برای جان 

خبران غافل، رسالت هنری خود را با شیوة متناسب و مؤثر بر مخاطب بیان سرزنش بی
 اند.نموده

های تاریخی دیگر ملل و با استفاده از امکان ادبی . خلیل مطران با استفاده از روایت3
گیری از رهکدکنی با بهتلمیح، اندیشۀ مخالفت با استبداد خود را بیان کرده است و شفیعی

های ادبی تمثیل، رمز و استعاره با الهام از عناصر طبیعت به آفرینش شعر روایی آرایه
 اعتراض پرداخته است.

. خلیل مطران در شعر خود با استفاده از نام حاکمان دیگر ملل چون انوشیروان، نیرون 7
خود را به انتقاد و سایر حکام در شعر روایی خود سلطان عبدالحمید و حاکمان مستبد زمان 

 داند.ها را درس عبرتی برای هموطنان خود میآن گرفته است و سرگذشت تلخ ملت

کدکنی در شعر هنرمندانه خود، آزادی را در قالب تعابیری چون: خورشید، . شفیعی7
نجات، شهر بهار، آذرخش مقدس، کبوتر، باغ، باران؛ جامعۀ استبداد زده را در باغ بی

ابیری چون خزان، زمستان، شب، طوفان، قبیلۀ تاتار، چنگیز، استبداد حاکم خاموش و با تع
های برومند، بر جامعه و مظلومان مبارز را با نام سیاووش، بیژن و حالج و گل سر/، جوانه

 شقایق، ابر، دریا، یاد کرده است.

فراملّی کدکنی در مقایسه با شعر خلیل مطران به دلیل نمادینه بودن شعری . شعر شفیعی2
 و جاودان است. 

کدکنی را باید شاعران متعهدی بدانیم، که در مقابل فضای به هر روی مطران و شفیعی 
سیاسی و اجتماعی عصر خود ساکت ننشستند و با هنر کالم رسالت اجتماعی خود را به 

 انجام رساندند.
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