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چکیده
شعر فارسی و عربی از گذشته پیوندی ناگسستنی باهم داشتند و همواره توجه محققان و پژوهشگران دو
ادب را برای پژوهش ها و بررسی های تطبیقی فراهم کرده است  .شرایط اجتماعی و سیاسی مشابهی که در
ایران پس از مشروطیت و جهان عرب پس از عصر نهضت بر ادبیات دو زبان سایه افکنده بود منجر شد که
دستاوردهای ادبی مشابهی در دو ادب خلق شود .از سوی دیگر عوامل زمینه ساز نهضت ادبی معاصر ایران و
جهان عرب شبیه به هم بوده و شعر و ادب فارسی و عربی با تغییرات و تحوالت نسبتا مشابه ای مواجه بودند
که علیرغم برخی تفاوتها ،موضوعات و مضامین شعری شاعران دو زبان شباهت های زیادی بویژه در
موضوعات اجتماعی و ملی پیدا کردند .ازسوی دیگر ؛ تجدید و نوآوری ای که شعر معاصر فارسی و عربی به
خود دید ابتدا در مضامین و سپس در ساختار و اسلوب جلوهگر شد .این امر ما را بر آن داشت تا مضامین
اجتماعی و ملی شاعران معاصر فارسی و عربی را به روش تحلیلی  -توصیفی بررسی کرده و به نقد و مقایسه
آنها بپردازیم  .بررسی موضوعات و اغراض شعری شاعران معاصر فارسی و عربی حاکی از آن است که این
شاعران با تاثیرپذیری از ادبیات غرب و ترجمه ی آثار شاعران غرب ،به موضوعاتی گرایش پیدا کردند که
شاعران پیش از آنها ،بدان ها نپرداخته بودند ؛ لذا موضوعات روز جهان  ،مسائل و حوادث سیاسی و اجتماعی ،
آزادی و توجه به زندگی طبقه ی زحمت کش و فقیر جامعه  ،از جمله مضامین مشترک نزد شاعران معاصر
فارسی و عربی به شمار می آیند .
واژه های کلیدی  :شعر معاصر  ،مضامین  ،شعر ملی  ،شعر اجتماعی
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*استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
ادبیات تطبیقی به بررسی تالقی ادبیات در زبان های مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط
تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزه های هنری  ،جریان های فکری مکاتب ادبی  ،موضوع ها  ،افراد و
غیره می پردازد  ( .محمدزاده ) 4 : 7831 ،پیشینه ی روابط و تعامالت فرهنگی ایران و عرب به عنوان ساکنان
یک منطقه به دوران کهن میرسد .ایرانیان و اعراب  ،پیش از اسالم به دلیل نزدیکی مکان و پس از آن به دلیل
پیوندها و باورهای مشترک اسالمی ،همواره اشتراکات ،پیوندها و اقترابهایی داشته اند که این پیوندها و
اشتراکات به طور خاص در ادبیات آنها تجلی پیدا کرده است .
دگرگونی در شعر فارسی و عربی به دلیل زمینه های مشترک و مشابه ادبیات فارسی و عربی و مسائل
سیاسی و اجتماعی منطقه  ،کمابیش به یک صورت و همزمان شکل گرفت .با توجه به اشتراکات فکری،
فرهنگی و اجتماعی دو ملت ،در یکی دو سده ی اخیر ،در ادبیات هر دو ملت  ،به ویژه در شعر آنان ،تحوالت
عمیق و فراگیری در موضوعات و مضامین شعری رخ داد که در نتیجه آن مضامین سیاسی ،فکری ،اجتماعی،
ملی و میهنی مورد توجه شاعران هر دو م لت قرار گرفت  .بخشی از این تحول ،تابع شرایط جدید فکری و
اجتماعی هر دو ملت است که در جهان عرب این تحول با آشنایی و ارتباط اعراب بویژه مردم مصر و لبنان با
کشورهای غربی انجام گرفت و در ایران نیز برخاسته از دگرگونیهای اجتماعی و فکری عصر بازگشت و به
ویژه بیداری فکری-اجتماعی نهضت مشروطیت به بعد روی داد  .البته در این میان ،آشنایی با زبان های اروپایی
و ترجمه ادبیات غربی به زبان های فارسی و عربی  ،یکی از مهمترین عواملی است که در بیداری اجتماعی هر
دو ملت و تحول ادبیات و شعر آنان موثر بوده است .
بیان مسأله  ،روش تحقیق و پیشینه پژوهش :
شعر فارسی و عربی قبل از دوره ی معاصر ،هر دو به لحاظ محتوا و مضمون شعری دچار رکود و فقر شده
بودند .اما پس از از این دوره ،در ادبیات هر دو ملت و مخصوصا شعر ،با توجه به نهضت ترجمه و آشنایی آنها
با ادبیات غرب ،تحولی شگرف اتفاق افتاد .این تحول عالوه بر تغییر در ساختار و سبک شعر  ،مضمون و

اغراض شعری هم دستخوش تحول عظیمی شد ؛ به طوری که مضامینی که قبل از عصر معاصر در دو زبان زیاد
بدان ها پرداخته نمی شد مورد توجه شاعران قرار گرفت .
شاعران در دوره معاصر ،به مردم و دردها و مشکالت آنان پرداختند و حتی پای شعر به مسائل روز مملکت
و سیاستهای آن کشیده شد تا جایی که بخش عظیمی از شعر شاعران معاصر به شعر اجتماعی  ،سیاسی و ملی
تبدیل گردید  .این اتفاقات و جریانات ادبی و فکری تقریبا به صورت مشابه در کشورهای عربی و ایران رخ داد
 .همین مسأله ما را بر آن داشت تا با تکیه بر آثار برخی از شاعران برجسته معاصر دو زبان موضوعات اجتماعی
و ملی مرود توجه و مشتر ک میان آنها را استخراج و مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .اما سواالتی که این تحقیق
در پی پاسخ گفتن به آنهاست عبارتند از :عوامل تغییرات محتوایی شعر معاصر چه بوده است ؟ موضوعات
اجتماعی و ملی مشترک میان شاعران عربی و فارسی چیست؟ بدین منظور در این مقاله ابتدا به طور مختصر به
وضعیت شعر فارسی وعربی قبل از عصر نهضت و بعد از آن پرداخته شد و سپس شعر اجتماعی وملی فارسی
و عربی با ذکر مثال هایی از شاعران برجسته هر دو زبان به روش تحلیلی-توصیفی مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفت
د ر زمینه ی شعر معاصر فارسی و عربی و تغییرات آن کتاب های زیادی نگاشته شده است که بعضی از آنها
به روند تاریخی این تغییر اشاره کرده اند مثل کتاب " اتجاهات الشعر العربی المعاصر " نوشته ی " سلمی
خضراء الجیوسی " و " االتجاهات االدبیة فی العالم العربی الحدیث " اثر " انیس المقدسی " و کتاب های "
ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط پهلوی " و " شعر معاصر عرب " نوشته ی " محمدرضا شفیعی
کدکنی " که به بررسی روند این تغییرات پرداخته اند  .مقاله ی " زهرا خسروی " با عنوان " بررسی مقایسه
ای تحوالت شعر معاصر عربی از عصر نهضت به بعد و تحوالت شعر معاصر فارسی از عصر مشروطیت به بعد
" به بررسی روند و چگونگی تحوالت شعر فارسی و عربی در عصر معاصر می پردازد  .ولی این پژوهش با
اشاره کوتاه به روند تحوالت شعر معاصر فارسی و عربی ،به بررسی تغییرات مضامین شعر فارسی و عربی و
بویژه مضامین سیاسی و اجتماعی به همراه مثال هایی از شاعران نامی دو زبان می پردازد که از این جنبه ،
تازگی دارد .

شعر فارسی و عربی قبل و بعد از دوره ی معاصر :
وضعیت اجتماعی و ادبی شعر فارسی پیش از مشروطیت با وضعیت فکری  ،ادبی و اجتماعی شعر عربی
عصر انحطاط مشابهت فراوانی دارد ؛ به گونه ای که شعر هر دو زبان از فقر معنا و ضعف اندیشه رنج می برد و
خالی از هرگونه نوآوری و خالقیت بود ( .خسروی ) 17 : 7831 ،
عصر انحطاط (فترت) در شعر عربی موجب حاکمیت خشک و بی روح ویژگی های شعری و یکنواختی و
تکرار صورخیال شد بود ( .هداره  ) 71 : 7994 ،طه حسین در این زمینه می گوید  « :شعر به خاطر وجود
شاعران و رخوت عقلی آنان  ،تبدیل به فنی شد که فقط در آن لهو و زخرف دیده می شد  .شاعران به شدت
روی به ادبیات قدیم آورده بودند و اسلوب آنان را پیروی می کردند  ( » .دسوقی  ،بی تا  ) 13 :شعر قبل از
مشروطیت فارسی نیز چنین حالتی داشت ؛ شاعر مثل یک منشی در خدمت حاکم و سلطان بود و مطابق میل او
سخن می گفت و از صله و جایزه بهره مند می شد و بدین ترتیب شاعری  ،شغل و منبع درآمد بود ( .
محمدزاده ) 74 : 7831 ،
عوامل بسیاری منجر به تحول و نهضت ادبی شد که در ایران و کشورهای عربی تقریبا مشابه هستند از
جمله  :تأسیس مدارس  ،تأسیس دانشگاه ها  ،صنعت چاپ  ،نهضت ترجمه  ،فرستادن هیأت های علمی به
اروپا و  ( . ...فاخوری  . ) 44 : 7997 ،امتزاج فرهنگ غرب با فرهنگ اصیل عربی چه مستقیم و چه غیر
مستقیم  ،چه از طریق سفر به کشوهای غربی و چه از طریق ترجمه  ،باعث ظهور نسل جدیدی از ادیبان و
شاعران شد که تا حد زیادی موفق به ترسیم گرایشات فنی متعددی شدند  .این نسل باعث تغییر و پیشرفت
چشمگیر در ادبیات و حتی فرهنگ و جامعه شد ( .ابوشباب  . ) 71 : 7933 ،شفیعی کدکنی بر این باور است
که آنچه در این صد ساله در شعر عربی اتفاق افتاده  ،در شعر فارسی نیز عینا اتفاق افتاده است ولی با تفاوت
های مختصری همراه است که برخاسته از شرایط متفاوت فرهنگ ها و ساختارهای حیات این دو قوم است( .
شفیعی کدکنی ) 71 : 7831 ،
بدین ترتیب تحوالت مشابهی در ادبیات دو ملت رخ داده است؛ چرا که ملتهای عربی زبان ،اوضاع
اجتماعی و فرهنگی مشابهی با ایرانیان داشتند  .این تحوالت ادبی دو زبان را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

 -7دوره ای که شاعران دو زبان تالش می کردند عالوه بر حفظ سنت و نظام فنی شعر قدیم  ،افکار تازه ای
را وارد شعر کنند مانند شوقی و بارودی در عربی و بهار و پروین اعتصامی در زبان فارسی (.همان )83 :
-1دوره ای که سنت های قدیم از بین رفت و شاعران با ادبیات معاصر جهان آشنا شدند و نسل جدید و
جوانی از شاعران به وجود آمدند مثل عبدالصبور  ،سیاب و ادونیس در زبان عربی و هوشنگ ابتهاج  ،اخوان
ثالث  ،فروغ فرخزاد و شاملو در زبان فارسی .
اما همانگونه که اشاره کردیم ظهور شعر اجتماعی و ملی از جمله تحوالت عمده در مضامین شعر معاصر
فارسی و عربی بود که در ادامه بدان می پردازیم  .گفتنی است که تفکیک شعر اجتماعی از شعر ملی کار نسبتا
دشواری است؛ اما در اینجا برای تبین بهتر موضوعات مورد توجه شاعران دو زبان تالش کردیم تا به تشریح
هریک به طور مستقل بپردازیم .عالوه بر این وسعت دید شاعران دوزبان در پرداختن به موضوعات ملی ما را بر
آن داشت تا شعر ملی را هم در دو سطح ملی و فراملیتی بررسی و تشریح کنیم:
شعر اجتماعی:
جن بش مشروطیت و پیکار آزادی خواهی در ایران شبیه تالش اعراب برای رهایی از سیطره فرمانروایی
عثمانی است .این دو جنبش عالوه بر این که موجب خلق آثار ادبی مشابهی شدند می توان در میان این جنبش-
های اجتماعی  ،چهره های مشترکی یافت که در هر دو سوی تحول و انقالب اجتماعی تأثیر داشته اند .سید
جمال الدین اسدآبادی در ایران و شیخ محمد عبده  ،شاگرد سید جمال در مصر ،مقدمات جنبش استقالل و
آزادی خواهی ملت های عرب و ایران را فراهم آوردند  ( .شفیعی کدکنی ) 44 : 7831 ،
حاصل این دو جنبش بزرگ اجتماعی ،پیدایش شاعرانی بود که برای شعر ،قلمروی انسانی و مردمی را
خواستار شدند .این شاعران از نیازمندیهای مردم و زندگی جدید و مشکالت و دردهای مردم سخن می
گفتند ،و تالش میکردند تا به زیباترین شکل وضعیت اجتماعی عصر خویش را به تصویر کشند؛ بدین ترتیب
آنان تعهد و مسئولیت اجتماعی و سیاسی را بر استفاده ی مالی از شعر ،برتری دادند .

اما نکته ی مهمی که قابل توجه است اینکه  ،تحول شعر در هر عصر و در هر جامعهای  ،با توجه به
ضرورت تحول ادبی و نیازمندی های فضای جدید اجتماعی تحقق می یابد .در واقع  ،شعر هر دوره با زمینه
های اجتماعی خود پیوندی ناگسستنی دارد و تحول شعر و زبان ادبی  ،فرآیندی اجتماعی است  .و بنا به نظر
باختین « هر اثر ادبی ذاتا و به طور ناخودآگاه  ،اجتماعی است » ( کریمی حکاک ) 81 : 7834 ،شعر عصر پیش
از مشروطه ی ایران نیز تأییدی است بر این نظریه ؛ چرا که کامال متأثر از رکود و ایستایی شرایط اجتماعی آن
روزگار بود  ،درست همانند رکود و ایستایی شعر وادب عربی در عصر انحطاط .
اما نزدیک شدن شعر معاصر به مسائل روز جامعه و پیوند آن با دردهای مردم موجب شد تا مسائل
اجتماعی بسیاری در اشعار شاعران دو ملت ایران و عرب ورود پیدا کند از جمله  ،:فقر  ،وضعیت زنان و
کودکان  ،وضعیت طبقه پایین جامعه و  ...که ما در اینجا بدان ها می پردازیم .
یکی از مهمترین مسائل اجتماعی که بسیاری از شاعران دو زبان بدان توجه کردند « آزادی » است که
آرمانی ترین خواست مردم است  « .مصطفی وهبی التل » شاعر اردنی  ،عاشق آزادی است ؛ آزادی در نظر او
فقط آزادی سیاسی و یا عدالت اجتماعی نیست  ،بلکه آزادی به معنای کرامت بشر و انسانیت است  .او رابطه
فرد با جامعه را بیان می کند و ممنوعیت های متحجرانه ی اجتماعی را رد می کند و می گوید :
ماذا علی النّاسِ مِن سُکری و عُربَدتی

ماذا علی النّاسِ مِن کُفری و ایمانی ؟

ماذا علی النّاسِ مِن قولی لهم أحَد

ربّی و قَولی لَهُم رَبّی لَهُ ثانِ ؟

ماذا علی النّاسِ مِن لَهوِی و عَبثی

ماذا علی النّاسِ مِن جَهلی و عِرفانی؟

قالوا ذَوُوالشِأنِ فی عُمّان تَغضِبَهم

صَراحَتی و لِذا أفتُوا

قالوا ذَوُوالشَأنِ فی عُمّان قَد بَرِمُوا

بِمَسلَکِی و اصطَفائی رَهطَ مُجّانِ

و استَنکَرُوا شَرَّ اِستِنکارِ هَروَلَتی

بِحِرمانی

إلی الخَرابیشِ مَعَ صَحبی و نُدَمائی ( الناعوری ) 731 : 7919 ،

« احمد صافی النجفی » شاعری است که در اشعار خود به عدالت اجتماعی بسیار توجه کرده است از
جمله در قصیده ی « شکوی العراق » که در سال  7911سروده است و در آن به یغما رفتن ثروت ملی کشور
خویش و بی نصیب ماندن مردم از ان در نتیجه نبود عدالت ،داد سخن میدهد:
ما لِلفراتِ یُسیلُ عَذباً سائِغاً

عَجَباُ و وَرَدبنِی الفُراتِ أُجاجُ ؟

و النَّفطُ یَجری فی العِراقِ و مالنا

لیال سِوی ضَوءِ النُّجُومِ سِراجُ ( صافی النجفی ) 93 : 7911 ،

« خلیل مطران » شاعری است که برای اولین بار شعر داستا نی را به عنوان یک نوع ادبی در ادبیات عربی به
وجود آورد  .دلیل پناه بردن مطران مطران به شعر داستانی این بوده است که او از این طریق  ،افکار خاصش را
در زمینه ی جامعه و آزادی بیان کند مانند قصیده های « مقتل بزرجمهر » و « نیرون » که سرشار از مضامین
اجتماعی است  ( .مندور : ) 71 : 7914 ،
ما کانَ کَسری إذ طَغی فی قومِهِ

إلّا لَما خُلِقُوا لَهُ فَعّاال

لکِنَّ خَفضَ األکثَرینَ جَناحَهم

رَفَعَ المُلوک و سَوَّدَ األَبطاال

و إذا رَأیت المَوج یُسفُل بَعضه

ألفَیت تالیه طَغی و تَعالی ( مطران ) 714 : 7997 ،

« شاملو »  ،ندای آزادی سرداده می گوید :
آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند  ( .شاملو ) 199 : 7838 ،
اما « پروین اعتصامی » نیز به مسأله ی آزادی توجه داشته و آنرا به صورت نماد و کنایه آورده است :
گر شمع را ز شعله رهایی است آرزو

آتش چرابه خرمن پروانه می زند

در تیهِ آز  ،راهِ تو را دانه می زند ( اعتصامی ) 131 : 7831 ،

سرمست  ،ای کبوترکِ ساده دل مپر

یکی دیگر از مسائل مهم اجتماعی « توجه به کودکان و مخصوصا کودکان یتیم » است که در اشعار
شاعران معاصر فارسی و عربی دیده می شود  « .حافظ ابراهیم » که شاعر اجتماعی-ملی است و از آنجایی که
طعم فقر را در کودکی چشیده بود بر این باور است که باید به کودکان توجه ویژه شود و اگر آنها رها شوند در
آینده  ،همین ها معضل اصلی و درد جامعه خواهند شد :
شَجاً أری أم ذاکَ طَیفُ خَیال

ال  ،بَل فَتاةٌ بِالعَراءِ حَیالِی

أمسَت بِمَدرِجَةِ الخُطُوبِ فَمالَها

راعٍ هُناکَ و ما لَها مِن والی ( ابراهیم ) 118 : 7989 ،

در جایی دیگر از زبان کودک یتیمی سخن می گوید که جمعیت خیریه اسالمی به او پناه داده است :
قَضَیتُ عهدَ

حَداثَتی

ما بینَ ذلٍّ و اغتِرابِ

لم یُغنِ عنّی بینَ مَشرِ

قِها و مَغربِها اضطِرابِ

صَفرتُ یَدی فَخَوی لَها

رَأسی و جَوفی و الوِطابِ

لم یَبقِ مِن أهلی سِوی

ذِکرِ

تَناساه الصِّحابِ ( همان ) 11 ،

« پروین اعتصامی » در شعر « طفل یتیم » از زبان یک طفل یتیم سخن می گوید :
چیزها دیده و نخواسته ام

دل من هم دل است  ،آهن نیست

روی مادر ندیده ام هرگز

چشم طفل یتیم  ،روشن نیست

کودکان را کُلیج هست و مرا

نان خشک از برای خوردن نیست

جامه ام به نیم جو نخرند

این چنین جامه  ،جای ارزن نیست ( اعتصامی ) 799 : 7831 ،

« توجه به طبقه ی زحمتکش جامعه و مخصوصا کشاورزان » یکی دیگر از مسائل اجتماعی است که در
شعر شاعران معاصر فارسی و عربی دیده می شود  « .احمد صافی النجفی » کشاورزان را مورد خطاب قرار می
دهد و می گوید :
بَل یَعرِفُونَکَ إذ یَحینُ خَراجُ ( صافی النجفی ) 19 : 7911 ،

ال یَعرِفُونَکَ إنَّ حَقلَک أجدَبَت

در ادامه کشاورزان را دعوت به قیام می کند و می گوید :
عنکَ حیناً و املَأِ األرضَ دَما

فَاترُکِ الزَّرعَ و نَحَّ المَنجَال

بَینَها حَقّک

و بِحَدِّ السَّیفِ حاسِب دُوَالً

أضحی مُغنِما ( همان ) 37 ،

« پروین اعتصامی » در قصیده ی « صاعقه ی ما  ،ستم اغنیاست » در این باره زیبا می سراید :
در عوض رنج و سزای عمل
چند شود بارکش این و آن
کار ضعیفان ز چه بی رونق است

آنچه رعیت شنود  ،ناسزاست
زارع بدبخت مگر چارپاست
خون فقیران ز چه رو بی بهاست (اعتصامی ) 791 :7831 ،

« زن» به عنوان یکی ازموضوع مهم در دوره های مختلف ادبیات فارسی و عربی به اشکال مختلف تجلی
کرده است .شاعران معاصر با نگرشی جدید خویش به زن و حقوق او ،موج جدیدی از اشعار را در ادبیات
خلق کردند  .در واقع در آثار ادبی دوره ی معاصر  ،شاهد سیر صعودی ارج و قرب زنان نزد شاعران هستیم .
وضعیت زندگی زنان و حجاب و تعلیم و تربیت آنان مورد توجه شاعران دو زبان بوده است  « .احمد شوقی »
که تحصیلکرده ی فرانسه بود تالش می کرد تا زنان حجاب خود را کنار بگذارند:
یا لَیتَ شِعری یا أس

یرَ شجٍ فُوادک أم خَلِ

و حَلیفُ سُهدٍ أم تَنا

مُ الَّلیلَ حتّی یَنجَلی

بِالرَّغمِ مِنّی ما تُعا

لِجُ فی النُّحاسِ المُقفِلِ ( شوقی ) 734 : 7931 ،

و یا در زمانی که بی حجابی زیاد شده بود و مدارس دخترانه و دانشگاه های مختلط افزایش یافته بود  ،بی
حجابی را تأیید می کند و در زمینه ی تعلیم زنان نیز می گوید :
ثِ و سیرَةِ السَلَفِ الثِّقاتِ

خُذ بِالکِتابِ و بِالحَدِی
وَ ارجِع إلی سُنَنِ الخَلی
هذا رَسولُ
العِلمُ

کانَ

اهللِ

قَةِ وَ اتبَع نَظمَ الحَیاةِ
یَنقُص حُقوقَ المُومِناتِ

لم

شَریعَةً

رَضِن التِّجارةَ وَ السِیا

لِنِسائِهِ

المُتَفَقِّهاتِ

سةَ و الشُئونَ األُخرَیاتِ ( همان ) 744 ،

« حافظ ابراهیم » در قصیده ای در باب تعلیم و تربیت صحیح زنان این چنین می سراید :
مَن لِی بِتربِیةِ النِّساءِ فَإنَّها

فِی الشَّرقِ عِلَّةَ ذلکَ اإلخفاقِ

األمُّ مَدرِسَةٌ إذا أعدَدتَها

أعدَدتَ شَعباً طَیِّبَ األَعراقِ ( نظام تهرانی ) 14 : 7838 ،

اما « شاملو » زن را فراتر از جسمش و انسانی بزرگ می پندارد و می گوید :
در فرا سوی مرزهای تنت تو را دوست دارم
در آن دور دست بعید
که رسالت اندام ها پایان می پذیرد
و شعله و نور تپش ها و خواهش ها
به تمامی
فرو می نشیند در فراسوی پیکرهایمان

با من وعده دیداری بده ( شاملو ) 41 : 7838 ،
« پروین اعتصامی » بانوی شاعر ایرانی که بسیار به مسأله ی زن پرداخته است در شعر « زن در ایران » به
طور کامل وضعیت زنان ایران را به تصویر می کشد :
نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند

این ندانستن  ،ز پستی و گرانجانی نبود

میوه های دکّه ی دانش فراوان بود  ،لیک

بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود

( اعتصامی ) 711 : 7831 ،
اما او بدین جا بسنده نمی کند و در شعر دیگری با نام « فرشته ی انس » از خوبی های زنان می گوید و
اینکه اساس و رکن خانه ی هستی را تشکیل میدهند :
درآن سرای که زن نیست،انس و شفقت نیست

در آن وجود که دل مُرد  ،مرده است روان

زن از نخست بُوَد رکن خانه ی هستی

که ساخت خانه ی بی پای بست و بی بنیان؟

اگر

فَالطُن

و سقراط

بوده اند

بزرگ

تنها

بود

زن نکوی  ،نه بانوی خانه

بزرگ

بوده

پرستار خردی ایشان

طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان ( همان 149 ،

)
« فقر » مسأله ی بسیار مهمی است که گریبانگیر بسیاری از مردم است و حتی خیلی از شاعران با آن دست
و پنجه نرم کردند و در نتیجه آالم شخصی آنها با آالم مردم در هم میآمیزد « .حافظ ابراهیم » در دو بیت
تمامی حقوقی که فقرا از ثروتمندان دارند را بیان می کند :
أقسَمتُ بِاهللِ إن کانَت مَوَدَّتُنا

کَصاحِبِ الکَلبِ ساءَ األَمرُ مُنقَلِبا

أُعیذُکُم أن تَکُونُوا مِثلَه فَنَری

مِنکُم بُکاءً و ال نُلقی لَکُم دَأبا ( ابراهیم ) 191 : 7989 ،

«احمد محرم» نیز از شاعرانی است که به مشکل فقر بسیار پرداخته است مانند این قصیده که می گوید:

رَأیتُ الهَولَ یَنبَعثُ ارتِجاال

فتَنصَدِع القُلوب له بَدیها

رأیتُ البُؤسَ یَرکِضُ فی جُلُود

یُجانِبُهَا النَّعیم و یَحتَمِیها

رأیتُ بُیوتَ ساغِبَةٍ تُلَوّی

کأمثالِ األراقِمِ مِلءَ فیها

تُریدُ طَعامَها و البیتُ مُقوٍ

فتُوشَکُ أن تَمیلَ علی بَنیها

أ نِیلُونَا الدِّیات و ال تَکُونُوا

کَمَن یُردِی النُّفوس والیَدیها ( محرم ) 94 ، 7998 ،

« نیما یوشیج » پدر شعر نو فارسی در زمینه ی فقر اینچنین می گوید :
آی آدمها که بر ساحل نشستید شاد وخندانید
یک نفر در آب دارد می سپارد جان ( حاکمی)13 :7818 ،
اما « پروین اعتصامی » در این بار ابیات زیبایی سروده است که می گوید:
نبض تهیدست نگیرد طبیب

درد فقیر ،ای پسرک ،بی دواست

ما فقرا از همه بیگانه ایم

مرد غنی ،با همه کس آشناست

هرکی پشیزی به گدایی دهد

در طلب ونیت عمری دعاست(.اعتصامی:7838 ،

)791
شعر ملی و فراملیتی:
پس از عصر نهضت در کشورهای عربی و انقالب مشروطه در ایران ،دیگر شاعران حاضر نبودند مثل
گذ شته در اختیار حاکمان باشند و درازای شعر ،صله و جایزه دریافت کنند ،در نتیجه ی نفوذ فرهنگ نو در
ذهن و زبان شاعران  ،عناصر تخیل و آرمان های آنان تغییر کرد ؛ چرا که مخاطب آنان که پیش از این  ،سلطان و
حاکم بود  ،تغییر کرد و به ملت و جامعه گسترش یافت که نتیجه ی مستقیم این تغییر ،آن بود که عواطف شاعر
به جای منِ شخصی و فردی به منِ ملی تبدیل شد .پرداختن به مسائل ملی و اجتماعی از دغدغههای اصلی آنها

شد؛ چرا که شاعران نسبت به تغییرات سیاسی و اعمال و رفتار حاکمان و افراد حکومت حساس شده بودند و
کوچکترین حرکتی از دید آنان غافل نمی ماند.
منظور از شعر ملی شعری است که در آن شاعر احساسات و عواطف خویش را در قبال اتفاقات و حوادثی
که بر سرزمینش میگذرد بیان کند ،از این چشماندار اشعاری که شاعران راجع به اوضاع داخلی کشورهای خود
و حاکمان خود سروده اند ،و شعرهایی که شاعران فلسطینی در ان از کشور خود سخن گفته اند و اشعار
شاعرانی که کشورشان از وجود استعمار بیگانه رنج می برد ،جزئی از شعر ملی محسوب میشود که در اینجا به
برخی از آنها اشاره می کنیم:
« محمدمهدی جواهری » شاعر عراقی  ،از جمله شاعرانی است که در فعالیت های سیاسی کشورش شرکت
داشت و شاعری سیاسی نامیده می شود  .او قصیده ای به نام « أخی جعفر » دارد که در رابطه با قتل برادرش
در انقالب  7943عراق است :
أخی جَعفَرا ال أقُولُ الخیالَ

و ذُوالثَأرِ یَقظانِ ال یَحلُمُ

و لکن بِما أُلهِمَ الصّابِرُون

و قد یَقرَأُ الغَیبَ مُستَلهِمُ

أری أفُقاً بِنَجیعِ الدِّماء

تُنَوِّرُ و اختَفَت األَنجُمُ

وجَیالً مِنَ األرضِ یُرقی به

کَما قَذَفَ الصّاعِدَ السُلمُ

و جَیالً یَرُوحُ و جَیالً یَجیء

و ناراً إزاءَهُما تُضرَمُ ( جواهری ) 19-13 : 7981 ،

« رصافی » شاعر عراقی نیز شعرش ارتباط مستقیمی با حوادث سیاسی دارد .شعر سیاسی او سرشار از
خشم و غضب است و شجاعت و مبارزه طلبی در آن نمایانگر است و از ظلم و استبداد اقلیت بر اکثیریت و
خوار شدن بیشتر مردم بدست آن اقلیت شکوه میکند:
مِن أینَ یُرجی للعِراقِ تَقدّمٌ

و سَبیلُ مُمتَلکیه غیرُ سَبیلِه

ال خیرَ فی وطنٍ یَکونُ السَّیفُ

عند جَبانِه و المالُ عندَ بَخیلِه

و الرأیُ عند طریدِه و العلمُ
و قد استَبدَّ

قَلیله بکثیره

عند غریبِه و الحُکمُ عند دَخیلِه
ظلماً و ذلَّ کَثیره لِقلیلِه ( رصافی ) 411 ، 1441 ،

« احمد شوقی » که در بعضی مواقع از استعمار اروپاییان دفاع می کرد ولی در قصیده ای به شدت علیه
انگلیس سخن می گوید و آنان را فرعون زمانه و بی مسئولیت می داند :
أیامُکُم

أم

عهدَ إسماعیال

أم حاکمٌ فی أرضِ مصرَبِأمرِه

أم أنتَ فرعونُ تَسوسُ النّیال ؟
ال سائالً أبَداً و ال مَسئوال ؟

لما رَحَلت عنِ البِالدِ شَهِدت
أو سِعَتِنا یومَ الوِداعَ إهانَة

فکأنَّک الدّاءُ العیاءُ رَحیال
أَدَب لعُمرِک ال یُصیبُ مَثیال ( شوقی ) 141 : 7931 ،

اما فاجعه فلسطین و شاعران فلسطینی که این قضیه را محور شعر خود قرار دادند ،در شعر شاعران
فلسطینی بازتاب بسیاری داشت چرا که آنان کشور خود و سرزمین آباء و اجدادی خویش را در اشغال دشمن
بیگانه می دیدند که خشم زیاد آنان را برمیانگیخت در نتیجه آنان با سرودن اشعاری سوزناک از اندوه درونی
خویش تعبیر میکردند ،شاعر فلسطینی «عبدالکریم الکرمی» معروف به ابوسلمی ازجمله شاعرانی است که از
شهامت مبارزان فلسطینی و جانفشانی و ایثار آنها ،و از تبعید و زندانی شدن آنها اینگونه فریاد برمیآورد:
هل تُشهِدونَ مَحاکِمَ التفتیشِ فی العصرِ الجدیدِ
قُومُوا انظُرُوا «فرحان» فوقَ جَبینِه أَثَرَ السُّجودِ
قومُوا انظُرُوا األهلِینَ بینَ الوَعدِ ضاعُوا والوَعیدِ
أو بینَ أرمَلةٍ تُوَلوِلُ أو یتیمٍ أو فَقید
(األسد )744: 7917 ،

قومُوا اسمَعُوا فی کلِّ ناحیةٍ یُصیحُ دم الشَّهیدِ
یَمشِی إلی حَبلِ الشَّهادَةِ صائِماً مَشیَ األَسوَدِ
ما بَینَ مُلقی فی السُّجُونِ و بینَ مَنفِیِّ شَریدِ
قومُوا انظرُوا الوَطنَ الذَبیحَ مِنَ الوَریدِ إلی الوَریدِ

«فدوی طوقان» شاعرفلسطینی نیز از بزرگترین شاعرانی است که خود و خانه و فرزندان سرزمینش را برای
رهایی فلسطین فدا میکند تا جایی که حیات و ممات خویش به خاطر سرزمینش است آنجا که میگوید:
یا فِلِسطین اِطمَئِنّی
أنا و الدّارُ و أوالدی قَرابِین خَالصک
نحن مِن أجلِک نَحیا وَ نَمُوت ( طوقان ) 141 : 7998 ،
اما محیط و جو خاص ایران اقتضا میکرد تا شاعران با استفاده از زبان کنایه و به طور غیر مستقیم آن فضا
و جو را به تصویر بکشند و از احساسات ملی خویش پرده بدارند.
«احمد شاملو» از جمله شاعرانی است که از عشق به وطن چنین میگوید:
بگذار آفتاب من پیراهنم باشد
و آسمان من
آن کهنه کرباس بی درنگ
بگذار بر زمین خود باشیم بر خاکی از براده ی الماس و رعشه درد
بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم (.شاملو) 374 :7838 ،
«سپیده موسوی» شاعر دیگری است که احساسات ملی خویش را به تصویر میکشد و از جهل وتاریکی و
تزویرو وحشت و زور حاکم بر جامعه میگوید:
کودکی هایم دور
کوچه های شب شهر
خالی از هستی و نور

آسمان یک نفس آواز غریبی می خواند اینجا
و درخت سیب در کوچه ی تنگ
در گوشم می گوید آرام
گونه های مردم
قرمز از سرخی سیب اند و تو ...
تو نمی خواهی سیب ؟
روی از او بر میگردانم من
راه را گویا در جهل فضا گم کردم
همه جا تاریک است
و زمین خاکی و کور
و نمی بیند چشمی این را
که هوا پر شده است
از غبار تزویر
از شب و وحشت و زور ( موسوی  ،بی تا ) 39 :
« پروین اعتصامی » بانوی شعر ایران با گله از شهان مملکت این چنین می سراید :
شهان اگر به تعمیر مملکت کوشند

چه حاجت است که تعمیر بارگاه کنند ( اعتصامی ) 131 : 7831 ،

وسعت دید و نگاه نافذ و ژرفاندیشی شاعران معاصر موجب شد تا آنها آنان عالوه بر توجه به مسائل و
اتفاقات سرزمین خود  ،در قبال مسائل دنیا نیز ساکت نبودند و احساس تکلیف می کردند ،لذا ما این دسته
اشعار را تحت عنوان اشعار فراملیتی مورد بررسی قرار میدهیم.
جنگ ایتالیا علیه لیبی که در ابتدای قرن  14میالدی رخ داد باعث شد تا ایتالیا بسیاری از زمین های
حاصلخیز لیبی را غصب کند  .خلیل مطران شاعر لبنانی  ،در این رابطه قصیده ای سروده است و دالیل ضعف
و طمع استعمارگران را ذکر می کند:
عُودُوا إلی سِیرِ التاریخِ التَجِدُوا
أولئکم

إنَّما بادُوا

شَعباً قَضی غَیرَ مَن ضَلُّوا الهُدی وَعَمُوا
و أنَّهُم

بِفُرقَتِهِم

ال شَعبَ یُقوی علی شَعبٍ فَیُهلِکُهُ

آثَرُوا

اللَّذّاتَ و انقَسِمُوا

فَإن تَرَی القَومَ صَرعی فَالجَناة هُمُ ( مطران ) 18 : 7997 ،

«سمیح القاسم» شاعر فلسطینی درباره ی فاجعه ی هیروشیما می گوید :
هیروشیما تُخاطِبُنی
آخٍ مِن صَخبِ الرّوحِ فی موتِها
آخٍ مِن صَمتِها  ( .القاسم ) 114 : 7998 ،
اما « حسن حسینی » شاعر ایرانی با لحنی عرفانی و حماسی  ،رهایی قدس از اشغال صهیونیست ها را
فریاد می زند و می گوید که راه قدس از کربال می گذرد  .او در شعر « معبر سرخ » این چنین می گوید :
اینان که ز عرصه ی بال می گذرند
تا قدس رها ز بند بیداد شود

با زمزمه ی سرود « ال » می گذرند
از

معبر سرخ کربال می گذرد ( حسینی ) 749 : 7831 ،

« قیصر امین پور » شاعر مقاومت ایران در شعر « پنجره » در فضایی نمادین مردم فلسطین را به تصویر می
کشد که در انتظار آزادی هستند و از نماد پنجره برای آزادی و رهایی استفاده می کند :

در انتهای کوچه ی شب  ،زیر پنجره

قومی نشسته  ،خیره به تصویر پنجره ( امین پور : 7833 ،

) 843

نتیجه گیری
در دوره معاصر ادبیات دو ملت ایران وعرب  ،به ویژه در شعر آنان  ،تحوالت عمیق و فراگیری در
موضوعات و مضامین شعری رخ داد در نتیجه مضامین سیاسی  ،فکری  ،اجتماعی  ،ملی و میهنی مورد توجه
شاعران هر دو ملت قرار گرفت .دراین میان شاعران عربی بیشتر به صراحت به موضوعات اجتماعی و ملی
پرداختند حال انکه شاعران فارسی بیشتر با اشاره و کنایه و با زبان نمادین به این موضوعات پرداختند.
آزادی،توجه به فقرای جامعه و یتیمان ،و طبقه زحمتکش جامعه بویژه کشاورزان ،وضعیت زنان در جامعه و
مسئله تعلیم و آموزش و حجاب انها ،ظلم ستیزی ،شهادت طلبی و روحیه ایثار و جانفشانی از موضوعات
مشترک میان شاعران دو زبان است؛ لذا شاعرانی چون خلیل مطران و شاملو و پروین اعتصامی در اشعارشان
ندای ازادی سر دادند و احمد صافی نجفی هم از فقدان عدالت اجتماعی سخن میگوید .وحافظ ابراهیم و
احمد وحرم و پروین اعتصامی و نیما به فقرا و بویژه یتیمان توجه میکنند .طبقه زحمتکش جامعه بویژه
کشاورزان هم توجه شاعرانی چون احمد صافی نجفی و پروین را به خود جلب کرد و آنها از این طبقه داد
سخن دادن د همانگونه که احمد شوقی و حافظ ابراهیم و پروین به زنان و موضوعات و مسائل مربوط به آنها
پرداختند روحیه ظلم ستیزی و آزادی خواهی شاعرانی چون جواهری و رصافی و فدوی طوقان از ایثار و
شجاعت و مبارزه طلبی را محور برخی از اشعار خود قرار دادند.

نگاه ژرف وفرا ملیتی شاعرانی چون مطران و سمیح القاسم و حسینی و امین پورموجب شد که در کنار
موضوعات و مسائل سرزمین خودشان ،مشکالت و مسائل دیگر سرزمینها هم توجه آنها را جلب کرد لذا
شاعران فارسی به مسئله فلسطین توجه میکنند و شاعر فلسطینی چون سمیح القاسم از فاجعه هیروشمیا سخن
میگوید.
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