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 چکیده
به شکلی نسبتا بدیع » الناس فی بالدي«و عبدالصبور در مجموعه » هاي نشابوردر کوچه باغ«شفیعی کدکنی در مجموعه 

هاي  هاي اشعار اجتماعی دو شاعر، دیدگاه اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی نمونه به مسائل اجتماعی دوران خود پرداخته
سنجیم و در بخشی از اشعار همسویی و تشابه در هدایت ي اجتماعی میها کلی آن دو را نسبت به اجتماع و آرمان

کنیم. در توصیف و ترسیم اجتماع، شفیعی با اجتماع از جمله بیدارسازي و امیدوارکردن مردم به آینده را مشاهده می
اموشی، و هاي بدیع و استفاده از نمادهاي طبیعت بیشتر به بیان شرایط اجتماعی مردم، سکوت و خ تصویرسازي

پردازد و صالح عبدالصبور بیشتر به نمایش زندگی مردم؛ مشکالت اقتصادي، اندوه  سیاسی می هاي اجتماعی خفقان
پردازد. در روشنگري و دعوت به  گونه و نظام طبقاتی می حاصل از زندگی تکراري، و نکوهش قوانین اجتماعی وحش

مدد جسته و از تصاویر و واژگانی چون باران، پایان زمستان، بانگ  بیداري نیز شفیعی از نمادهاي بیدارکننده در طبیعت
کند و از نقد تعصب در  اي چون سندباد استفاده می کند، اما عبدالصبور از نمادهاي اسطوره خروس و ... استفاده می

 سراید. ها و آداب گذشتگان و نیز تایید طریقت سالکان و عارفان بیشتر در این زمینه شعر می سنت
 واژگان کلیدي: صالح عبد الصبور، شفیعی کدکنی، شعر اجتماعی و ادبیات تطبیقی

 

 مقدمه
رفته با پیدایش با آغاز قرن بیستم شعر فارسی و عربی متأثر از مکاتب جدید اروپایی رویکرد اجتماعی پیدا کرد و رفته   

دمت اجتماع قرار گرفت و شاعرانی که شعر نو و با کنار رفتن بندهاي ادبی شعر کالسیک، بیش از پیش شعر در خ
 دغدغه اصالح جامعه را داشتند در این قالب شعري بسیار فعالیت کردند.

هاي مشترك مردم است. در این قلمرو،  مدار که بیانگر آرمان گرا و انسان شعر اجتماعی شعري است با روحی جامعه   
کوشد تا  آید و می هاي آنان به میدان می عواطف و اندیشهشاعر با هدف بیدارگري و باالبردن بینش مردم، همگام با 

سرا هم با احساس و ذوق خواننده و دهنده صادق روزگار خود باشد. در اینجا شاعر اجتماعی برخالف شاعر غزلبازتاب
ن شاعر هم با فهم و ادراك او سر و کار دارد.  شعر اجتماعی ریشه در حس اجتماعی دارد، حسی که باید در ذات و درو

سیاسی را با ذهنی پویا و ذوقی شاعرانه پاالیش کند تا به باشد و با سرشت او عجین. شاعر باید عواطف و افکار اجتماعی
شاعرانه نخواهدبود. شعر  آفرینش اثر هنري اصیل دست یابد و گرنه حاصل کار او چیزي جز مشتی خطابه و شعار شبه
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پرتپش و هیجان آفرین دارد تا سستی و خستگی را از ذهن و جان خواننده بزداید و سیاسی نیاز به بیانی کوبنده، اجتماعی

 )85: 1381شور و شعور ناب را در او زنده بدارد. (روزبه، 
ویژه شاهنامه، قصاید ناصر خسرو  و... دارد هم متأثر از شعرنو اجتماعی در ایران هم ریشه در شعر کهن فارسی به    

طیت همچون آثار بهار، عشقی، عارف و نسیم شمال و ... است با این تفاوت که با درك عمیق شعر پر تنش دوره مشرو
 )86و  85: 1381هاي آن دوره به دور است. (روزبه، شاعرانه آمیخته و از شعارزدگی

بیستم  شعر اجتماعی عرب نیز از زمان هاي دور، شناخته شده بود، ولی این گونه شعر اجتماعی در نیمه نخست سده   
ها واماندگی پی بردند، در ساختن جنبش نو  گسترش یافت. وقتی شاعران عرب به واقعیت هاي جامعه خود، پس از قرن

هاي اجتماعی خود  هاي جامعه را با سرودهپرستانه فراگیر، آنها را برانگیخت تا بیماري شرکت کردند و احساسات میهن
 )57: 1385درمان کنند. ( خیاط، 

 
 بیان مسأله  
در این مقاله برآنیم به بررسی اشعار اجتماعی دو شاعر نوپرداز ایران و عرب؛ محمدرضا شفیعی کدکنی و صالح  

عبدالصبور بپردازیم. این تحقیق با توجه به گسترش جامعه امروز و نزدیکی فرهنگی و اعتقادي مردم ایران و مصر و به 
ناخت ارزش هاي ادبی و اجتماعی مشترك میان دو فرهنگ، داراي اهمیت طور کلی فرهنگ عرب، می تواند در جهت ش

 باشد.
اند، و با توجه به از آنجا که این دو شاعر کار ادبی خود را در یک عصر و در شرایط اجتماعی تقریبا یکسان آغاز کرده   

انتظار می رود نگاه اجتماعی  "بالديالناس فی "و  "هاي نشابور در کوچه باغ"هاي رویکرد کامال اجتماعی آنها در دیوان
 مشترکی حداقل در برخی از زمینه هاي اجتماعی در اشعارشان یافت شود.

ها و مقاالت نسبتا زیادي موجود است اما تحقیقی با موضوع تطبیق میان دو شاعر در هیچ  درباره این دو شاعر کتاب   
د شفیعی کدکنی در این تحقیق از چند کتاب و به طور خورد. در جهت شناخت اشعار استازمینه شعري به چشم نمی

( مجموعه نقدها و تحلیل هاي اشعار شفیعی کدکنی) به اهتمام دکتر حبیب اهللا عباسی "سفرنامه باران"ویژه از کتاب 
تألیف دکتر محمد  "الجحیم األرضی"استفاده شده است. و در نقد و بررسی اشعار دکتر صالح عبد الصبور از کتاب 

 برداري شده است. وي بهرهبد
 اي  و نیز استنتاجی می باشد.روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه   

 
 زندگی و شعر اجتماعی شفیعی کدکنی

میالدي) در کدکن نیشابور متولد شد. 1939خورشیدي ( 1318مهرماه  19محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک) در     
موخت و براي ادامه تحصیل راهی مشهد شد. در این دوره نزد استادانی چون شیخ هاشم مقدمات علوم عربی را نزد پدر آ

قزوینی ( استاد حوزه علمیه) و ادیب نیشابوري ( ادیب و محقق در علوم دینی) آموزش دید. پس از آن به دانشگاه 
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گانی بودند که  شفیعی از فردوسی مشهد رفت. دکتر فیاض، دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر رجایی بخارایی از فرهیخت
محضرشان بهره برد. بعد به تهران آمد ودر محضر استادانی نظیر عالمه فروزانفر، دکتر پرویز ناتل خانلري تلمذ کرد، او 

 )569: 1383سپس در سمت استاد دانشگاه تهران به تحقیق و تربیت دانشجویان مشغول شد. (زرقانی،
 هاي نقدي و شرح و تصحیح آثار ادیبان نامدار ایرانی از جمله هاي شعري ، کتاب از وي آثار زیادي از قبیل مجموعه   

 اسرارنامه و ...منتشر شده است. الطیر، منطق نامه، الهی نامه، مصیبت اسرارالتوحید،
در  ) آغاز می کند و توانایی و آگاهی خود را1344شفیعی شاعري را با شعر سنتی به ویژه غزل با مجموعه زمزمه ها (   

دهد. خیلی زود قالب و سبک کالسیک را رها کرده به شکل بیان شعر نیمایی  شعر کالسیک به ویژه غزل سرایی نشان می
) طلیعه این نوع سبک شعري و از زبان 1344آورد. مجموعه شبخوانی (خصوصا شعر نو اجتماعی و حماسی روي می

 )95و  94: 1387) آغاز آن است. (عباسی،1347برگ(
ی با وجود اینکه از تأثیرپذیري از پیشکسوتان خود مانند نیما و خاصه اخوان ثالث دوست و همشهري خود شانه شفیع« 

کند اما خیلی زود به علت آگاهی عمیق از شعر، و دید و برداشت صحیح او از شعر امروز، خود را از زیر بار خالی نمی
 )95(همان: » یابد. کند و راه خویش را می تقلید خارج می

شود. شاعر در این مجموعه همراه توصیف طبیعت شفیعی با مجموعه از زبان برگ به عنوان شاعري نوپرداز معرفی می   
دهد و گویی مردم را به بازگشت و  رفته دیدگاه اجتماعی خود را نشان می کند و رفته نوعی شعر اجتماعی را عرضه می

کند و در واقع با خلق این مجموعه در مدتی کوتاه از غزل عاشقانه به  میپذیري از آن دعوت  صلح با طبیعت و الهام
سوي شعر اجتماعی و متفکرانه آن هم با استفاده از مایه هاي جدید، سرشار از ابتکار و تازگی در بیان و تعبیر و اندیشه و 

 )101احساس شاعرانه حرکت می کند. ( همان: 
نشان می دهد که شعر شفیعی در « منتشر می شود. این مجموعه  1350ر سال مجموعه در کوچه با غ هاي نیشابور د   

بین و اجتماعی در ضمن توانا و مسیر تکامل مورد نظر افتاده، این مجموعه شفیعی را به عنوان شاعري آگاه و روشن
ول می داند و بدون ادعا ) شاعر در این مجموعه خود را در برابر جامعه مسئ101: 1387(عباسی،» کند.آفریننده معرفی می

در پی روشنگري و بیداري مردم است. با تصویر سازي هاي بسیار زیبا و استفاده از واژگان دقیق که نشان از تاریکی 
کند و در ادامه مردم را با استفاده از الهامات طبیعت دعوت به  اجتماع و در مقابل روشنی امید دارد، آن را توصیف می

 نماید. بیداري می
فی الواقع مجلی و مظهر هویت شاعري و سبک شخصی اوست. م.سرشک در دو اثر قبلی خود هنوز  "از زبان برگ"«   

کند و در دیگري  است؛ در یکی، از شعر سبک هندي تقلید می  به ذهن و زبان و ساخت و صورت مشخصی دست نیافته
دست و بسامانی دست پیدا  به ذهن و زبان یک "بورهاي نشا در کوچه باغ"و بعدها  "از زبان برگ"از اخوان ثالث. در 

 )181: 1379بشردوست، »( تواند مورد تقلید بسیاري از شعرا قرار گیرد. کند. ذهن و زبانی که می می
را ارائه می دهد. این مجموعه که رنگ اجتماعی و  "از بودن و سرودن"مجموعه شعري  1356شفیعی در سال    

ه شاعر همچنان به اصالت شعر اجتماعی اعتقاد دارد و نمی تواند خود را در انزواي سکوت حماسی دارد نشان می دهد ک
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 جامعه از تصویري خود اشعار در او دانست اجتماعی شاعران زمره در باید را کدکنی ) شفیعی106:  1387ببیند. (عباسی،

 و دلبستگی نمایانده، خواننده به را دوران آن کنایه و رمز با و دهد می بازتاب را خورشیدي 50 و 40دهه  در ایرانی
 .دهد می نشان را خراسان بخصوص و ایرانی و فرهنگ آیین به فراوان گرایش
رهایی و رستگاري،   زبانی شفاف و بی ابهام است. مواریث فرهنگی و سنن تاریخی و تم "ها در کوچه باغ"زبان 

گري و توصیف در  ن و موسیقی، دردمندي، منطق، مکالمه، روایتگرایی، التزام به وز گرایی، نمادگرایی، اسطوره طبیعت
 )191: 1379شود. ( بشردوست،  جاي جاي کتاب مشاهده می

است.  شاید هیچ چیز به اندازه صداقت و صمیمیت و یکرنگی شاعر، در جذب قلوب و حفظ اشعار او موثر نبوده
زید. زبان فخیم کالسیک او  را که در مردم و با مردم میگوید، چ با زبان مردم سخن می "ها در کوچه باغ"م.سرشک در 

کند. این زبان بی تکلف شاعر را  شود که خواننده هیچ گونه احساس تصنع و تکلف نمی چندان در زبان مردمی، محو  می
شاهی کشاند. البته دیدگاه  مخالفی نیز برخی دارند... بهاء الدین خرم گیري هنري نمی گویی و آسان به طرف آسانی

توانست از قدرت کالم بیشتري برخوردار باشد. سادگی و سهولت تناول هنر اگر چه  به گمان من شفیعی می« گوید:  می
ممدوح است ولی اغلب ناشی از سادگی و احتماال پیش پا افتادگی معنی و مضمون هنر است. و برخی اشعار وي ..... 

 )201: 1379بشردوست،  » (گویی و آسان گیري هنر است. اي از آسان نمونه
 

 زندگی و شعر اجتماعی صالح عبد الصبور
خورشیدي ) در مصر متولد شد. تحصیالت دانشگاهی خود  1310میالدي ( حدود  1931صالح عبد الصبور در سال    

هاي  را در رشته ادبیات عرب دانشگاه قاهره به پایان رساند. بسیاري او را مشهورترین شاعر مصري می شمارند. دیوان
م) ، احالم الفارس القدیم  1961گویم) (لکم(به شما می م) ، اقول1957شعري او : الناس فی بالدي(مردم سرزمینم)(

م) می باشد. (حاج ابراهیمی،  1965م) و نمایشنامه مأساة الحالج (مصائب حالج) ( 1964(رویاهاي جنگجوي کهن) ( 
1385  :151 ( 

شیوه زندگی غربی به اند، پس از آنکه در آغاز قرن بیستم تفکر و  نسل عبدالصبور که در دهه سی میالدي زندگی کرده   
اند و نیز شاهد جدال سخت میان مدعیان  عنوان الگوي زندگی شروع شد، تحوالت مهمی را در جنبش فکري عرب دیده

 )149: 1990دفاع از میراث ادبی گذشتکان و تقلید از آنها، و داعیان غرب زدگی بوده اند. ( هدارة، 
اي از عربی با غربی و تقلید با نوگرایی بود،  کتابهاي که بیشتر آمیخته عبد الصبور از شهر کوچک زقازیق برخاست و به   

هاي  روي آورد. او در دانشگاه تحصیل در ادبیات عربی را انتخاب کرد و البته او در این زمان به ترك اصالت و ریشه
هنگ عربی معتقد قدیمی عربی معتقد نیست، بلکه به استفاده از افکار مدرن غربی در کنار توجه به اصالت فر

) وي از فرهنگ غربی بهره برداري بسیار می کند ولی هیچگاه خود را اسیر و برده این فرهنگ 151-2باشد.(همان:  می
 )156کند. (همان:  نمی
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منتشر کرد، و با انتشار این مجموعه  1957را در سال  "الناس فی بالدي"صالح عبدالصبور اولین دیوان شعري خود «   
به کارگیري » ر مصر وارد مرحله جدیدي از حیات خود کامال متفاوت با فضاي حاکم پیش از آن زمان شد.شعر عربی د

هاي نمادین و اهتمام به ساختار قصیده به شکل عقالنی از  تفعیله همراه با آهنگ شعري، استفاده از اسطوره در قالب
هاي  هاي مشخص اجتماعی آن زمان و جریان با دیدگاهباشد، و عالوه بر این دگرگونی شعر  هاي بارز شعر او می ویژگی

 )36: 1986خورد. ( بدوي،  فکري در این کتاب به چشم می
کشد که تیرگی و ظلم آن را پر کرده و گویی در ظلم و ستم  اي را به تصویر می شاعر در این دیوان جهان ستمدیده   

توانند و ستم حاکم بر اجتماع آنها را به کارهایی مجبور رسد مردم در انجام کارهایشان نا غرق شده است؛ به نظر می
ها زیر بار ظلم و ستم له شده و در حالتی از امید به حیات و ناامیدي از این همه ستم زندگی  سازد، شخصیت انسان می
 )36کنند.(همان:  می

 
 شرح و بررسی رویکردهاي  اجتماعی دو شاعر

به عنوان یک انسان  "هاي نشابوردر کوچه باغ"در بیشتر شعرهاي مجموعه در شعرهاي اجتماعی خود به ویژه  شفیعی 
هاي فکري مردم و لزوم تغییر و مبارزه با  ، تاریکی50و  40هاي خواه دلسوزانه به ترسیم اجتماع در دهه آگاه و آزادي

 نادانی و خاموشی در این دوران می پردازد. 
، با رویکردي اجتماعی و گاهی سیاسی در  "الناس فی بالدي"عري خود نیز در اولین مجموعه ش صالح عبد الصبور   

بیشتر قصاید خود ظاهر می شود. به عقیده دکتر محمد بدوي، شخصیت اصلی در شعر صالح عبد الصبور در زمانی 
داراي دو جهان است؛  "الناس فی بالدي"شود، محتواي شعري دیوان  معین و با شرایط و ویژگی مشخص متولد می

گر که مخصوص طبقات مظلوم جامعه است که باید در حزن و اندوه و ناله و خوف باشند ، و جهان کسانی  جهان مبارزه
توان تعمیم این رویکرد را رد  )  البته با بررسی تعدادي از قصاید او می64: 1986که این ستم را تحمیل می کنند. (بدوي، 

 از نگاه طبقاتی به جامعه دارد.کرد چراکه بسیاري از اشعار او نگاهی فراتر 
 
 ترسیم اجتماع؛ خاموشی، سکوت و حزن :-1

پس از دعوت به بیداري و تغییر جامعه به سکوتی اجباري حاکم بر  "دیباچه"ها در  در آغاز مجموعه کوچه باغ شفیعی   
 جامعه اشاره می کند:

در برابر نور/ و در برابر آواز و در برابر شور.../   که سد بسی بستند: / نه در برابر آب، / که -زخشک سال چه ترسی! / 
در این زمانه عسرت،/ به شاعران زمان برگ رخصتی دادند/ که از معاشقه سرو و قمري و الله سرودها بسرایند ژرف تر 

 )12از خواب/ زالل تر از آب./ (در کوچه باغ هاي نشابور : 
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ی اندیشه و سدهاي افکار و گفتار، نه سدهاي آبی؛ از موانع آزادي در این ابیات با تصویري بدیع و نو از خشکسال   

هاي عاشقانه که الالیی خواب مردم باشد  گوید. و اینکه شاعران تنها رخصتی دارند براي سرودن غزل   فکري سخن می
 بدون هیچ کنایه و سخن معناداري.

و  "گون"و خفقان در مقابل آزادي با نماد  تصویري از اسارت فکري "سفر به خیر"م.سرشک در شعر مشهور خود    
اي روشن، آرزوي آزاداندیشی و رهایی از  سازد و با بیان امید به سفر از دیار خاموشی و انزوا، به کرانه مجسم می "نسیم"

 افکار موجود را دارد.
 آرزویم همه بیابان؟ این غبار نداري/ ز سفر جا / هوس زین گرفته من دل پرسید/ نسیم از شتابان؟/ گون چنین کجا به   

 اما خیر به سفرت سرایم /  سرا، این جز / به باشد که کجا آن هر به شتابان؟ /  چنین کجا پایم / به بسته که کنم اما / چه
را .(در کوچه  ما سالم / برسان باران به ها، شکوفه / به گذشتی سالمتی به وحشت کویر این از / چو را خدا دوستی، و تو
 )15هاي نشابور:  باغ
: 1387گون که پایبند زمین است و محکوم به ماندن، بر نسیم آزاد که همواره در سفر است رشک می برد.(عباسی،    

)  او دلگیر از بند زمین و اسارت است و آرزومند رهایی و حرکت به سوي هر کجا آزاد باشد. شاعر باز هم با 103
: گون، بسته پایی و کویر وحشت، اجتماع تاریک را ترسیم می کند و با واژگانی چون: استفاده از واژگان معنا داري چون

 نسیم، سفر، شکوفه و باران به زیبایی، اشتیاق و امید پیروزي و دگرگونی را نشان می دهد.
دم بسیار نیز م. سرشک با ترسیم فضایی غمگین و یأس آور، از تاریکی هاي اجتماع و از خاموشی مر "پاسخ"در شعر    

 گله مند است :
زان که بر این پرده تاریک، این خاموشی  -هیچ می دانی چرا، چون موج،/ در گریز از خویشتن، پیوسته می کاهم؟/ 

 )70نزدیک،/ آنچه می خواهم نمی بینم، / و آنچه می بینم نمی خواهم. (در کوچه باغ هاي نشابور: 
بیند، و آن  پیوسته نمی؛ که رویاي حرکت و بیداري مردم را، به حقیقتو خود پاسخ این اندوه و گالیه را  می دهد   

 خواهد. تاریکی و خفقان موجود را نمی
حزن "پردازد. در قصیده  گاهی با نگاهی غمگین به وصف اجتماع و زندگی مردم زمان خود می الصبور صالح عبد و 
 پردازد:  بیند که بر اجتماع سایه افکنده و به غارت، جنایت و ستم بر مردم می شاعر اندوه را موجودي ستمکار می"

الصباح/ و خرجت من جوف المدینۀ أطلُب الرزقَ  یا صاحبی، إنی حزین/ طَلع الصباح، فَما ابتَسمت ، و لَم ینر وجهی
المتاح/ و غمست فی ماء القناعۀ خبزَ أیامی الکفاف/ و رجعت بعد الظهر فی جیبی قروش/ فشربت شایاً فی الطریق/  و 

 )36:  1972( عبد الصبور،  رتقت نعلی / و لعبت بالنرد الموزع بین کفی و الصدیق/ ...
 کند: این بخش قصیده از زبان یکی از مردم عادي سخن می گوید و زندگی تکراري آنها را ترسیم میعبد الصبور در    

خیزم، بدون تبسم و شادي و بی آنکه زیبایی صبح چهره مرا روشن سازد. و از خانه به خاطر  دمد و من برمی (صبح می
. و هنگام بازگشت با چند سکه در جیبم، ورزم شوم و به آنچه که دست می یابم قناعت می کسب روزي اندك خارج می
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گذرانیم و در گپ دوستانه از  زنم. با دوستم ساعاتی را به بازي نرد می هایم را وصله می نوشم و کفش در راه چاي می
 خندم.) اساس دوستم می هاي بی گفته

د و سپس زیبا به سکوتی اندوهناك اي جز اندوه ندارو در ادامه نیز اشاره می کند که این زندگی بی معناي پوچ نتیجه   
 کند که  نه تنها نشانه رضایت و خشنودي نیست که نشان مرگ آرزوهاست: اشاره می

و الحزنُ یولَد فی المساء ألنه حزنٌ ضَریر/ حزنٌ طویلٌ کالطریقِ من الجحیمِ إلی الجحیم/ حزنٌ صموت/ و الصمت الیعنی  
 )37(همان:   یاماً تفوت/....الرضاء بأنّ أمنیۀً تموت/ و بأنّ أ

آورد، چرا که اندوهی کور و بیمار است؛ غمی است طوالنی در مسیري جهنمی، حزنی  (اندوه زندگی، عصرگاه سر بر می
 رود...) میرد، و  روزهایی به هدر می خاموش و  گنگ و سکوت نه به معناي رضایت، از این رو که آرزویی می

شاعر با حالی محزون که کامال بر فضاي قصیده حاکم است و خود نیز با تکرار این واژه بر آن تأکید می کند، به نقد و   
سرزنش روزمرگی زندگی مردم و فقر اقتصادي و فکري مردم می پردازد. شاعر، اجتماع را چون شهري بی پناه ترسیم 

. عبد الصبور اندوه حاصل از زندگی همراه با فقر و بدون پویایی را می کند که مورد هجوم غم و اندوه قرار گرفته است
رحم همه شهر و دیار مردم را فرا گرفته و در واقع همین غم بیدادگر  بیند که همچون دزدي بی دار می بسیار موثر و ریشه

 ها را به تاراج برده و ستمگران را بر آنها حاکم کرده است:  است که گنج و میراث سرزمین
حزنٌ تْمدد فی المدینۀ / کاللص فی جوف السکینه/ کاألفعوانِ بالفحیح./ الحزن قد قهر القالع جمیعها و سبی الکنوز و 

 )38(همان :  اقام حکاماً طغاه/ الحزنُ قد سملَ العیون/ الحزنُ قد عقَد الجباه/ لیقیم حکاماً طغاه.
سان مارهایی بی صدا.  این غم به همه  ي در نیمۀ شب آرامش؛ به(اندوهی که که همه شهر را فرا گرفته، همچون دزد

بها را به تاراج برده است و در مقابل، حاکمان ستمگر را بر کرسی قدرت نشانده.  هاي گران ها هجوم آورده و گنج قلعه
 را به پا دارد.)هاي سنگین بر مردم بسته است تا حاکمان جور  ها را از کاسه درآورده و مالیات اندوه بیدادگر چشم

عبد الصبور در واقع این حزن را حزنی تاریخی و دیرینه می شمارد که در طول زمان وجود داشته و در هر شهر و    
دیاري منتشر شده و شهرها و ساکنان آن را محاصره می کند. در ادامه به جزئیات زندگی مردم می پردازد تا زندگی آنان 

 )38: 1986فی کند. ( بدوي، را نیز خالی از معنا و هدف معر
مردم دیار خود را در سال قحطی به تصویر می کشد، و شاید او به صورت  "الناس فی بالدي"عبد الصبور در قصیده    

 کند که به لحاظ اندیشه و تکاپوي فکري، در قحطی و بیچارگی است: نمادین به دورانی اشاره می
کرجفۀِ الشتاء فی ذؤابۀِ المطر/ و ضحکُهم یئزُ کاللهیب فی الحطَب/  خطاهم الناس فی بالدي جارحونَ کالصقور/ غناؤُهم 

ترید أن تسوخَ فی التُراب/ و یقتلون، یسرقون، یشربونَ و یجشَأون/ لکنهم بشر/ و طیبون حین یملکونَ قبضتی نقود/ و 
 )29:  1972( عبد الصبور،  مومنون بالقدر.

صیده بسیار بدبینانه است و تأکیدي بر قحطی زدگی آنها دارد چون بازهاي شکاري مردم در برداشت شاعر که در این ق   
ها است؛ دارایی آنها مثل تندبادهاي زمستانی  تعادلی ها و بی زنند رفتار و زندگی آنها دچار گرفتاري به یکدیگر زخم می

کنند از فرط  چون اراده به کاري میپاید،  ور شدن هیزم دیري نمی زودگذر است و شادي و خنده آنها نیز همچون شعله
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خواهد در خاك فرو رود و به هر حال آنها بشر هستند و جایز الخطا، اما فقط به  شتاب و  عجله گامهایشان گویی می

اند و به قضا و قدر مومن. در نگاه عبد الصبور بدي ها  خاطر گذران زندگی ممکن است خطا کنند چرا که به کمترین قانع
 ضی است و بیشترین علت آن فقر  است، هرگاه به دو کیسه پول برسند آلوده گناه نمی شوند.بر آنان عار

 در ادامه از عمویش مصطفی و حکایت تاثیر گذار او می گوید:  
 یحکی لهم حکایۀً .... تجرُبۀَ الحیاه/ حکایۀً تثیر فی الفوس لوعۀَ العدم/ تجعلُ الرجالَ ینشجون/... یحدقون فی السکون/

 )30( همان:  فی لجۀ الرعب العمیق، و الفراغ، و السکون ....
دهند. حکایت او داستان فقر و تنگدستی است که حزن  شوند و به سخنان او گوش می کسانی در اطراف او جمع می

و چهره شوند  اي شدید می سازد. و مخاطبان با این داستان دچار ترس و واهمه ور می ها  شعله نابودي و فنا را در دل
ها چیست؟ و هدف زندگی  اندوهگین آنها جویاي این سوال است که : هدف و سر انجام انسان از این همه مشقت

 چیست؟ 
الناس فی "مهم آن است که تاکید کنم ؛ متن شعر در  « دکتر محمد بدوي در بررسی شعر الناس فی بالدي می گوید:    

ی از عدالت و زیبایی است، بلکه آن محتوایی قهرزده و بر پایه مبارزه و محتواي شعري را ارائه می دهد که خال "بالدي
گویی مردم در دیار عبد الصبور گروهی انسان هاي خشن و سخت هستند که خشونت آنها در همه » درگیري است...

مردمی فقیر و تهی جزئیات رفتاري شان مانند خنده و گریه و سایر رفتارهایشان بروز می کند، در نگاه عبد الصبور آنها 
کنند که طبقات آن به هم گره خورده و در حال نزاع و درگیري  دست هستند که در نظام اجتماعی و فرهنگی زندگی می

 )49:  1986است. (بدوي، 
حرکت از حرکت و جنبش مردم است در بخش  که خود تصویري تاریک و بی "رحلۀ فی اللیل"عبدالصبور در مجموعه 

یی از اسطوره سندباد و ویژگی ماجراجویی و پویایی او در ترسیم روح سرد و خسته مردم دیار خویش به زیبا "سندباد"
 گیرد: بهره می

 ... فی آخر المساء عاد السندباد/ لیرسی السفین/ و فی الصباحِ یعقد النُدمانُ مجلس الندم/ لیسمعوا حکایۀَ الضیاعِ فی بحر
 )11و  10: 1972( عبد الصبور، العدم

کنند تا حکایت گم شدن  اندازد و صبح دوستان مجلس انسی برپا می هنگام غروب که سندباد بازگشت، کشتی را لنگر می
 انتها) را بشنوند.  در دریاي نیستی( بی

هاي او هستند  داشتنی است چون پویا و ماجراجو است اما مردم فقط طالب شنیدن ماجراجویی سندباد براي مردم دوست
ویاي تغییر در خود. با آنکه این ویژگی مطلوب فطرت انسان است، خود را با سرگرمی هاي مدهوش کننده غافل نه ج

 کرده اند:
البالد!/ انا هنا نُضاجِع النساء/ و نغرس الکروم/ و نعصرُ النبیذَ للشتاء/ .../ و حینما   الندامی: هذا محالٌ سندباد أن نجوب فی

 )11( همان:  دم...تعود نعدو نحو مجلس الن
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ها سفر کنیم! ما فقط در پی معاشرت با زنان و پرداختن به مستی و شراب  (دوستان: سندباد! محال است که ما در سرزمین
 دویم... ) و... هستیم و هنگام بازگشت تو با شوق به سوي محفل دوستانه می

 نظام حاکم بر اجتماع؛ نظام بی عدالتی:
عبد الصبور در اشعار خود عالوه بر توصیف مردم و جامعه خود به اندوهگینی و خستگی، در نگاهی بدبینانه نظام    

عدالت و ستمگر  شمارد و در  اشعار خود به نحوي نظام جنگل را نیز بی حاکم بر اجتماع را شبیه به نظام جنگل می
 شمارد. می
رویکرد مارکسیستی شاعر است که همواره از نظام طبقاتی در جهان  بسیاري از ابیات صالح عبدالصبور گویاي   
کند، از آزادي انسان از تنگناهاي اجبار و در نهایت پیدایش جامعه آزاد بدون طبقه سخن می  گوید و آن را نفی می می

 )86: 1986گوید. و این چنین تغییر عالم زشت را امري ضروري بلکه حتمی می داند. (بدوي، 
به ستیز میان دوست داشتن و نفرت با خلق دو نماد؛ یکی پرنده عاشق ( با کلمات زغیب و  "أغنیۀ صغیرة "صیدهدر ق   

 )42حبیب) و دیگري  پرنده وحشی گوشتخوار حریص با کلماتی خشن می پردازد: ( همان: 
ب/ یکفیهما من الشرابِ حسوتا الیک یا صدیقتی أغنیۀً صغیره/ عن طائرٍ صغیر/ فی عشه واحده الزغیب/ و إلفُه الحبی

منقار/  و من بیادرِ الغاللِ حبتان/ و فی ظالمِ اللیل یعقد الجناح صرةً من الحنان/ علی وحیده الزغیب. / ذات مساء، حطّ 
./ من عالی السماء أجدلٌ منهوم/ لیشرب الدماء / و یعلک األشالء و الذّماء/ و حار طائري الصغیرُ برهۀً، ثم انتفض ..

 )9و  8: 1972( عبد الصبور،  معذرةً، صدیقتی ... حکایتی حزینۀ الختام/ ألننی حزین...
( سرودي کوچک تقدیم به تو دوست من/ نغمه اي از پرنده اي کوچک/ با تکدانه جفت و مونس و همدمش در النه/ که 

تاریکی شب بال را چون پوششی از محبت  از آب به دو جرعه منقار بسنده می کنند / و از زمین زراعی به دو دانه/ و در
کشد./ یک روز عصر، ستیزه جویی پر خور از فراز آسمان فرود آمد/ تا خون بنوشد و اندام جانورارن  بر روي جفتش می

و آرامش قلب ها را بجود./ پرنده کوچک من ترسید و گیج شد و سپس برخاست./ ببخش اي دوست من... حکایتی تلخ 
 اي اینکه من غمگینم... ) سرانجام بود./ بر

این قصیده داستان مبارزه پرنده کوچک عاشق با پرنده اي وحشی است و به عبارتی داستان درازدستی قدرتمند بر    
ضعیف است. شاعر در واقع براي نشان دادن اعتراض خود به قوانین ظلم و ستیزه جویی نسبت به ضعیفان به اختالف 

زد. شاعر با استفاده از کلمه پرنده من نشان می دهد که در این مبازره بی طرف نیست میان این دو نماد دست می آوی
 )43و  42: 1986بلکه در پی مقابله با نظامِ اینگونه است. ( بدوي، 

کند و  عبدالصبور در این شعر با تصویري زیبا قوانین ظالمانه اجتماع را که گویی برگرفته از قانون وحش است، نقد می   
 رسد که مخاطب هم با او هم صدا شود و به گونه اي بر درستی اندیشه او در این اعتراض صحه بگذارد. اي می تیجهبه ن
کند. وقتی مردم عادي از شدت فقر و تنگدستی  نیز نظام طبقاتی اجتماع را  نقد می "الناس فی بالدي"شاعر در قصیده    

هاي بسیار پر از زیور و  هاي قصرگون با اتاق طبقه خاصی در خانه در هراس از آینده تاریک هستند زندگی بسیار مرفه
 عدالتی می داند: طال را نشان بی
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. ( عبد الصبور، و انت نافذُ القَضاء أیها اإلله/ بنَی فالنٌ، و اعتلی، و شید القالع/ و أربعون غرفۀً قد ملئَت بالذَهب اللّماع

1972  :30( 
ها ساخته و آن را با شکوه و استحکام به پاداشته، داراي چهل اتاق که  سرنوشتی اي خدا!  فالنی قلعه( و تو به مقدرکننده 

 نواز آراسته شده است.) با زر و زیور چشم
برد که اختالف طبقاتی نه تنها زندگان بلکه  کند و از این رنج می نیز تکرار می "مصطفی"و این تصویر را هنگام مرگ    

 شود: شامل میمردگان را نیز 
باألمس زرت قریتی، قد مات عمی مصطفی/ و  وسدوه فی التراب/ لم یبتنِ القالع ( کان کوخُه من اللَبن) / و سار خلف 

 )31( همان:  نعشه القدیم/ من یملکون مثله جلباب کتان قدیم/ لم یذکروا اإلله أو عزریل أو حروف (کان) ...
نساخت   در حالی که در زندگی خود قلعه –مصطفی جان داد و او را در گور خواباندند  (عصر به روستایم رفتم، عمویم

و  پشت جنازه پیر او به راه افتادند کسانی که چون او فقیرند و چیزي ندارند جز لباس  -و خانه او کلبه محقري بود
 )اي بر تن،  و از یاد خدا و کالمی از مرگ و عزرائیل نیز ...خبري نیست.  کهنه

 روشنگري و دعوت به بیداري:-2

نگاه وسیع خود را به جامعه و دغدغه خود را که اصالح جامعه است با  "ها در کوچه باغ"در آغاز مجموعه  شفیعی   
 به روشنی نشان می دهد.  "دیباچه"شعر 

بخوان، تا کبوتران سپید /  بخوان به نام گل سرخ، در صحاري شب/ که باغ ها همه بیدار و بارور گردند / بخوان، دوباره 
به آشیانه خونین دوباره، برگردند./ بخوان به نام گل سرخ، در رواق سکوت، / که موج و اوج طنینش ز دشت ها گذرد؛/    

 )11پیام روشن باران، / ز بام نیلی شب، / که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد.  (در کوچه باغ هاي نشابور: 
کند و در ابیات خود به زیبایی و با کالمی نرم و دلنشین  انسان را دعوت به بیداري و بیدارگري میبا الهام از طبیعت     

، "گل سرخ"با یاري جویی از  "رواق سکوت"و  "آشیانه خون"، "بیداري باغ ها"، "صحاري شب"مردم را به دگرگونی 
پردازد تا زیبایی نو شدن و  تصویرسازي می خواند. و شاعر با نشاط و شادمانی خاصی به فرا می "پیام روشن باران"

 دگرگونی را به مخاطب القا کند.
 و در ادامه آشکارا به لزوم بیداري اشاره می کند:   

 )13تو خامشی، که بخواند؟ / تو می روي، که بماند؟ / که بر نهالک بی برگ ما ترانه بخواند؟ (همان: 
 که شاید کسی دیگر در این فکر و اندیشه نباشد:و هر کسی به تنهایی باید شعله افروزي کند    

 )14ترین نغمه را دوباره بخوانی. ( همان:  زمین تهی است ز رندان؛/ همین تویی تنها/ که عاشقانه
با شور و نشاطی بسیار، دعوت به حرکت و بیداري می کند. خود مرد خواب و  "از بودن و سرودن"شفیعی در قصیده    

را نیز بر زنده دلی و حقیقت جویی دعوت می کند و به مردم گوشزد می کند که آمدن هر صبح سستی نیست و دیگران 
 و خواندن خروس، فراخوان برخاستن و رها کردن خواب غفلت در شب تار است:

 ) 23وین خواب و خستگی را در شط شب رها کن. (همان:  -صبح آمده است برخیز/ ( بانگ خروس گوید)/ 



 ۱۰٤۳/ رویکرد اجتماعی در اشعار شفیعی کدکنی و صالح عبدالصبوربررسی تطبیقی 
 

 داند:  خواند چرا که همه مردم را مسئول بیدارسازي می  بیدار کردن میو در ادامه به    
 خواب دریچه ها را / با نعره سنگ بشکن... -مستان نیم شب را/ رندان تشنه لب را/ ... / در کوچه ها صدا کن./ 

 )24ها کن. (همان: بانگ خروس گوید:/ .../ زندان واژه ها را دیوار و باره بشکن؛/ و آواز عاشقان را/ مهمان کوچه 
شاعر گاهی با آهنگ نکوهش قصد بیداري دارد و به نوعی می خواهد با یادآوري گذشته مردم را متنبه و بیدار سازد.    

با الهامی زیبا از طبیعت رفتن زمستان و آمدن بهار و بیداري درختان را پس از  "آیا تو را پاسخی هست"در قصیده 
 گیرید و قصد رهایی از غفلت خواب ندارید : شدار می دهد که: آیا از باغ درس نمیخواب زمستانی، به مردم نیز ه

ابر است و باران و باران؛/ پایان خواب زمستانی باغ،/ آغاز بیداري جویباران. / سالی، و چه دشوار سالی،/  بر تو گذشت 
در چنگ فریاد تو پنجه نفکند.  (همان: و تو خاموش،/ از هیچ آواز و از هیچ شوري/ بر خود نلرزیدي و شور و شعري/  

29( 
شاعر با بیانی آمیخته با سرزنش مردم از خاموشی و سستی در حمایت مبارزان و درس پذیري از آنان، شور و شعور    

 برپا خاستن را تحریک می کند:
ها را/ به خمیازه خویشتن می وقتی که بر چوبه دار/ مردي/ به لبخند خود/ صبح را فتح می کرد؛ /.../    اما تو آن لحظه 

سپردي؛/ وان خشم و فریاد/ گردابی از عقده ها در گلویت./ ...    /   تو روزن خانه را بر تماشاي آن لحظه بستی. 
 ) 30-32(همان: 

اما م.سرشک مرد ناامیدي نیست و بر این باور است که هیچگاه دیر نیست، و دوباره به امیدواري و امکان پیروزي می    
 ردازد:پ

 )34بشکن طلسم سکون را / به آوازِ گه گاه،/ تا باز آن نغمه عاشقانه/ این پهنه را پر کند جاودانه. (همان: 
 

آلود خود که گویاي روشنگري  هاي حزن تر از قصیده با آهنگی خوش "االطالل"صالح عبدالصبور نیز در قصیده    
پردازد. شاعر با لحنی تندتر که اثر حزن و خستگی در آن کمتر  است، به توصیف افکار کهنۀ در گذشته ماندة اجتماع، می

 سازي و روشنگري است: شود، در پی آگاه دیده می
ل ... اطالل/ یمشی بها النسیان/ فی کفه اکفان/ لکل ذکري قَبر/ و بینَها قبري... / اطالل... اطالل/ ناحت له صلوات/ و اطال

 )50: 1972( عبد الصبور،  استَرحمت عبرات...
اینجا مجازا  رسد در شود) که به نظر می اطالل ( در اصطالح ادبی به بقایاي باقیمانده از دیار و خانه معشوق گفته می   

رود) زند ( از بین می کردن گذشتگان با آن قدم می دلبستگی به خاطرات و آثار گذشتگان است، چیزي است که فراموش
گذرد خاطرات  کند، در واقع مایه خماري و غفلت از زندگی است، همه آنچه در ذهن می و خاطرات آنها را مرور می

 بارند... کنند و می ها ترحم می کنند و اشک آثار گذشتگان درودها نوحه میدرگذشتگان است... با یادآوري گذشته و 
دم حیات و پویایی هستند،  شاعر در ادامه از بیهودگی این خاطرات که خشکاننده شکوفه اندیشه و مانع از طلوع سپیده   

 می گوید:

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۰٤٤

 
و القیظ من فکري/... و الفجرُ فیها طفل/ معفر معتل/ ممزقُ اطالل... اطالل / الورد فیها تَل/ ممزقٌ مبتَل/ بالنهرِ من دمعی/ 

 )51( همان :  الوجنات/ مروع یجري...
ها در آنجا بر خاك افتاده و از رود حاصل از اشک من نمناك و خیس شده است.... و صبحدم نیز در آنجا  اطالل... گل

 ...گریزد آلود و بیمار با چهره زخمی از آنجا می چون طفلی خاك
کند که تنها  شاعر با ایجاد تصاویري تاثیرگذار سعی در بیدارسازي اندیشه و خرد مردم جامعه دارد و این را القا می

هاي گذشتگان مانند جستجوي وراي خورشید است آن هم در جهتی که خورشید در پشت سر قرار  پرداختن به سنت
 دارد:

 االطالل/ نهایۀُ اآلمال/ أسعی وراء ي هیفی ظهري...هذ 53( همان:  الشمس/ و الشمس( 
کنم در حالی خورشید در پشت سر من  ( این همان اطالل است، نهایت آرزو هاست. من در وراي خورشید جستجو می

 است.)
نیز سعی در بیدارسازي جامعه دارد و با نشان دادن سوسوي امید و آگاهی  "رساله الی صدیقه "عبدالصبور در قصیده 

 کند: ه تکاپو و هوشیاري ترغیب میمردم را ب
در آغاز خود از زبان جامعه خسته و مجروح و خفته سخن می گوید و اینکه چگونه دارویی بر این بیماري سخت 

 توان یافت: می
صدیقتی/ عمی صباحاً، إن اتاك فی الصباح/ هذا الخطاب من صدیقک المحطمِ المریض/ وادعی له إلهک الودیع أن 

و سامحیه، کیف یرجو آن ینَمقَ الکالم/ و کلُ ما یعیش فیه أجرد کئیب...؟ / فقلبه کسیر/ و جسمه مغللٌ إلی  یشفیه/
 )78( همان:  فراشه الصغیر/.... / و لیلُه غرائب لم یحوِها کتاب.

ر در حال نابودي دوست من! صبحت بخیر اگر نامه من در صبح به دست تو برسد. این گفتگو از جانب دوست بیما
بخش براي او سالمتی بخواه و بر این دوست ببخش! که چگونه از او امید کالم زیبا و خوش  توست. از خداوند آرامش

هاي کهنه و فرسوده است...؟ قلبش شکسته و جسمش بر  بستر  برود در حالی که همه زندگی او پر از گرفتاري و غم
 هایی است که در هیچ کتابی نیست.  گفتی و ناهنجاريهایش پر از ش کوچکش زنجیر شده... و شب

اما در ادامه حضور روشنگري دانا جامعه خسته و خاموش را به حرکت و جنبش می خواند؛ در ادامه از دیدار با شیخ 
 عارفی به نام محیی الدین در خواب می گوید:

کان فی حیاته یعاینُ اإلله/ تَصوري، و یجتلی باألمسِ فی نومی رأیت الشیخَ محیی الدین/ مجذوب حارتی العجوز/ و 
و نسهرُ المساء / مسافرَینِ فی حدیقَۀِ الصفاء/ یکونُ ما یکونُ فی مجالسِ السحر/ فظَن خیراً، ال « ... سناه/ و قالَ لی: 

 )79( همان:  ..» .تسلَنی عن خَبر/ و یعقد الوجد اللسانَ... من یبح یضل/ و مت مغیظاً... قاطع الطریق.. 
(عصر در خواب شیخ محیی الدین را دیدم در حالی پیرمرد مجذوب چهره حیران من بود. او در زندگی خود همواره در 
تحقیق و بررسی خدا بود، صفات او در نظرم مجسم و شکوه او جلوه گر شد. به من گفت: ... با هم همراه شویم و 

بگذرانیم. رخدادهایی در مجالس سحر پیش می آید  بنابراین خوش گمان امشب را تا صبح چون دو مسافر در باغ صفا 



 ۱۰٤٥/ رویکرد اجتماعی در اشعار شفیعی کدکنی و صالح عبدالصبوربررسی تطبیقی 
 
باش و درباره چیزي سوال نکن.... وجد و شادي این مجلس زبان را بند می آورد... وجدي که هر پاکی را گمراه می 

 کند. خشمگین بمیر اما در حال طی کردن راه.)
ا پندهاي راهگشا که در بطن آن دعوت به حرکت، نشاط، عبدالصبور با حضور مردي روشن روان در قصیده آن هم ب

کند، اگرچه تعالیم شیخ عارفانه و فراتر از  داري است، هدف بیدارسازي جامعه را دنبال می سحرخیزي و شب زنده
 هاي  اجتماعی است. مشکالت و  دغدغه

گوید و شیخ او را دعوت به حرکت  کند و از خستگی و ناتوانی می در بخش دیگري از قصیده دوباره با شیخ گفتگو می
 و رهروي در طریقت او و رهایی از فراموشی می کند: 

( همان :  »یا صاحِ: انت تابعی/ فقُم معی.../ رِد مشرَعی/ فاالمرُ فی الدیوان ... قم! « و صوتُه العمیقُ کالنغمِ:  –و قالَ لی 
80( 

 پس با من به پا خیز. در مکتب و روش من وارد شو ......)(با صدایی عمیق آهنگین گفت: دوست من! تو پیرو منی 
الیکسر الجناح، یا إنسان، و  -یا شیخ محیی الدین! إننی کسیر  . و شیخ پاسخ می دهد: -به شیخ از دلشکستگی می گوید 

 اموشی اوست.)االنسان داء قلبه النسیان (همان) ( بال امید انسان نمی شکند، اي انسان! درد و بیماري قلب انسان، فر
(همان) ( درپاسخ به اینکه من کوچکم شیخ می  بل کلنا صغار ... الحبیب وحده هو الکبیر -یا شیخ... إننی صغیر/  -

 گوید: همه ما کوچکیم و فقط خداوند محبوب خود او تنها بزرگ است.)
خواند و در واقع در بیان همه این بیم  میعبدالصبور در ادامه قصیده گویا نفس مسیحایی او را زنده کرده، آهنگ زندگی 

 و امیدها قصد خطاب و تنبیه مردم جامعه را دارد:
هذا الصباح... / أدرت وجهی للحیاه، و اغتَمضت، کَی أَموت/ فی هدأةِ السکوت/ قد آن للشعاعِ أن یغیب/ قد آن للغریبِ 

 )81 ( همان:أن یؤوب/ للمرکب الجانح أن یرسو علی شط قریب... 
(این صبحدم...روي خود را به زندگی باز کردم، و از این که در آرامش سکوت بمیرم چشم پوشی کردم. وقت آن رسیده 

 که پرتو نور پنهان شود و غریب از سفر بازگردد و کشتی کناره گرفته در رود نزدیک لنگر اندازد.. )
خطابک الرقیقُ کالقمیصِ بینَ مقلتَی یعقوب/ أنفاس عیسی تَصنع  ال! ال أرید/ هل من مزید یا حیاه، محنتی! هل من مزید/

الحیاةَ فی التُراب/ الساقَ للکسیح/ العینَ للضَریر/ هناءةَ الفؤاد للمکروب/ المقعدونَ الضائعون التائهون یفرَحون/ کمثلما 
 )82( همان:  فرحت بالخطابِ یا مسیحی الصغیر...

دگی اي اندوه من! آیا زیادتی و افزونی هست. خطاب تو مانند اثر پیراهن یوسف بر (نه! دیگر نمی خواهم. اي زن
چشمان یعقوب است و چون دم عیسی که به خاك زندگی می بخشد. پایی است براي انسان فلج و چشم است براي 

ند. همان گونه کور، آرامش قلب بالدیده است. با خطاب تو دیگر زمین گیران و گمشدگان و حیرت زدگان شاد می شو
 که من به خطاب مسیحایی تو شاد شدم...)

 امیدواري به پیروزي:-3

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۰٤٦

 
اي که در آن رنگ درنگ کهنگی خواب در  اي است؛ مدینه گویی به دنبال مدینه فاضله«  "فصل پنجم"در شعر  شفیعی   

در هم بریزد و سراسر  -مانرحم ز که سمبل است براي بیدادگران بی –رحم شسته شود و خیمه قبایل تاتار  بارانی بی
 ) : 103: 1387(عباسی، » آتش بگیرد و بسوزد

رحم/ شست  وقتی که فصل پنجم این سال،/ با آذرخش و تندر و طوفان،/ و انفجار صاعقه/.../ آغاز شد/ باران استوایی بی
بلند االچیق شب/ آتش گرفت  از تمام کوچه و بازار/ رنگ درنگ کهنگی خواب و / خاك را،/ و خیمه قبایل تاتار / تا قله

 )20و سوخت... ( از کوچه باغ هاي نشابور: 
هاي اجتماعی شاعر است: گذر روح سرخ بیشه از رودخانه، پژمرده نشدن  آغاز این فصل بازگشت همه آرمان   

 )21هاي شکفته و زمزمه شدن عشق است. (همان:  ارغوان
 )21مه خواهد ریخت. ( همان: وقتی فصل پنجم این سال/ آغاز شد،/ دیوارهاي واه

اي براي  مبارزه اجتماعی و آتش هاي کوچک مبارزه که از هر گوشه "کبریت هاي صاعقه در شب"م.سرشک در    
نابودي سیاهی شب پدیدار می شود، ترسیم می کند و فضاي حاکم بر این قصیده بوي پیروزي است. در آغاز سوسوهاي 

 کام می ماند و شب پا برجا:امید حاصل از جرقه هاي مبارزه، نا
 )56شود./ شب همچنان شب است. ( همان:  هاي صاعقه/ پی در پی / خاموش می کبریت

 )58همان: »(کبریت هاي صاعقه پی در پی شب را کم رنگ می کند. «ها نتیجه می دهد و اما رفته رفته مبارزه
مبارزه می کنند تا لحظه لحظه بر ستم حاکم  "و شهامت فقر"و نیز به مبارزات مردم فلسطین اشاره می کند که استوار با 

) و در پایان شاعر سرود پیروزي می نوازد:  کبریت هاي صاعقه / شب را / نابود می کند.( همان: 58پیروز شوند. (همان: 
59( 

ه به زندگی نیز در برخی از قصائد خود، از حالت اندوهگین و بدبین خارج می شود و با نگاهی تاز صالح عبد الصبور
اي  نمونه "الملک لک"نگرد، حتی مشکالت و غمهاي گذشته و موجود را نیز با آهنگی شاد یادآور می شود. قصیده  می

است که  شاعر در حالتی مسرور و شاد داستانی از گذشته خود براي حبیبه خود بازگو می کند. شاعر که در روستا 
 کشد: ادگی به تصویر میتربیت یافته صداقت مردمان آن را همراه با س

 عتالحدید/ و کَم لیلۀٍ ج صلیلَ القیود ها/عرفتالحیاةَ و أرزاء المساء السعید البعید/ بلوت دتی، قبلَما نَلتَقی/ بذاكیا أواح
 )57: 1972( عبد الصبور،  فتنتی/ و أُخري ظمئت ...

گوید: اي دوست یکدانه من  براي محبوب خود میها و مشکالت زندگی را پیش از رسیدن به آرامش  شاعر گرفتاري  
پیش از آنکه به آن عصر خوشبختی دور از دسترس برسیم، زندگی و مشکالت آن را آزمودم، صداي زنجیرهاي آهنین را 

 شناختم. چه شبهایی را که گرسنگی و تشنگی کشیدم...
هاي کودکی که مایه آرامش  ت؛ داستانی از شاديپردازد که داستان گذشته شاعر اس و در ادامه به حکایتی شیرین می    

اي که در پی داشتن زندگی مرفه است، آرزوهایی که خود نشان فقر است. اما بوي امید در  است و آرزوهاي کودکانه
 شود:  می داستان به وضوح دیده



 ۱۰٤۷/ رویکرد اجتماعی در اشعار شفیعی کدکنی و صالح عبدالصبوربررسی تطبیقی 
 

 حکایۀ هذا علی طولها ال تثیر السآم/...
لوة السامرة/ حنینی غریب.../ إلی صحبتی/ إلی إخوتی/ ... / و قد یحلمون صباي البعید/ أحنّ إلیه، أللعابه/ ألوقاته الح

 )59و  58( همان:  بقصرٍ مشید/ و بابٍ حدید/ و حوریۀٍ فی جوار السریر..
داشتنی  کننده نیست. از دوران کودکی که چقدر آن دوران برایش شیرین و دوست داستانی که باوجود طوالنی بودن خسته 

هایش، و اوقات شیرینش... و  با دلتنگی آن دوران محبت خود را نثار دوستان و برادران کودکی خود  زياست به خاطر با
توانستند آرزوي قصرهاي مجلل و زندگی مرفه را داشته  دستی که از شدت نداري تنها می کند. کودکان فقیر و تهی می

هاي  هاي کودکانه آنها را با آموزه عی عواطف و خواستهباشند. البته در این قسمت اشاره به قصرها و حوریه بهشتی به نو
بیند؛ مردمی که با  هاي روستایی می اي که آن را بیشتر در خانواده آمیزد. اعتقادات پاك و صادقانه دینی آنها در هم می

 وجود فقر و مشقت بسیار، دغدغه تربیت دینی و انسانی فرزندان خود را دارند:
 )59( همان: تُخَوفُنی نقمۀَ اآلخرة/ و نار العذاب/ و ما قد أعدوه للکافرین/ و للسارقین ، و للّاعبین إلی أمی البرةِ الطاهره/

ترساند، و از آتش عذاب، و  از آنچه  ( مهر و عطوفت من نثار مادر نیک و پاکم، که مرا از نقمت و گرفتاري قیامت می
 اند.) دنیا را بازیچه انگاشته اند و براي آنان که براي کافران و دزدان مهیا ساخته

شود  گیرد و در وجود خود بیدار می در ادامه قصیده شاعر از مرگ برادرش و دیگر مشکالت موجود، درس دیگري می   
یابد که تا زمان مرگ، انسان روي زمین حکم  داند. در می  و به ارزش انسان پی برده و او را محکوم به چنین زندگی نمی

ملک این دنیا از آن «دهد که اي انسان  گیري است و سرود بیداري و تغییر سر می به حرکت و تصمیمکند و قادر  می
 » :توست

( از مرگ او هشیاري من و من موته انبثقَت صحوتی/ و أدرکت یا فتنتی أننا/ کبار علی األرض، ال تحتها/ کهذا الرجل
ایم) نه همچون این مرد ( برادر  روي زمین هستیم  ( و زندهلبریز شد، و  اي محبوب من دانستم که ما بزرگانی بر 

 ام) در زیر خاك. ) مرده
أواحدتی... المساء السعید/ و طیفک یبهجنی بالحیاه/ فآحبو إلی ذکریات الشباب/ عرفت به فورة األقویاء/ بقلبی، فأضحت 

 :62و  61( همان: » الملک لک« حیاتی لهیب/ و قالت لی األرض( 
کند، از این رو بسیار خاطرات  من!... عصر بخیر و خوشبختی. رویا و خیال تو مرا به زندگی امیدوار و شادمان می(دردانه 

اي که در آن جوشش قدرتمندان را در خود شناختم با قلبم، پس شور و شرر جوانی عمر   جوانی را دوست دارم، جوانی
 » )پادشاهی زمین از آن توست. «مرا به ظهر کرد ( به نیمه رساند) و زمین به من گفت:

در این قصیده شاعر شخصیتی متولد در شهر را مثال می زند و ریشه و اصالت خو را در روستا جستجو می کند و   
فکري را که جویاي تغییر جامعه است، پایه ریزي می کند. در این قصیده روستا مخالف شهر است و در واقع جایگزینی 

با حبیبه خود با وجود مشکالت و سختیهاي زندگی عوامل شادي و نشاط را به نیکی برمی براي آن. شاعر با گفتگو 
یابی به پیروزي با وجود  شمارد و این نشان درك عمیق شاعر از  بی رحمی هاي زندگی است و اینکه او امیدوار دست

 )77: 1986هجوم دردها و رنج ها ست. (بدوي، 

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۰٤۸

 
در آن مغول در واقع نمادي از استبداد غرب و حکومت هاي ستمگر است،  در ابتدا که  "هجم التتار"شاعر در  قصیدة    

ها و نابودي مراکز علمی، و سیاه پوش شدن مردم از خیل  تصویري از حمله مغول و ویرانی شهر و دیار، سوختن کتابخانه
هاي وارده را یک به یک  کند و  سپس مصیبت کشتگان و مجروحان و ناامیدي مردم از شکست همیشگی را ترسیم می

دهد و این بغض و کینه نقطه امیدواري شاعر است که می  اي در دل قرار می اي که هر کدام بغض و کینه شمرد به گونه می
 تواند باعث پیروزي پس از شکست باشد:

لرایۀ السوداء، و الجرحی، و قافلۀٌ هجم التتار/ و رموا مدینتَنا العریقۀَ بالدمار/ رجعت کتائبنا ممزقۀً، و قد حمی النهار/ ا
) ( مغول به شهر و دیار متمدن ما هجوم آورد و آن را ویران کرد، لشگریان ما 14: 1972( عبد الصبور،  موات...
 باخته برجاي ماند...)  دسته مجروح و جان هاي سیاه عزا و دسته خورده و تار و مار از جنگ بازگشتند، تنها پرچم شکست

 )16/ (همان: رُ فی انکسار/ األنف یهملُ فی انکسار/ العینُ تَدمع فی انکسار/... زحف الدمار و االنکسارالخیلُ تنظُ
ها  ها و بغض رحمانه همه چیز رنگ شکست گرفته؛ نگاه مردان لشگر پر از یاس و شکست است، خشم در این هجوم بی

ریزد... چرا که نابودي و شکست به این  رده اشک میخو در برابر شکست سست شده، چشم نیز با ترس و شکست
 سرزمین یورش آورده است.

 اما شکست پل پیروزي است، باید آن را پذیرفت ولی نباید آن باعث ناامیدي و مانع حرکت به سوي پیروزي شود:   
أماسینا  -یا أمی -الرمال/ و ذکرت وابلدتی! هجم التتار/ و نهایۀُ السفرِ السعید/ و انا اعتنقت هزیمتی، و رمیت رجلی فی

 المنعمۀ الطوال...
أمی.../ و أنت بسفح ذاك التل بین الهاربین/ ... أتري بکیت ألنّ قریتنا حطام...؟/ و ألن أیاماً أثیرات تولّت لن تَعود؟/ أماه! 

 )16( همان: إنّا لن نبید ... 
بدان پایان این راه، خوشبختی و پیروزي است. من شکست خود ( اندوه اي سرزمین من! از هجوم مغول( استبداد) . اما  

را پذیرفتم... اما اي سرزمین من اي مادر من! گذشته پر نعمت طوالنیمان را نیز به یاد آوردم... زمانی که خون بسیاري از 
براي اینکه روزهاي مردانمان بر خاك تو ریخته شد... آیا گمان کردي من براي نابودي روستایمان گریه کردم؟... و یا 

 شویم...)   گردد؟  نه ما هرگز نابود نمی خوش ما باز نمی
ها را  لحظه لحظه تأثیر گذار در ذهن و قلب مردم دیار خود براي آزادي مادر مشترك خود یعنی  شاعر همه این ستم   

ست بیدادگري و رهایی داند و آن در نهایت سالحی است که با آمدن صبح آرمانی دگرگونی و پیروزي ،شک وطن می
 سرزمین و جامعه را  ارمغان خواهد آورد.

یا أم حین ذوي النهار/ بالحقد أقسمنا، سنهتَف فی الضُحی بدم التتار/ أماه! قولی للصغار:/ أیا صغار.../  -و کلُ رفاقنا -و أنا
 )17: ( همان سنجوس بین بیوتنا الدکناء إن طلع النهار/ و نشید ما هدم التتار...

( اي وطن اي مادر!  هنگامی که صبح امیدمان خشکید، به بغض و کینه اي که در دل نهادیم قسم یاد کردیم که ظهر به 
خونخواهی از مغول ( استبداد) فریاد خواهیم زد. اي مادر به فرزندان کوچکت بگو: که ما در میان خانه هایمان دکناء را 

 کنیم.) بیرق نابودي مغول را برپا می کنیم اگر صبحی دوباره بدمد، جستجو می



 ۱۰٤۹/ رویکرد اجتماعی در اشعار شفیعی کدکنی و صالح عبدالصبوربررسی تطبیقی 
 

 نمایش مبارزه و نکوداشت مبارزان:-4
به روشنی و با صالبت بیان می کند، و از  -که مبارزه براي دگرگونی است -رویکرد خود را "دریا"م. سرشک در شعر    

 انسان هاي خواب آلوده مرداب صفت دوري می جوید:
درون دشت شب خفته ست./ دریایم و نیست باکم از طوفان؛/ دریا، همه عمر، حسرت نبرم به خواب آن مرداب/ کآرام 

 )39خوابش آشفته ست. (در کوچه باغ هاي نشابور: 
گذار است، و به حقیقت نمونه زیبایی از شعر اجتماعی  سازي و به کارگیري واژگان در این شعر بسیار زیبا و اثر تصویر   

اب و طوفان ، و مرداب و دریا به زیبایی زندگی انسان هاي خسته و نا امید و در است، که با استفاده از متضادهاي خو
 برابر جوشش و زنده بودن انسان هاي بیدار را نشان می دهد و البته یادآور اشعار حکیمان بزرگ پارسی است.

 گاهی با افتخار از شاعران روشنگر پیش از خود می گوید و مبارزه آنان را می ستاید:    
صفیر آن سپیده تو/ خوش ترین سرود قرن! / شعر راستین روزگار! / وقتی از بلند اضطراب / مرگ ناگزیر را نشانه  اي

 )46می شدي،/ وز صفیر آن سپیده  دم/ جاودانه می شدي، (همان: 
ان هاي می ستاید. در حقیقت تاثیر کالم انس "شعر راستی"و  "خوش ترین سرود"و آهنگ شعر سپید او را با صفت    

ستاید که همیشه پیامبرگونه به هدایت جامعه می پردازند و ایستادگی و از خود گذشتگی آنان را بسیار روشنگر را می
عمیق می داند. و از اندیشه و توان آنان می گوید که چگونه کالمی را در میان انسان ها سال ها نقل فکر و اندیشه می 

 کنند:
 )47گر جنون،/ با صفیر آن سپیده/ خوش ترین چکامه هاي قرن را / سرود. ( همان: آنچه در تو بود،/ گر شهامت و ا

شفیعی در شعر حالج به زیبایی با استفاده از شخصیت تاریخی حالج عارف بزرگ ایرانی و با تمثیلی نمادین به     
براي روشنگري مردم، و پدید  ستایش مبارزان بیداري می پردازد و حالج را به عنوان الگویی تاریخی و حتی اسطوره اي

 آوردنده افکار  و شخصیت هاي روشنگر معرفی می کند:
تو  در نماز عشق چه خواندي؟ / که سالها ست /باالي دار رفتی این شحنه هاي پیر/ از مرده ات هنوز / پرهیز می کنند.( 

 )49همان: 
 اکم است و امروز نیز بیان اندیشه در پنهانی است:و در ادامه بیان می کند که هنوز محدودیت و خفقان دوران حالج ح   

/ آهسته زیر لب/ تکرار می کنند.  -مستی و راستی -نام تو را، به رمز ،/ رندان سینه چاك نشابور/ در لحظه هاي مستی/ 
 )50(در کوچه باغ هاي نشابور: 

ورد زبان و اندیشه او حاکم بر نگاه حالج به عنوان یک انسان آزاده مورد پیروي در دوران پس از اوست و کالم او 
 حقیقت جویان است:

خاکستر تو را / باد سحرگهان/ هرجا که برد،/ مردي زخاك رویید./ در کوچه باغهاي نشابور/ مستان نیم شب، به ترنم، / 
 )51آوازهاي سرخ تو را/ باز ترجیع وار زمزمه کردند./ نامت هنوز ورد زبان هاست. (همان: 
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الدین، او را به عنوان انسانی  در یادآوري دوران مرگ شیخ محیی "رساله الی صدیقه"نیز در قصیده  صالح عبدالصبور

 ستاید: روشن ضمیر و  بیدارکننده جامعه می
 نعشُه، و ضجت لیب/ و طاره السطیب/ من جسم ریح فاح دقینی، حینَ ماتفی عامِ الوباء/ و ص شیخُنا العجوز و مات

 )79: 1972( عبد الصبور،  عاء و النحیب....النساء بالد
(و شیخ پیر ما مرد در آن سال که وبا همه جا را فراگرفته بود. باور کن وقتی که مرد از تن برهنه او بوي عطر پراکنده می 

 شد، و هنگامی که پیکر او پرواز می کرد ( تشییع می شد) زنان دعاگویان فریاد و شیون می کردند ...)
ن شیخ پیر را در سال وبا چه با شکوه توصیف می کند؛ شاید این بیماري فراگیر، کنایه از جامعه بیمار معاصر شاعر مرد

کنند و از دست دادن  شناسند و تجلیل می شاعر است. و اما این که در این دوران همچنان مردم، روشنگران زمانه را می
 آنها برایشان سخت و غم بار است. 

که تجلیل دوست و همراه خود شهید محمد نبیل باجوري است، به  "نام فی سالم"در آغاز قصیده عبدالصبور همچنین 
 کند: رسد عروج آسمانی مسیح(ع) یا دیگر بزرگان همچون حالج را  توصیف می نظر می

کفُه، منارةُ الضیاء/ ثم  و أذرفَت عیناه دمعۀَ السرور/ نَورت فی وجهه النبیلِ بسمۀٌ ودیعه/ یحار فی تأویلها القَضاء/ و مد
 أجالَ طرفَه کانه یبارك الحیاةَ و األحیاء/ بنظرةٍ باسمۀٍ تُضاحک السماء/ و مات ذلک الودیع دونَ ما احتفال/ معلماً و رائداً

 )83: 1972( عبد الصبور، فی سنۀِ الکمال
ی برق می زد که قضا و قدر نیز از شرح (چشمان او اشک شوق سرازیر می کرد و در چهره شریف و پاك او لبخند آرام

آن حیران است، دستش را به سوي گلدسته نور ( آسمان نورانی) دراز کرد و سپس پلک هایش را چرخاند با نگاهی 
خندان که آسمان از آن می خندید گویی زندگی و مردم زنده دل را مبارك می داشت. آن آرام امید بخش جان داد بدون 

 ار و پیشرو در راه و رسم کمال. )هیچ اهمیتی؛ آموزگ
کند که گویاي روش زندگی و هدف واالي اوست. او را براي  چهره او را در هنگام جان دادن به گونه اي ترسیم می

 ها معلم و طالیه دار حرکت به سوي کمال و خودشناسی می داند: انسان
 )84( همان:  عرَف/ فمات فی سبیلِ سنۀِ الکمال یا أیها اإلنسان.../ إعرَف نفسک.../ و هو یموت وادعاً، ألنه

کند، چرا که خود را شناخت، و در راه و روش کمال  میرد و با زندگی وداع می ( اي انسان!  خود را بشناس... و او می
 جان داد.)

 کند: ها را آسان می ها و شکنجه و داراي اراده آهنین که سختی
حیاه/ أیامه و جر آخرٌ صلیبه، و وجهه یفور بالزَبد/ و الجهد و الرَمضاء یغریانِ منکبینِ عارِیین/ لکنَه ابتَسم/ ألنه قَد وهب ال

کشد در حالی که صورت او پر از آب دهان مردم است و تالش  ) (صلیب او را شخص دیگري می84(همان: القلیلَه. 
گرماي سوزان شانه و بازوي برهنه او را به صلیب چسبانده است، اما او لبخند می زند چراکه او به هاي قهرآمیز مردم و 

 روزهاي اندك خود هستی و حیات بخشیده است. )
 



 ۱۰٥۱/ رویکرد اجتماعی در اشعار شفیعی کدکنی و صالح عبدالصبوربررسی تطبیقی 
 

 نتیجه:
و  "الناس فی بالدي"از بررسی اشعار اجتماعی صالح عبدالصبور و محمدرضا شفیعی کدکنی در دو دیوان شعري     

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می "باغ هاي نشابوردر کوچه "
شود که احتماال به دلیل زندگی در  شرایط اجتماعی و  در اشعار هردو شاعر وجوه اجتماعی مشترکی دیده می -

 فرهنگی نسبتا مشابه است.
بیشتر به  هاي بدیع و با استفاده از نمادهاي طبیعت در توصیف و ترسیم اجتماع: شفیعی کدکنی با تصویرسازي -

پردازد و صالح عبدالصبور  سیاسی می هاي اجتماعی بیان شرایط اجتماعی مردم، سکوت و خاموشی، و خفقان
بیشتر به نمایش زندگی مردم؛مشکالت اقتصادي، اندوه حاصل از زندگی تکراري، و نکوهش قوانین اجتماعی 

 گونه و نظام طبقاتی می پردازد. وحش
ي: شفیعی از نمادهاي بیدارکننده در طبیعت مدد جسته و از تصاویر و واژگانی در روشنگري و دعوت به بیدار -

اي چون سندباد  کند. اما عبدالصبور از نمادهاي اسطوره چون باران، پایان زمستان، بانگ خروس و ... استفاده می
ارفان بیشتر در این ها و آداب گذشتگان و نیز تایید طریقت سالکان و ع کند و از نقد تعصب در سنت استفاده می

 سراید. زمینه شعر می
(براي مبارزه با استبداد   "تاتار"در امیدواري به پیروزي: هر دو شاعر به حوادث حمله مغول با واژه مشترك  -

پردازند. با این تفاوت که همچنان شفیعی با بیانی غیر مستقیم سخن  زمانشان) و نیز به موضوع فلسطین می
تر به مشکالت و مصائب جامعه خود با تحسین زندگی  به وضوح و با شرح گسترده گوید اما عبدالصبور می

 پردازد. روستایی و برتري آن بر شهر،  می
در نمایش مبارزه و نکوداشت مبارزان، نیز دو شاعر با رویکردي نسبتا صوفیانه به مدح و ستایش مبارزه و  -

 کرد. به ذکر داستان حالج اشارهتوان از وجوه مشترك دوشاعر  پردازند و می مبارزان می
اشعار شفیعی به دلیل دایره معلومات گسترده وي از فرهنگ دیرینه اسالم و ایران و برجستگی او در تصویر  -

الصبور اگرچه از  سازي هاي بدیع با الهام از طبیعت زیبا و پاك،همواره پر نشاط و شادي بخش است. و عبد
پردازد و همچنین از  ا بیشتر به توصیف متن جامعه و زندگی مردم میگیرد ام می  طبیعت و زندگی پاك بهره

 شادي و نشاط کمتري برخوردار است. 
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