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 (06/00/0331تاري  پذيرش: ؛ 63/13/0331)تاري  دريافت: 

 چکيده

ای  دو قرن اخير، در ايران )عصر مشروطه( و مصر )عصر نهضت(، شاهد تحوالت عمـده   در يکی
ويژه در اثر آشنايی با غرب و دستاورهای  م که بههای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و... هستي در زمينه

هـای   است. تبارشناسی اين تحوالت ما را به تجـارب مشـترک و سـويه    دنيای غرب به وقوع پيوسته
کند. در اين ميان، شاعران مصری و ايرانی يکی از طبقـات اجتمـاعی    مشابه و همانندی رهنمون می
آفرينـی   در مقام مصلحی اجتماعی برآمدنـد و نقـش   بوم خود، های زيست بودند که در متن دگرديسی

در  را شـعر از جمله شـاعرانی هسـتند کـه     محمود سامی البارودی ين گيالنی والدّ سيد اشرفکردند. 
مقالۀ حاضر با رويکرد ادبيات تطبيقی آمريکايی بر آن  .اند دادهقرار اصالح امور جامعۀ خويش خدمت 

ايـن دو شـاعر را در زمينـۀ اجتماعيـات واکـاوی کنـد. در        است تا تشابهات مفاهيم مطـرح در شـعر  
های مشترک اجتماعی نسيم شمال و بارودی در موضـوعاتی   توان گفت دردها و دغدغه مجموع، می
 ،بيگانگـان سـتيز عليـه    گرايـی،  باسـتان ، جهـل  مبـارزه بـا   و انـدوزی  علـم  ترغيـب مـردم بـه   چون 
شـکل  يابنـد کـه    در اشعارشـان بازتـاب مـی    ...و .بخشی و بيداری مردم خواهی، قانون، آگاهی عدالت

 تفصيلی آن در مقاله خواهد آمد.

 .يم شمال، بارودی، اجتماعياتنسادبيات تطبيقی،  ها: کليدواژه

                                                            

E-mail:F.baloo@umz.zc.ir )نويسندۀ مسئول( 


E-mail: sf.amini1392@gmail.com 
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 مقدمه .0

ايرانـی و   جامعـۀ ميـان   ی و....فرهنگـ  يی که در مناسبات اجتماعی، سياسی،ها قرابت
ود دارد، باعث شد در عرصۀ شعر نيز و به طور خاص، مصر در دورة جديد وج جهان عرب
 توان گفت: ی با هم دارند. میا عمدهی ها شباهتهايی باشيم که  يسیدگردشاهد 

ـ فرهنگـی   تحوالت شعر فارسی و عربی با توجه به اشتراک شرايط فکری»
است. همچنين، در  و اجتماعی در يکی دو سدۀ اخير، تقريباً صورتی مشابه داشته

کـه رهـايی شـعر از      ير شرايط جديد اجتماعی عصر بازگشتايران نيز تحت تأث
های آن و نيز بازگشت بـه شـعر کهـن پارسـی، الگـوی       يژگیوسبک هندی و 

ـ اجتماعی در عصر مشـروطيت و   شاعران شد. سپس تحت تأثير شرايط سياسی
نيز در جهان عرب، پس از ارتباط مصريان با فرهنگ غرب و تحوالت اجتماعی 

های عصر انحطاط )فترت( و بازگشت به شـعر   يژگیوی شعر از جديد ـ که رهاي 
ـ وضع ادبيات متحـول شـد. ايـن     کهن )عباسی( مورد توجه شاعران قرار گرفت

تحول هم به دليل فرم و شکل بيان بود و هم به سبب مضمون و محتوا. از اين 
يی اندک، تحوالت هر دو شعر يکسـان اسـت. در واقـع، عوامـل     ها تفاوترو، با 
توان چنين تبيين کرد: نفوذ غرب بر شرق برابـر   یمحول ادبی ايران و عرب را ت

علــم و صــنعت. عثمــانی کــه حاکميــت بــر کشــور مصــر را بــا  غلبــۀبــود بــا 
نشاندگی مماليک بر عهده داشت، رو به ضعف و نـابودی نهـاده بـود و در     دست

و  هـا  هـوس کفايت قاجار بر سـر کـار بودنـد کـه بـرای       کشور ما نيز شاهان بی
منـافع   همـۀ حميّتی تمام بر سَرِ خاک ايران و  يرانۀ خويش با بیحقی ها خواسته

 (.63ـ69: 0394)خسروی، « کردند یمآن با بيگانگان معامله 

عـرب و   جامعۀير آرمان خواهی و تجددطلبی تأثتحت » جنبش ادبی در جريان عرب،
يشۀ اتوپيايی برآمـده از تحـوالت   اندييدۀ روزگار عثمانی بود. در ايران نيز اين جنبش با زا

(. در 003: 0333)ضياءالدّينی دشتخاکی و ديگـران،  « پيرامون انقالب مشروطه همراه بود
و بازتـاب مناسـبات    اين ميان، برای نمونه، تبلـور گـذار از دوران قـديم بـه دوران جديـد     

در ايـران   الدّين حسينی گيالنی ناشی از انقالب را، شاعرانی همچون سيد اشرف اجتماعی
 کنند. یمو محمود سامی البارودی در مصر نمايندگی 
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با توجه به اهميت ادبيات تطبيقی در شناساندن بسياری از زوايای تاريک ادبيات ملـل  
رسد کـه بررسـی تطبيقـی سـيد      یميسۀ شاعران با يکديگر، به نظر مقا مختلف از طريق

را در کشف بسـياری از مفـاهيم    الدّين حسينی گيالنی و محمود سامی البارودی ما اشرف
گـر بررسـی    تطبيـق  يفـۀ وظ»کـه   چنان سازد؛ یممعاصر رهنمون  دورۀادبيات دو ملت در 
: 0330 )انوشيروانی، «ی استهای يک نوع ادبی خاص در دو ادبيات ملّ اشتراکات و تفاوت

 بايد توجه داشت:. (9
بـا در نظـر   و  بر اصل تشابه و همانندی نظر دارددبيات تطبيقی آمريکايی ا»

آثار دو شاعر و دو ادبيـات مختلـف بـرای     مقايسۀدرصدد  داشتن اختالف زبان،
آيد؛ به تعبيـر ديگـر، نگـاهی     ها برمی آن سازی نقاط اشتراک و اختالف برجسته

به روابـط   ،برخالف مکتب فرانسه ،در اين مکتبشمول دارد و  فرامليتی و جهان
. آنچـه در ايـن   شود نمیتوجهی  ر و تأثرمبنای اصل تأثي ميان ادبيات مختلف بر

 (.04: 0331، سيدی) «مکتب اصالت دارد، اصل تشابه و همانندی است

 اجتماعيات را در آثار اين دو شاعر بررسی کنيم. از اين رو، ما برآنيم تا

 و روش پژوهش پيشينه. 6
هده مشـا  حاضـر  مقالـۀ های انجام شده، پژوهشی تاکنون با عنوان  یبررسبا توجه به 

يی صورت گرفته که با پـژوهش حاضـر بـه طـور     ها پژوهشاست، اما در عين حال،  نشده
بررسی تطبيقی انتقاد اجتماعی در » مقالۀتوان به  یمغيرمستقيم ارتباط دارد؛ از آن جمله، 
( 0337: و ديگـران  )ر.ک؛ پيشوايی علوی« الشّعرا بهار شعر محمود سامی البارودی و ملک

الـدّين حسـينی و    يدۀ استعمار در شعر سيد اشـرف پدبيقی رويارويی با بررسی تط» مقالۀ و
از جملـه آثـاری   ( 0330)ر.ک؛ ميرقادری و سيد فضل هللا، حسين کيانی، « معروف رصافی

ايـن جسـتار،   ی اجتماعی نسيم شمال هستند. ها دغدغهدهندۀ  هستند که به نوعی بازتاب
 است. ـ تحليلی انجام شده تطبيقی به روش
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 الدّين گيالنی يد اشرفس. 3
به سبب  ، اما تقريباً پس از پنج سالجوانی به عتبات رفت درالدّين گيالنی  سيد اشرف
دو سالگی بـه   و از آنجا در بيست د به قزوين آمد وسيّپرستی به ايران بازگشت.  شور ميهن
 :تبريز رفت
کـه   طلبانی با مشروطه ،پس از مدتی از تبريز به رشت رفت و در اين شهر»
هللا خان سـپهدار اعظـم   ا ها محمدولی خان سپهساالر تنکابنی و فتح س آنأدر ر

الـدّين   د اشـرف رشتی قرار داشتند، همگام شد. با پيروزی انقالب مشروطه، سـيّ 
 مـری ق جـری ه 0364در سـال   .نسيم شمال را در رشت منتشر ساخت ۀروزنام

ا، به تهران وارد شد و همراه مجاهدان گيالن و همگام با انقالبيون ساير شهره
خود در اين شهر پرداخت. سـيد اشـرف در    ۀانتشار روزنام ۀپس از مدتی به ادام

هجـری   0306سـال   ،مبتال يا متهم به جنـون شـد و سـرانجام   خود اواخر عمر 
 (.31: 0341)ميرانصاری،  «و تنگدستی درگذشت در تهران با فقر مسیش

و مصـلح اجتمـاعی در فضـای انقالبـی     نقشی که نسيم شمال در مقام يک شاعر  اما
او از »عصر بازی کرد، موجب شد در چشم و دل مردم اعتبـاری عظـيم يابـد و در واقـع،     

ها پس از مرگ هم در ميان مـردم پـرآوازه    تا مدتو ميان مردم برخاست، با مردم زيست 
(. 99: 0347)ياحقی،  «بناميم (شاعر مردم در عصر بيداری)بجاست که او را  ،بود. بنابراين

 (.16: 0346پور،  آرينر.ک؛ )است  ی عهد انقالبشاعر ملّ ينتر و معروف ينتر محبوباو 

 محمود سامی البارودی. 7
 0939هللا البـارودی المصـری در سـال    امحمود سامی باشا بن حسن حسنی بـن عبـد  

ايتـای بـارود   بـه  اصلش از جـرکس و  . دنيا گشوده ( در قاهره چشم ب.ق 0699) يالدیم
سـالگی   در هفـت  نيز همچون نسيم شمال در دوران کودکی، يعنی بارودی .سوب استمن
 .پدر محروم شدنعمت از 

ـ     دوازدهدر پس از آموختن دروس مقدماتی در خانه، » ه سـالگی از جراکسـه ب
در زمـان  يالدی مـ  0997سـال  ه سالگی ب شانزدهنظام رفت و از آنجا در ۀ مدرس
اختيار کرده بود کـه   رونظام را از آن  ۀمدرس یو .التحصيل شد ل فارغعباس اوّ



 19 /0331 زمستان، 01، شمارۀ 3سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  شپژوه

 

ولی چـون   ،عمل بپوشاندۀ را جام يشبتواند افکار و آرزوهای عالی و انسانی خو
دو  روح دليری و سلحشوری نقصان پـذيرفت و آن  ،در زمان عباس اول و سعيد
لذا بارودی اضـطراراً از   ،بيداری ملت بسيار کوشيدند های يهدر متزلزل ساختن پا

 (.0379: 0)حريرچی،  «خود دست کشيد ۀرزمبا

داده در  ولی سپس بـه علـت حـواد  رد    ،شعر او در آغاز، رنگ دينی و مذهبی داشت
و حماسی بر شعرش غلبه يافـت. وی نخسـتين شـاعری     یرويکرد سياسی، اجتماع ،مصر

م.: 0310 ضـيف، ر.ک؛ بود که ابواب شعر اجتماعی وطنی را در مقابـل شـاعران گشـود )   
به وی نزديک شد  یدست گرفت، بارود زمانی که توفيق پاشا زمامداری مصر را به .(091

ين الـدّ  ی که در مکتب سـيد جمـال  دپاشا وزارت اوقاف را به وی واگذار کرد. بارو و توفيق
گرانه بود و تا آنجا که در تـوان   اصالح ای يهپرست با روح شاگردی کرده بود، فردی ميهن

 ،الدسـوقی ر.ک؛ ارتخانه از خود تـالش و جـديت نشـان داد )   برای اصالح اين وز ،داشت
ـ  قومی و ملـی  های يشپاشا گرا وزير رياض نخست یوقت .(67م.: 0393 بـارودی و   ۀگرايان

پاشا عليه او دسيسه کـرد و او مجبـور شـد از     پرستان ديد نزد توفيق ارتباط وی را با ميهن
از سياسـت و دغدغـه روی آورد    ديوان اوقاف وزارت جنگ استعفا دهد و بـه زنـدگی دور  

 (.96م.: 0310 ضيف،ر.ک؛ )

 . اجتماعيات در شعر نسيم شمال و سامی البارودی9
که پيشتر اشاره شد، هم نسيم شمال و هم بارودی در هيأت مصلحی اجتمـاعی   چنان

هـای   ینابسـامان ظاهر شدند و هر يک با استفاده از ابزار شعر در پی آن برآمدند تا با نقـد  
و  هـا  دغدغـه ی از ا پارهع خود به اصالح امور جامعه بپردازند. در اين بخش، به طرح اجتما

 دردهای مشترک اجتماعی اين دو شاعر خواهيم پرداخت.

 جهل مبارزه با و اندوزی علم . ترغيب مردم به0ـ9
زيسـت، از نعمـت سـواد و     بسياری از جمعيت ايران، در عصری که نسيم شـمال مـی  

الـدّين حقـوق مـدنی و سياسـی فـردی را       سـيد اشـرف  » از آنجا که دانش محروم بودند.
او پايين بودن فرهنـگ عمـومی جامعـه را بـالی ملـت       نهاد، یو آن را ارج م شناخت یم
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 «خيزد یسوادی برم خرافه و بی ،و برای باال بردن فرهنگ مردم، به مبارزه با جهل داند یم
جوانان را به يادگيری  ويژه به ،مردمد، در اشعار خونسيم شمال . (33: 0333منش،  )فاضلی

 :گويد یم «ورق برگرد»بندی با عنوان  عدر ترجي کند. یعلوم و فنون دعوت م
 خبـری  اوضـاع جهـان بـی    ای پسر گر تـو زِ »

 

 

 روز و شب درس بخوان تـا کـه نبينـی خطـری     
 

 از بـــرای فقـــرا علـــم نـــدارد ضـــرری    
 

 

 بعــد از ايــن دورۀ علــم اســت نــه چيــز دگــری 
 

ــ ــردد  ردِمـ ــرور گـ ــد و هنـ ــاعلم خردمنـ  بـ
 

 

 «قريــب اســت کــه ايــن دوره ورق برگــردد عــن 
 (.63و  770: 0349، گيالنی چی )اداره            

مـدارس  جايگاه  آموزی و اهميت به علمنيز  «ها مدرسه»بند ديگری با عنوان  در ترجيع
 :کند یتأکيد م
 سرشت مدرسه هر کودک پاکيزه رود یم»
 

 سه زيبا غلبه کرده به زشتاز همين مدر 
 

 کودکی با خط خوش بهر من اين شعر نوشت
 هـا  بـه از ايـن مدرسـه    بـه  ،شهر آباد شده

 
 «هـا  به از ايـن مدرسـه   به ،خلق آزاد شده 

 .(773: همان)                               
 که:بود آزادانديشی و روشنفکری او تا به جايی 

برای پسران هـم بـه سـختی، آن هـم از      یدر زمانی که درس خواندن حتّ»
مطرح نبود و اغلب  و باسواد شدن دخترها ابداً شد یر مها ميسّ خانه طريق مکتب

دختـری کـه    گفتنـد  یو م دانستند یافراد متعصب باسواد شدن دخترها را ننگ م
ممکن است پنهانی مکاتبات عاشقانه به راه بيندازد و رسوايی به بـار   ،باسواد شد
که دختران را به تحصيل دانش  خوريم یدر ديوانش مکرر به اشعاری برمبياورد، 

 .(49: 0397بابايی،  )علی «است ترغيب کرده
 ای دختر من  درس بخوان فصل بهار است»

 م پی تحصـيل و طلـب بـاش    يدر مدرسه دا
 

 بيکــار بــه خانــه منشــين موقــع کــار اســت 
ــاش    ــوانين ادب ب ــه ق ــب ب ــه مواظ  در خان
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 منتظر رحمت رب باش از علم و ادب 
 اربـــاب ادب را دل عشـــاق شـــکار اســـت

 
 «ای دختر من درس بخوان، فصل بهـار اسـت    

 (.604: 0349، گيالنی چی )اداره                

، با تأسی از سخن پيامبر، آموختن علم را بر هـر  «شاگردان بخوانند»شعر همچنين، در 
کودکان و نيـز رهـايی و گشـايش از    داند و عامل رشد و پيشرفت  یمزن و مردی واجب 

 داند: یمهای عالم را علم  فروبستگی
 در جهان واجب به ما علم است علـم »

ــود   ــب نم ــا واج ــه م ــر ب ــه پيغمب  آنچ
ــودکی  ــان کــ ــان را در زمــ  کودکــ
ـــرد    ــد چ ــا افکن ــار م ــره درک ــر گ  گ

 

 مــرد و زن را رهنمــا علــم اســت علــم 
ــر  ــکارا و ب ــم  مالآش ــت عل ــم اس   عل

ــم اســت  ــم باعــث نشــو و نمــا عل  عل
 «گشـا علـم اسـت علـم     بهر ما مشکل

 .(634)همان:                              
همين  و آورد یبه درد م نيزاجتماعی بارودی را  ـ ناآگاهی افراد جامعه از مسائل فردی

. بارودی در توصـيف  داد یبه سرودن اشعاری با رويکرد انتقاد اجتماعی سوق م او راعامل 
و  است و دشمن عالمان دانسته علم و دانشآنان را فاقد ـ ،  سيالن ـ مردمان تبعيدگاه خود

 است: ها ترجيح داده حضور در ميان آن ها را بر آن تنهايی و فاصله گرفتن از
 نَطَقُـــوا نْالَ إِمَقَـــسِـــنُونَ الْيُحْ الَ»
ــمْأَ ــحْوَ رَی بِهِــ ــرُذَةً إِشَــ  واا حَضَــ
 

ــجَ  ــونَ إِيَفْ الً وَ الَهْــ ــأَ نْقَهُــ  واذِنُــ
ــ وَ ــبَ أُطِيْـ ــوا ذَس  إِنْـ ــمُ ظَعَنُـ  «ا هُـ

 (.199م.: 0399 ،البارودی)              
و علـم را مقدمـۀ    اسـت  وطنان خود را به تحصـيل دانـش ترغيـب نمـوده     همبارودی 

و در مقابل، جهل و نادانی را علـت کوچـک شـدن و     داند یرسيدن به سيادت و بزرگی م
ثروتمنـد   های : چه بسا انسانگويد یعلم و دانش مو در اهميت آورد. ا یحقارت به شمار م

دسـت وعـالم    تهـی  هـای  امـا انسـان   بگيرنـد، قرار  مورد تحقير آنان  جهل سببجاهل به 
 هستند:همواره مورد احترام مردم 

ــدُ غَائِــبٌ» ــالُ وَالْمَجْ ــتَجِمُّ الْمَ ــد يَسْ  فَقَ
 

 «وَ قَدْ الَ يَکُونُ الْمَـالُ وَالْمَجْـدُ حَاضِـرُ    
 .(670)همان:                              
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آن تنـاور شـوند و قـد     یها که اگر شاخه کند یمبه درختانی تشبيه مدارس را بارودی 
 یهـا  و عقل و حکمت شـاخه  دهند یآموزان( ثمر م تازه و شاداب )دانش های يوهم ،بکشند
حرام بـه  آمـوزان ماننـد کبوترهـای مسـجدال     دانـش  وضـعيتی، و در چنين  نوازند یآن را م
 :شوند یآموزی مشغول م دانش
ـ » ـ  ی فَاستَيقِظُوا يا بَنِ  بُوااألَطـانِ، وَانتَصِ
 وابُتَسِــ وَ انْ الِاءَ المَــتَظُنُّــوا نَمَــ  وَ الَ

 تَقَـــر لِ مُحْجَهْـــة  بِالْروَفَـــرُبَّ ذِی ثَـــ
 بَسَقَتْ نْسُ إِغَرْالْ یَارِسَ فَهِمَدَشِيدُوا الْ
ــرَ  مَغْ ــوم  تَ ــی عُلُ ــبْأَی الْنَ ــةًءَ عَانَ  اکِفَ
 

ــلِلْ  ــعِلْ ــدَمِ فَهُ ــدْارُ الْوَ مَ ــعَ ــلِ فِ  مَمِأُی الْ
ــالْ ــمُ أفْعِلْفَ ــلُ مَ ــهِ ذُا يَحْضَ ــمِوِي  و نَسَ

ــ ــالْ ة وَ رُبَّ ذِی خَلَّــ ــمِ مُحْلْعِبِــ  رَمِتَــ
 عَمِالـــنِّ نََغَضّـــا ًمِـــ تْمَـــرَنَانُـــهُ أَثْأَفْ
ـ  وسِ بِهِی الدُّرُلَعَ ـ يْالطَّکَ  «حَـرَمِ ی الْرِ فِ

 .(909ـ907همان: )                      
دهـد کـه مبـادا     یمـ ها هشـدار   بارودی با نکوهش سطح پايين سواد در جامعه، به آن

بدون آگاهی، علم و عقالنيت، تسليم غيبيات شوند، مگر آنکه حجت و اسـتداللی ببيننـد   
 کنندۀ پيچيدگی امر باشند: که روشن
 تَـرَی  أَنْبْلَ وَإِيَّاکَ وَالتَّسْلِيمَ بِالْغَيْبِ قَ»
 

 «حُجَّــةً تَجْلُــو بِهَــا غَــامِ َ الْــأَمرِ     
 (.613)همان:                              

 گرايی . باستان6ـ9
مـردم را   ،درخشان و تاري  کهن کشور خود يشينۀبارودی و نسيم شمال با يادآوری پ

تـاري  و  »ه روشـن اسـت کـ    انـد.  نمـوده ترغيب  و پيشرفت خود های يیبه شکوفايی توانا
 ی ازا پـاره  شـود.  یمـ تی آن محسوب عناصر ناسيوناليس ينتر از مهم هر کشوری فرهنگ

مـردم از   یسـعی در آگـاه   ،یملّ یها شاعران با برشمردن نام شاهان، پهلوانان و اسطوره
ولی ايران باسـتان   ،دارد  یاسالمی قو های يشهدارند. نسيم شمال با اينکه اند خود هويت

و برای آزادی ايران در آرزوی شاهان و جنگاورانی ماننـد دوران   بيند یا آن نمرا در تضاد ب
، چنين با حسرت «کس وطن بی»شعر . او در (39: 0337، و ديگران )خاتمی« باستان است

 زند: از گذشتۀ نوستالوژيک خود حرف می
 ؟ کشمير و بل ، کابل و هندوستان چـه شـد    ؟ فريـدون تـاج کيـان چـه شـد      ۀای دخم»
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 ؟ دريای نـور، تخـت جواهرنشـان چـه شـد     
ــيران  ــه ش ــوی پلنگين ــو  جنگج ــوش ک  ؟ پ
 

 و؟ آن قدرت شجاعت و جوش و خروش کـ 
 «؟ داريوش کـو ؟ جمشـيد و کيقبــاد چه شد

 (.663: 0349، گيالنی چی )اداره                

 را ذيـل  گرايـی  مقولـۀ باسـتان  و منتقـدان عصـر مشـروطه، بـه طـور کلـی        شاعران
 :اند دادهمطمح نظر قرار  گرايی و مليتدوستی  وطن

و  رود یکـار مـ   گرايی اغلب به عنوان يک اصطالح ادبـی بـه   باستان چهاگر»
حـاکی از رويکـردی ديگـر در     ،ناظر بر مباحث زبانی است، اما در شعر مشروطه

به معنـای گـرايش بـه ايـران پـيش از       گرايش به ايران باستان است که عمدتاً
ست. در رويکـرد جديـد شـاعران عصـر مشـروطه بـه ايـران        ا کار رفته اسالم به

زبـانی و بالغـی    یهـا  فکری و فرهنگی اين گرايش بر جنبه یها باستان، جنبه
 .(1: 0393)ياری،  «است غالب بوده

نسيم شمال در اين است که با وجود آگاهی به مقتضيات عصری که در آن  هنرمندی
گيـرد؛ بـه تعبيـر     یمـ کـار   ستای اهداف خود بههای تاريخی را در را يتواقعبرد،  یمبه سر 
اشرف، شاعر زمان خويش است و حرف او تعلق به عصر و زمـان خـود را دارد. او   »ديگر، 
برد و اين موجب زيبايی  یمکار  ی در اشعار خود بها ماهرانههای تاريخی را به طرز  يتواقع
 (.079: 0394)نشايی مقدم، « شود یمکارش 

: شما تنها امکانـاتی نظيـر نظـامی،    گويد یم «خطاب به فرنگيان»نسيم شمال در شعر 
 :يدا رد را نداشتهگودرز و حسين کُ ،صنعتی و... داريد، اما هيچ گاه پهلوانانی نظير رستم

 رد با جنگ و نبردآن شنيدستم حسين کُ»
 

 هندوستان را فتح کـرد  ،شد روان از اصفهان 
 

 در فرنگستان کجا دارد چنين شيران مرد
 رستم و گودرز يل با آن شجاعت مال ماست

 
 «ناز و نعمت مال ماست ،مور و غلمان ،باغ و رضوان 

 (.611: 0349، گيالنی چی )اداره                 
برگـزاری   يرينـۀ ت دسـنّ  «قبای تازه به مناسبت عيد نـوروز »الدّين در شعر  سيد اشرف
و  اسـت د جـم و ايـران باسـتان    که يادگاری از جمشـي شود  را يادآور میجشن عيد نوروز 

 :گويد یم
ــت   » ــد اس ــل عي ــد فص ــدی بدهي ــت      عي ــعيد اس ــا س ــرای م ــد ب ــن عي  اي
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ــد     ــاط را چي ــن بس ــم اي ــيد ج  جمش
ــد   ــين بياريـ ــت سـ ــيرينی و هفـ  شـ

 

 از جــم بــه عجــم مهــين نويــد اســت
ــت  ــد اسـ ــرا اميـ ــان مـ  «ای هموطنـ

 .(39 همان:)                               
کـه   گويـد  یمويژه اهرام مصر سخن  مانده از مصر قديم، به جا بارودی نيز از مفاخر به
 اند برافراختهمردم اين سرزمين، همچنان شکوهمندانه قامت  به عنوان هويت و شناسنامۀ
. او سازندگان چنين بناهايی را اند کردهسالمت و سرافرازانه عبور  و از باد و گزند روزگار به
کند که اگـر ملتـی اصـالت تـاريخی و تـاريخی       یم داند و تأکيد یممايۀ مباهات و افتخار 
ترديد تاري  و گذشت روزگاران، آن ملت و مـردم را بـه فراموشـی     اصيل نداشته باشد، بی

 خواهد سپرد:
ــلِ الْ» ــزَةَ الْسَ ــنْ فَيْجِي ــاءَ عَ ــی مِ ح ــهَرَمَ  رِصْ

 

 

 یرِتَــدْ تَکُــنْ ا لَــمْبَ مَــرِی غَيْــلَعَلَّــکَ تَــدْ  
 

ــ ــانِ رَاءَبِنَـــ ــدَّهرِ عَنْدَّا صَـــ ــولَةَ الـــ  اهُمَـــ
 

 

ــنْ  ــ وَمِــ ــوْيَغْ ب  أَنْعَجَــ ــا صَــ ــدَّهْلِبَــ  رِلَةَ الــ
 

 هَدَاأَقَامَـــا عَلَـــی رَغـــمِ الخُطُـــوبِ لِيَشْـــ    
 

 

ــلِبَ  ــيْانِيهِمَــــ ــا بَــــ ــالْنَ البَرِيَّــــ  رِفَخْةِ بِــــ
 

ــمْ ــ فَکَـ ــم  فِـ ــر ی الـــدَّهْأُمَـ ــادَت، وَأَعصُـ  رِ بَـ
 

 

 رِکْــــفِالْ نِ وَيْعَــــجُوبَــــةُ الْا أُعْوَ هُمَــــ خَلَــــتْ 
 

ــولِ عَلَيْ  ــارِ العُقُــــ ــوحُ لِآثــــ ــاتَلُــــ  هِمَــــ
 

 

 «رِحَشْـــلَـــی إلَـــی الْ فَـــکُّ تُتْتَنْ الَ اطِيرُأَسَـــ 
 (.666ـ660م.: 0339البارودی، )                     

از جمله اغراض قديمی که بارودی لبـاس جديـدی بـر آن پوشـاند و     » از سوی ديگر،
اهر شد، شعر سياسی وطنی بود که از او رهبـری محبـوب   وضوح در آن ظ شخصيت او به

ايـن  »کـه   چنـان  (.34: 0336)کاوری و ديگران،  «ساخت و بدان سبب زندانی و تبعيد شد
روز بـه يـاد وطـن     عشق و اشتياق طوالنی آرامش را از وی ربود و در تمام اوقـات شـبانه  

ر وطـنش را در مقابـل آفـات و    اگ ،از اين رو شود. یاز ياد آن غافل نم گاه و هيچ باشد یم
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 )نظـری،  «بـاکی نـدارد   ،حتی اگر خودش دچار غم و اندوه و بيماری شود ،بال سالم ببيند
0394 :90:) 
ـ  اوَ» ـ  ولَطُ ـ لَإِی وقِشَ ـ  کَيْ  نُطَــوَ ايَ
 الصُّـ لَبَقْأَ نْإِ يثُدِحَالْی وَنَمُالْ تَنْأَ
ــلَ ــأُ تُسْ ــ ی وَالِبَ ــ دْقَ ــعَ تَمْلِسَ  یلَ
 

ــتْرَعَ نْإِوَ  ــحُی بِنِـ ــمِالْ کَبِّـ   نُحَـ
 نُسَــوَالْ قَنَّــرَ نْإِی مِّــهَ وَ ــــصُبْحُ
ــدَّ ــذَإِ رِهْال ــأَا ا مَ ــی الْنِابَصَ  «نُزَحَ

 (.193م.: 0339)البارودی،           
خـورد کـه    یمـ به چشم  جای اشعار بارودی پرستی در جای حس ناسيوناليستی و وطن

شـود، ايـن حـس در     یمـ آنگـاه کـه تبعيـد    اين حس از بدو زندگی همراه بارودی بود و »
يدۀ قصـ تـوان آشـکارا در    یمشدت اشتياق بارودی به وطن را  شود. یموجودش دوچندان 

 «تبعيـد او، مشـاهده کـرد    دورۀدر بـدو ورود بـه مصـر، پـس از اتمـام      « بازگشت سرودۀ»
 (.69ـ67: 0339پور، و ديگران،  غنی)

 مطلع اين قصيده چنين است:
ــلُ رَأَیَ» ــرُ؟   أَبَابِ ــذِهِ مِصْ ــيْنِ أَمْ هَ  الْعَ
 

ــإِنِّی أَرَی   ــحْرُفِفَ ــیَ السِّ ــا عُيُونــاً هِ  «يهَ
 (.641م.: 0339)البارودی،               

برد، هيچ گاه وطن خود را فراموش نکرد و به  یمبارودی همچنان که در تبعيد به سر 
 کند: یمبازتاب پيدا های آن همواره در اشعارش  يبايیزياد مصر و  ورزيد و یمآن عشق 
ــاکِنِيهِ  » ــدَاً وَ سَـــ ــتَاقُ نَجْـــ  أَشْـــ

ــی   ــبِّ لَيلَـــ ــؤَادِی بِحُـــ  ذَابَ فُـــ
ــب   ــرِ قَلْــ ــی بِغَيْــ ــفَ أَمْسِــ  فَکَيْــ
ــاً  ــالِ يَوْمــ ــلِ الوِصَــ ــلْ لِنَيْــ  فَهَــ
 وَهَــــلْ أَرَانِــــی رَفِيــــقَ حَــــاد    
 عَسَــــی إِلَهِــــی يَفُــــکُّ أَسْــــرِی

 

 وَأَيْــــنَ مِنِّــــی الْغَــــدَاةَ نَجْــــدُ    
 ادِ بَـــــرَاهُ وَجْـــــدُ يَـــــا لِفُـــــؤَ 

ــدُو   ــفَ أَغْـ ــی وَ کَيْـ ــورَ عَيْنِـ ــا نُـ  يَـ
ــدُ   ــدُودِ عَهْــ ــدِ الصُّــ ــدَ مَدِيــ  بَعْــ

ــرِ   ــدْحِ خَيْــ ــالْبِمَــ ــدُو امِأَنَــ  يَحْــ
ــوَدُّ  ــا يَـــ ــولٌ لِمَـــ ــوَ فَعُـــ  «فَهْـــ

 (.013ـ019)همان:                       

. از سَرِ شوق از رود نيل و.. يش،مادرهمچنين، در جای ديگر چنين از مصر ـ سرزمين  
 گويد: یمو اشتياق سخن 

ــنْ» ــی الــدِّيارِ وَلَکِ ــوقِی إِلَ ــالَ شَ  أَيْنَ مِنْ مِصْـرَ مَـنْ أَقَـامَ بِکَنْـدِی      طَ
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 حَبَّذَا النِّيـلُ حِـيْنَ يَجْـرِی فَيُبْـدِی    
 

ــدِ   ــزَازَ الْفِرِنْ ــيْفِ وَ اهْتِ ــقَ السَّ  «رَونَ
 (.013)همان:                         

 در شعر نسيم شمال و سامی البارودیبيگانگان ليه . ستيز ع3ـ9
« فيل»ها با تعبير  با اهداف استعماری کشورهای متجاوز آشنا بود و از آننسيم شمال، 

سـادگی و   همـۀ الدّين با  سيد اشرف»نويسد:  یمکرد. شفيعی کدکنی در اين زمينه  یياد م
روطيت کـه جمعـی هـوادار    های سياسی رجال ايران عصر مش يشگراخود از   يعیطبنگاه 

فيـل   کلمـۀ ی نيـز متکـی بـه انگلسـتان، از     ا عـده آلمان بودند و گروهی طرفدار روس و 
(Philـ به معنی دوستدارـ استفاده کرده) (.93ـ99: 0331)شفيعی کدکنی، « است 

 فيــل بــدبخت در ايــام قــديم»
 فربه و چاق و تنومند و جسـيم 

 

ــيم    ــد مق ــت هن ــود در مملک  ب
 زر و سـيم  حال امـروزه بـرای  

 

 ســه فيــل خــاک ايــران شــده ويــران زِ 
 «فيـــل فيـــل، انگلوفيـــل، آلمـــان روس
 .(633: 0349، گيالنی چی )اداره           

 

نسيم شمال همچنان در اشعارش نارضايتی خـود را مبنـی بـر حضـور بيگانگـان اعـالم       
 :کند یمو عالوه بر ابراز عالقۀ خود به ايران، هدف بيگانگان را نيز فاش دارد  یم

 ای دريغا ريخت دشـمن زهـر قاتـل در ايـاغ    »
 

 

 گشـت خـاموش از همـه ايـران چـراغ       ای دريغا 
 

 گل با بلبلی در صحن بـاغ  گفت یاين سخن م
 

 

 سوخت از عشق وطـن ايـن اشـرف مسـکين مـا      
 

 «هم مملکت هم دين ما رود یم ای دريغا
 .(310: همان)

ظلـم و سـتم   ، پـرده از  «صـبر کـن   ،نمصبر کن آرام جـا »الدّين در مسمط  سيد اشرف
کند که مردم بايد به هوش  یمدارد. با زبان طنز و استهزاء تأکيد  یمبربر مردم  ها يسیانگل

يش بـه حقيقـت نخواهـد    هـا  وعدهباشند تا انگليس هرگز به عهد خود وفا نخواهد کرد و 
 پيوست:
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 جفـا  گـردد  یبعد از اين منسود م»
ــ  ــد سَ ــيس آي ــا  رِانگل ــد و وف  عه

 

 روس با آلمان کنـد صـلح و صـفا    
 تو بکش بر چشم خود سـرمۀ خفـا  

 

 «صبر کن ،صبر کن آرام جانم
 (.013ـ016 :همان)

 ،خيرات ،از ثمرات ،گستراندند وطنِ بارودیخويش را بر  يۀسا ها يسیکه انگل هنگامی
که صـاحبان اصـلی آن    در حالی کردند، یمنابع و ذخاير اين کشور استفاده م ،محصوالت

وجـود غـارتگران بيگانـه را ننـگ و     بـارودی   بردند، یم بودند و در فقر و رنج به سر ممرد
لـک و  آنـان را بـر ايـن مُ    و دعـوی حـقِّ   آورد یای برای جامعۀ بشری به حسـاب مـ   بليه

 :دانست می مصيبتی بزرگتر، سرزمين
ـ  وَ»  ةٌمَــينِا غَلَّــإِ رِهْالـدَّ  رَمْــعُ رُصْــا مِمَ
ــ ــ لُاوِدَتُ ــمُا الْهَ ــ اکُلَّ ــ نْمِ ــأُ لِّکُ  ة مَّ
ــفَ ــلُهْأَا مَ ــإا هَ ــدٌبِا عَلَّ ــلِ ي ــ نْمَ  اطَسَ

ــةُ   ــةِ خِزْيَ ــلْکِ الْبَرِيَّ ــی سِ ــدَادُکَ فِ  عِ
ـ ا عَنيَالـدُّ  تِانَهَ دْقَلَ ـ لَ ـ عِ اسِی النَّ  امَدَنْ

 يرُادِقَــــمَالْ کَتْــــلَوْأُ کُتَــــ نْإِفَــــ
ــ وَ ــعَ انَتَّشَـ ــحَمَالْبِ دٌبْـ ــ ةِجَـّ  قٌاطِنَـ
 

ــلِ  ــ نْمَ ــنَغْمَ لَّحَ ــنَ ا وَاهَ ــقَمُ بٌهْ  مُسَّ
ــوَ ــبِ الَنَ ــا حَهَ ــفَ اًظّ ــعْأَ وَ يحٌصِ  مُجَ

ـا لِمَــن شَــاءَ مَغْــنَمُ      وَالَ رَيْعُهَــا إلَـّ
ـ عْأَ ی وَهَدْأَ کِلْمُالْ قَّحَ اکَوَعْدَ وَ  مُظَ
ـ هَبِ کَوْأَرَ ـ ی مُا فِ ـ يُ کِلْ ـ حْتَ فَوسُ  مُکُ
ـ  دٌبْعَ لُبْقَ نْا مِهَازَد حَقَا فَهَمِکْحُ  مُنَزَمُ
ــ وَ ــاقَا نَذَإِ رٌّحُـ ــالْ هُتَشْـ ــ لَوْقَـ  «تَمُأغْـ
 (.100ـ101م.: 0339البارودی، )       

گويد که اگر انسان ظلم را از خـود دفـع نکنـد، عـزت و شـرفش از بـين        یمبارودی 
کنـد. از نظـر او،    یمـ که اگر مقابل سيل به جايی پناه نبرد، سيل او را نـابود   چنان رود؛ یم

خـود در محافـل و مجـالس مـردم       یستمگره ظالم با وجود ين درد اين است کتر سخت
 مورد احترام قرار بگيرد:

ــورِ إنْ » ــدَ الْجَ ــدْفَع يَ ــمْ يَ ــرْءُ لَ  إِذَا الْمَ
ــتْ  ــوتِ کَانَـ ــوفَ الْمَـ ــنْ ذَلَّ خَـ  وَمَـ
ــاً   ــيْنِ ظَالِمـ ــةُ الْعَـ ــلَُ دَاء  رُؤيَـ  وَأَقْتَـ
 عَلَامُ يَعِيشُ الْمَـرءُ فِـی الـدَّهْرِ خَـامِالً    

ــرَی  ــهُ  يَ ــذُّ وَقْعَ ــاهُ فَيَلْتَ ــيْمَ يَغْشَ  الضِّ

 عَلَيهِ فَالَ يَأسَفُ إِذَا ضَاعَ مَجْدُهُ سَطَتْ 
 أَضَــرَّ عَلَيــهِ مِــنْ حِمَــام  يَــؤُدُّهُ حَيَاتُــهُ

 يُسِــیءُ وَيُتْلَــی فِــی الْمَحَافِــلِ حَمْــدُهُ
 هُ؟أَيَفْـــرَحُ فِـــی الـــدُّنْيَا بِيَـــوْم  يَعُـــدُّ
ــدُهُ   ــکِّ جِلْ ــذُّ بِالْحَ ــرَب  يَلْتَ ــذِی جَ  کَ



 فرزاد بالو و سيّده فاطمه امينی /ين گيالنی و محمود سامی البارودیالدّ در شعر سيد اشرفاجتماعيات  بررسی تطبيقی /47

 

ــتَ   ــيْلَ ثُمَـّ ــی السَـّ ــرْءُ الَقَـ  إِذَا الْمَـ
 عَفَاءُ عَلَی الـدُّنيا إِذَا الْمَـرءُ لَـمْ يَعِـش    
ــة   ــی بِمَذِلَّ ــی الْفَتَ ــارِ أَنْ يَرْضَ ــنَ الْعَ  مِ
ــولَة  ــتَکِينُ لِصَـ ــرُؤُ الَ أَسْـ ــی امْـ  وَإِنِـّ
ــيْمِ نَفْــسٌ ــلَ الضَّ ــةٌ أَبَــتْ لــیَ حَمْ  أَبِيَّ
 أَرُومَتُـهُ  نَمَانِی إِلَی الْعَليَاءِ فَـرْعٌ تَأَثَّلَـتْ  

 

 إلَـی وَزَر  يَحْمِيـهِ أَرَدَاهُ مَـدُّهُ    لَمْ يَعُـج 
ــدُّهُ    ــةَ شَ ــی الْحَقِيقَ ــالً يَحْمِ ــا بَطَ  بِهَ
يْفِ مَـا يَکْفِـی لِـأَمْر  يُعِـدُّهُ       وَ فِی السَـّ
ــدُّهُ  ــعَایَ قِ ــاقِی دُونَ مَسْ ــدَّ سَ  وَإِنْ شَ

ــ ــيمَ الْ ــبٌ إِذَا سِ ــدُهُوَقَلْ ــبَّ وَقْ  أَذَی شَ
ــعْدُهُ  ــرَّ سَــ ــدِ وَافتَــ ــی الْمَجْــ  «فِــ

 (.064ـ061م.: 0339البارودی، )      

 و شورا خواهی، قانون عدالت .7ـ9
خواهی از جملـه مفـاهيمی اسـت کـه شـاعران و نويسـندگان عصـر         عدالت و عدالت

ـ ها مجاهدتمشروطه در راه وصول آن  ان مشـحون  ی فراوان از خود نشان دادند و آثار آن
خواه، هـر   اهللا و روحانيون مشروطه که شي  فضل خواهی است؛ چنان ی عدالتها دغدغهاز 

 (.336ـ330: 0397يک با تلقی خاص خود بر آن تأکيد داشتند )ر.ک؛ آجودانی، 
مختلف شـد.   یها نظام مشروطيت باعث ايجاد قانون اساسی و تبعيت از آن در عرصه

« حقـوق بشـر  »، «ملت»مانند  ؛شدنيز اصطالحات به ادبيات اين اتفاقات باعث ورود برخی 
 پذيرفت: يرتأث ها خواهانی بود که از اين جريان الدّين هم از جمله آزادی سيد اشرف. و... 
 شــهر مــا مجلــس شـــورا دارد   »

ــا دارد   ــه دنيــ ــالع از همــ  اطــ
 

ــروا دارد    ــه پـ ــق چـ ــع نطـ  موقـ
ــی دارد   ــۀ اعلــ ــان رتبــ  پارلمــ

 

 « ا داردـاشـازه تمـس تـمجل
 .(930: 0349، گيالنی چی )اداره

و آن را باعـث تثبيـت عـدالت و تشـکيل      کند ینسيم شمال بر نظام مشروطه تأکيد م
 :داند یقانون م
 ر از ميوه و اشعارمشروطه درختی است پُ»

 و نـاظر هـر کـار   ا قانون اساسی اسـت در 
 

 عدليـــه و انصـــاف و مســـاوات ورا بـــار 
 «تفرقی به ميان غنی و شاه و گـدا نيسـ  

 (.660)همان:                                       
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 کنـد  یمجلس شورا که از نتايج مشروطيت بود، به نيکی ياد م يسنسيم شمال از تأس
رافـع   نيـز  و معتقد است که مجلس و وکالی آن ضامن امنيت مملکت و برقراری عدل و

 ظلم هستند:
 مجلـس مبـارک   ،ای اهل ايـران »

 تدر کار ملت، ضـامن وکيـل اسـ   
 هفتم وزير است، ثامن وکيل است

 مجلــس مبــارک، در شــهر تهــران 
 مـن وکيـل اسـت   ، ااين مملکت با

 بر کرسی عدل، ساکن وکيل است
 «مجلس مبارک ،هان ای وکيالن

 .(34: 0397بابايی،  )علی
خشنودی خود را در بـاب تشـکيل مجلـس    « راجع به جنگ آستاره»همچنين، در شعر 
 کند: یمعادل چنين بيان 

 درويش بخوان منقبت از همّت موال»
 شد قسمت ما مشورت از همّت مـوال 

 

 مشروطه شده مملکت از همّت مـوال  
 گرديد جوان سلطنت از همّـت مـوال  

 

 «ايّام ستم رفت، ظالم به عدم رفت...
 .(373: 0349، گيالنی چی )اداره

 بارودی نيز عقيده دارد که:
و قـوام زنـدگی    رسـد  یست که نفعش به همـۀ مـردم مـ   اعدل چون آبی »
ها به آب واضح و روشن اسـت و حـاکم    ن است و شدت نياز انسانآ ها بر انسان

عادل چون دريايی عظيم است که جويبارها و رودها بايـد بـه او بپيوندنـد و بـه     
آرامـش و   ،و امنيت ريزد یاست که ترس و خوف فروم اين نعمت فراگير يلۀوس

و آمـال و آرزوهـا    رود یار از بـين مـ  ظلم خفی و آشـک شود،  یصلح حکمفرما م
« يابـد  یتحقـق مـ   ،آنچه کـه اميـد بـه خيـر دارد     و هر کس از شود یبرآورده م
 .(49: 0394، )کشاورزی

 گويد: وی می
ـ الْفَ»  هِدلِــعَ ةُمَــالَا عَنيَی الــدُّبُ فِــخِصْ
ــأَ ــی نَرَجْ ــ يمَسِ ــبَ نِمْأالْ ــرُ دَعْ  هِودِکُ
ــأَ وَ ــادَ مِعَ ــإ رَصْ ــی جَلَ ــ الِمَ  اهَابِبَشَ

 وبِکُسْــمَودِه ِالْجُــ هُِلِفَضْــ ثُيْــغَالْوَ 
ــأَوَ ــفَ ــاءَ الْاضَ مَ ــبَ لِدْعَ ــ دِعْ  وبِنُضُ
ــ ــبَ نْمِ ــ دِعْ ــبِا لَمَ ــ تْسَ ــمَ ارَخِمَ  يبِشِ
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ــتْفَتَنَ ــ عَّمَ ــه ِفِــ فِيْ نْمِ ــبْی غِضِ  ة طَ
ــحْرَ هللاُا ادَرَأَا ذَإِ وَ ــة أُ ةَمَـــــ ــــ  مَـّ
 

ــتْ وَ ــ تَمَتَّعَـ ــدْعَ نْمِـ ــنَبِ هِلِـ  يبِصِـ
ــ ــبَعَ ــاءَ لَفَثَ الشِّ ــخَا بِهَ ــبِبِطَ رِيْ  «ي

 (.10م.: 0339البارودی، )               

ويـژه   ی بعدی، بهها در دورۀاگرچه شعر سياسی در دورۀ امويان رشد و شکوهی يافت، 
در دورۀ فترت از اوج و اعتبار افتاد. اما در عصر نهضت، ديگربار اين بارودی بود که شـعر  

يان نَفْس پُروقار و سرکش خـود در برابـر ظلـم و اجحـاف قـرار داد؛      ای برای ب يلهوس»را 
همان چيزی که او را به رهبری محبوب در ميان مردم مصر بدل کرد و بر همين موجـب  

ی ا نمونـه (. دو بيـت زيـر   09: 0391)شکيب و غيبی، « به بند و زندان و تبعيد گرفتار آمد
 خواهی او: ستيزی و عدالت يۀ ظلمروحاست از 
 الَ عَيْبَ فِیَّ سِـوَی حُرِّيَـة  مَلَکَـتْ   »

ــا  ــرْتُ بِهَ ــائِی فَسِ ــةَ آبَ ــتُ خُطَّ  تَبِعْ
 

ــالِ   ــذُّلِّ بِالْمَ ــولِ ال ــنْ قَبُ ــی عَ  أَعِنَّتِ
 «عَلَــــی وَتِيــــرَةِ آدَاب  وَ آسَــــالِ

 (.774م.: 0339البارودی، )              

را  ارودی جلـوس او ، سامی البرسد یتوفيق پاشا به خديوی مصر م که محمد هنگامی
شـوری و   بـارة کـه او در  شـود  یمـ يی را يادآور ها و وعده گويد یقدرت تبريک م يکۀبه ار

 مجلس نمايندگان به مردم داده بود:
 الِــــوَ ةِأفَـــرَا بِاهَـــعَرْلُ يَعَـــدْالْفَ»

ــنَّ ــورَةَ، سَ ــرَمُ الْمَشُ ــیَ أَکْ ــة  وَهْ  خُطَّ
 بِهَـا  أَوْحَـی  الَّتـی  الـدِّينِ  عِصْـمَةُ  هِیَ

ــدَ مُلکُـــهُ  فَمَـــنِ اسْـــتَعَانَ بِهَـــا تَأَيَـّ
ــة   ــدِ أُمَـّ ــا لِقَائِـ ــا اجْتَمَعَـ ــرَانِ مَـ  أَمْـ
 جَمْــعٌ يَکُــونُ الْــأَمرُ فِيمَــا بَيْــنَهُمْ    

ــيْهَ ــيَحْ اتَهَ ــکُمُا الْيَ ــمَ ونَدُ ل  ة ورَشُ
ـ  ی تَجِدْورَشُّالی لَعَ فْکُاعْفَ ـ يِّی طَفِ  اهَ
ــت بِوَ  ــالْتَمَتَّعَـ ــمِ دلِعَـ ــعِرَ کَنْـ  ةٌيَـّ
 

ــالْـــد  وَ  ــمِيَحْ أسُبَ ــا بِيهَ ــأَةِ ولَصَ  دِيَصْ
ــرِی ــا يَجْـ ــلُّ عَلَيْهَـ ــدِ رَاع  کُـ  مُرْشِـ
 "مُحَمَّــدِ" النَّبِــی إلَــی الْعِبَــادِ رَبُّ

ــدِ   ــمْ يَرْشُ ــا لَ ــتَهَانَ بِأَمْرِهَ ــنِ اسْ  وَ مَ
 إالَّ جَنَــــی بِهَــــا ثِمَــــارَ السُّــــؤْدُدِ
ــدِ   ــدُوِّ بِمَرْصَـ ــدٌ لِلْعَـ ــورَی، وَجُنْـ  شُـ

ــزُّ رُو  ــيُعِ ــمَنُ الْکْ ــدِم يُعْا لَــدِ مَــجْ  ...مَ
ــ ــيِّبَ نْمِ ــ مِکْــحُاتِ الْنَ ــ امَ ــيُ مْلَ  ...دِوجَ
 «مُعتَــدِ اغ لِّ بَــکُــ ةَيسَــرِفَ انَــتْکَ

 (.060ـ061همان: )                     
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پيشه يافته کـه   را افرادی ستم ها آن، اش جامعهبارودی بعد از آزمودن حاکمان و مردم 
ين تـر  عـادل هايش، با انتقادی کوبنده،  يدهقصکنند. او در يکی از  ینمران را ادا حقوق ديگ

 کند: یمتر از گرگ نسبت به گوسفند توصيف  ها را ظالم آن
ــتُهُ  » ــه  بَشَاشَ ــنْ وَج ــکَ مِ ــالَ يَغُرَّنَّ  فَ

ــمَعُهُ     ــتُ أسْ ــا کُنْ ــاسُ عَمَّ ــرَ النَّ  تَغَيَّ
 ل وَ ظَــلَّ أَعْــدَلُ مَــنْ تَلْقَــاهُ مِــنْ رَجُــ
 مُنْ کُـلِّ أَشْـوَهَ فِـی عِرنِينِـهِ فَطْـسٌ     
ــوا  ــا طُبِعُ ــاجُونَ مَ ــقِ دَلَّ ــودُ الْخاَلَئِ  سُ
ــوقِ ــنُونَ التَّقَاضِــی فِــی الْحُقُ  الَ يُحْسِ
 صُفْرُ الوُجُـوهِ مِـنَ الْأحْقَـادِ تَحْسِـبُهُمْ    
ــل     ــا عَمَ ــول  وَلَ ــی قَ ــةَ فِ ــالَ ذَمَامَ  فَ

 

ــ  ــارُ کَامِنَـــةٌ فِـــی نَـــاخِرِ السَـّ  لَمِفَالنَـّ
 وَسَتَحْکَمَ الْغَدرُ فِی السَّادَاتِ وَالْحَشَـمِ 
 أَعْدَی عَلَی الْخَلْقِ مِنْ ذِئب  عَلَی غَنَمِ

 خَال  مِـنَ الْفَضْـلِ مَمْلُـوء  مِـنَ الـنَّهَمِ     
 عَلَــی الْمَحَــارِمِ هَــدَّاجُونَ فِــی الظُّلْــمِ

ــنِّقَمِ  وَالَ ــةَ ال ــا خِيفَ ــدِ إِلَّ ــونَ بِالْعَهْ  يُوفُ
ــمْ أَ ــقَمِوَهُ ــنَ السَّ ــی دِرْع  مِ ــحَّاءُ فِ  صِ

ــمِ...   ــا قَسَ ــد  وَلَ ــی عَهْ ــةَ فِ  «وَالَ أَمَانَ
 (.161ـ103)همان:                      

 بخشی و بيداری مردم . آگاهی9ـ9
بـه زمينـه و    د مردم را نسـبت نمختلفی سعی دار یها به شکل نسيم شمال و بارودی

بـا   استعمارزدگی در جهان جديد که اينک تعمار وکنند و اس یمی که در آن زندگی ا زمانه
گاهی دهند، آگاه سازند. نسيم شمال  یمجوالن  پوشش جديدی در کشورهای جهان سوم

بنـدی بـا    در ترجيـع وی . کنـد  یاشاره م مردمخبری  گونه به بی با زبان غيرمستقيم و مزاح
 :گويد یم« هيچی ،تو بميری»عنوان 

 ی هيچــیريــخبــر از کــار چــه داری تــو بم»
 

 

 هيچـی  ،تو بميـری  ،تازه اخبار چه داری 
 

ــه داری زِ   ــازه چ ــر ت ــگ  خب ــالطين فرن  س
 

 

 هنگامۀ جنـگ  تير چه خبر داده زِ باز رو 
 

ــنگ   ــامين قش ــه مض ــد ب ــو آي ــات چ  تلگراف
 

 

 «رمز اسرار چه داری تو بميـری هيچـی   
 .(669: 0349، گيالنی چی )اداره          
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دهـد کـه    یمبا وجود آنکه قلم را مخاطب قرار  ،ه قلمنسيم شمال در شعری خطاب ب
نسبت به اوضاع جامعۀ ايرانی در شهرهای مختلف سکوت پيشه کند و چيزی نگويد، امـا  

 :به اوضاع آشفتۀ ايرانی نظر دارد در عين حال، در بطن اين نگاه سلبی،
 ياد از آشوب و جنجـال فرنگسـتان مکـن   »

 

 مکـن   از عراق و اصفهان و آوه هم عنوان 
 

  دم مزن از رشت و دارالمرز گيالن ای قلم  از زنجان مکن و صحبت تبريز و از قزوين 
 

 «ی آزاد در ايران ويران ای قلم يستن
 .(071: همان)

کـه پـنج روز پـيش از     خوانـد؛ چنـان   یمـ الدّين ملت را به مبارزه و پايـداری فرا  اشرف
 کودتای محمدعلی شاه سرود:

 قــت غيــرت اســتای ملــت غيــور کنــون و»
 

 

 ای ملت نجيب کنـون روز همّـت اسـت    
 

 مذهب زِ دست رفت و وطن در مـذلّت اسـت  
 

 

 «شـود  ینمـ مسلم مطيـع ظـالم و کـافر     
 (.613)همان:                                

 

با قهرمانـان و   ،بار ملت و وطن با شگفتی و تأسف فراوان از وضعيت اسفنيز بارودی 
 را از ظالم و ستمگران ۀ خودچرا حق و حقوق پايمال شد» :گويد یم دالوران چنين سخن

و ادوات جنـگ و قتـال    آيـا شمشـير   ؟گيريـد  یبا عزم و ارادۀ پوالدين و سالح پرتوان نم
آهنين  یها شجاع و اراده یها کجاست دستان قدرتمند و قلب اند؟ شکسته و ناکارآمد شده

استرداد عـزت و   ،تجاوز، طغيان ،با ظلم و ستمکه ترس و ظلم را کنار زند و برای مبارزه 
خيزد و از مرگ نهراسد؟ چون با ترس و ضـعف   پا هساقط کردن دولت مستبد بنيز مجد و 
که هـيچ راه   کند یيادآوری م یو .دست دشمن را از جان و مال ملت کوتاه کرد توان ینم

 عار و که ننگ و پس بهتر است چشند. یها مرگ را م فراری از مرگ نيست و همۀ انسان
بـاعزت را   مرگِو اند  گونه ذلت و خواری را از خود دور کند که کريمان و بزرگان اين نيز

 (:11 :0394، )کشاورزی« دهند میبر زندگی همراه با ذلت ترجيح 
ـ لَ امَفَ» ـ تَ الَ مْکُ ـ عَ ـ فُأَنْ مِيْافُ الضَّ ــوَ  کُمْسَ ــلَ ــوَولُ غَزُا تَ ــ مُيکُاشِ ــکَالْ نَمِ  لِسَ
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ـ أَی تِرُ الَّصْمِ کَلْتِوَ  ـ فنَ ـ دُ بِالَی الجِ  اهَ
ــ ــأَ مٌوْقَ ــو عِرُّقَ ــالْ ادَمَ ــواتَامْوَ قِّحَ  لَکُ
ــ ــثِ اوجَنَ ــالَارَ الْمَ ــ عُ ــتَطَاقْوَ ي ِبِالْبِ  وافُ
 اهَرَتِدْکُــ دَعْــهُــو بَزْتَرُ صْــمِ تْحَبَصْــأَفَ
ـ نْتَ مْلَ  تَمَـرَتْ اخْ اعـدَمَ بَ الَّإِضُ رْأَبُتِ الْ
 

ـ أَ يفَفِلَ ـ  مْکُفِالَسْ ـ عْأَی الْفِ ـ  رِصَ  لِوَأالْ
ــةَزِأَ ــخَالْ مَّ ــ قِلْ ــ نْمِ ــلِمُنْ وَ اف حَ  تَعِ
ـ وکِ الْشَ نَيْبَ نْمِ ـ وَعَ  أَمَـلِ ةَ الْرَالِی زَهْ
ـ أَ نْمِ ع انِی يَفِ ـ  يبِاکِسَ  ی خَضِـلِ دَالنَّ
ــارُطَقْأَ ــهَـ ــعْأَالْ دَمِا بِـ ــقُالْوَ اقِنَـ  «لِلَـ

 (.714ـ711م.: 0339)البارودی،        

انـد و   يرفتـه پذبيند کـه مـردم فسـاد و بـدی را      یمی ا گونهضاع مصر را به بارودی او
ی هسـتند کـه   ا کننـده  است و در نابينايی گمراه زورگويی و تزوير در ميان مردم خانه کرده

گذارد و قهرمانان نيز صحنه را تـرک و بـه کنجـی     ینمانسان در آن جز بر گمراهی قدم 
تفـاوتی   از بـی  . بنـابراين، انـد  گشـته سُست  ها تهمّاند و مجد و بزرگی فراموش و  يدهخز

 نالد: یمموجود چنين 
 بِئْسَ الْعَشِيرُ و بِئْسَتْ مِصْرُ مِـنْ بَلَـد   »

ــلَ  ــذَفَتْ فِأَرْضٌ تَأَثَّ ــمُ وَانْقَ ــا الظُّل  يهَ
ــة   ــاءَ مُظْلِمَ ــی عَمْيَ ــاسُ فِ ــبَحَ النَّ  وَأَصْ
 لَــمْ أَدْرِ مَــا حَــلَّ بِالْأَبْطَــالِ مِــنْ خَــوَر 

 

 أَضْـحَتْ مُنَاخـاً لِأَهْـلِ الـزُّرِ وَالخَْطَــلِ     
 صَوَاعِقُ الغَـدْرِ بَـيْنَ السَّـهْلِ وَالْجَبَـلِ    

 يهَــا امْــرُؤٌ إاِلَّ عَلَــی زَلَــلِفِلَــمْ يَخْــطُ 
 «بَعْدَ الْمِـرَاسِ وَ بِاألَسْـيَافِ مِـنْ فَلَـلِ    

 (.717)همان:                                  

ارزه با وضعيت حـاکم و قيـام در برابـر حاکميـت، زيـر نظـر       بارودی مردم را برای مب
 کند: یمرهبری آگاه تشويش 

 فَبَادِرُوا الْـأَمْرَ قَبْـلَ الْفَـوْتِ وَانْتَزِعُـوا    »
 وَقَلِّــدُوا أَمْــرِکُم شَــهْماً أخَــا ثِقَــة     

 غَـالَبٌ، إِذَا اشْـتَبَهَتْ   مَاضِی الْبَصِـيرَةِ 
ــبَحَتْ غَرَ   ــوق  أَصْ ــالِبُوا بِحُقُ ــاًوَطَ  ض

ــاحِيَةً    ــأمْنِ ضَ ــمَاءُ الْ ــودَ سَ ــی تَعُ  حَتَّ
 

ــلِ   ــعَ الْعَجَ ــدُّنْيَا مَ ــثِ، فَال ــکَالَةَ الرَّيْ  شِ
 يَکُونُ رِدْءًا لَکُمْ فِـی الْحَـادِ ِ الْجَلَـلِ   
 مَسَالِکُ الرَّأیِ صَـادَ الْبَـازَ بِالْحَجَـلِ...   
 لِکُـــلِّ مُنْتَـــزِع  سَـــهْماً وَ مُخْتَتِـــلِ...

 «حُلَـلِ الْلُ فِی ضَاف  مِـنَ  وَ يَرْفُلَ الْعَدْ

 (.706)همان:                                  

برای شاعری چون بارودی دشوار است که مـردمش را در حـالی ببينـد کـه تـن بـه       
آورد و در حالی کـه بـه    یمدهند. او در برابر سکوت مردم در برابر ظلم فرياد بر یمخواری 

 خواند: یمکند، مردم را به شمشيرهای بُرنده فرا یمفضل گستردۀ خداوند در زمين اشاره 
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ــةٌ » ــرُ فُرْصَ ــا الْعُمْ ــوا إنَّمَ ــوْمُ هُبُّ ــا قَ  فَيَ
ــتُمُ   ــوَانِ وَ أَن ــسِّ الْهَ ــی مَ ــبْرًا عَلَ  أَصَ
ــة    ــذُّلَّ دَارَ إِقَامَـ ــرَوْنَ الـ ــفَ تَـ  وَکَيـ

ــاً ــادِهَا   أَرَی أَرْؤُس ــتْ لِحَصَ ــدْ أَيْنَعَ  قَ
 

 نَـــافِعٌوَ فِـــی الـــدَّهْرِ طُـــرْقٌ وَ مَ   

ــعٌ ــی اهللاِ رَاجِ ــی إِلَ ــی إِنِّ  عَدِيــدُ الْحَصَ
 وَ ذَلِکَ فَضلُ اهللاِ فِـی الْـأَرْضِ وَاسِـعٌ   
ــعُ؟  ــيُوفُ الْقَوَاطِ ــنَ السُّ ــأَيْنَ واَلَ أَيْ  «فَ

 (.309ـ304)همان:                       

 گيری نتيجه .1
 کـه  دهـد  یمـ  نشـان  بـارودی  و شـمال  نسـيم  شـعر  در اجتماعيات واکاوی و بررسی
 پيـدا  بـروز  و ظهـور  مجـال  شـاعر  دو ايـن  شعر در بسياری مشترک اجتماعی موضوعات
 سـنّت  دنيای از گذار فرايند در مصر و ايران کشور که هستند تحوالتی معلول که اند کرده
 بـارودی  و شـمال  نسـيم  کـه  تاريخی برهۀ در که اين ويژه به ،اند کرده تجربه مدرنيته به
 شـعر  بـه  ابزاری ديدگاه اين باشد، غالب وجه شعر به هنری نگاه آنکه از بيش ،ستنديز یم

 نسيم و بارودی که چنان ؛ندينش یم صدر بر و نديب یم قدر مسلط ادبی گفتمان در که است
 ايـن  حاضـر،  مقالـۀ  جينتـا  دادند. قرار جامعه امور اصالح خدمت در را خويش شعر شمال
 تـوان  یمـ  فرهنگـی،  و اجتمـاعی  سياسی، کاتمشتر دليل به که کند یم تقويت را فرضيه
 جهـان  در نهضت عصر شاعران شعر مختلف، زوايای از و نمود تر گسترده را تحقيق دامنۀ
 عيار تطبيقی، نگاهی پرتو در و داد قرار بررسی مورد را ايران در مشروطه شاعران و عرب
 شناخت. بهتر را خود ملی ادبيات ارزش و

 و مآخذ . منابع4

 .مقرآن کري
 . تهران: اختران.1چ .مشروطۀ ايرانی( 0397آجودانی، ماشاهللا. )

 تهران: زوار.. 6ج .از صبا تا نيما(. 0346پور، يحيی. ) آرين
تطبيـق مضـامين شـعری    (. »0336ابراهيمی کاوری، صادق، سکينه اسدی و رضوان لرستانی. )

. صـص  69. ش 4 . سمطالعـات ادبيـات تطبيقـی   «. الشـعرای بهـار و سـامی البـارودی     ملک
 .001ـ39
 .نگاهتهران: . ين گيالنیالدّ کليات سيد اشرف(. 0349چی گيالنی، احمد. ) اداره

 . بيروت: دار المعارف.نوابغ الفکر العربیم.(. 0393الدسوقی، عمر. )
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. 0 . ش0 د .ادبيـات تطبيقـی  «.  ضرورت ادبيات تطبيقی در ايـران (. »0393انوشيروانی، عليرضا. )
 .39ـ1صص 

 . بيروت: دار العدوة.ديوان البارودیم.(. 0339بارودی، محمود سامی. )ال
. مجلۀ دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه «توحيد در ديوان بارودی(. »0396محسن. ) ،پيشوايی

 .039ـ003 . صص9 . ش6 . دتهران
 .30ش .وحيـد «. محمود سامی البارودی )دانشـمندان معاصـر عـرب(   (. »0379حريرچی، فيروز. )
 .946ـ919صص 
بررسی ناسيوناليسم ايرانی و عربـی و  »(. 0337فرهاد شاکری. ) و کاظم دزفوليان ،خاتمی، احمد

 ش .9 . دادبيات تطبيقی ۀنام کاوش «.ايران و نهضت عرب ۀبازتاب آن در شعر دوران مشروط
 .91ـ63صص .04
ی از عصـر نهضـت بعـد و    ای تحوالت شعر معاصر عرب بررسی مقايسه(. »0394زهرا. ) خسروی،

 . صـص 4 . ش6 . سادبيات تطبيقی«. تحوالت شعر معاصرفارسی از عصر مشروطيت به بعد
 .37ـ3
طـرح  مشهد:  .ةالمالئکـ  بررسي تطبيقي دستاوردهاي ادبي نيما و نازك(. 0330. )حسين ددي، سيّسيّ

 .انشگاه فردوسي مشهدی دپژوهش
. 3چ .يينه )در جستجوی تحـول شـعر معاصـر ايـران(    با چراغ و آ(. 0331کدکنی، محمدرضا. ) شفيعی

 تهران: سخن.
کالسـيک  گرايی در شـعر شـاعران نئو  تجديد و نـو (. »0391شکيب، محمود و عبداألحد غيبی. )

 .033ـ043 . صص091 . ش93 د .نامۀ فرهنگ و ادب پژوهش«. مصر
قـی مفهـوم   خـوانش تطبي (. »0333ضياءالدّينی دشتخاکی، علی و احمدرضا حيـدريان شـهری. )  

نامۀ ادبيات تطبيقی )مطالعات  کاووش«. الشعرا بهار آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک

 .003ـ39صص . 03 . ش7 . س(تطبيقی عربی ـ فارسی
 . القاهره: دارالمعارف.6 ط. الحديث الشعر البارودی رائدم.(. 0310ضيف، شوقی. )

 .ين گيالنی )نسيم شـمال( الدّ سياست در اشعار سيد اشرفجامعه، فرهنگ و (. 0397بابايی، داود. ) علی
 .فرداد امي :تهران
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بررسـی تطبيقـی   (. »0339پـور ملکشـاه، احمـد، مرتضـی محسـنی و حميدرضـا غالمـی. )        غنی
های تطبيقی زبان  پژوهش «.سرنديبيّات محمود سامی البارودی و حبسيّات مسعود سعد سلمان

 .63ـ00 . صص9 . ش6 د .و ادبيات ملل
 و ين گيالنـی، بهـار  الـدّ  )سيد اشـرف  تصوير بيگانگان در شعر مشروطه(. 0333). منش، محمد فاضلی

 .دانشگاه مازندرانبابلسر: مرتضی محسنی.  يیراهنمابه  .عشقی(
عليرضـا   يیراهنمـا به . اجتماعيات در شعر محمود سامی بارودی(. 0394ادات. )السّ کشاورزی، عفت
 .د اسالمی واحد بابلدانشگاه آزابابل: . فرقانی
انتشـارات سـازمان   . تهـران:  0 . داسنادی از مشاهير ادب معاصر ايـران  (.0341علی. ) ميرانصاری،
 ی ايران.اسناد ملّ
اسـتعمار   ۀبررسی تطبيقی رويارويی با پديـد » .(0330). حسين کيانی و هللاا د فضلسيّ ،ميرقادری

 .3 ش. 7د . (بوسـتان ادب ) عرپژوهیشـ «. ين حسينی و معـروف صـافی  الدّ در شعر سيد اشرف
 .099ـ033 صص

تأثير مکتب رمانتسيم بر ادبيـات منظـوم دورۀ مشـروطه )ميـرزادۀ     (. 0394نشايی مقدم، محمدرضا. )

دانشـگاه آزاد  قائمشهر: مرتضی محسنی.  يیراهنمابه . الشعرا بهارـ نسيم شمال( عشقی ـ ملک 
 اسالمی واحد قائمشهر.

مصـطفی   يیراهنمـا  بـه . وطنيات در ديوان محمود سامی البارودی. (0394). نسرين نظری تلوکی،
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلبابل: . کمالجو

 .جامی تهران: .چون سبوی تشنه )تاري  ادبيات معاصر فارسی( .(0347ياحقی، محمدجعفر. )
 .عصر مشـروطه  ۀستگرايی در آثار شاعران برج های ملی جلوه .(0393) ن.ياری فيروزآباد، محمدحسي

 .دانشگاه ايالمايالم: علی گراوند.  يیراهنما به
 


