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 (64/91/1399تاريخ پذيرش: ؛ 19/11/1399)تاريخ دريافت: 

 چکيده
ان اديبان و هنرمندان جهان، های ادبی، طرفداران فراوانی را در مي رمانتيسم به عنوان يکی از مکتب

يغۀ صـ عربـی، بيشـتر    گردِ خود جمع کرد. شعرهای نوگرايانه در عصـر جديـد در ادبيـات فارسـی و    
ـ اجتمـاعی در   هايی از رمانتيسم انقالبی است و اين رمانتيسم صرف نبوده، بلکه جنبه رمانتيک داشته
در اشـعار بسـياری از شـاعران، از     دوسـتی  يهنمـ شود. در عصر مشروطه، ناسيوناليسم و  آن ديده می

کـه    خورد، به طوری وضوح به چشم می جمله ميرزاده عشقی، عارف قزوينی، ابوالقاسم الهوتی و... به
در عصر نهضت عربی نيز شـعرای مهجـر،   خوبی نمودار است.  پيوند ميان ناسيوناليسم و رمانتيسم به

توان به ايليا ابوماضـی،   اين شعرا می جملۀاند. از  هاعمّ از جنوبی و شمالی، به اين مسئله بسيار پرداخت
کوشـد بـا    یمـ ی، شفيق معلوف و... اشاره کرد. اين پـژوهش  ابوشادجبران خليل جبران، احمد زکی 

ی رمانتيسـم و وطنيـات در شـعر ايـن دو شـاعر معاصـر،       ها مؤلفهـ تحليلی به بررسی  يوۀ توصيفیش
بپردازد. نتايج اين پژوهش، حـاکی از آن اسـت کـه     هوتیاحمد زکی ابوشادی و ابوالقاسم البازتا  

زبـان رمانتيسـم، اشـعار وطنـی و رمانتيسـم       زبان و عـر   مضامين مشترک در اشعار دو شاعر فارسی
 باشد. وطنی و شوق به وطن می

 ، احمد زکی ابوشادی، ابوالقاسم الهوتی.وطنياترمانتيسم،  ها: کليدواژه
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 . مقدمه1
انـد و بـر يکـديگر     متقابل با يکديگر بوده رابطۀو عربی از ديرباز در  زبان و ادبيات فارسی

اند که باعـث بـه وجـود آمـدن مضـامين مشـترک شـعری در هـر دو زبـان           تأثير گذاشته
سبب شرايط يکسان )مثل ظلم، سـتم و   ويژه در عصر جديد، به است و اين اشتراک، به شده

 ربی بيشتر شد.حکومت استبدادی( حاکم بر دو ادبيات فارسی و ع
ای بود که در عصر جديد از ادبيات اروپا وارد دو زبان فارسی و عربـی   رمانتيسم، پديده
های رمانتيسم، رمانتيسم وطنی  شدت تحت تأثير قرار داد و يکی از جنبه شد و آن دو را به

زبان عصر نهضت بـه دليـل دوری از    زبان عصر مشروطه و عر  است که شاعران فارسی
 آن بسيار استقبال نمودند.وطن، از 

هـای   هـا بـا زبـان    يات ملتادبای فرهنگی است که از طريق  ادبيات تطبيقی نيز پديده
ها بـه همبسـتگی    يسۀ ميان ملتمقاشود و ما نيز از رهگذر  متفاوت، به يکديگر منتقل می

آگاهی های ديگر  ها، آرزوها و نيز فرهنگ ملت ها و افکار، انديشه و ارتباط نزديک بين آن
 .(69.: م 1999ر.ک؛ ندا، ) يمکن پيدا می
حاضر در پـی آن اسـت کـه بـه تطبيـق مضـامين شـعری مشـترک دو شـاعر           مقالۀ
هـا را از   زبان )احمد زکـی ابوشـادی( بپـردازد و آن    زبان )ابوالقاسم الهوتی( و عر  فارسی
 های رمانتيسم و رمانتيسم وطنی بررسی نمايد. جنبه

 های زير پاسخ دهد: ه به پرسشاين مقاله بر آن است ک
 ـ مضامين شعری مشترک بين دو شاعر کدام است؟

 ـ نسبت بين مضامين اين دو شاعر چگونه است؟

 ؟است شدهـ چه چيزی باعث سرودن رمانتيسم وطنی اين دو شاعر 
شود که با روش تحليلی و نقد مکتب آمريکـايی بـه ايـن سـؤاالت      در اين مقاله سعی می

 پاسخ داده شود.

 . گذری مختصر بر زندگی ابوالقاسم الهوتی6
مـيالدی در کرمانشـاه ديـده بـه جهـان       1994شمسی/  1399ابوالقاسم الهوتی در سال 
خـواه   دوزی داشت و پدر و پسر هـر دو شـاعر و آزادی   يشۀ کفشپگشود. پدرش، الهامی، 
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انزده سـال  بودند. الهوتی در دامان خانواده با ادبيات، شعر و محـيط ادبـی آشـنا شـد. شـ     
تحصيل به تهران آمـد و دو سـال    ادامۀداشت که به کمک يکی از دوستان خانواده برای 

کلکتـه   المتين حبل روزنامۀخواهی بود، در  که سرشار از شور و آزادی بعد، نخستين غزل او
نامـه و   شمسی، در تهـران شـب   1363ها انداخت. در سال  چاپ شد و نام او را بر سَرِ زبان

کرد و در انقال  مشـروطيت نيـز در صـف فـداييان آزادی قـرار       اسی پخش میاوراق سي
اندکی بعد، الهـوتی   .(339: 1393و همان،  169: 1346؛ همان، 793: 1349پور،  ر.ک؛ آرين)داشت 

شـد و رئـيس قسـمت     یمـ هـا اداره   وارد ژاندارمری شد که در آن زمان، زير نظر سـوئدی 
ها به هـم خـورد و    اش با سوئدی ر يک سوءتفاهم، ميانهژاندارمری قم شد و در آنجا، بر اث

کاری، محکوم به اعدام شد و به خاک عثمانی گريخت و در آنجا با  به جُرم اقدام به خرا 
دشواری و پريشانی روزگار گذراند. او در اين دوره از زندگانی خود، شعر فکـاهی و طنـز را   

« صـابر »اکبر طاهرزاده، مشهور به  رزا علیای برای مبارزات اجتماعی، از مي به عنوان حربه
مهـاجرت، بـه    واقعـۀ آموخت. الهوتی پـس از آنکـه سـه سـال در اسـتانبول زيسـت، در       

 های آلمانی به کرمانشاه آمد. مهاجران ايرانی پيوست و جزء ميسيون
بيستون را در زادگاه خود منتشـر کـرد.    روزنامۀوی در دو سال اول جنگ جهانی اول، 

ادبـی   مجلـۀ ت قوای اروپای مرکزی، دوباره به ترکيـه رفـت و در اسـتانبول    بعد از شکس
شمسی، به شـفاعت مخبرالدّولـه،    1399قمری/  1379را داير کرد و در اوايل سال  پارس

سابق، وارد ژاندارمری آذربايجـان شـد.    درجۀفرماندار تبريز، به ايران بازگشت و با همان 
هـا،   ان قيام کرد، امـا پـس از شکسـت عمليـات آن    خواه الهوتی در تبريز به کمک آزادی

هـای آموزگـاری و    ناگزير به شوروی گريخت و تا پايـان عمـر در تاجيکسـتان در سِـمَت    
رياسـت آکـادمی علـوم تاجيکســتان و وزارت معـارف بـه سـر بــرد و بـه طـور کلــی، در         

يش دور کرد و تقدير چنين خواسته بود که وی از زادبوم خـو  های فرهنگی کار می سازمان
)ر.ک؛ همـان،  شمسـی در مسـکو درگذشـت     1336افتاده باشد، تا اينکه سرانجام، در سـال  

1349 :793). 
هـايی در موضـوع و مضـمون شـعرهايش ديـده       او در آغاز شاعری، بـا اينکـه تـازگی   

يوۀ پيشينيان است و آنگاه تحت تأثير شـعرهای صـابر بـه فضـای     ششود، بيشتر پيرو  می
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بيشـتر بـرای    تـالش رود و بـه   که به روسـيه مـی    ويژه از زمانی د، بهشو تری وارد می تازه
امـا آشـکارترين    پـردازد.  هـا نيـز مـی    نوآوری در قالب وزن، زبان و کوتاه و بلندی مصراع

های صوری شعری، مانند سرودن شـعر   های نوآوری الهوتی، گذشتن از برخی سنّت جلوه
پندارنـد و   رخـی او را پـدر شـعر نـو مـی     که ب های جديد است؛ چنان هجايی، آزمايش قالب

مرحمـت و  »و « وحـدت و تشـکيالت  »برآنند که الهوتی به دليل سرودن شعرهايی ماننـد  
تر از نيما يوشيج به شـمار آيـد. موضـوع شـعرهای او غالبـاً رنـج،        بايد پيشگام« حکمرانی

آثـار   ترجمـۀ و انقال  و... است. همچنـين، بـه    دهقان، وطن، حجا ، آزادی، زن، تمدن
ر.ک؛ همـان،  ) اسـت  ماکسيم گورکی، ماياکوفسکی، پوشکين و ديگر شاعران روسی پرداخته

 .(334ـ336: 1393
ای است از قطعه، غزل، مقداری تصنيف و ترانه که عموماً بـا   ديوان الهوتی، مجموعه
. شـعر الهـوتی از نظـر سـاخت و قالـب، يکسـره از       اسـت  شدهزبانی ساده و روان سروده 

يکـی از   ترجمـۀ او کـه  « سـنگر خـونين  »نيمايی خالی نيسـت؛ بـرای مثـال     های نوآوری
اسـت   شـده در مسـکو سـروده    1396شعرهای ويکتور هوگو است، به صورت شکسـته در  

. الهوتی شاعری انقالبی، توانا و بلندآوازه بود. شعرش شـورانگيز و  (43: 1346ر.ک؛ ياحقی، )
هايش سرشار از سـوز، شـور و    افت و غزلسرايی، مهارت و استادی ي دلنشين بود. در غزل

 .(117ـ113: 1343ر.ک؛ برقعی، )است حال خاصی 

 . گذری کوتاه بر زندگی احمد زکی ابوشادی3
ميالدی در قاهره چشم به جهـان   1996شاعر، اديب و عالم، احمد زکی ابوشادی در سال 

ينه نجيـب،  آم، الوفد بود و مادرش گشود. پدرش، محمد زکی، وکيل و يکی از مردان حز 
ابتـدايی و دبيرسـتان را در    مدرسـۀ خواهر کاتب و شاعر، مصطفی نجيب بود. احمد زکـی  

ی، با مشکالت زيادی دست به گريبـان بـود کـه    جوانقاهره به پايان رساند. وی در اوايل 
ی او تأثير بسيار زيادی داشت، پدر و مادرش از يکديگر جدا شدند و زندگاين مشکالت بر 

 ر عشق اول خود شکست خورد.ابوشادی د
يالدی، ابوشادی برای يادگيری پزشـکی بـه لنـدن رفـت و در سـال      م 1916در سال 

، برای تدريس پزشکی در دانشگاه اسکندريه به مصر بازگشت. وی در مصر چندين 1966
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يالدی، مـ  1976منتشـر کـرد و در سـال    « االمـام »و « ادبـی »، «ابولو»های  مجله با عنوان
دست داد و ايـن حادثـه تـأثير بسـزايی در زنـدگی وی داشـت و يکـی از        همسرش را از 

رود. عـالوه بـر ايـن،     ترين داليل وی برای ترک مصر و مهاجرت او بـه شـمار مـی    مهم
: 1397)ر.ک؛ شـکيب انصـاری،   ای و ادبی در مصر باعث اين هجرت بـود   سختی کار روزنامه

ه ايالـت متحـده مهـاجرت کـرد     ميالدی، وی مصر را ترک گفت و ب 1976. در سال (197
. ابوشادی در اوايل هجرتش به عنوان مشاور دولت عربستان (633.: م 1996)ر.ک؛ الفاخوری، 

و  اإلصـالح  ،الهـدی هـای   کرد. وی به نوشتن در مجله آمريکا فعاليت می متحدۀدر ايالت 
جهـان  يالدی رخـت از  مـ  1999و سرانجام، در سال  (199)ر.ک؛ همان: مشغول بود  السائح
 .(199.: م 1996و الفاخوری،  196: 1397)ر.ک؛ شکيب انصاری، بربست 

شـناس،   های مختلفی در زندگی داشت. وی طبيب، ميکرو  احمد زکی ابوشادی جنبه
ديـوان   63زنبور عسل، نقاش، اديب و شـاعر بـود. احمـد زکـی ابوشـادی،       دهندۀ پرورش
)ر.ک؛ ی از خود بـر جـای گذاشـت    کتا  علم 6کتا  ادبی، نقدی، اجتماعی و  13شعری، 

ای و  هـا، وی چنـدين اثـر قصصـی، نمايشـنامه      . عالوه بر ايـن (196: 1397شکيب انصاری، 
. وی در تمام انـواع شـعر، مثـل غـزل، وصـف،      (633.: م 1996)ر.ک؛ الفاخوری، تاريخی دارد 

عـت را  آزمايی کرد. ابوشادی شاعر وجدان و طبيعت بـود. او طبي  فلسفه، قصه و تمثيل طبع
تـوان وی را شـاعر    نمايد و می کشد و در آن بسيار تأمل می به صورت جزئی به تصوير می

. ابوشـادی شـاعر آزادی بـود و    (639ر.ک؛ همان: )آورد تحليل نَفحسی و اقناع عقلی به شمار 
  مانـدگی شـرق تـأثير داشـت، بـه      ی و جنبش و شورش او عليه عقـب انقالبآزادی در فکر 

کالسـيک رهـا    سلطۀکرد شعر را از  آزادی فکر و اسلو  بود و سعی میای که شاعر  گونه
رود  رو، وی پيشگام شعر جديد به شمار مـی  رمانتيک نمايد. ازاين عرصۀسازد و آن را وارد 

 .(196: 1397ر.ک؛ همان و شکيب انصاری، )

 . اشتراکات فرهنگی و ادبی ميان الهوتی و ابوشادی7
اند. پدر الهـوتی اهـل    ای اهل شعر و اد  پرورش يافته واده. هر دو شاعر و اديب در خان1

و پـدر   (169: 1346و همـان،   793: 1349پـور،   )ر.ک؛ آريـن خواه بود  شعر و اد  و مردی آزادی
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يی او، مصطفی نجيب نيـز کاتـب و شـاعر    داکرده و اهل اد  بود و  ابوشادی نيز تحصيل
 .(197: 1397)ر.ک؛ شکيب انصاری، بود 
است و بيشتر روزگارش را در مشـاغل سياسـی    فقط به شعر و شاعری نپرداخته . الهوتی6

است. وی رياست آکادمی علوم تاجيکستان و وزارت معارف را بـر عهـده    و نظامی گذرانده
اسـت؛ از جملـه،    هـای زيـادی را آزمـوده    . ابوشادی نيز شغل(43: 1346)ر.ک؛ ياحقی، داشت 

دار تـدريس پزشـکی در دانشـگاه     آمريکـا و عهـده   مشاور دولت عربستان در ايالت متحدۀ
 .(197: 1397)ر.ک؛ شکيب انصاری، يه بود اسکندر

الهوتی در تبعيد و دور از وطن گذشـت و بـه ترکيـه و     پرحادثۀ. بخش مهمی از زندگی 3
. (793: 1349پـور،   )ر.ک؛ آريـن يۀ عمر خـود را در مسـکو سـپری کـرد     بقشوروی گريخت و 
را ترک گفت و به آمريکا مهـاجرت کـرد و دور از وطـن حيـات      مصرهمچنين، ابوشادی 

 .(633.: م 1996ر.ک؛ الفاخوری، )داد خود را ادامه 
. هر دو، شاعر آزادی فکر و اسلو  بودند. از جمله، مضـامين شـعری الهـوتی، وطـن و     7

و احمد زکی ابوشادی به حقوق انسـانی دعـوت    (336: 1393پور،  )ر.ک؛ امينآزادی زن است 
 .(637.: م 1996)ر.ک؛ الفاخوری، نمود و سعی در آزادی زن از قيد و و بند سنّت داشت  یم
رونـد و گـرايش رمانتيسـمی در اشـعار الهـوتی       . هر دو، شاعران رمانتيسم به شمار می9
شود. همچنين، احمد زکی ابوشادی شعر را از کالسـيک خـارج نمـود و     وضوح ديده می به

.: م 1996)ر.ک؛ الفاخوری، است  کرد و شاعر وجدان و طبيعت بودهيطۀ رمانتيک حآن را وارد 
 .(196: 1397و شکيب انصاری،  639
پندارنـد   دانند و برخی او را پدر شعر نـو مـی   . الهوتی را پيشگام شعر نوی فارسی نيز می6

. ابوشـادی را نيـز   (43: 1346و يـاحقی،   334: 1393پـور،   ؛ امـين 79: 1349)ر.ک؛ شمس لنگرودی، 
 .(196: 1397ر.ک؛ شکيب انصاری، )آورند  پيشگام شعر حديث به شمار می

وضـوح   و نوستالژی در شعر آنان به وطندوری از وطن، شوق به  سبب به. هر دو، شاعر 4
 شود. ديده می

های ادبـی و فرهنگـی    هايی که بين اين دو شاعر وجود دارد، اختالف با وجود اشتراک
خورد؛ از جمله اينکه الهوتی مجبور به پناهندگی به ترکيه و  ها به چشم می نيز در آثار آن
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شوروی رفت، ولی ابوشادی با ميل خود مصر را ترک گفت و به آمريکـا مهـاجرت نمـود.    
عالوه، با وجود اينکه الهوتی شاعری نوگرا و رمانتيسم بود، ولی گـرايش کالسـيکی و    به

شعارش، رمانتيک است. الهوتی يـک  رئاليستی در اشعارش بيشتر است و ابوشادی بيشتر ا
 است. وسه ديوان شعر سروده ديوان شعری دارد، در حالی که ابوشادی نزديک به بيست

حال بعد از نگاهی مختصر به زندگی فرهنگی و ادبی بين اين دو شاعر، مشاهده شـد  
که اين دو شاعر نوگرا به مانند ساير شعرای عصـر حـديث، از کالسسـيم کمتـر اسـتفاده      

 اند. اند و به رمانتيسم گرويده دهنمو

 . رومانتيسم و ردّ پای آن در اشعار الهوتی9
مـيالدی پديـد    1979تـا   1449هـای   اصطالح رمانتيسم به عنوان مکتبی ادبی، بين سال

هـا و   بندی اجتماعی، قشـربندی  طبقه عرصۀدر  آمد. انقال  صنعتی و تبعات حاصل از آن
يـزۀ اصـلی   انگترين عامل پديد آمدن رمانتيسم اسـت.   فرهنگ جديد متناسب با آن، عمده

، ثـروت )ر.ک؛ شـد   اين جنبش، نياز روزافزونی بود که به ترک سُنَن کالسيک احساس مـی 
 (.93ـ96: 1399
المللـی اول و   جنگ بـين  فاصلۀاش، همان است که در  رمانتيسم در بهترين جلوه دورۀ

در تعار ِ ميان شـکل و محتـوای    شود. از خصايص رمانتيسم اين است که دوم ديده می
سرايی است و فرمانروايی با عواطـف   عالی شعر، غنايی نمونۀرفته است. ديگر اينکه  ازميان

باشد و اين احساسات، همان انـدوه و شـوق مـبهم و تمايـل بـه       یمو احساسات شخصی 
خواه نيافتنی، حيرت و رازها و بسياری چيزهای ناشناخته،  دوران کودکی و آروزهای دست
يوۀ جديـد شـعری   شـ يچيدۀ طبيعـت اسـت و اينکـه ايـن     پدر ذات شاعر، خواه در مظاهر 

. شـعرای  (93: 1399ر.ک؛ شفيعی کدکنی، ) سرعت در تمام مناطق جهان عر  انتشار يافت به
ير پذيرفتند و اشعار رمانتيک زيـادی  تأثيدۀ جهانی پدخود از اين  نوبۀفارس و عر  نيز به 
بهـره   الهوتی و احمد زکی ابوشادی نيز از اين گرايش رومـانتيکی بـی  سرودند. ابوالقاسم 

 خورد. نبودند و اين گرايش در اشعار آنان بسيار به چشم می
تـرين   ـ انقالبـی اسـت. عمـده    مشروطه، اساساً رمانتيسمی اجتماعی دورۀرمانتيسم در 

  و آزادی، نمودهای اين جنبه از رمانتيسم عبارت اسـت از: دلبسـتگی آرمـانی بـه انقـال     
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پرسـتی و ناسيوناليسـم، توجـه بـه شـکوه       هايشـان، مـيهن   همدردی با محرومـان و رنـج  
ايران، جستجوی قهرمان رمانتيک و ستايش آن، و اصوالً هر انقالبی، نـوعی   رفتۀ ازدست

ـ  کـم انقال  مشروطه و حال و هوای اين عصر نيـز   ويژگی رمانتيک دارد و يش از ايـن  وب
 .(37: 1396.ک؛ جعفری، ر)است حالت برخوردار 

الهوتی در ديوان خود اشعاری دارد کـه سرشـار از عاطفـه و احسـاس اسـت. وی در      
از عناصـر طبيعـت در اشـعار خـود اسـتفاده       گرايـد و  اشعارش بسيار فراوان به طبيعت می

نمايد و اين عناصر عبارتند از: شب، بلبل، گل، عشق و... . وی از شب که نماد آرامـش   می
و نـی و عشـق    کند و آن را با عناصر موسيقی، مانند دف، تنبور بل و گل ياد میاست و بل

نمايـد و سـپس معشـوق را مخاطـب      آميزد. وی اشعار خود را با وصف طبيعت آغاز می می
 دهد. قرار می

 هــای آذربايجــانی  شــب از گــل »
 زِ آهنـــگ دف و تنبـــور و نيشـــان
ــو   ــار محبـ ــنا، گفتـ ــوای آشـ  هـ

 

 دمشـــني صـــدای بلـــبالن را مـــی 
ــی  ــتان را مـ ــوای دلسـ ــنيدم نـ  شـ

 «شـــنيدم یمـــرا کـــالم مهربـــان 
 (.69م.:  1949)الهوتی،                
************ 

ــبالن پرگــل » ــه منقــار بل ــود ب  و نيــزه هميشــه ب
 تا بر گلِ رخسار تو، ای راحت جـان، پروانـه شـدم   
 عمر کاری که زِ روی عقل سالم کردم من در همه

 

ــو بُــ       ــار ت ــه منق ــه ب ــی ک ــو آن گل ــلت  وَد بلب
 گلـزار جهـان افسـانه شـدم     همـۀ با مهر و وفا به 

 «ی سرو روان ديوانه شدما تواينست که در عشق 
 (.79)همان:                                               

 . رمانتيسم و ردّ پای آن در اشعار ابوشادی6
صـر نهضـت   اوضاع و احوال سياسی، اقتصادی و اجتماعی نامساعدی که شعرای عـر  ع 

بردند و همچنين ستم، خشونت، حکومت استبدادی و ظلمی که بر مـردم   در آن به سر می
ينـۀ  زمداشتند، باعث شد که رومانسی عاطفی ظهور پيدا کنـد و ايـن شـرايط     مصر روا می

توانسـت   ظهور شعر طبيعت و ناله و شکوی را فراهم نمود. پس در اين شرايط، شاعر مـی 
رزوها و دردها، عشق و شوق خود صحبت کند، تا به اين صورت، فقط از خودش رؤياها، آ
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فريـب آن پنـاه ببـرد     هـای دل  از جامعه پُر از ظلم و فساد دور شود و به طبيعت و زيبـايی 
 .(169ـ164.: م 1999)ر.ک؛ ابوالشبا ، 

باشـد، بسـيار    ابوشادی نيز مانند الهوتی به عشق و طبيعت که از وجوه رومانتيسم می
کنـد، سـپس بـه     است و اشعار خود را با عشق و خطا  به معشوق آغاز مـی  تهگرايش داش

 پردازد. وی چنان به طبيعت گرايش داشته که بسياری از قصايد خـود را  وصف طبيعت می
و « األطيـار »، «عيـد الرّبيـع  »ايـن قصـايد    جملـۀ ؛ از اسـت  دادهخاص وصف طبيعـت قـرار   

 و... است.« یالراععودة »، «البراعم»
ــلَّمِ وَ» ــتِ ــالح نَی مِ ــالزَّ باحُ ــ یاکِ   مفَالَسُ

ــفَکُ ــتُ عَنح ــذالَ ــکرِی ال ــاًائِهَ اً وَيّجِی شَ  ب
ــقَا ذَإِ ــالرَّ خَفَـ ــالنَّ بُطحـ ــحَ يمِسِـ  هُتحبَسِـ
 

 یآالَمِالحـــ  ُذَعحـــأَ مِالَآالحـــ نَمِـــ تَبَـــثَ 
ــ ــ الَکِـ ــزحأَ مَّتَـ ــرَ وَ ارُهَـ ــأَ دَاصَـ  امرَجحـ

ــوَی رَسُــولُ ــورُ الحبَــاکِی الحهَ ــابِی الحغَفُ  «لِأَذحنَ
 (.199.: م 1949ابوشادی، )                 

تـرين دردم را منتشـر    دردهايم شـيرين  همۀاز عشقی پاک پُر شدم و شرا  از »يعنی؛ 
يم. آنگاه ها رمجُمن از مردم فراری شدم و نگهبان  ساخت. او از يادآوری عشق، غمگين و

 بخشـندۀ رسـول عشـق، گريـان و    کنم  که نسيم لطيف و خيسی وزيدن بگيرد، گمان می
 «.گناهم است

 گويد: ی میوهمچنين، 
ــی   » ــی خَلِيلِــ ــا ظِلِّــ ــتَ يَــ  أَنحــ

ــ ــفِــ ــلِاللَّ مِالَی ظَــ ــخحنم يــ  یفَــ
 

 یلِّـــخِ تَمحالصَّـــ يـــقُطِيُ لحهَـــ 
 «فِــــی مَجَــــالِ النُّــــورِ تَجَلَّــــی

 (.693)همان:                                    
ايسـته اسـت؟ پـس آن را رهـا کـن. در      ام! دوستم! آيـا سـکوت ش   ی سايها تو»يعنی؛ 

 «.تاريکی شب پنهان شدی و در فضای روز پيدا شدی

آيـد کـه الهـوتی کمتـر بـه       بنابراين، از اشعار رومانتيک ايـن دو شـاعر چنـين برمـی    
است و نسبت به احمد زکی ابوشادی از طبيعت کمتر سـخن بـه    رومانتيسم گرايش داشته

ود که الهوتی در اشعار رومانتيـکِ خـود، ابتـدا بـه     ش ين طور ديده میااست و  ميان آورده
آورد. اما ابوشـادی در اشـعاری کـه     پردازد و آنگاه به ذکر عشق رو می توصيف طبيعت می
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پـردازد، سـپس    عشق و طبيعت به هم آميخته شده، ابتدا به وصف محبـو  و عشـق مـی   
 نمايد. طبيعت را وصف می

 شادی. وطن و رمانتيسم وطنی نزد الهوتی و ابو4
وطن، به معنای سرزمينی است با مردمانی که با مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی در آن 

کـار   حديث بيشتر به معنای زاد و بوم و سرزمينی بـه  کنند و وطن قبل از عصر زندگی می
 دربـارۀ يع دينـی، مـثالً   وسـ رفت که شخص در آن پرورش يافته بود و يـا در معنـای    می

 .(14: 1346)ر.ک؛ ياحقی، گرفت  یم برالم را در مسلمانان، کلّ عالم اس
پرسـتانه پُـر    هـای مـيهن   شعرهايی که الهوتی در استانبول و ايران سروده، از انديشـه 
برد، از ميهن اصلی خويش  است، حتی در اواخر زندگی، با وجود اينکه در مسکو به سر می
ا فرامی گيرد، دربارۀ بـرادری  غفلت ننموده، مضامين شعر او عالوه بر اينکه انقال  اکتبر ر

مـيهن خـويش، يعنـی ايـران و      دربـارۀ راه صلح جهـانی، اشـعاری    در يکارپملل جهان و 
 .(799و  796: 1349پور،  )ر.ک؛ آرينباشد  وطنان و... نيز می کوشش در راه آزادی و هم

است و چـه   الهوتی در اشعار خود، چه اشعاری که در وطن خويش، يعنی ايران سروده
کند و به عزت ايرانـی و ايـران    عاری که در خارج از ايران سروده، بسيار از ايران ياد میاش

کشـد. مشـهورترين    نمايد و عشق لبريز خود به وطـن را بـه تصـوير مـی     کهن افتخار می
 باشد: و بانگ ايران کهن می منقصايد وطنی وی، ايران من، ميهن 

 دقت بشـنويد ای نـور چشـمان    به»
 ری، نامش ايـران غنی، مسکين ديا

 

 بُوَد در زيـر ايـن گردنـده گـردون     
 «مکــرّر شستشــو بنمــوده در خــون

 .(69: 1949)الهوتی،                               
****** 

 تنيده ياد تو در تار و پودم، ميهن ای مـيهن »
 تو بودم کردی از نابودی و با مهـر پـروردی  

 

 بُوَد لبريز از عشقت وجودم، ميهن ای مـيهن  
 «ای مـيهن  مـيهن  تو بود و نبودم،فدای نام 

 (.649)همان:                                                       
ی قابـل مشـاهده اسـت و رمانتيسـم در عصـر      خوب بهپيوند ميان رمانتيسم و نوگرايی 

ـ  ها، گرايش اجتمـاعی  اين گرايش جملۀهای جديدی در آن پديد آمد و از  حديث، گرايش
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رمانتيک است. اشعار الهوتی از دو نظر اهميت دارد: کوشـش   ـ رمانتيک و گرايش انقالبی
های انقالبی و سياسی  های تازه در شعر فارسی و بيان انديشه ها و طرح در راه ايجاد قالب

است و با توجه بـه ايـن، الهـوتی بـه سـمت       زندگی شاعر نشأت گرفته تازۀکه از محيط 
 شود. ناليسم رمانتيکی ديده میهايی از ناسيو سرودن اشعاری رفت که در آن رگه

زنـد، بيشـتر    رمانتيسم وطنی که در آن عشق به وطن و ناليدن از دوری آن مـوج مـی  
بنـابراين، الهـوتی و    اسـت.  اشعار شعرای مشروطه و عصـر نهضـت را از آنِ خـود کـرده    

روشـنی در اشـعار خـود وارد     زيسـتند، ايـن پديـده را بـه     ابوشادی که نيز دور از وطن مـی 
اند. گرايش رمانتيک در شعر الهوتی، ناشی از روح رمانتيسم انقالبـی دورانـی اسـت     کرده

اسـت کـه نمودهـای مشخصـی در شـعر الهـوتی دارد. در ميـان         که در آن زندگی کرده
شود کـه تحـت    هايی از احساس و عاطفۀ سرشار ديده می نخستين شعرهای الهوتی، رگه

و حـس درونـی شـاعر را     است شدهسروده  های شعری دوران ير فضای زمانه و نوآوریتأث
. در اين اشعار، الهوتی از دوری وطـنش نالـه سـر    (99: 1396)ر.ک؛ جعفری، نمايد  آشکار می

اش پـرواز کنـد و    تواند به سوی آشيانه داند که نمی بالی می شکسته پرندۀدهد و خود را  می
گويد کـه آوازخـوانی    نوشد و چنين می کند که در غربت جام شهادت می از شهيدی ياد می

دليل جدايی از باغ و به محزون او  نالۀبلبل نه به اين سبب است که بال و پر ندارد، بلکه 
 وطنش است:

 در غـــمِ آشـــيانه پيـــر شـــدم   »
 مُردم از غصه، اين چه ايامی اسـت؟ 

ــرم  آرگفــتم  ــال و پ ــد نيســت ب  چن
 چنگ و منقار و سينه هست و سـرم

 

ـ      ت سـير شـدم  امن کـه از ايـن حي
 اَم همان نـامی اسـت   ی از هستیباق

 نتـــوانم ســــوی چمـــن بپــــرم  
 «گــذرم خـز خــزان تــا بـه بــاغ مــی  

 (.693: 1399)الهوتی،                 
 گويد: همچنين، می

 جان به قربان شهيدی که پس از کشته شدن»
 ناله و زاری بلبل نه زِ بـی بـال و پـری اسـت    

 

 غسلش از خـون بُـوَد و گَـردِ غريبـی کفـنش      
 «ست که گرديـده جـدا از وطـنش   دردش اين ا

 (.3)همان:                                                           
 :است شدهشعر ابوشادی نيز گفته  دربارۀ
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هرچند که اين گرايش در اشعار ابوشادی کم است، با وجود اين، در اشعار وطنـی  »
حساسـی  کشاند. وطنيـات او ا  خود بسياری از حوادث قومی و وطنی خود را به ثبت می

آنان و روابط عميقی داشت که باعث وحـدت    محدود نسبت به امت عربی و همبستگی
 .(149.: م 1949)حاوی،  «شود ها می احساسات و اهداف آن

خوانـد و بـه    های عربی را بـه بيـداری فرامـی    ملت همۀابوشادی در اشعار وطنی خود 
خواند  ن را سرزمين پيامبران میکند و آ نمايد، او از فلسطين ياد می عربيت خود افتخار می

 :است شدهداند که آتش جنگ باعث ويرانی و تبديل آن به جهنم  و بهشتی می
 حَــرَامم عَلَيحنَــا أَنح نُنَــادِی بِيَقحظَــ َ   »

 وَ ثَـامِرَةم فِـی نَخحــوَتِ الحعَـرَ ِ آَمَنحــتُ   
 

 مَوَّنُــــ حُاوَرحأَ احُوَرحأَالحــــ تِانَــــا کَذَإِ 
 «مِــنح کُــلا أَعحجَمِــیٍّبِعِزَّتِهَــا وَ رَغحــمِ 

 .(613م.:  1949)ابوشادی،              
هـايی خفتـه    ها، روح حرام است بر ما که به بيداری دعوت کنيم، آنگاه که روح»يعنی؛ 

رغـم   باشد. انقالبی در عزت و غيرت عر  به وجود آمد و به عزت عربی ايمان آوردم، بـه 
 «.غيرفصيح بودنم

 نُّبُــوَّةِ هَکَــذَا  فِلِســطِينُ يَــا دَارَ ال »
 تَخَذحتُ مِـنَ النَّـارِ الحمُطَهَّـرَةَ الححِمَـی    

 

 تَصِــيرُ جِنَـــانُ الحخُلحـــدِ دَارَ جَهَـــنَّمَ  
ــتَما  ــبَالَءِ الحمُححـ ــی الحـ  «حَلِيفُـــکَ فِـ

 (.617)همان:                             
شـد. از   ين بهشت جاودان تبديل به جهـنم چنپيامبران! اين  خانۀفلسطين، ای »يعنی؛ 

 «.آتش پاک سوزان، پيمانی در روز بالی حتمی گرفتی

توان گفت که اشـعار وطنـی الهـوتی     بعد از بررسی اين دو شاعر در وطنيات آنان، می
توان گفت نيمی از ديـوانش را در بـر    خورد، تا جايی که می در ديوانش بسيار به چشم می

باشد. همچنين، وطـن از   کمتر می اما اشعار وطنی ابوشادی نسبت به الهوتی است، گرفته
ديدگاه الهوتی، زاد و بوم شاعر است؛ لذا فقـط از ايـران و افتخـار بـه آزادی و عـزت آن      

 گيرد. آورد، اما وطن از ديدگاه ابوشادی، کلّ ملّت عربی را در بر می سخن به ميان می
از که جوانان عر  به آمريکـای شـمالی و جنـوبی مهـاجرت نمودنـد، دوری        یهنگام

های دوران کودکی، احسـاس بـدبختی، خشـونت و     وطن و محل تولدشان، يادآوری بازی
رو بودند، در آنـان احسـاس غربـت از     خود با آن روبه مهاجرتحرمانی که اين جوانان در 

وطن و احساس دوری از خانواده و عزيزان را برانگيخت و در اعماق وجودشـان احسـاس   
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د آورد. شعرای مهجر جنـوبی، هماننـد برادرانـی بـرای     به شوق، درد و بدبختی را به وجو
شعرای مهجر شمالی بودند. پس شعرشان از شوق به وطن و خانه و خانواده پُر بود و بعـد  
از اينکه ديدند جامعه ُپر از فساد اسـت، بـه طبيعـت عشـق ورزيدنـد و وطنيـات آنـان بـا         

. از ايـن نظـر، عشـق و    (169 و 194.: م 1999)ر.ک؛ ابوالشـبا ،  رومانسی غمگينی درآميخت 
ی کـه ايـن شـوق، قلـب و     طورشوق به وطن در اشعار ابوشادی بسيار چشمگير است، به 

برد و اگرچه از  ی خود به سر میکودکروح و تمام وجود وی را فراگرفت و در رؤيای وطن 
کند، ولی همين شوق به وطـن   نرم می پنجه و دستوطن دور است و با مشکالت زيادی 

 در برابر مشکالت ايستادگی نمايد: باعث شد
 وَ إِنَّنِی الرَّجُلُ الححَـانِی عَلَـی وَطَنِـی   »

ــ َ   ــنح مَحَبَّّـ ــی مِـ ــهِ بِرُوحِـ  وَافحتَدِيـ
 

ــدَانِی   ــرَی وَ وِجح ــورَتِی الحکُبح ــهُ صُ  فَإِنَّ
ــالَن   ــبا مَ ــذَا الححُ ــی بِهَ ــإِنَّ قَلحبِ  «فَ

 (.699.: م 1949)ابوشادی،                
 تر من و وجـدانم اسـت.   بزرگ چهرۀن مردی عاشق وطنم. پس وطن، همانا م»يعنی؛ 

 «.کنم، پس قلبم از اين عشق پُر است روی عشق و محبت جانم را فدای او می از
ـ  نُطَوَ» ـ أَ يـزُ زِعَ ا وَبَالصَّ ـ  مِالَحح  ابَالصا
ـ لحمِحَ ـ تُ فِ ـ عحأَی تِوخَخُيحی شَ ـ  اءَبَ  نحمَ
ــتَ وَ ــ تُذحخَ ــنحی مَلِ ــنحمِ ایَفَ ــدَ رَبَ  ةَوَعح
 

ــازِمَ  ــ تُلح ــلحی حِلِ ــحُ وَ اًم ــ اًولح  اءزَعَ
ــبَقَ ــ وا وَعُ ــمَ ــوا عَامُن نَ ــذَاءِی لَ  الحأَقح
ــلِ ــ ارِلنَّـ ــ نحمِـ ــ وَ مَيحضَـ  «اءِوَدحأَ نحمِـ

 (.637)همان:                                    
يـا و مصـيبتی   رؤی من و رؤياهای عزيز کودکيم پيوسته برای مـن  کودکوطن »يعنی؛ 

نشـين بودنـد    هايی را از کسانی که گوشه ری خود به دوش کشيدم رنجيپشيرين است. در 
بردند و من تبعيدگاهم را منبر دعوت بـرای   و کسانی که در رنج، سختی و ذلت به سر می
 «.انتقام از ظلم، بيماری و سختی انتخا  کردم

 يجهنت. 9
 شود: با توجه به آنچه گفته شد، از اين پژوهش نتايج زير گرفته می

اند و بـه همـين دليـل،     عر فارسی و عربی هر دو تحت تأثير شعر اروپا قرار داشته. ش1
کلی، شعر  طور بهاز اروپا بودند، به سوی رمانتيسم کشانده شدند.  متأثراين دو ادبيات که 

در عصر مشروطه )عصر بيداری( و عصر نهضت در کشورهای عربی، از بسـياری جهـات   
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، آزادی و حقـوق  وطنيـات ی، استفاده از مضامين رمانتيک، مشابهت دارند؛ از جمله: نوگراي
 زنان.

زبان مورد بحـث در عنـوان    زبان و عر  . مضامين مشترک در اشعار دو شاعر فارسی6
اين پژوهش، عبارتند از: رمانتيسم، اشعار وطنی، رمانتيسم وطنی و شوق به وطن. در ايـن  

ار بيشتر از الهوتی است، اگرچـه در  بين، سهم احمد زکی ابوشادی در اشعار رمانتيک بسي
 جامعـۀ باشد، ولی چون شرايط و اوضاع  یممقابل، اشعار وطنی الهوتی بيشتر از ابوشادی 

ی بود که هر دو مجبور به ترک وطن بودند و بـه دور از وطـن بـه سـر     ا گونه بهدو شاعر 
ث سـرودن  به وجود آمـد کـه باعـ    ها آنبردند، بنابراين، يک نوع حس نوستالژيک در  می

 اشعار رمانتيک ـ وطنی شد.
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