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Abstract : 

 Mohammad Taqi Bahar and Hafez Ibrahim are among the most famous poets of Iran and 
Egypt, whose poems are familiar to Iranians and Egyptians, and there are few people who 
have not heard the names and poems of these two poets. 

 Because these two are popular poets whose main concern was the nation and their hearts 
beat for the people and they had no other goal than the freedom and pride of their country. 

 They suffered from the fact that their country was under the tyranny of the minister of 
foreign governments, and they tried with all their ability to convey their thoughts and pain 
and hearts to the people in the language of poetry, and to express their writings in a critical 
way, which of course This was a source of happiness for the people, and for this reason, 
they earned the title of poet of the nation. 

 In this article, considering the common themes and paying attention to the Russian school, 
which observes the division of societies into the two lower levels, which deals with the 
social and economic issues of the society, and Brien, which is the influence of the lower 
structure of the society, I have tried to select a selection of their life and poetic style with 
the theme to pay attention to nationalism By comparing their views, I would like to say that 
national poets in every country are sympathetic and compatible with every social or political 
point of view in loving the homeland. 

 

 

 

Keywords: Mohammad Taghi Bahar, Hafez Ibrahim, nationalism, love for people 

 

١ 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

و  ايران  بلند دو شاعر بلندآوازةشاعر ملت آوازه در اشعار دو  گراييمليبررسي تطبيقي مفهوم 

 ابراهيم  و حافظبهار  محمدتقي مصر 

 

 ٢عرب  ات يو ادبكارشناس زبان ، حوريه رفيعي

 ٣٠/٠٣/١۴٠١زمان انتشار:                  ٠٣/٠٢/١۴٠١: زمان پذيرش

 

   چكيده:

  آشناست   ان يو مصربا گوش ايرانيان    اشعارشان   هستند كه   و مصريم از مشهورترين شعراي ايران  ابراه  و حافظ محمدتقي بهار  
كس  نام    يو كمتر  اشعاراست كه  باشد  دو شاعراين    و  اين دو.  به گوشش نرسيده    دغدغةكه    انديمردم شاعراني  ،  چراكه 

 . كشورشان نداشتند ي سربلند جز آزادي و يو هدف ديتپ يم  براي مردم بود و دلشانملت  شانياصل

توانايي    با تمام   كردند يم وسعي    دندي كشيمرنج  ،  بيگانه بود  يهاحكومت  سلطة  رياستبداد وز  در دست   هنشاني مآنان از اينكه  
  ياگونهبه  خود را  يهانوشته، و دلسانند در اين باره به زبان شعر به گوش مردم بر  را  دل خود  يهادل  ود  در  و  شهيخود اند
همين دليل لقب شاعر ملت را به خود اختصاص   و بهنان بود  شادماني مردم از آ  ة يمااين امر  البته  كه    بيان كنند  انتقادي 

 دادند.

به  مضامين مشترك    بهباتوجهدر اين مقاله   بيان    به  زيرين كه  ة يدوالوبا توجه به مكتب روسي كه ناظر بر تقسيم جوامع 
تا    ام كردهتالش  از ساختار زيرين جامعه است    يريرپذيتأثكه همان    نيو بر  پردازديمجامعه    يو اقتصادمسائل اجتماعي  

بيان كنم كه    شانيهادگاهيد  ق ي. وبا تطبقرار دهم  موردتوجه  يي گرايمل  با مضمونرا    شانيشعر  سبك   و  از زندگي  يادهيگز
 .هستند و همراهورزيدن به وطن همدل  ديدگاه اجتماعي يا سياسي در عشق  هر هر كشو رو باشاعران ملي در 

 

عشق به مردم ، ييگراتي، مل حافظ ابراهيم،  بهار ي محمدتق  :كليد واژگان
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   مقدمه:

متفاوت كشور    با زبانديگر    يها ملت  اتيو ادبادب ملي يك كشور با زبان ملي مشخص    ميان  رابطةتطبيقي به    يهاپژوهش
 .از يكديگر است هاآن ي ريرپذيتأث و بين اين كشورها ي هارابطهآن كشف  و هدف خودشان توجه دارد

محمدتقي  وجود دارد،    ياجامعههر    و در هر آدمي    در سرشت  و مردم مصاديق همچون عشق به ملت    از    بعضي   ،وجودنيباا
اجتماعي    ي  ويكي از داليل ماندگاري آثارشان انتخاب موضوع   اندهنماندابراهيم مصري هم از اين قافله عقب    و حافظبهار  
دو شاعر،  جا كه اين    از آن.  را به خود جلب كرده است  خود  عصرانهم  الخصوص ي، عل كه توجه مردمان تمامي روزگاراناست  

كردن آنان در    و دخالت نفوذ بيگانگان    خود راكشور    ي ماندگعقبدليل    ن يو اول  خود بودند  جامعة درصدد اصالح مشكالت  
و  كردن استعمار  كن شهيو رشعر خواستار رهايي از اين امر شده  با زبان  ن يبنابرا ، دانستنديمكشور   ي و اجتماع  ي اسي امور س

 به مردم را خواستار بودند.  ظلم

تمام هدفشان اين بود    كه   رونديم به شمار    و مصرادبي ايران    نةي زمسياسي و اجتماعي در    ز شاعران در واقع ا  دو شاعراين  
در  ،  آورتيمسئولشعر برايشان نه ابزار سرگرمي و لذت بلكه ابزاري  ،  در اين راستا  ايجاد كنند و  ي و تحول كه بتوانند تحرك  

برده بودند كه اگر  اين شاعران به اين نكته پي    يهر دوچراكه  .  شديمفرهنگي و سياسي و اجتماعي محسوب    يهاعرصه
و  قدرت    برهيباتكشاعر ملت    عنوانبه  نيخواهد رفت؛ بنابراسطح جامعه نيز باال    خود خودبهباال برود    ي اجامعهسطح فرهنگ  

 آمدند.بر ازها يناين  ورجوعرفعر صدد خود بر تمامي طبقات مردم د  پرنفوذ كالم  اثر

در امور جامعه به حدي بوده است كه محمدتقي    شانو مداخله  ت يفعالو    و اجتماعسياست    ي هاعرصهنان در  آ  ي ظهور ادب
 .انددادهشاعر مردمي) لقب  ابراهيم را به شاعر النيل (شاعر الشعب، و حافظ الشعراملك  را بهبهار 
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 پيشينه تحقيق: 

مسائل    در  دو شاعرمشابه هر    باً ي تقر  ط يو شرااست    گرفته صورتابراهيم    و حافظ بهار    در اين مقاله بررسي تطبيقي بين  
م خويش است  باوجوداينكه هر كشور سراي مرد  به امور كشور  يت ياهميب   مشكالتي از قبيل  مثالً جامعه،    يو اجتماع سياسي  

و  وبي عدالتي    و ظلممتفاوت    يها عرصهدر    ان آن  و مسائلتوجه به مردم    نةي زمبه حاكمان در    و هشدار  ي ماندگو عقب  و فقر 
در جهت آباداني  جامعه وزير بار ظلم نرفتن    و فرهنگ سطح علم    باالبردنجوانان به توجه در    خصوصو به  به مردم  هشدار
 . گنجانديم را در كنار هم   يدو شاعر مردم اين كه   شده است انجام كشور

ارائه   ييهامقالهاپ رسيده است يا  مختلفي اشعارشان به چ  يها كتابدر   زياد سخن به ميان آمده است و   دو شاعر اين   دربارة 
  ادبيات دانشگاه ورامين   مجلةابراهيم مصري در    و حافظبهار    ي الشعراملك با عنوان علم در نگاه    يامقالهشده است براي مثال  

بررسي تطبيقي مفهوم آزادي در    يابه چاپ رسيده است    فارسي توسط زهرا سليماني    اتيو ادبتخصصي زبان    نامة  در فصل 
چاپ    به همت زهرا فريد  ٩٤سال    وريشهرفارسي ايران در    و ادبن ترويج زبان  ابراهيم در انجم  بهار و حافظاشعار محمدتقي  

بود ابراهبهار    ي محمدتق   ي امقالهحتي در  و    رسيده  پ  علي سليمي   نوشتة   طوقان  م يو  بررسي مضامين    صالحي   مان ي و  به 
به اين نتيجه رسيدم كه   اما من پس از مطالعاتي كه در اين زمينه داشتم، طوقان پرداخته بود ميو ابراهمشترك شعري بهار 

  ي ادهيگز، و حافظبهار  و افتراق در آن ضمن بيان وجه تشابه بنويسم و گرا يمل  دو شاعراين   ييگرايمل تحت عنوان  ي امقاله
  و كشور را ملت  ،  كه چرا آن دو  سؤالبه اين    و پاسخ  هادغدغهبيان    ، مضامين مشترك اجتماعي، سياسي،  از زندگي ادبي

بين اشعار اين دو در باب عشق به   ي اسهي؟ مقاچه بود شان ياصل  ؟ و دغدغةموضوعي براي سرودن اشعار خود انتخاب كردند
پيشين جاي اين    يهاپژوهشچرا كه در بين  .  بيان كنم  را  زنديم ضرر    كشور  وكه به ملت   هرآنچهبا    ي و دشمن  كشورمردم  

 موضوع را خالي دانستم. 
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   : زندگي بهار 

در مشهد چشم به جهان  )١٣٠٤(معاصر در سال      محقق   و   نگارروزنامه،  نويسندهشاعر،  الشعرا:  ملك محمدتقي بهار ملقب به  
مقامي كه پس از در گذشت پدر به فرمان مظفرالدين شاه  . آستان قدس رضوي بود يالشعراملك پدرش محمدكاظم .  گشود

 بهار رسيد.به 

ادبيات را نزد پدر  اصول  همچنين  .  دوره سرود  ن يهم ر  د  خود را شعر    ن يو اول شاهنامه را آموخت    نزد پدر  ي سالگهفتوي از  
اديب نيشابوري تكميل    را  تحصيالت خود   سپسفراگرفت   ابوالجواد معروف به  در  فرمان مشروطه    با صدور   كرد. نزد ميرزا 

آورد و  مردمي روي –  يو ملسياسي  يهافيو تصن شعرهاسرودن  و بهخراسان پيوست  طلبانمشروطهبه صف  ي سالگستيب
 كرد. ياندازراه  بهار را و تازه چون نوبهار  ييهاو روزنامهدر تشكيالت سياسي مثل انجمن سعادت وارد شد  سپس

  ي ادهيقص  ١٣٢٨سال  بهار در  .  ديرسيمبه چاپ    امضا  و بدونروزنامه خراسان به طريق پنهاني    او درسياسي  –اولين آثار ادبي  
منتشر كرد كه اين    ن يالمتحبل  روزنامةبود در    ١٩٠٧دداقرار  بهدر اعتراض    ن) را كه با عنوان (پيام به وزير خارجه انگلستا

با سياست آن دولت به امر كنسول روس    و مخاصمهقواي روسيه در ايران    با حضورروزنامه پس از چندي به دليل مخالفت  
 تعطيل شد. 

ا  ر  )حب الوطن (  دة يآورد و قصروي    ي و اجتماعسياسي    يهاتيفعالمجدد به    بهار   ١٣٣٢سال   اشاه در شهريور  ضر با سقوط
خود   و مردم اما همواره به ميهن  داد يم كه از خود نشان  ي و راستچپ  يهاشيباوجود گراوي . در اندرز به شاه جديد سرود

 .اندي نمايم يخوبرا بهايران  جامعة  يو فرهنگ  ي اجتماعو سياسي   خود اوضاع آثار  و در پايبند بود 

كه    سال در آن كشور بود زماني  سوئيس رفت ويك   كشور    معالجه به  يبرابيماري سل مبتال شد    به  ١٣٢٦وي در سال  
  يدششد  و كسالتسال بعد بر اثر همان بيماري    و سه  بازگشتايران  محبوب خود،    بيماري وي اندكي بهبود يافت به وطن  

 گذشت. در  ١٣٣٠در ارديبهشت سال 

 اوضاع سياسي و اجتماعي: 

ادبشعر   بساتيو  زندگ  اري ،  در  مبارزه  يزود،  با  آميخته شد  بهار  اجتماعي دوره مشروطه  به.  سياسي  و  گارش مقاالت  ن  او 
او  در نشرياتي كه هم فكران وهم مسيران  و چهآن بود  رمسئوليمدكه خود   ييها، روزنامهچه: پرداخت ها، در روزنامهنوشته
  ه خواهان به پايتخت منتقل شد وطبا فتح تهران به دست مشرو، بعد ي هاسالدر ها،  و مبارزه هاتالشاين . كردنديم  منتشر
 ميهن قرارداد. و استقالل يخواهيآزادصف نخست شاعران مبارز راه  در  را  شاعر

با    هاو رنج  ها يسخت را از سر گذرانيد اين    ييهاو مهاجرت  دهاي تبعشد وهم    ها زنداناز تحمل    ريناگزاز همين رو بود كه هم  
يافت.  شروع ادامه  هم  اول  پهلوي  چهارم    حكومت  مجلس  اقليت  نمايندگان  جمله  از  در بهار  جدي    زمرة  و  مخالفان 

. وي ناگزير  پرداخت  دي و تبع  و زندان  با انزوا  كماو دست  ان اين مخالفت راتاو.  بود  رضاشاه  و سلطنتحكومت  ،  يجمهوراستير
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به صف استادان دانشگاه    ، سرانجام نازك خود  و با طبع   شكستهدل  با،  بهار  دولت هم شد.  از سرودن شعرهايي براي شاه نو
  فيتأل نثر فارسي را در سه جلد    يشناس سبك در ادب فارسي پرداخت    ق يو تحق به تدريس    ييشعرگوكنار    ، در تهران وارد شد

كهن    و متون در باره ادب فارسي  .  شوديم اثر معتبر در اين زمينه محسوب    ، هنوز تنها قرنمين پس از گذشت بيش از    كرد كه 
  قديم پرداخت.  يو ادبتاريخي    ي هاكتابپژوهش و تصحيح    و بهفراواني تحرير كرده است    يها و نوشته  ها ادداشتي ها،  مقاله

 ) ١٣٧٦،يعابد اري، كامبهار و شعرزندگي (

  . او كهكرديمملي دفاع    تيو هواصيل    يهاسنت  و از  ديورزيممرد آزادمنشي بود كه به ميهن خويش عشق    الشعراملك 
ايران بود نگران سرنوشت  باز به  ،  عمر  ي هاسالدر واپسين  ،  ملي رسيده بود  به وكالت مجلس شوراي   و چند دوره   همواره 
فرهنگ كابينه   فضاي  تاش،  خسته  و روح  بيمار  تن  گريداما  .  كشيده شدالسلطنه)  قوامسياست (وزارت  بار  وانايي كشيدن 

كه او در سوئيس دهكده    است  ياشعار اشعار زير از نمونه از  را نداشت.  بيست    سال  وريشهرپس از    آورو شگفت  بار هيجان  
 در اواخر عمرش سروده است. ١٣٢٧در سال لزن

 روح                              مام از لب كودك نكند منع لبن را   يغذابهار است وطن را  گفتار  

 ) ٥٠٣ميهن، به ياد( ايران كهن را  شان بود اهل وطن باش                             كاميد بدي  رب تو نگهبان دل و يا

توانايي كه از رواني يك    ساللت و  ميهني آن هم با  يهاو آرماناو در بيان مسائل روز    ژةيو  اد استعد  بهار شاعر بزرگي است.
ادب اعتقاد    و اهل  و پژوهشگران  نظرانصاحباساس بيشتر    ن ي. بر همبسيار بود  رديگ يمسرچشمه    قدرتمندذهن اديبانه  

و  او در مبارزات سياسي    با شركتبهار    يي . شعرگوشاعر مهم دوران كالسيك فارسي استبهار آخرين      ي محمدتق  دارند كه 
گره  مسي  شهجري    ١٣٣٢  سال  داد هشت مر  سال پيش از كودتاي بيست و   دو   ي يك   اجتماعي دوره مشروطه تا   ي هاتيفعال 
  شوديم ايران پيش از اسالم آميخته    و فرهنگ  و زبانيم ايران  قد  و ادبفارسي    برابر زباندي او در  استا   وقتي با  و  خورد  مي

 . زنديم  او رقمواال در نوع شعر قصيده براي  ياو رتبه مقام 

 : بهار شعري  نيو مضام ويژگي

  يهاشهيو اند  مضامين   با   اشعاري   سرودن  براي  سنتي   شعري  ي هاو ساخت  ها از قالب  ي ريگشعر بهار، بهره  نشانة  نيترمهم
و    خورديم   چشم  به  او  ديوان  همة  در   گذشته   شاعران  ةيسا  كه"- ١:  است  معتقد  كوبنيزر  عبدالحسين   است  جديد   نسل
  و نهضت   بهار   عصر  بر  حاكم  اوضاع  هب  بنا   "  . شوديم  و تكرار   احيا  وي   ديوان  در   گربارهيد  كهن   سازان نغمه  آن   گمشده  يهانغمه

  خود دفاع   مردم  حقوق  از  ديشعر با  كه  بود  و معتقد  داشت  فراوان  ديشعر تأك  بودن  يو اجتماع   مردمي  جنبة  اوبر،  مشروطيت
 ي هاكتابخانه  در  را  شيو اشعار خو  نمايد   هدايت   را  بتواند آنان  تا  باشد  بهتر  وطنانشهم  ساير  از  اخالقش  بايد  ملي   شاعر"- ٢:  كند
  اجتماعي   محيط  كردن   اصالح  راه   در   و   دي پسنديم   انساني   آبروي  از  دفاع   در   شعر را   او  روني ازا  ".بدارد  نگاه   و جاودانه  باقي 
  ٥٠اگر بهار    ":  ديگويمندوشن  .  كرديم گذشته بود را درك    اشجامعه   و  رانيبر احوادثي كه در عصر او  .  سروديم  شعربهتر
 جمود ِقرن رهايي ببخشد اين    را از  خود   توانستينم  د يو شا  گرفتيمرنگ ديگري    يكلبهزودتر به دنيا آمده بود آثارش    سال
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  ادزي  اريبسشعري او    تنوع-٣  ". اندگرفتهاوست براي آن است كه از وقايع زنده مايه    ي شعرهاكه در    ي و گرمرنگارنگي و تابش  
به ادب حماسي    بود فردوسي  .  ايران گرايشي خاص داشت  يو ملبهار نسبت  د  براي او بواز متون بسيار ارزشمند  شاهنامه 

در شعر بهار انتقاد اجتماعي  .  به ميزان عالقه او پي برد   توانيم   يراحت بهوده است  رعظمت اين اثر س  بارةچراكه از قصايدي در
  انتقادهاالبته كه اين  .  است  يدار يو ناپان كه اوضاع جهاني در حال تشنج  آ  ژهيو، بهكندينمانتقاد كوتاهي    هم هست او از
 :مي نيبيمكه در شعر زير   طور همانصراحت همراه است بيشتر مواقع با  

 ايران اندر بالست                                         مملكت داريوش دست خوش نيكالست ! هان اي ايرانيان

 ايران مال شماست ، سستي چراست؟                                ايران مال شماست همهني! ابرادران رشيد

او در اجتماع    يهاتيو فعالرا زن    اشيشعراز مضامين    ويكي ديگر  بود  منددغدغهزنان    تيوتربميتعل همچنين وي در مورد  
 نام برد.  توانيم

 :نامه زندگي 

  قاهره  در  شي هاييدا  و نزد  داد  را از دست  پدرش  كودكي  درمتولد شد،    مصر  در  ديروط  در  فهمي  ابراهيم  بن  محمد حافظ
  و از  كرد آغاز را و ادب  شعر در جدي مطالعه زمان همين از .آورد  پايان به قاهره  در را و متوسطه ابتدايي دوره.  يافت پرورش
  البارودي سامي محمود  و اشعار  عباسي  دورة  يهاسروده برخي با مرصفي  فيتأل  )االدبيه  الوسيله(  اشموردعالقه كتاب طريق

   سپس   كرديم  و مطالعه  گفتيم  شعر  كه   بود  . در آنجاكرد  سكونت  طنطا  در  مدتي  )١٧،ص١٣٢٢،سال  (جندي   .شد  آشنا

  نظام   مدرسة  به  ،باشد  بارودي  سامي  دمت خ  در  كه  داشت  دوست  جهتي   و از   برد يم  رنج   بدي  اقتصادي   اوضاع   از   اينكه  براي
  شد   تلخ  او  بر  زندگي  سودان  در   فرستادند  سودان  به  نيز  را  او  سودان  به  مصر  ارتش   حملة  در،  رسيد  افسري  درجة  و به  رفت
و    بازگشت  مصر  و به  شد   محكوم  ارتش  از   اخراج  به  جا   نآ  در  رسيد  دادگاه  به  و كارش  كرد  قيام  افسران  از  يبا گروه  پس
  اش يزندگ  شغل  اين   در  ،شد  برگزيده   المصريه  دارالمكتب   ادبي  بخش   رياست  به  ١٩١١  سال  در.  شد  دمساز   شعرا  با   پسازآن

  جهان  از  ١٩٣٢  سال  در   بعد  ماه   و چند  گرفت  كناره   كار  از  نكه يتا ا  بود  قند   بيماري  گرفتار   ها سال  يو.  گرفت  سروسامان
 .فروبست

نه سخن   گونهنيا جمله شاعر عراقي فالح حجيه در كتاب خودش از حافظ ابراهيم  از .كردندياد   يخوببهشاعران زيادي از او 

است آورده  ميان  ملي":  به  گرايش  به  ابراهيم  حافظ  آزادي  ،  شعر  مبارزهمثل  استعمار  و  فالح  (  ".شوديم شناخته    با 

) ٣در شعر عربي،ج ي اخالصهحجيه،
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مهربان  نيك  مردي  وي و  در  خو  فر  امين  دوستي  و  و    ياس ياشعار س   مضامين)٦٨٦،١٣٧٨فاخوري،(  بود  ملت  ادرس ي و 

اعتقاد    خويش  اجتماعي  اشعار  سرتاسر  در  وي  است   شده  سرزمينش  تيو محروم  فقر  دادن نشان  به  او  توجه  او سبب  ياجتماع 
. كنديم ان يرا ب مردم فقر  و و درد و رنج  ملتش  سياسي   آرزوهاي، عرب جنبش  به خود

  مطران  خليل   ي با همكار  و  هوگو  ويكتور   بينوايان  از  ييهاقسمت  ن يو همچن  ) سطيح   ليالي (  به   موسوم  كتابي   نثر   در  حافظ 
  رايز دانست  جامعه  شاعر  توانيم  را  حافظ. است كرده  ترجمه عربي  را به )ي اسياقتصاد س از  ي اخالصه( كتاب  از  يي هاقسمت

  حالنياما باا  است.  دريافته   خود  شخصي   تجربة  به  را   ها يديو ناام  هايخوار  و انواع  ها و درد و رنج  آالم   خود   لطيف   بااحساس
  شريك هابا آن ملتش و مشكالت مصائب تمام  ، او دربماند غافل ديگران درد كندو ازحس  خود را تنها رنج كه نبود او چنان

  از   ي ن يو د  قومي   و موانع  كشور  اقليمي   حدومرز   كه   گفت   توانيم  حتي ،  ديشن يم   را  دردمندان   ون يو ش  مظلومان   اد يو فر  بود
 شعرش   در  دهي كشرنج  ي هاانسان  و نالة  گرفتيبرم  را در   بشر  نوع  او همة  احساس.  نكرد  كم   خودش  و مردم  وطن  او به  عاطفه 

 ) ٦٨٧،١٣٧٨فاخوري،( .داشت انعكاس

   :يو اجتماع سياسي اوضاع 

و    شخصي  تجربة  به  بود   افته يدر   كه   و هرچه  بود  نخوانده  چيزي  خارجي   آثار  از  اجتماعي  مسائل  او در   بود   جامعه   شاعر  وي
و  .٤بود    آموخته  عبده  محمد   امام   خصوصبه  فكر  پيشوايان  با  يو همدم   مردم   با توده  آميزش  خود در اثر  مستقيم  مالحظات

  يي و شكوفا  ارتقا  راه  در  مبارزه  ميدان  به  را  او  كه  او بود  ديني  و عاطفة  يدوست هنيم  و حس  مردم  تودة  به  گرايش  نيهمچن
.  بود كرده  شركت بسياري جنگ  يهاداني م در شعر سالح با ولي  بود دوربه جنگ  يهادانيم  از هرچند او. كشانيد خود ملت
 در برابر   تا  كرد  دعوت  را  ، او مردمبرگرداند  را  عرب  قوم  در  مبارزه  به  رغبت  مردم  به  كه  ساخت  ييهامنظومه  شعرهايش  او با

تعم  اخالق  تهذيب  به  ار   هاآن  و   بايستند  ملت  مصلحت  در  بيگانگان  و دخالت   تفرقه تعل   برادري  مي و    اشاعة   و   جوانان  ميو 
 . كرد دعوت  شوديم انجام  خودشان  دست  به همه كه  عمراني ي هاكارو  فرهنگ

 في حب مصر كثيره العشاق                كم ذايكابد عاشق ويالقي                                      

 االطواقاني الحمل في هواك صبابه                                                 يا مصر قد خرجت عن 

.  كرديم   القا  مردم   به  را  آينده  به   اميدو پرشور،    حماسي  يبا زبان  داشت  مصر  ملت  براي  كه  رزوهاييآ  وبه  داشت  نظر  آينده  به  او
  وطن  شوق  به  را  ها و دل  كرديم   اديرا ز  كشورش  به  ملي  يهازهيانگ  كه  داد يم   ارائه  را  جذاب  صورتي  خودش  ميهن  يراب  او

 . باشد سزاوارششاعر ملت)   =النيل  الشاعر ( لقب  شد  سبب و  كرد يم  اميدوار
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  يهاديو ام  آرزوها   در  ريشه  او  محزون  روح   بود  گذشته  يينوايو ب  يشوربخت   در  او  زندگي  از   بخشي":  ديگويم  او  بارة   در  فاخوري
  و همة  وطنشو    ملتش  يو بدبخت  بينوايي  براي  و چشمانش  متناقض   عواطف  و كشمكش  برخورد  جاي  و دلش  بود  خشكيده

 ". ستيگريم بشر

 : اقتصادي  اوضاع

  لحاظ   به   او  ي از زندگ  دوره  نيو پربارتر  يو تنگدست   فقر  حيث  از   حافظ  زندگي  مراحل  نيترسخت  ١٣٣٠تا    ١٣١٩  ي هاسال
، رفت  عبده  محمد  شيخ  درس  حلقة  به  هرام)اال(  روزنامة  در  كار  براي  نافرجام  يهاتالش  از  پس  او.  بود  اشيادب  يهانشيآفر
  در  كه   كرد  منتشر  را  _السطيح  ليالي_  منثور  اثر  دوره  اين  در  وي آشنا شد.    مصر  برجسته  باني با اد  او  قيو ازطر  محشور  او  وبا
  ملي  كتابخانه   ادبي   بخش   رئيس،  حشمت  احمد   سوي  از   كه   بود  دوره   همين  در   .بود  پرداخته   عرب  معاصر   جامعه  مسائل  به  آن
  دي كوشيم   آن  اصطالحات   براي  فراوان  ي هاتيمحدود  رغم به  و  كرد يم   درك  را   مردم   نياز   كه  بود  گراني   اصالح   جمله   از  او.  شد
.  گرفت شكل  او ادبي  زندگي در  تازه  زماني مرحله اين  از ناميد النيل شاعر او را المويد روزنامه ريسردب كه  بود دوره همين  در

ا منافع شخصي    نياما  جهت حفظ  به  او  كه  گرفت  ناديده  نبايد  نگهرا  گاهي    داشتنو  خود  قبال   كارانهمحافظهشغل    در 
 .سروديم جامعه شعر  ي هايآشفتگ

 : ابراهيم حافظ شعري مضامين

  بيشتر   آنچه  اما  اخوانيات  و  غزل،  مرثيه  ،و وصف  مدح  قبيل  از  :است  عرب  شعر  سنتي  مضامين  همان  حافظ  شعري  مضامين
  به   .گفتيم   مردمش  براي  جان عمق  از   كه بود  حافظ   ي و اجتماع   سياسي   اشعار   است   شده   وي  شهرت   ة يو ما  است  موردتوجه

  همين   به  است   شاعر   فة ي وظ  جامعه   عمومي   و حوادث   هامناسبت  بارة در  و سرودن   اجتماعي   ي هاتيفعال  در   شركت   گمانش 
  سلطان   بركناري   به   ١٩٠٩  سال  در   كه   جوان  ي هاترك  ام يو ق  اجناس   شدن  گران   به   اعتراض  در   اشعاري   يوانشد  در   دليل 

و    ساده  يو اجتماع  سياسي  اشعار  نوع  اين.  يافت  توانيم  موارد  ليقب نيازا  و  دِنشواي  حادثةيا  ،  انجاميد  عثماني  عبدالحميد
، او  شود  و مشهورتر  ترمحبوب  خود   عصر  هم  شاعر  شوقي  احمد  از  حتي  او  كه  شد  باعث  بود  متداول  زمان  آن  در  كه  فهم همه

 برابر  در   آن   از  و دفاع   وطن  پيشرفت  براي  و تالش  يخارج   و  داخلي   تهديدات   برابر  در  وطن  از  دفاع  كه   است  شاعراني   جمله  از
  موضعي   نيز  آنان  تيو ترب  ليو تحص   زنان   باره  در   وي  .دانستيم   خود  در  اصل  نيترمهم  را  است  كشور  آبادي  مانع  كه  هرآنچه

آنها در    دي. بااست  نيزم مشرق  يها ملت  يماندگعقب  داليل  از  يكي  زمينه  اين  در  ضعف  است  و معتقد  دارد   ي هاعرصهبه 
 مختلف رسيدگي شود. 

 : ابراهيم و حافظ بهار ي محمدتق اشعار  در  يي گراتيمل

  ديگر  رو نيازا  است  مردم   به  عشق  و   ييگرايمل   ابراهيم  و حافظ   بهار   شعر  اصلي  ة يمادرون  كرديم  بيان  كنون  تا  كه  طورهمان
و   بيداري  به دعوت   يا و تعاون اتحاد به دعوت مورد  در و اگر اندكرده  برقرار اصل  اين راستاي  در  را خود  شعري مضامين



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

ظلم  استبداد  دست  در  را  خود   ملت  كه  است  اين  براي  همه  دندار  يااشاره  زن  و  يعدالت يب  و  ي بلندهمت از   نبينند   و   و 
  ميهن   توصيف  محض  صرفاً  كرده  ياد  ملت  از  جا  هر  كه  است  اين  بهار   اشعار  در  توجهقابل  نكتة   .دن ده  نجات  يماندگعقب

  حاكمان   و  مردم  ناسيوناليستي  ةيروح  همان  يا  وطني  احساسات  تحريك   با  است  كرده   سعي  بلكه   است  نبوده  آن  وستايش
 : كند دعوت  ايران و اصالح  حمايت  به را جامعه

   من تن و  جان عجين تو مهر به گشته   اي                 من وطن اي  نيمه  ايران خطه اي

 ) ٢٠٨  ص  ١ ج بهار ديوان( من محن  من دل  از  خالي نشود هرگز                دشمن لشكر  از پر  تو كنار  هست تا

از    ت يو حمابه مصر    عشق    به  را   مردم  و همواره  است   خود داشته  وطن   گرو  در  دل   نيز   ابراهيم  حافظ  مصري  شاعر  همچنين 
را مصر مشخص   هدفيا در جايي ديگر تمام آرزو    تحريك كرده است  مورد مصرمردم را در    و احساسات  كرده استدعوت    آن
 جز عشق او آرزويي ندارد: و به كندينم  يدارزندهشبكه جز براي مصر  خورد يم  و قسم كنديم

 هيام  اهم ذادنومك املقد نصل الدجي فمتي تنام             

 ) ٥٣ص ، احمد امين (   ومالي دونها اهم يرام             لعمرك ماارقت لغير مصر    

 :شاعر  هر دو حمايت از كشور اولويت

شاعران بوده است عشق به ايران    موردتوجهع  موضو  نيترمهمعصر مشروطه    در   ژهيوو بهمفهوم ملت و ميهن در دوران معاصر  
قواي    و تجاوزلت جنگ عمومي  اوضاع ايران به ع  كه  ١٣٢٠سال    ورماهيشهراز    پس  .شوديمديده    او فراوانهمواره در شعر  

او شد بهار كه از رژيم سابق ناراضي    نيو فرزند او جانش كناره گرفت    وتختتاجاز    ، رضاشاهبيگانه به داخل كشور دگرگون شد
مطلع آن بدين شكل    نكند كهمثل پدر خود عمل  ت كه  ساو خوا  و از به شاه جوان سرود    پند دادن  رسم بهين قصيده را  ا،  بود

 است:

 معني حب الوطن فرموده پيغمبر است  افر است                        نباشد ك در دل هركه را مهر وطن 

 چون شهيدان از مي فخرش لبالب ساغر است    مسكن داد جان                  مال و هركه بهر پاس عرض و

 : شوديم به مردم ميهن را نيز خواستار  دادن تياو اهم در همين قصيده) ٦٣٩،ديوان بهار(

 است پرنعمت اشنهي گنجو   پرنعمتبر دل مردم نشين كاين كشور بي مدعي                         ساحتش  

 ارثي زان پدر وين مادر است  گرت جنبشي كن     ايرانت پدر                          خي و تارهست ايران مادر 

 ) ٦٤٠و   ٦٣٩ ،١،ج١٣٨١بهار ديوان (

 : ديگويم ديد آنجا كه   در اشعار حافظ ابراهيم توانيم را  براي مردم آن  يو دلسوزاين حمايت از مصر 

 جادت جفوني لها باللولوالرطب  فقد غدت مصر في حال اذاذكرت                     
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 بالماءلم يتركواضرعالمحتلب    والقوم في مصر كاالسفنج قدظفرت                   

 ) ١٨٨،ص١،ج ٢٠٠٧ ميابراهديوان حافظ (

  صورتكندو بهخطاب مي    بارتأسف  در آن علت وجود بيگانگان    و بهاشتن حاكماني نااليق  د  وجود   با  مصر را    وروز حالاو  
وصف كرده    گذارد ينم چون اسفنجي خيس كه دشمن چيزي از آن باقي    مصر رامردم    وروزو حال  ديسرايم اعتراضي شعر  

 .پردازديم نصيحت حاكمان براي نجات كشور از بيگانگان  و بهاست 

 به پادشاه: يي راگتيمل القاي حس 

و    شرفت يو پ   كا يو آمر  و آلمانديگري چون ژاپن    يكشورها   بارة رد  اخبار دنيا مطلع است،   و ازانساني آگاه    نكه يبهار باوجودا
  او در او ايران است.    و آخراول    فكر  و  ميهن است  و استقاللباداني  به فكر آ  تياما در نهاسروده    كشورها شعراين    يآبادان
را    وروزكشورها، حالبين اوضاع    سةي مقا در  .  خورديموطن گره    ةيمادرونبه    و شعرش  ندي بيم  بارتأسفايران  عشقي كه 

 : مين يبيمزير   در شعراز اين عشق را  يا. نمونهيافت توانيمسراسر عمر بهار 
 نيمه ره مانديم ما  در  و  شد مقصد يسو او   هم سفر بوديم اندر آسيا                 ما و ژاپن

 شكست اندر وغا  سوم زو  ناپلئون خورد   بيز مارك از وفا     ملك آلمان را منظم ساخت
   وپادست ينوعبهاز براي خور  هركسي كرد    آمريك شد ميدان هر زورآزما        پهنة

 ) ٩٧،ص ١ديوان بهار،ج(جا گرفت كه در كنج قناعت   يرانيرايغاندر جهان باال گرفت           و اختراععلم  كار 

و    د تجربه كر  رانيابسياري از    يهاسالمختلفي كه در طول    باوجود اتفاقات   الشعراملك   كه  مي ابييدرم اين اشعار    بهباتوجه 
  يماندگ عقببه    شتر يتا ب  كند يم   او خواهش  و از   داند يمبه پادشاه جوان    دوار يخود را ام  اما هنوزكه ديده بود   ييفرازوفرودها

شاه جوان در  پس با برانگيختن حس رقابت  ،  كند   دار ياو بدر  را    ي پرست تيمل  و روح كشورش از ساير كشورها اهميت دهد  
و    هني و متوجه به مفهوم مليت  .  فكر كند  مو مرد كشور    يو عمرانكند تا به آبادي    قيو تشوتحريك    او راابتداي حكومتش  

  شد البتهمشروطه به آن توجه زيادي    دورة  و در اوج گرفت  ر)  قاجا  شاهنيناصرالداز روزگار (  ايران  و فرهنگ به تاريخ    توجه
 . به شكلي ويژه دل در گرو وطن داشته است  عصرانشهمداشته است اما بهار در ميان    ايران هميشه وجود  تيو هوشخصيت  

برابر اينكه   در  دي شنيمدر ناراضي بودن از رژيم حاكم در آن زمان    خود را كسي كه صداي ملت    عنوانبهحافظ ابراهيم هم  
  را خواستار بود اين موضوع آن  و كشورش مردم    شرفتي بهار پ  و مانند  كردينم نصيحت كند كوتاهي    خود را   زمانةحاكمان  

 : ديسرايمدر شعر خود  كه  كند يمجا نمود پيدا 
 انظر الي الغربي كيف سمت به                                بين الشعوب الطليعه الكداخ  

     ) ١٠٣ص ٢ج  ديوان،(وهللا ما بلغت بنو الغرب المني                                 االبنيات هناك صحاح 

به تقليد گرايي از غرب     بايد در نظر بگيريم كه شاعر دعوت  اين را هم  از اين حس كمي در جهت بر    كندينم اما  بلكه 
 چرا كه در جاي ديگري آورده است: كنديم پادشاهان و حتي مردم استفاده  يي گرايمل انگيختن حس 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 فان الوقت من الذهب                     فهبوا من مراقدكم
 جازت داره الشهب                      فهذي امه اليابان 

 ) ١١٢و١١ص ٢ديوان ج  (وهمنا بابنه العنب         فهامت بالعال شغفا          

بلكه با تعريف از آنان حس    است    كه حافظ ابراهيم به تشويق ملتي چون ژاپن نپرداخته  مي ابي يمبادقت در اين ابيات در  
 .زانديانگيم بر  از لهو لعب يدور كشور شرفت يو پ  و مردمبه عالمان  دادنتياهمپادشاهان براي رقابت را در ميان 

 جوانان:به  ييگراتيملحس   ي اق ال

خورده    او رقم كه حتي براي خود شخص    ي بي پرفرازونشتاريخ    . با همه ددارن است ميهني كه عاشقانه دوستش  دل بهار با ميه
پس بايد به جواناني   .بيزار است كنند يم ندارد همچنين از پادشاهاني كه فقط به منافع خود فكر  ي خوشدلاو از تاريخ   است

  گوشةدر    ،شده بود  ازكارافتاده  شيوبكمزماني كه خودش    يعن يخود  عمر    در اواسطبهار    سازنديم اميد ببندد كه آينده را  
كندو  زنده    غرور ملي را   تا بتواند  آورد يم را كنار هم   ييهاكلمههن خود در ذ  و هموارهبه تحقيق مشغول بود    و كتابخانهخانه  
 : ديگويم اين  قصيده به جوانان  در .كندرا به جوانان القا   يپرست هنيم حس

 دهد  و احترام  ز عصد به  امي را پ تو     پيام دهد             تو رابه هوش باش كه ايران 

 ) ٥٩٦ص ، ١ج ، ديوان(  دهد  و مام پندي كه باب  يكاربندبه        گويد كه خير بيني اگر            ؟ چه گويد را تو

بعد نصيحت وطن را در   يهاتي ب و در كندجوانان را تشويق به شنيدن صداي وطن مي   خصوصو بهباال بهار مردم  اتيدر اب
 :كنديم زبان شعر به آنان گوشزد 

 عضام باليه كي رتبت عضام دهد        دره بناز       به ستخوان خاك خود نگويمت كه

 دهد  و مقام عزت  تو را عزم  كه علم و             به عزم درست     به علم خويش بكن تكيه و 

 ) ٥٩٧ص   ،١،جديوان(  دهد  الدواميعلقوت ملي    دو ن كه اي             تازي احتراز مكن                  درس پازي و  ز

جوانان توقع دارد كه با پذيرفتن اين   و از  خواهديم  كشور را  ي سربلندوي در اين ابيات از بكار گرفتن علم در جوامع بشري 
در    نجوانا  ، با دعوتحافظ ابراهيم نيز.  غرور ملي خود افتخار كنند  و به  شندايران با  يسرفرازمايه    خودشاننصيحت وطن به  

مردم در برابر   رت يو بصبيداري    د عزت را سبب بزرگي كشور خود بدانن  نيكنند و احفظ    خود راكه استقالل كشور    اين
  دانديم وطنش را افراد شريفي  و جوانان داند يميك ملت براي ملتش  ن  جوانا گرو اتحاد و تالشدر  و فقطحكومت را فقط 

 :كه  ديسرايم در اين شعر پس  اندقائلكه براي ملت خود تا پاي جان ارزش 

سنموت او نحيا ونحن كراما                انا جمعنا للجهاد صفوفنا             



 محمد تقي بهار و حافظ ابراهيمگرايي در اشعار   يبررسي مفهوم مل ، 

 ) ٤٥ص   ،١ج   ،ديوان( وخذوااموركم بغير تواني                ايها الشعب الكريم تماسكوا          

سست    يامور زندگ زنده بمانيم در    و چهومي گويد چه بميريم    داندينم ر اين ابيات مردن را مانعي براي زندگي كريمانه  وي د
 كشور است. نبه جوانا ي دوستهنيمكه اين خود نوعي القاي   مي كنيمنيستيم وبا كرامت نفس زندگي 

 :بيگانه تهديدي براي ملت س يو انگلروسيه 

  هر   در  او"٦است  است فالح در كتاب خود گفته    و استعمارگرانبهار معتقد است كه پيشرفت ملت در دوري از بيگانگان  
او "نيامده است  و كوتاههرگز دچار تناقض نشده    سيو انگلروس    استعماردر مبارزه عليه  ،  موردي كه دچار تناقض شده باشد

گفته    يو شوروهاي انگليس  نيرو  لة يوسبهايران    و اشغال در زمان جنگ جهاني دوم  ن)  (پيام به انگلستا  با عنوان  ي ادهيقص
لهستاني به    سربازان   و  سرا اٌ  و آوردنايران    ناجوانمردانهغال  از اش  يخواهوطنحس    خاطر و به  تأسفبا نهايت    و در آن است  
 قحطي ياد كرده است:   جاديو اارزاق عمومي  و اتالف ايران  دةي درنجنيروهاي اشغالي به مردم   و فشار كشور 

 بچند قرن است كه با مشرقتان پيوند است                           گشته از شرق سوي غرب روان سيل منال 
 جالل و به  ي جابهتقالل افزود بيگانه تهي                              هم از اس گشت ز  ن يو زمگيرم اين آب 

 ؟                  چون رعيت فتد از پاي چه سود استقالل؟ نيو زمچه سود آب ، چون جماعت رود از دست

 ) ٦٤٧ص ،١ج ،ديوان بهار (

آزادي   خواستار  همواره  نيز  استقالل حافظ  است  و  بوده  بيگانگان  دست  از  مصر    .ميهن  كه    يكشورهااز    درگذشته چرا 
به استقالل آرزوي مردم مصر بوده است او سعي دارد مردم را با    افتنيو دستاست    شدهيم انيا محسوب  بريت  ة يالحماتحت

 بيگانگاني كه در كشورند آشنا كند:
 وقد برح الخفا محايدينا                 كشفنا عن نواياكم فلستم                            

 ) ٧٠١ص  ،٢جديوان، ( لدي الجلي كراما صابرينا                   ستجمع امرناوترون منا                              

  اشاره  انگليس،   خود  دشمن   به  نيز  ابيات   اين   در   و   دي سرايماز بيگانگان    يو دوروطن  در جايي ديگر شاعر در بحث عشق به  
  كند پسعمل    ترقينادق   دهديم سلطان حسين هشدار    و به  است  كرده  معرفي   مصر  ي حالشاني پر  باعث  كشور را  و آن  كرده

 حسين    و از سلطان   كننديم   فرمانروايي  آنها  بر  و  ديگرند  ابرهاي  در رأس  كه   است   كرده  تشبيه  باران يب  ابرهاي  به  را  انگليس
 :نكند نباشد و اعتماد خوشدل انگليس ي هاوعدهكه به  خواهديم

 فال سعي هناك وال وثام          وانا قد ونيناوانقسمنا                               
 وطاب لغيرنا فيها المقام            فساءمقامنا في ارض مصر                         
 رجاال عن طالب الحق ناموا           حسين حسين انت لها فنبه                      

 ) ٥٦-٥٣،ص ٢احمد امين،جلد ( فان سحاب ساستهم جه                        فالتثقوابوعدالقوم يوما                  

 :آورديمجاي ديگر در بيان خوردن حق كشورش توسط بيگانگان   و در
 انكار ذاك الحق في اصحاح؟   قد انكروا حق الضعيف فهل اتي                         

 خ التفاح لوعودهم كنواف                              ح   كم خدرت اعصاب مصر نواف 



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

 ارايت طفال عللوه بداح                 مغتبطا بها                 فتعلل المصري 

 ) ٩٩ص    ،٢ج ديوان،(اقوالهم تذري بغيررياح   ت                      وتا نقوا في الخلف حتي اصبح

 به مردم:  و توجه يي گرايمل

و  نداشته باشند    دل در گرو غرب  تا به مردم كشور خويش توجه كنند و  خواهديمخود    دورةحاكمان    ازبهار،    ريز در ابيات  
 را چونان فرزند خود ببينند.  باشند و مردممادري دلسوز كشور خود چون  يبرا

 تو خرسند نيست   جان رعيت ز  نيست                                 پادشاها خوي تو دلبند
 حال خوش ملت ازو ناخوش است                 واي به شاهي كه رعيت كش است           

 ) ٤١٤ص ، به ياد ميهن ( فرزند وتومان دايه باشهمه  ما  زين همه پيرايه باش                             ي و تهخيز 

ضعيف    و قشركه با صراحت تمام حاكمان را به توجه به وضع زندگي مردم    مي نيبيم همچنين در اشعار حافظ ابراهيم نيز  
زندگي    طيو شرامردم را در يابند    و ارزشنباشند    غافلمصلحان امر خواستار است كه از مردم مصر    و از  كند يمجامعه دعوت  

 :دهند  ب يترتدر خور لياقت براي آنها 
 ولم تحسنوا عليه قياما                                    ايها المصلحون ضاق بنا العيش

 عن النفوس نياما ايها المصلحون اصلحتم االرض                                   وبتم 

) ٣١٦،ص  ١امين،ج ( فق                                          رواَحيا بموتهااالثاما اصلحوا انفسنااَضرًبهاال 

 :يريگجه ينت

و     ينظر زمانكه از    و مصر هستند معاصر ايران    دو شاعرابراهيم    و حافظبهار    ي محمدتق كه در مقاله خوانديم    طورهمان
  و عشقدوستي   ميهن،  ، اصلي اشعارشان را  و مضمون  و دغدغه  كردنديميك دوره زندگي    در باًيتقراجتماعي سياسي    طيشرا

جداگانه لقب شاعر ملت بودن   صورتبهشعري خود    و ذوق   فطري بااستعدادهركدام  البته    داده بودند كه  قرار   و كشور   به ملت
نوعي وحدت    نشانگر  دو شاعر اشعار اين  بررسي  .  عطفي براي اين تحقيق شد  نقطةاين عنوان  دادند كه  را به خود اختصاص  

 .بين آنها شكل بگيرد ييو گفتگو ببينند را گريهمدبدون اينكه حتي يكبار  ن دو استفكري بين آ

به بيست سال    ك ينزد  با اختالف  هر دوچرا كه  است    ييگراي، ملزنديم  ونديپ همبه    ار  شاعر  اين دو  كه    ييهاشباهتجمله  از   
مردم    و دعوت جامعه    ي و اجتماعسياسي    از اوضاع همچنين انتقاد     .سرودنديم شعر    و مصرايران    ي هاملتدر عصر بيداري  

  ، ييگراو علمبه علم    دادنتياهم ملي    ي هاارزشاز    و دفاع  ثاري اتشويق به  ،  جان خود  با فداكردنوطن حتي    و حفظ به وحدت  

بود  كه در جامعه روزگارشان    ي عدالتيبوردن از  برآ  اد يو فربه آنان    و توجه  اجتماعي   ي هاعرصهر  تشويق به مشاركت زنان د
ادكرد ي توانيم  دو شاعراز جمله تشابهات مضموني اين ..و



 محمد تقي بهار و حافظ ابراهيمگرايي در اشعار   يبررسي مفهوم مل ، 

بيگانه كوتاهي    عنوان، بهاشعارشان از آوردن نام اين كشور  و در  دانستند يمانگليس    خود رادشمن مشترك    نهايا  يهر دو
  زندگي سخت  شرايط  دليل  به  ، هر دو كنديم   بيان  را   خويش  روزگار  عيوقا  و تمام   گراستو واقع  موضوعي   هر دو  شعر  نكردند.

 بودند. دي و ناام بدبين آينده به نسبت ياگونهبه كودكي   دوران در   پدر دادنو ازدست

  يها نهيزمبودند    مشابهي    يو ادبيخي و ديني فرهنگي  تار  باسابقةاز تمدن بزرگ باستاني    برخاستههر دو    كه  وجودنيباااما  
  ي ترمحكمبهار  موضع    جا كه    آن  ر د  مثالً .  نام برد  توانيم  با حكومترويارويي  ت در قبال  بيان متفاو   :جمله  تفاوتي هم از  

بوده است نظرصاحبخود   گفت در بيان آراي  توانيو م  كند يمبيان  خود را اشعار  تر و واضحدارد 

  و قطع ي  بر كنار شدن از منصب دولت   اي مجدد    ترس از فقرِ  خاطربهكه    شود يمديده    گونهني احافظ    و منش   در زندگي  اما
كوتاه    ن يا د يشاالبته كه   دهديم ه خرج مقابل حكومت سازش ب در  و  د يآيماز مواضع خود كوتاه ، اشيدولت  شدن مستمري 

ابراهيم    از حافظ بهار بدانيم چرا كه او جدي تر  تررانهيگ و سختجدي  طبع    را   تفاوتشان دومين مورد    بدين علت باشد كه   آمدن
  شبه احوال عمومي مردم   شتري . بشديم شناخته    دوستانشانيم در    طبعو شوخ  گوبذلهشخصيتي    عنوانبهحافظ     و اگرچه  بود

 داشت.  و كشورشر مردم به امو تررانهيگسخت نگاهي اواما  كرديمتوجه 

نظامي  كه داشت در ميدان سرودن اشعار وصفي يا    ةيروحسخت    ي وجود زندگكه حافظ با  ست  ا  اين  در    تفاوت  گريدمورد  
  طورهمان  به اثبات رسانده است   يي سراغزلدر    خود را از بهار عمل كرده است اما بهار در اين عرصه هم هنر    ترفيضع غزليات  

 ) ٣٧٦،ص ١٣٧٩،كوبني(زر .شوديم خوب ديده  با آن و درد و دلوصف طبيعت  اشياجتماعكه در حتي در اشعار 

 زده چون جنگيان به خود گونگونهكوه از درخت گويي مردي مبارز است                      پرهاي  

 آمرود ي و آب و آلوسيب  يها گلميانشان                              و شكفته گونگونهاشجار  

بود    اشحافظهبر    يو متك سطحي    معلوماتش از اشعار حافظ است چرا كه حافظ ابراهيم    ترسنجنكته  و  ترقيدقشعار بهار  ا  -
 يافت.  توانيمدر بررسي اشعارشان  يخوببهرا كه اين نكته    داديم ت ياهم و پژوهش قي و تحق اما بهار بيشتر به مطالعه 

  كه بهار در اين راه تحمل كرد بيشتر از حافظ  ييدهايتبع  و  ها ، زنداندندبو  يو اجتماع سياسي    دو شاعرهر    نكهيباوجودا  -

 ) ٦٩،ص ١،ج١٣٨٨ديوان،(  "را ندارم. و تحملش ترسم يم من از زندان : ديگو يم بهار در كتاب خودش  بود

مشترك    و درد هاي آحاد جامعه  دل و دردبيان  و هدفشان گفتنديمهر دوي اين شعرا از زبان ملت شعر  اگرچهنهايت  و در
  اصلي  مورد دغدغه داشت تا در    بر آنعاملي بود كه مرا    نيو ا  كشورشان بود اما شجاعتشان در برابر حكومت ظلم ستودني بود

 تحقيق كنم.  (عشق به ملت و كشور) ميهني  دو شاعراين 

  پيشنهادات تحقيق:

فرهنگ     حوزةدر    و پرمعناتر  چه بيشتر  ادبيات تطبيقي شناخت هر  حوزةاز جمله فوائد تحقيق در    مي دانيم كه    طورهمان
و خود  اين    و  باشديم  موردنظر  هايفرهنگ ديگر كشور  كشور  هويدا    ها،و پژوهش  هاقيتحق در جريان  ارزشمندي  نكات 

خواهد بود. مؤثر دو كشوركه در بهبود روابط فرهنگي مابين   شوديم



فرصت،   يه علوم انسانفصلنام

  هاپژوهشاما به دليل جايگاه اين نوع . شوديم از طرفي با اين روش از تحقيق سهم هر ملت در حوزه ادبيات جهان مشخص 
تحقيقات فراوان است كه امكان آن در بين ساير اديبان    گونهنيانياز به    ي و فرهنگ  ي و اجتماع آن در روابط سياسي    ريو تأث

  دو شاعراين    ييگرايمل تا به مفهوم    به نگارش  اين تحقيق پرداخته شد   جهتنيازابگيرد    انجام  توانديم هم    كشورهاديگر  
 قرار گيرد.   مورداستفاده مندانعالقه يشود و برابزرگ پرداخته 
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 ٦٤٤، صفحةفرهنگ معاصر،  جلد دوم،١٣٩٣پژوهشگران معاصر ايران،، اتحاد هوشنگ -١

 پارسي   و ادب،بهار ١٣٧٤گلبن محمد،-٢

 ٦-٥صص ،١٣٤٠،تير ١٠ ، شمارة سال سوم، پيام نوين، اسالمي ندوشن ي ، محمدعل بهار  يالشعراملك -٣

 ٦٨٧،ص١٣٦١،، طوستهران، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تاريخ ادبيات زبان عربي، فاخوري،حنا-٤

 بيروت چاپ  و دوم، جلد اول تا بي ، امين احمد-٥

دانشگاه    يانسانو علومادبيات    دانشكدة   ، مجلةبهار  يالشعراملك )،حضور سياسي بيگانگان در ديوان  ١٣٣(  غالمعلي ،  فالح-٦
 ٤٧، چاپ تهران، سال دوازدهم معلمتيترب

 ١٣٨٠،، طوستهران، ويرايش دوم، ديوان اشعار بهار-٧

 ١٣٧٦، سال چاپ سوم، بهار)،تهران يالشعراملك  و شعرزندگي (   به ياد ميهن، عابدي كاميار-٨

 ١٣٨٢، سال طرح نو، تهران، بهار يالشعرا، ملك يسپانلو محمدعل -٩

 ١٣٧٤سال  ، تهران، ،چاپ اول٢از صبا تا نيما،ج، رين پور يحييآ -١٠

 ١٣٨٦، سال تهران، چاپ اول، شوقي  و احمدبهار  يالشعراملك  برهيباتك ادبيات تطبيقي ، ابوالحسن، مين مقدسيا -١١

 (ميالدي) ٢٠٠٧سال ، قاهره،  چاپ اول، ديوان اشعار ، افظ ابراهيمح -١٢

١٣٦٣سال ،١٠، شماره آينده، شفيعي كدكني ، محمدرضاعر بهارش -١٣

 ١٣٧٤،سال ٢٢ شمارةسخنراني)،(  بهار ي الشعراملك  بارةدر ،  آشنا، عبدالحسين كوبنيزر -١٤

 ١٣٣٧،سال ٤ ، شمارة بهار الشعراملك  و آثاراحوال ، غمايي حبيبي -١٥

 ١٣٩٤سال ، دانشگاه محقق اردبيلي مجلةبهار،  زن در شعر حافظ ابراهيم و ، اكبريعل اليي م -١٦

، جلد سوم در شعر عربي ي اخالصهالح الحجيه،ف -١٧


