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های گوناگون  توان به بیان اشتراکات و افتراقات فرهنگی و هنری و به چالش  در بستر ادبیات تطبیقی می
ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی در ادبیات ملل ناهمگون پرداخت و از این رهیافت، اشتراکات زبانی در ادبیات 

های مهمی که از این سویه در ادبیات کشورها قابل بررسی است، چالش  ملل را بررسی نمود. یکی از چالش
در شعر ابوماضی و بهار از جستارهای خواهی  خواهی است. آزادی  ی آزادی سیاسی و اجتماعی و از جمله مقوله

رود. ابوماضی و بهار از شاعران بزرگ لبنان و ایران در عصر  قابل طرح در این گستره از ادبیات به شمار می
های  ی آزادی و به ویژه از دیدگاه اجتماعی اسالمی از درونمایه آیند. پنداره  مشروطه و نهضت به شمار می

ای از پیوستگی ادبیّات با رویدادهای سیاسی و   تواند به دریافت تازه  می مشترک شعری دو شاعر است که
ن نوشتار با یشود. ا  ایران و کشورهای عربی به ویژه لبنان بینجامد که در این پژوهش بدان پراخته می اجتماعی

شاعر به چالش  های شعری دو شاعر پرداخته و از این رهیافت، نگاه دو  روش توصیفی تحلیلی، به بررسی نمونه
است، در همان   ی ستایش قهرمانان آزادی سراسر ملی میهنی یاد شده را واکاوی کرده است. نگاه بهار در زمینه

خواهان و نگاه دینی و اسالمی در شعر دو شاعر  هنگام نگاه ابوماضی فراملیتی است. تمجید و ستایش آزادی
 شتر است.یدر شعر ابوماضی ب یی اسالم تر و سویه  ر پررنگرسد. آزادی اجتماعی در شعر بها نمایان به نظر می

 

 .الشعرای بهار خواهی، استعمارستیزی، رمانتیسم اسالمی، ایلیا ابوماضی، ملک آزادی های کلیدی:  واژه

  

                                                           

 62/9/9019 تاریخ پذیرش:؛   91/7/9011 تاریخ دریافت:. 1

 .خواهی در شعر احمد زکی ابوشادی، ایلیا ابوماضی و محمدتقی بهار ی نوستالژی وطن و آزادی نامه پایان برگرفته از:
 m.eghdami22@gmail.com ، تهران، ایران؛یدانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالم. 2
 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. علوم و استاد گروه زبان و ادبیات عربی، واحد. 3

mahmoodshakibir@gmail.com 
 Leila03ghasemi@yahoo.com، تهران، ایران؛ یدانشگاه آزاد اسالم ،قاتی، واحد علوم و تحقیات عربیاستاد گروه زبان و ادب. 4



  

 

97 

 1411 بهار و تابستان، 11، شماره 6سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

 مقدمه. 1

ای در میان پژوهشگران   است که از جایگاه ویژه ترین رویکردهای ادبی  ادبیات تطبیقی از مهم
ی ادبی توانایی دارد، آثار ادبی ملل گوناگون را در سطح درونمایه مورد واکاوی  است. این گونه برخوردار 

« آزادی»ی  ، به سنجش پندارهدهد، در این مقاله برآنیم تا با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی قرار 
 بهار و ابوماضی بپردازیم.  نزد  یو اجتماع یاسالم نگاهبا 

ای  تعامالت فرهنگی ایران و عرب برای جایگاه جغرافیایی و از روی باورهای مشترک اسالمی، پیشینه
ه دنبال آن در های اجتماعی و سیاسی دوران معاصر در جهان و ب سو دگرگونی دارد. از دیگر  غنی و دیرینه 

تأثیر نمانده  های شعری از آن بی ی ایران و عرب، کارآمدی مستقیم بر ادبیات داشته و جریان دو جامعه
گیری مقدماتی چون تعامالت فرهنگی ایران و عرب و  شد با بهره این گفتار تالش خواهد  است. در 

ی مکتب ادبیات  ات معاصر از زاویهی ادبی های اجتماعی، اسالمی، سیاسی عصر کنونی در مقوله دگرگونی
 ی آزادیخواهی در شعر ابوماضی و بهار بپردازیم. تطبیقی آمریکا و نقد اجتماعی به بررسی تطبیقی مقوله

اجتماعی و فکری آن جامعه و احساس نیاز  -های سیاسی تحول ادبی در هر جامعه در پی دگرگونی
ی نهضت ادب  با دوره 1793عرب را، از سال  گیرد. دگرگونی شعر جهان می مردم آن روزگار شکل 

اند. تاریخ دگرگونی شعر ایران به  ی بیست میالدی دانسته عربی و تاریخ شکوفایی و کمال آن را آغاز سده
های گردد. در پی پیدایش سازه می م( باز1901) هـ ش 1231شعر معاصر نیز به نهضت مشروطه در 

ای جدید نهادند. ورود به  ی کلی پا به عرصه گونه ران به اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عربی و ای
گونه بود که ادبیات از شکل سنتی خود   آورد و این ای ناهمگون، بیان ناهمگون را به همراه  عرصه

ی کلی دگرگونی نوین یافت. در آغاز دگرگونی شعر در جهان عرب و ایران، سنت و تجدد،  گونه به 
است که  ی محتو پردازند. فرم کهن بر شعر چیرگی دارد و تنها در گستره یدوشادوش هم به ایفای نقش م

شود و سرانجام این سیر به  می  گیرد و نو می تأثیر قرار یابد. به تدریج زبان تحت  می نوآوری به شعر راه 
ی زبان هماهنگ  عدم این شرایط جدید، در ستیز میان نو و کهن،  انجامد. در  دگرگونی بنیادین در شعر می

 انجامد. های نو، به پیدایش زبان و شکلی جدید برای نمایاندن شعر می های کهن برای درونمایه و قالب
شد. افراد در  دار جامعه متجدد دچار دگرگونی  ها، شعر نهضت همچون طالیه در میان این دگرگونی

  ی و فرهنگی شکلهای سیاسی، اجتماع شدند، آزادی دوره نهضت بیش از پیش با حقوق خود آشنا 
های اجتماعی و فرهنگی  کردند و به کنشگری  های گوناگون در جامعه اعالم موجودیت گرفت و تشکل

ها دو فرهنگ جهان عرب  ترتیب همگام با دگرگونی ادبیات در غرب، در پی دگرگونی آوردند. بدین روی 
 شد. این دو فرهنگ نیز دچار دگرگونی و ایران، شعر معاصر در 

های  بهار با شعری بیش از دیگر گرایش ،فارسی  دگرگونی جامعه از سنتی به مدرن در ادبیات در پی
 خواهانه پیدایش یافت. سیاسی و آزادی

ابوماضی بیش از  دار دگرگونی سترگ در شعر برشمرد.   توان طالیه ابوماضی را می در ادبیات عربی 
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های ادبی  د. آنچه همچون یک بنیان در دگرگونیپرداز دیگر شاعران عرب بر محور فلسفه و معنویت می
است که در پی گذار  شود، این  های ادبی دو فرهنگ ایران و عرب پیش کشیده می از جمله دگرگونی

شد و از شعر  های جامعه و فرهنگ دچار دگرگونی  جامعه سنتی به مدرن، شعر نیز همچون دیگر اندام
ی این دگرگونی دانست که با توجه به  توان زائیده ر را میسنتی به شعر نو دگرگونی یافت. شعر معاص

 است. گرفته  نیازهای جامعه مورد دگرش قرار 
های بعدی آن به  ای جامعه و دگرگونی ی ویژه شعر، به نیاز ریشه دگرگونی کلی ادبیات و به گونه

شاعران مورد گفتگوی  نگری در اشعار دارد. با ژرف  های وابسته با هر شاعر بستگی نیازها و دگرگونی
رسیم که از روی  هایی مشترک برای برابرسنجی از زوایای گوناگون می معاصر ایران و عرب، به مؤلفه

 است. گرفته  شرایط تاریخی و اجتماعی زندگی هر شاعر و فرهنگ آن شکل

 بیان مسئله. 2

صر در دو ادبیات پربار ی ادبیات معا های تازه مایه ی آزادی همچون یکی از بن از آنجا که پنداره
تواند ما را در درک بهتر اشعار شاعران و نیز اشتراکات و اختالفاتشان یاری   ایران وعرب( می) جهان

سبک و دارای بینش  ی تطبیقی در شعر دو شاعر صاحب رساند، برآن شدیم تا این پنداره را به گونه
ر معاصر عربی و فارسی به همسویی دو مشترک ابوماضی و بهار مورد ارزیابی قرار دهیم. شناخت شع

ی سیاسی و اجتماعی از  توان به مفاهیمی بنیادین در گستره  کند و از این رهگذر می می فرهنگ کمک 
 هایی این چنینی شایسته هستند.  جمله آزادی در دو فرهنگ دست یافت و از این سویه، پژوهش

 سؤاالت پژوهش. 3

 ی آزادی چگونه است؟ بهار و ابوماضی به پنداره از دیدگاه دینی و اسالمی، نگاه (1
 ی آزادی در چیست و در این زمینه چه اشتراکاتی دارند؟ ناهمگونی نگاه دو شاعر به پنداره (2

 های پژوهش فرضیه. 4

بندی   رمانتیک دینی گونه ملی، هایی چون آزادی سیاسی، آزادی دلخواه دو شاعر در قالب مقوله
است. آزادی دو شاعر زیر کارآمدی موج و  ز ابوماضی سرگرم آزادی سیاسی است. بهار بیش ا شده 

 است. بخش آن دوره  های آزادی جنبش

 ی پژوهش پیشینه. 5

گوناگونی  یها  ی آزادی در اشعار شاعران معاصر فارسی و عربی پژوهش ی بررسی پنداره در زمینه
 اند.  پرداخته یو عرب ین شاعران گوناگون زبان فارسیبن پنداره در یا یاست که هر کدام به بررس گرفته  انجام 

ی آزادی و وطن  (، بررسی تطبیقی پنداره1391) ی آزادی در شعر نزار قبانی و شاملو بررسی پنداره



  

 

588 

 1411 بهار و تابستان، 11، شماره 6سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

 های جهانی در شعر شوقی و بهار  (، بررسی تطبیقی پیام1394) در شعر حافظ ابراهیم و محمدتقی بهار
های  ( و پژوهش1391) الشعرای بهار و محمود درویش آزادی در اشعار ملکی وطن و  (، پنداره1392)

اند و از این   هایی چون دین، وطن و آزادی در بین شعرای فارسی و عربی پرداخته دیگری به بررسی پنداره
های وابسته با  سنجی و برابرسنجی شده است؛ ولی پژوهش میان شعر بهار نیز با شاعران بسیاری هم

 است. تطبیقی شعر بهار و ابوماضی و این جستار اندک بررسی 
ی آن بهار قرار گرفته، به سوی  سویه های تطبیقی که یک  همانگونه که اشاره شد بیشتر پژوهش

تطبیق با شاعرانی چون شوقی و جواهری است و کمابیش فضای پژوهش از تحقیقاتی که بهار را 
ت؛ ولی با این حال در چند پژوهش، محورهایی از شعر این اس باشد خالی   کرده سنجی  ابوماضی هم با 

پرستی در اشعار بهار  مقایسه تطبیقی وطن»توان به:   سنجی شده که در این زمینه می دو شاعر با هم هم
بررسی تطبیقی مضامین »(، 1392) فخری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر از قادر« ابوماضی و 

( اشاره 1394) ی ادبیات تطبیقی از معصومه شبستری، فصلنامه« نجفی افیص اجتماعی در شعر بهار و 
خواهی میان دو شاعر  ی آزادی ای با رویکرد تطبیقی در گستره کرد. باتوجه به آنچه آمد، پژوهش ویژه

 است و به همین سبب بر آن شدیم تا به این جستار بپردازیم. نشده  مورد گفتگو تاکنون نگاشته 

 ماعی لبناناوضاع اجت. 6

ای بود که ناهمگونی بسیاری بین سیاست و   اوضاع اجتماعی در نیمه اول قرن نوزدهم در لبنان به گونه
مند  کرد و تالش کران ها در لبنان در راه پیشرفت اوضاع مردم حرکت نمی یابیم، سیاست ترک  اجتماع نمی

یره شده بود. برای زیستگاه فکری در قرن بیستم، به برآوردن نیازهای مردم بود. فقر و نادانی بر افکار مردم چ
ی عطفی در تاریخ  تأسیس مدارس گوناگون از جمله المدرسه الوطنیه به دست معلم بطرس البستانی نقطه

ای به دست آورد و هزاران کتاب از فرانسه و انگلیسی به  آید. فن ترجمه جایگاه ویژه  لبنان به حساب می
شد. شاید هیچ یک از کشورهای عربی دارای غنا فرهنگی و اجتماعی کشور  دست ادیبان به عربی ترجمه

در روستای المحیدثه از توابع بخش  1931ابوماضی در سال  (.27-19: 1997 المعوش،) لبنان نباشند
شد. وی اولین اشعار خود را در مصر در سال  ی فقیری متولد  شمالی نزدیک جبل صنین در خانواده

گیران، این بالندگی زودهنگام را  است. برخی خرده که تنها سیزده سال داشت سروده  ؛ یعنی زمانی1902
 (.23: 1997 المعوش،) نبوغ سرشار شعری ابوماضی دانستند ی نشانه

 اوضاع اجتماعی ایران. 7

ای  ی زندگی بهار و آغاز مشروطیت، اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران، جایگاه شایسته در هنگامه
های جامعه سایه انداخته بود. نظامیان امور اداری را در اختیار گرفته  بر زندگی بیشتر الیهفقر  ،نداشت

سازی نظام جدید و نظم نوی حیات  بودند. در این میان پایان دادن به زندگی ایالتی، به هدف جایگزین
 اجتماعی، از کارهای مهم آن دوران بود.
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 اریخ سیاسی اجتماعی ایران است. پیدایش روشنفکران،های ت ترین سال دوران حیات بهار یکی از مهم
تأسیس دارالفنون، دانشگاه، کشف حجاب و... از رویدادهای مهم اجتماعی روزگار بهار به شمار 

 ی تاریخ سیاسی اجتماعی ایران دانست. آیند. این چرخه را شاید بتوان یکی از پر افت و خیزترین دوره می
ساز از چشمان تیزبین بهار که خود محور بسیاری از رخدادها بوده  گمان که این رخدادهای تاریخ بی

تأثیر نبوده است. در شعر او نگاه به طبقات پایین جامعه و  ناپیدا نمانده و در بالندگی وی بی
 (.139-111ر.ک: آبراهامیان، همان: ) توان لمس کرد پنداری با محرومان را به شدت می ذات هم

در مشهد به دنیا آمد. پدرش میرزاکاظم متخلص به صبوری،  1211الشعراء در سال  بهار مشهور به ملک
شد. خاندان پدری بهار خود را از نسل میرزا احمد صبوری کاشانی،  از شاعران مشهور مشهد شمرده می

 ین سبب برگزیده بودند.دانستند و تخلص صبوری را به هم شاه می سرای سرشناس فتحعلی شاعر و قصیده
(. وی توانست با نگاه به 41: 1334پور، امین) بهار نخستین شعر خود را در هفت سالگی سرود

گاه سازد.  فضای دین ستیز آن روزگار، با زبان گویای خویش عوام و خواص را بسته به بنیادهای اسالم آ
وانست به همگان بیاموزد که درد جامعه او که در شرایط خفقان مذهبی رشد یافته بود، با ذکاوت بسیار ت

ی  های عوام و خواص از دین به گونه  فهمی خردی است، نه از دین؛ زیرا که از دیدگاه بهار کج از بی
ترین شاعران قرن معاصر است که توانست در  بهار شجاع»نویسد:  گردد. نفیسی می  نگرش آنان برمی

 (.11: 1330 نفیسی،) «باشدشعر پارسی و عربی سرآمد شعرای هم عصر خود 

 آزادی و مفهوم آن. 8

است؛ ولی در گفتار پیِش رو آن   ی آزادی تعاریف گوناگونی پدیدار شده در درازنای تاریخ برای واژه
ی  ی یاد شده در تاریخ اندیشه ای نظری برای پنداره های آزادی دلخواه است که پشتوانه دسته از مؤلفه

است که آزادی  شود. نگارنده مدعی ر تاریخ ادبیات این کشورها شمرده میایرانی و عربی و از جمله د
است. به  شده  ی آزادی دارد که در تاریخ انقالب فرانسه بحث  دلخواه دو شاعر، پیوند تنگاتنگی با پنداره

 ی آزادی اشاره خواهد رفت. همین سبب در ادامه به صورت کوتاه به آرای روسو در حوزه
و به  به معنای نجیب و جوانمرد آمده « آزات»ی پهلوی  است که از ریشه فارسی ای  آزادی واژه

ی  ارز واژه ( آزادی در زبان عربی هم79: 5738 خو، آراسته) «ی دوری از قید و بند و تنگناهاست. پنداره
. ستا ی آزادی  ، پنداره ترین مفاهیمی که روسو پرورده (. یکی از مهم53: 5757 عنایت،) است« ةیحر»

تر از  ای بس وسیع این واژه بعد از وی با گرفتن پسوندهایی چون سیاسی، اجتماعی، دینی و... پنداره
خواه،  گمان بسیاری از شاعران شرق و غرب که به آزادی آزادی دلخواه روسو پیداکرده است؛ اما بی

گاه  اند، بی شده  طلب، شهره آزادی گویند که  می  سخن یا  دیباشند، از آزا آن که ببایست خود به آن آ
 (.557-557: 5794 منان،) کرد  بندی گردد که روسو گونه های آن به چهارچوب مفهومی بازمی ریشه

ی انسان است. شاید همین پرسمان وجه اشتراک روسو با  از دیدگاه روسو، آزادی سرنوشت ویژه
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های انسان،  ترین دارایی که یکی از مهمخواه عرب و ایرانی باشد. روسو باور دارد  بسیاری از شاعران آزادی
های  های انسانی و مسئولیت ی ویژگی پوشی از همه گرفتن آزادی را به معنای چشم است. او نادیده  آزادی 

شود؛ اما   می انسان، آزاد زاده »گوید  کند و می می  آمیز آزادی اشاره داند. روسو به ویژگی تناقض  می اخالقی 
ترین تعابیر در دنیای  (. این جمله که یکی از مهم55: 5798 روسو،) «نجیراستجا در ز همواره همه

داند.  ترین نیاز انسان می (، آزادی را مقدس755: 5775 عالم،) است  ی آزادی سیاست و به ویژه در عرصه
که ارباب   کند، کسی کنیم. به روشنی بازگو می ی استدالل روسو ما باید در برابر اسارت ایستادگی  بر پایه

در پیوندهای  ی آزادی است. هیچ کسی  باشد. به همین سبب حکومت بر پایه تواند آزاد  باشد، هرگز نمی
ندارد مانع آزادی دیگران باشد و آزادی در سرشت خود و به خودی خود هرگز   اجتماعی حق

 ارتنداز:عب خواهی در شعر ابوماضی و بهار های آزادی مؤلفه (.753 همان:) نیست. ویرانگر 

 خواهان و ستایش قهرمانان   آزادی .8-1

است. ابوماضی یکی از زیباترین  خواهان  خواهی دو شاعر، ستایش آزادی   های آزادی از جلوه
کند که عشق به  می است. در این شعر بیان  های حماسی خود را در دفاع از حزب وطن سروده  سروده

هرگز اصالتی لبنانی نداشت و از کشوری دیگر به مصر کرده، گویی  مصر در گوشت و خون او النه 
های سیاسی بود که استعمار انگلیس  خواه و مبارز، درگیر چالش   بود. او در مقام یک شاعر آزادی نیامده 

 «العظمه یوسف»فرمانده شهید « میسلون»است. ابوماضی با یادآوری جایگاه  کرده  آن را بر مصر تحمیل 
 داند: غال بیگانه یک قهرمان میشام را در دوران اش

 بأبی و ُأّمی ِفی الِعراِء ُمَوّسُد 
 لّما َثَوی فی میسلوَن َتَرّنَحت
َری  َهذا الّذي اشتاَق الَکری َتحَت الثا
 و ِإَذا َنبا الَعیُش الَکریُم ِبماِجٍد 
 ُدنیاَک یا َوَطَن الُعروَبِه َغاَبةٌ 
 فالِبس َلها ماَء الَحدیِد ُمطاِرقاً 

 فی الغاباِت ِااّل َشرُعهاالشرَع 
 

 َبَعَث الَحیاَة ُمطاِمعا و ُرَغاَبا 
َست َاطیاُبها  َهضباُتها و َتَنفا
 َکي ال َیری في َجلق األغرَابا
 حرٍّ رَأی الَموَت الَکریَم َصَوابا
 َحَشَدت َعَلیَک َأراِقَمًا و ِذئاَبا
 و اجَعل ِلساَنَک ِمخلبًا او ناَبا

 1و ِعتاَبا َفَدِع الَکالَم ِشکایةً 
 (555: 7885 ابوماضی،)                  

                                                           

است. هنگامی  خواهی و شهادت در زندگی دمیده  ی آرمان گرفته و روحیه  ند که در بیابان آرام. پدر و مادرم فدای شهیدی باش1
گین  که در میسلون آرام گرفت، تپه است که ترجیح داد در  کشیدند. او قهرمانی  ها از شوق دیدار او خرامیدند و نفسی عطرآ

که  دهد که با عزت بمیرد، نه این می  ن را ببیند. مرد آزاده ترجیحگیرد نه اینکه در دمشق، استعمارگران و بیگانگا  زیر خاک آرام
تن کن و  است پر از افعی و گرگ. برای این جنگل، خود را رویین کند. ای سرزمین عروبت، جهان تو جنگلی  خوار زندگی 

 کن. را رها نیست، پس شکایت و سرزنش  زبانی از چنگ و دندان برگزین. هیچ قانونی جز قانون جنگل در عالم 
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ای بر این باور دینی و اسالمی صحه  خواهی، به گونه  در این مقطع شاعر با تمجید آزادی و آزادی
نیز این  گذاشته که مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است و در کالم اولیا و صالحان و به باور ائمه

حرٍّ رَأی »ای عزت، زندگی و کرامت و بالندگی است که شاعر در شعر خود  نوع مرگ خودش گونه
 آن اشاره کرده است. به «الَموَت الَکریَم َصَوابا

داند. به  خواهان می   خواهی در جامعه را بزرگداشت آزادی های گسترش آزادی بهار نیز یکی از راه
خواهان تبریز، اصفهان، گیالن که در برابر استبداد  مشروطه و آزادیهمین سبب به تمجید بزرگان 

 خواهان را خواستار است.     پردازد و از درگاه خداوند، سالمت آزادی خاسته می   پا حکومت مرکزی به 
 بخت سپهدار فرخنده بادا
 صمصام ایران برنده بادا
 ستارخان را بادا ظفریار

 

 سردار اسعد پاینده بادا 
 ضرغام دین را دل زنده بادا
 تبریزیان را یزدان نگهدار

  (558: 5، ج 5754 بهار،)              

است که  داند و بر این باور  مالی آزادی ایرانیان مییی پا دن شیخ محمد خیابانی را نشانهکشته ش یو
 کرد:  ی ایرانیان کفن سرخ به تن خواهند ی ستمدیده بجوشد، همه اگر خون این آزاده

 پامال نمودند و زدودند و ستودند
 

 آزادی ایران و مسلمانی ایران 
 کشتند بزرگان را و ابقا ننمودند 

 
 بر شیخ حسین و به خیابانی ایران 
 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد 

 
 سرتا سر ایران کفن سرخ بپوشد  
 (748همان: )                               

این زمینه سراسر ملی میهنی بوده؛ ولی او در این اشعار باور دینی و اسالمی اگرچه نگاه بهار در 
ی دین  خواهان را شیران بیشه  خود را نیز به تصویر کشیده است. او آزادی را نمادی دینی انگاشته و آزادی

ر نشان دهد که برشمرده و در اشعار مقطع دوم، آزادی ایران را در کنار مسلمانی ایرانیان آورده تا با این کا
هایی جدای از هم نیستند؛ بلکه با هم وابسته و درهم   ی اسالم، مقوله ی ویژه آزادی و دین و به گونه

اند و سراسر با هم پیوند دارند و این نکته به خوبی به جستار حریت در دینداری و زندگی در دین   تنیده
اسالم، تکیه بر آزادی و آزادگی است.  اسالم اشاره دارد؛ چرا که مالک زندگی درست در دین مبین

کند، در همان هنگام  می اگرچه بهار در این مقطع تنها به بزرگداشت قهرمانان ملی بزرگ ایران بسنده 
 ستاید. ها هستند، نیز می نگاه ابوماضی فراملیتی است و شهیدان راه آزادی را که وابسته به دیگر سرزمین

 عمل آزادی .8-2

داند. از دیدگاه او عمل با آزادی در وابستگی  ی کنشگری انسان را عمل می ترین گونه یآرنت عال   هانا
 (.755: 5776بشیریه، ) دارد مستقیم است. به باور آرنت، عمل در راستای آزادی، بر رفاه برتری و اولویت 

اه ابوماضی، کند. از دیگ ستایی بسنده می ابوماضی کمتر از بهار آزادی عمل دارد و بیشتر به آزادی
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است؛ اما آن گونه که  چه عمل آزادی در ابوماضی ناپید است. اگر ی آزادی در دل هر انسانی سرشته  اراده
ی او  است. او تنها عاشق آزادیست و چیزی جز آزادی، اندیشه کند، خود را وقف آزادی کرده   وی ادعا می

 است: نکرده  را دست به کار 
 ةِ َفَتَنتُه َمحاِسِن الُحّریّ 

 

 ال ُسَلیمی و ال َجماُل ُسَمّیهُ  
 ِهي ُأمنیُة الَجمیِع و َلِکن 

 

 َأرَهَقتُه الَطبیَعُة الَبَشرّیة 
 و َعجیٌب أن َیخُلَق الَمرُء ُحّراً  

 

 ثّم یأبی لنفِسه الُحّرّیة  
 غادة ما َعَرَفت َقلبًا َخلّیاً  

 

 1ِمن َهواها حّتی القلوِب الَخلّیة 
 (659: 7886، یابوماض)            

خواه راستین    است. آزادی نیازهای رسیدن به آزادی، دلسرد نشدن  از شعر بهار پیداست، از پیش
کند.  می امر او را از ابوماضی جدا   است که راه آزادی را بشناسد و عمل آزاد انجام دهد. همین کسی 

خواه را در رسیدن به آرمان  راه، شخص آزادینکردن   افزون بر این، پشتکار و دلسرد نشدن در کنار رها
رساند. بهار بر این باور است که دستیابی  می است، یاری « آزادی»ی مقدس  پایانی خود که همان پنداره

 آید. ی همت واال به دست می به عزت، تنها در سایه
 تیغ حدثان گسست پیوندم

 

 پیکان بال بسفت استخوانم 
 ای آزادی، خجسته آزادی! 

 

 از وصل تو روی برنگردانم 
 که مرا به نزد خود خوانی  تا آن 

 

 را به نزد خود خوانمو که ت  یا آن 
 (776: 5، ج 5754بهار، )          

رود و در ترازی باالتر از عمل سیاسی  کند؛ بلکه از آن باالتر می ستایی بسنده نمی   بهار تنها به آزادی
داند که با پشتکار در راه آزادی بکوشد و از همین روی،  می  را موظفگوید. بهار، خود  می  آزاد سخن

است که اگر جان خویش را نیز در راه رسیدن به آرمان   است. او بر این باور  جان گردیده   ی بذل آماده
 دهد: بود که به بندگی تن  بدهد، بهتر از آن خواهد  از دست « آزادی»

 ی عزت و جاللت نوشیم ما باده
 

 در راه شرف از دل و از جان کوشیم  
 گر در صف رزم جامه از خون پوشیم 

 
 آزادی را به بندگی نفروشیم  
 (577: 7، ج 5754بهار، )               

 است:« مرغ سحر ناله سر کن»ی  گمان یکی از زیباترین اشعار بهار توصیف عمل آزادی، قصیده بی
                                                           

  ها آن را ناتوان و نازیبا است؛ اما انسان  . زیبایی آزادی او را مفتون و شیدا کرده، نه سلیمی و زیبایی سمیه. آزادی آرزوی همه1
های خالی نیز از عشق آزادی تهی  اند. عجیب است که انسان آزاد به دنیا بیاید؛ اما از آزادی بپرهیزد. تا جایی که دل کرده

 نیستند.
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 کنتر  مرغ سحر ناله سرکن، داغ مرا تازه
 ز آه شرر بار این قفس را َبر ِشَکُن و زیر و ِزَبر کن

 بلبل َپر بسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادی نوع بشر سرا
 (574: 7، ج 5754بهار، ) َوز نفسی عرصه این خاك تیره را. پر شرر کن

ی  ی باال یکی از بهترین اشعار فارسی در رسای آزادی است و آن چنان با جان و ریشه قصیده
توان یافت. این شعر بیان دردهای   توان گفت همتای آن را کمتر می ایرانیان درآمیخته که بدون اغراق می

قلب مجروح ملت ایران در درازنای دوران مبارزات مشروطه است. بیان آرزوهای ملت ایران برای 
در برابر استبداد  زند. مرغ سحر خیزش ملت ایران محور را فریاد می ای آزاد و عدالت رسیدن به جامعه

 کند. دهد و داغ دل را تازه می های اجنبی، ناله سر می پادشاهان ناالیق و جفاکار و دشمنی

ی عمل آزادی نزد بهار و ابوماضی و بررسی آن از نگرش دینی، اسالمی و انسانی، محور  درباره
هاست و چیزی   سانسخن هر دو و پافشاری هر دوی آنها بر این است که آزادی در نهاد و سرشت ان

است که همه خواهان آن هستند و هر دو نیز بر این باورند که رسیدن به عزت و سربلندی با نفی بندگی 
و خودباوری و آزادی همراه بوده و این همان چیزی است که اساس اسالم بر آن بنا نهاده شده است. از 

های خودکامه و بیدادگر بر  ار دستگاهاساس اسالم برای آزادی بشر آمد، هم آزادی از قید و بند فش
ها و اوهام  ها و انگاره های گوناگون انسان و ایجاد حکومت عادالنه برای بشر و هم آزادی از اندیشه الیه

 (.5797ای:   خامنه) حاکم بر زندگی انسان
ونی گوید. این امر با کنشگری آزادی بهار ناهمگ ابوماضی پیوسته در مناقب آزادی و حریت شعر می

 کند: می  چشمگیری دارد. ابوماضی بیش از بهار در پارادایم سنتی یعنی شاه و رعیت سیر
 و لکّل َمطامٌع و َأماني

 

فُس دوَنها للَمِنّیة ی   بُذُل الَنّ
 و َیراها َلَدیِه أشَرُف َشيٍء  

 

ُکور الَدِنّیة 
ُ
 و ِهَي أدنی ِمن األ

 إّنما َتفتَدي الّرعّیة َمِلَکاً  
 

 1نفَسه ِفدی للّرعّیة باِذالً  
 (659: 7886 ،یابوماض)            

مند خویشتن قانع  ی اقتدار کران دهد، هیچ قدرتمندی به گستره می  چه به حق نشان این ابیات اگر
ی  گیری از واژه دهد؛ اما بهره ی اقتدار خویش را به حق یا ناحق گسترش  خواهد دامنه نیست و همواره می

ی پادشاه و رعیت  ندارهاست. پ ی آزادی  ابوماضی در قلمرو سنتی از پنداره رعیت و ملک بیانگر تعلق 
است. پادشاه هنگامی در رویارویی با  ی خواست بندگی و تسلیم مردم در برابر پادشاه  هنوز دربردارنده

                                                           

انگارد، در همان هنگام از مقاصد نزدیک نیز  کند و آن را واالترین چیز می . هر کسی آرزوهایی دارد و خود را در راه آن فدا می1
 کند.  کنند که خود را فدای رعیت است. مردم خود را فدای پادشاهی می تر نزدیک
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ی آزادی نزد  توان گفت که پنداره نشیند. بر این اساس می می  رود، بر مسند قدرت ی رعیت به کار  واژه
ی  ای ندارد و با پنداره چهارچوب بازشناخته شده های روشن و ابوماضی چندان که باید و شاید کناره

 ها دارد. آزادی روسویی که شهروندی و قرارداد اجتماعی را در خود جای داده فاصله

 آزادی ملی از راه استعمارستیزی .8-3

گاهانه با   خواهی در کشورهای شرقی رشد   های آزادی با جنگ جهانی اندیشه کرد و مردم آ
دهد که استعمارگران بر   می  ابوماضی در یکی از اشعار خود نشانکردند.   مبارزهاشغالگری انگلستان 

ها، تبعید آزادگان، امضای  تازند. بستن روزنامه های خود علیه کشورهای عربی می اسب دسیسه
است. شاعر  همه نمودهای اشغالگری  ها، ها و کشتار ملت قراردادهای استعماری برای غارت ثروت

 المعوش،) ی اقبال ستمگران رو به افول است داشت وستاره که این ستم ادامه نخواهد  دارد ایمان 
(. ابوماضی به سب زیستن در فضای فرهنگی آمریکایی، آمریکا را به مانند یک دولت 63: 5993

 داند: پیمانان آن کشور را اشغالگر می بیند، در برابر نه تنها روسیه؛ بلکه هم استعماری نمی
 الَقوُم َمن َتَوّهَمه الَقومُ َظَلَم 

 

 َنصیرًا لألّمِة الّروسّیة  
عاَف قوّي    و إذا أحَرَج الضِّ

 

بّیة 
َ
  1نسیت ضعَفها الُنفوُس األ

 (659: 7886 ،یابوماض)               

برد؛  نمی چه از فرانسه نام  بود، در رثای شهید میسلون، اگر در آن روزگار فرانسه، لبنان را اشغال کرده 
خواند که قهرمانان مرگ خود را بر حضور آن کشور  اما سربسته آن کشور را کشوری بیگانه می

 دهند: می ترجیح 
ری  هذا الّذي ِاشتاَق الَکری َتحَت الَثّ

 

 2َکي ال َیری في َجلِق األغرابا 
 (55: 7886 ابوماضی،)                      

  
 

ابوماضی از آن غافل بماند. شاعر افزون بر پرداختن به این چالش، مبارزه با ستم چیزی نبود که 
کند که   داستان مردمی را نقل می« الشاعر و األمة»ی  دهد. وی در قصیده  راهکارهایی پیِش روی مردم قرار می

و مند بوده و در امنیت قرار داشتند. بعد از مرگ حاکم، فرمانروایی ستمگر به جای ا از حاکم عادلی بهره
دادند.   رفتند و ناله سرمی  نشسته و نسبت به کارهای مردم آگاهی نداشت. مردم بر سر مزار حاکم پیشین می

نگری، درد جامعه را به خوبی شناخته است. چیرگی حاکم جابر بر مردم را از   ژرف ابوماضی در این قصیده با
داند. وی گریه بر   داند برعکس، آن را برآمده از ناتوانی مردم در مبارزه علیه استبداد می  قدرت حاکم نمی

                                                           

آورند،   کنند. اگر اقویا ضعیفان را به تنگنا و ستوه ا میاست، جف  پیمان روسیه کنند هم می که به خطا گمان  . مردم به کسی 1
 کنند. می منش، کاستی و سستی خود را فراموش  های بزرگ انسان

 ها را نبیند.  . این همان کسی است که مشتاق خواب زیر خاک است تا در میان مردم غربی2
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 داند:  ه ستمگران میگذشته را بیهوده دانسته و راه نجات مردم را در وجود خود مردم و اقدامات عملی آنها علی
 خیُر َما یکتُبُه ُذو ُمرِقٍم 

 

ٌة فیها لقوٍم َتذِکَره   ِقصا
 کاَن في ماضي اللیالي أمةٌ  

 

 َخَلَع العّز علیها حبره 
کنافها   یجُد النازل في أ

 

 أوجهًا ضاحکة مستبشرة 
 هزأ الشاعر منهم قائال 

 

 بلغ السوُس أصوَل الشجرة 
 رحمة الله علی أسالفکم 

 

 أنهم کانوا تقاة بَرَره 
 أن من تبکونه یا سادتی 

 

 کالذي تشکون فیکم َبَطَرة 
 فاحبسوا األدمع في آماقکم 

 

 واترکوا هذی العظاَم النخرةَ  
 کیف ال یبغی و یطغی آمٌر  

 

قي أشجعکم أن ینظره   یتا
 وإذا اللیث وهت أظفاره 

 

ور فیه َظَفره   1أنشب السنا
 (4755ت  743همان: )          

ور شدن آتش جنگ اول جهانی، حکومت ایران در دست احمدشاه بود، چالش  هنگام شعله
ی روسیه و انگلیس، ایران را به یک  های مهار گسیخته   اقتصادی، جایگاه نابسامان سیاسی و دخالت

در دست ای  داده و بازیچه بود که استقالل و آزادی خود را از دست  کرده   کشور ورشکسته تبدیل
شد که مردم را به  می چنان هوشمندانه سروده  اشعار پرشور بهار در دوران مشروطه،»بود.   بیگانگان شده

( او با شوراندن حمیت 59 :5775 موحدفرد،) «داشت. های استعماری وامی   پیکار در برابر سیاست
رفت،  می جاوزان به تاراج خواهد، ثروت و ناموس خود را که از سوی این مت   ایرانیان از ایشان می

خواهد با  روی بهار از مردم می های جهادی داشت. از همین   نگهداری کنند. چنین کاری نیاز به جنبش
 یابند: ی خود را باز جنبشی درخور، آزادی قومی و مّلی از دست رفته
 چند به ما دشمنان حیله طرازی کنند؟

 
 چند به ایران زمین دسیسه بازی کنند؟ 
 چو پیالن مست با ما بازی کنند؟ چند 

 
  چند به ناموس ما دست درازی کنند؟ 
 دست ببریدشان، گرتان غیرت بجاست 

 
 ایران مال شماست، ایران مال شماست  
 (753: 5، ج 5754بهار، )                           

                                                           

زیستند   های قدیم ملتی می مایه اندرز باشد. در زمان نویسد، داستانی است که برای مردم . بهترین چیزی که یک نویسنده می1
کرد که سرزنده بودند. شاعر  هایی برخورد می  شد، با چهره  که عزت، جامه خود را بر آنها پوشانده بود. کسی که بر آنها وارد می

ند بر گذشتگان شما باد؛ آنها را به تمسخر گرفت و گفت همانا موریانه به تنه و شاخ و برگ درخت رسیده است. رحمت خداو
هایی خوشگذران   کنید، انسان  هایی وارسته بودند. ای سرورانم! همانا کسانی که شما به خاطر آنها گریه می  چراکه آنها انسان

های   هایتان پنهان سازید و این استخوان ها را در چشم  کنید. اشک  اکنون از دست آنها شکوه می بودند، بسان ظالمانی که هم
ترین افراد شما از نگاه   وسیده را رها کنید. چگونه حاکم ستمگری بر شما ستم روا نداشته باشد، در همین هنگام حتی شجاعپ

 شود.  ور می هایش به او حمله های شیر درنده ناتوان گردد، در این زمان گربه با چنگال  ترسد. اگر زمانی چنگال  کردن به او می
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 (.767 :5737شفیعی کدکنی، ) «است  سوی آینده نگری که در گذشته دارد، نگاهش به ی ژرف با همه»او که 
 هان ای ایرانیان، بینم محبوستان

 
  ی انگلیس، به چنگل روستان به پنجه 
 گویی در این میان گرفته کابوستان 

 
 برند ثروت و ناموستان کز دو طرف می 
 در ره ناموس و مال، کوشش کردن رواست 

 
 ایران مال شماست، ایران مال شماست  
 (5:757، ج 5754 بهار،)                                 

در این دو فراز از اشعار ابوماضی و بهار، این دو بر پرسمان آزادی به معنای رویارویی با بیگانه و 
کید دارند که از اساس سنگ بنا و مبنای نخست آزادی در  تسلیم نشدن در برابر بیگانه و جفاکار تأ

بسته شده است. در اسالم و در آثار اسالمی پرسمان آزادی دارای ارزش بسیاری  اسالم نیز بر این معنا
 ؛«یلد عبدا و ال امة و اّن الّناس کّلهم احرار اّن ادم لم»ند: یفرما  یم یدر سخن است. امیرالمؤمنین

یک  ها آزادند. این ی انسان ( یعنی آدم، غالم و کنیز به دنیا نیامده است؛ همه574: 77، ج یمجلس)
های  ها و فرهنگ هایی که امروز غرب و شرق و تمدن ی آزادی ی کوتاه و بسیار پرمعناست که همه جمله

زنند، در این وجود دارد و این افتخار، متعلق به ادیان و اسالم است که اعالن آزادی  جهانی از آن دم می
 ست.ای سخن دو شاعر نیز تأکیدی بر همین معنا اند و به گونه بشر را کرده

 ستایش فاتحان .8-4

دیگر آنچه خود فاتح   شمارند. از سوی می سو استعمارگران را کوچک  ابوماضی و بهار از یک
گونه  بخش این   ستایند. ابوماضی، آمریکا را در مقام یک نجات بخش می   دانند، در مقام نجات می

 کند: می توصیف 
 فلَتُدم آمریکا َما الَتُطما

 

  فی الّتاریِخ ثاٍن  ما ِلهذا الَفتِح  
ُجوِم    و لَتِعش رایُتها ذاَت الُنّ

 

 اجَمُل الّرایاِت أوَلی ِبالُخلودِ  
 َواعَتلی الّناُس ِبه َمتَن الَهواِء  

 

  َفُهم َحوَل الّدراري َیمَرُحون 
 َیمُخُر الِمنضاُد فیهم في الَفضاءِ  

 

فیُن    ِمثَلما َیمُخر في الَبحِر الَسّ
 أُتاها األنبیاءُ ُمعِجزاٌت ما  

 

  ال وَلم َیطَمح إلَیها األقَدمون 
 َسّخَر العلُم َلُهم حّتی الُغیوم 

 

 1َفُهم، ِمثَلُهم، َفوَق اّلَصعید 
 (673: 7886ابوماضی، )              

 
 

                                                           

باد، زیباترین پرچم در  آمریکا پراهتزاز  پایدار باشد این پیروزی در تاریخ دومی ندارد. پرچم پرستاره . تا روزگار هست، آمریکا 1
کنند. بالون آنها سینه فضا را  کردند و در اطراف ستارگان شادی می است. مردم به اوج آسمان صعود  اولویت جاودانگی

ها نیست و در خیال کند. معجزات انبیا نیز مانند آن نوآوری های غول پیکر دریاپیمایی می شکافد، همچنان که کشتی می
 اند. است، آنان مانند ابر بر فراز زمین ارتقا گرفته گنجد. علم تا آسمان، مسخر آنان شده  قدیمیان هم نمی
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کرد و غرب  های غرب را باید جدا از یکدیگر بررسی  دهد که فلسفه و ایدئولوژی می شعر باال نشان 
است که ابوماضی علم غرب را دیباچه و  برد. با این رویکرد  می مانند یک کل دیدن، ما را به بیراهه را به 

شناسی ایدئولوژیک شاعرانی که در غرب، چیزی جز    شناسی با غرب   داند. این غرب راه آزادی می
 داند. جدید می گیرند، نایکسان است. از این دیدگاه ابوماضی غرب را فاتح تمدن نفسانیت سراغ نمی

ی مغول بر ایران،  ی زورگویانه سال سلطه 578فاتحان برای بهار، فاتحان تاریخ ملی هستند. پس از 
شد. از آنجا  پرآوازه « قیام سربداران»نهادند که به  گروهی از آزادگان در سرزمین خراسان، جنبشی را بنا 

های    (، شاعر با تمجید از این دهقان467: 5767 زارع،) «دیوان شعر بهار، کتاب آزادی است»که 
، ایشان «ی عبرت آیینه»ی  اند، در قصیده انقالبی که با آرمان رسیدن به آزادی ملی و قومی خیزش کرده

 داند: را سرور آزادگان ایران می
 سرور احرار ایرانند، آل سربدار

 
  کز فشار ظلم آشفتند اندر سبزوار 
 و دیارشهر نیشابور بگرفتند و بس شهر  

 
 وز دهاقین لشکری کردند بیرون از شمار 
 (64: 5، ج 5754بهار، )                                

 آزادی بیان .8-5

های سرکوب برای آزادی بیان بود.  خواه، رهایی از سلطه   های بنیادین شاعران آزادی   یکی از خواسته
دست آوردن آزادی و دفاع از آن در  کند. برای به  می یاد این درد ژرف را « القلم اّیها »ابوماضی در شعر 

کید    برابر ملی  (.64-67: 5993 المعوش،) نیست پذیر  کند که زندگی بدون آزادی امکان می گرایی تأ
ها الَقَلُم   ماذا َجَنیَت َعلیِهم َأیُّ

 

صُح َوالِحَکُم    َوالَلِه ما فیَك ِإاّل الُنّ
 الَبِحر ُمنَدِفعاً ُخِلقَت ُحّرًا َکَموِج  

 

صفاُد َوالُلَجُم  
َ
 َفما الُقیوُد َوما األ

 ِإن َیحِبسوا الّطاِئَر الَمحِکيِّ في َقَفٍص  
 

وُت َوالَنَغُم    َفَلیَس ُیحَبُس ِمنُه الصا
 َمهضوَمُة الَحقِّ ال َذنَب َجَنتهُ  

 

 1ِسوی َأنا الُحقوَق َلَدیها َلیَس َتنَهِضُم  
 (764: 7886ابوماضی، )                         

تواند حساسیت شاعری چون ابوماضی را برنینگیزد. شاعر  قدرت سیاسی در شکل استبدادی نمی
زند؛ اما شاعر به خوبی از  ی مرزها را پس  کند همه می است و تالش  طلب  داند این قدرت گسترش می

گاهی دارد که چنین قدرتی فاجعه شود.  است، به همین دلیل از راه متفکران باید مهار   آفرین   این نکته آ
ابوماضی  گریزند.  است و تنها دیکتاتورها هستند که از مهار می بیت اول در این باره گویاست که قلم مهار 

                                                           

جیر چه باشند؟ ای چون موج دریا خروشانی، بند و زن شده . ای قلم با اینان چه کردی؟ به خدا که سراسر نصیحتی تو آزاد خلق1
آنکه هیچ  شود، بی می نیست. این ملت حقش پایمال   شدنی کنند، آواز زندانی لحن را حتی اگر در قفس حبس ی خوش پرنده

 باشد، جز این به حقوق خود واقف است. گناهی مرتکب شده 
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ا مند کرد. اگر رسانه ر ی کنونی کران توان آن را به ویژه در دهه داند که نمی می قدرت رسانه را چندان قوی 
یابیم  بینانه می نماد عصر دموکراسی بدانیم، در این گونه بازشناخت شاعر در ابیات زیر را بسیار باریک

های    کند. اگر نقش رسانه چیز را مهار می  است که همه است و این رسانه  ای  آوری رسانه که عصر فن
بازشناساندن درست ابوماضی های بهار عربی را موشکافی کنیم،    های عربی و انقالب جمعی در خیزش

 کنیم: گوییم ستایش می می« شهروند خبرنگاری»را در پیدایش آنچه اکنون 

ها ِنَقٌم  ت َعَلیها ُسنوٌن ُکلُّ  َمرا
 

ها ِنَعُم     ما کاَن َأسَعَدها َلو َأنا
قالَم في َزَمٍن  

َ
ُحَف َواأل  َوَأرَهقوا الصُّ

 

رُس َوالَقَلُم     َیکاُد َیعُبُد فیِه الِطّ
ُحَف فینا َبثا َلوَعِتنا   ِإن َیمَنعوا الصُّ

 

نا ُصُحٌف في ِمصَر َترَتِسُم     َفُکلُّ
 ِإّنا َلَقوٍم َلنا َمجٌد َسَنذُکُرهُ  

 

 ما داَم فینا ِلساٌن ناِطٌق َوَفُم  
بیُل ِإلی َسلواِن ِرفَعِتنا   َکیَف الَسّ

 

َمُم  
ُ
تي َتَتَمّنی َبعَضها األ  َوهَي الا

ةَ َیأبی َلنا    الِعزُّ َأن َنرَضی الَمَذلا
 

 في َعصٍر َرَأینا ِبِه الَعبداَن ُتحَتُرمُ  
 الَموُت َأجَمُل ِمن َعیٍش َعلی َمَضٍض  

 

ٍة َعَدمُ   یا  1ِإنا الَحیاَة ِبال ُحرِّ
 (765: 7886ابوماضی، )                  

ی شاعر مورد پرسمان  اندیشهاست که از  واپسین مصراع ابیات باال یکی از زیباترین جمالتی 
است و آزادی ابزار نیست؛ بلکه غایت زندگی به  است. به راستی که زندگی بدون آزادی، نیستی  تراویده 

دانند، در آن هنگام که  را ابزار می آید. تنها ناهمدالن آزادی برای کوچک شمردن آزادی، آن  شمار می
 است. گاه پیدایش حیات انسان  زادی جلوهکند و آ می انسان از راه آزادی خود را محقق 

بهار نیز چنین دیدگاهی درباب آزادی دارد. آزادی اندیشه پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای 
 گوید: کند. او در آغاز می می داشت که بهار به برخی از آنها اشاره   جامعه به دنبال

 گشت آزاد فکر و اندیشه
 

 قلم و نطق و حرفت و پیشه 
 (65: 7، ج 5754بهار، )                   

  
 

زبان به گالیه « بّث الشکوی»ی  بهار که از فشار فضای سیاسی رنجیده است، در قصیده
خاطر نبودن آزادی سیاسی و مطبوعاتی، همیشه در حال تبعید هستم و کسی  گوید: به است، می گشوده 

                                                           

ها و  شد. روزنامه نمی یمن تبدیل  های خوش ها به سال های پر از محنتی بر این ملت گذشت، اگر لطف خدا نبود آن سال . سال1
ها  ها را در روزگاری که روزنامه و قلم معبود هستند، بستند و شکستند. اگر از بازتاب راستینگی کار به دست روزنامه قلم

نا اعت که زبانی ناطق در میان ماست عزتی قابل  ای هستیم. مادامی یک از ما، خود یک روزنامه  آوردند و هر جلوگیری به عمل 
ها تنها آرزومند برخی از این شکوه هستند. عزت ما  کرد، در آن هنگام ملت  توان واالیی ما را فراموش داریم. چگونه می

بار است  شوند. مرگ زیباتر از زندگی نکبت می شمرده   دهیم. در روزگاری که بندگان محترم شود که به خواری تن  می بازدارنده 
 است. و زندگی بدون آزادی، نیستی 
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است، تعطیل و مرا وادار به خاموشی  گویای من ام را که زبان  الممالک روزنامه همانند مستوفی 
 است: ی مطبوعاتی و سیاسی کشور  است. این خاموشی بهار، دستاورد نبود وجود آزادی در جامعه کرده 

 از نقمت دشمنان آزادی
 

 گه در ری و گاه در خراسانم 
 امروز عمید ملک شاهنشاه و 

 
 افشانم است زبان گوهر  بسته 
 (775: 5همان، ج )                                

است. این چالش  بهار به دلیل راستگویی در گفتار، مورد خشم شاه واقع شده و به زندان هم رفته 
توانند آزادانه سخن خود را به  دهد که آزادی بیان در این دوره وجود ندارد و مطبوعات نمی نشان می

 ی دشمنان است: کنند. به نگرگاه بهار، شاه زیر رخنه خود را بیان های  گوش مردم برسانند و نکوهش
 لکـرا این نخستین فتح باب است ای م دشمنان ـان         ــدد زبـــان دوستــا بنـــد تـــشـــاه را گفتن

 .داند دلیل زندانی شدن خود را فضل و دانش و سخن گفتن از آزادی می
 ـرود در سلطان بودــرم مطــد زین جـــــا ابـحدیث         ت آزادیچیست جرمش کرده چندی پیش از 

 (775: 5همان، ج )
سنجی این دو مقطع از شاعر در قالب پرسمان اسالمی از آزادی، باز به همان  در مقام بررسی و هم

خصی ی نفسی و ش رسیم که از اساس در اسالم شالوده بر آزادی است، چه از جنبه  های پیشین می  گفته
گمان در مکتب  است که در قرآن کریم و بی یای متعال و چه از دیدگاه سیاسی و اجتماعی. آزادی پنداره

الَموُت َأجَمُل ِمن َعیٍش » موجود است و خود این مصرع بیت آخر شعر ابو ماضیبسیاری از انبیای الهی 
و یاران ایشان در عصر عاشوراست و این این امر بیانگر نگاه  ر کالم امام حسینیادآو «َعلی َمَضٍض 

 ی مکتب اسالم به آزادی، مرگ و زندگی راستین است. ژرف و روشنگرانه
ی آزادی آمده که:  ، با خوِد همین واژهبه فرزندش امام حسن مجتبی در وصیت امیرالمؤمنین

ی غیر خودت نباش که خدا تو را آزاد  بنده(. 574: یمجلس) «التکن عبد غیرک و قد جعلک الّله حّرا»
ن اساس هر انسانی آزاد به دنیا آمده و یکی از مکاتبی که ژرف و موشکافانه به این مهم یآفریده. بر ا

 پرداخته، مکتب اسالم است.

 دین رمانتیک وآزادی. 8-6

و شیعی گرایش های دینی  گر این است که او به سوی برداشت رمانتیک از ارزش اشعار بهار نمایان
کنده از گزاره دارد. این دین را دین رمانتیک می های گفتمان رمانتیسم است. گرایش ضد  گوییم؛ چون آ

است. جذابیت این گفتار و چنین  شده  غربی بهار و رمانتیسم اسالمی ایرانی به کانون گفتار او تبدیل 
است. او در عین ضدغرب بودن،  اری شده برد غربی آن بهره  بوده که از نوشتار ضد گرایشی هماره چنان 

طلب است و دین او دینی رمانتیک و چپاولگری، استعمارگری و طغیان عقل مدرن را دستاورد  اصالح
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 داند:  یناتوانی و سستی مسلمانان م
 اسالم گر امروز چنین زار و ضعیف است زین قوم شریفست

 (767: 5، ج 5754بهار، ) .تنه جرم زعیسی نه تعّدی ز کلیستاست از ماست که برماس

زدگی و از  بهار با ناخوشنودی از جایگاه موجود و حسرت نسبت به قدرت اسالم، از یک سو عوام
 دهد: باد  داند که ممکن است کیان اسالم را بر  هایی می زدگی را از دشواری دیگر خواص  سوی

 (759 همان:) از عوام است هر آن بد که رود بر اسالم داد از دست عوام

 همانجا() از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص داد از دست خواص.

ای قابل روشنگری  گوید، اسالمی نیست که دارای چهارچوب پنداره می اسالمی که او از آن سخن 
اندیشی سیاسی ایدئولوژیک بهار است که  باشد؛ بلکه بیش از آنکه امری عینی باشد، برآمده از ذهنی

شود. مردم  می ذهنی، برای بازگشت به آن و رهایی از شّر سیاست کنون و جهان کنون ساخته همچون امری 
اند هم خواص هم عوام. عوام به دلیل بیگانگی با خود و خواص به دلیل بیگانگی از خود.  با این دین بیگانه

و اسالمی سنجی، بهار بیش از ابوماضی، در راستای گسترش رمانتیسیسم فرهنگ بومی  در مقام هم
است. بهار بر این باور است که ناکارآمدی از اسالم نیست؛ بلکه مشکل از مسلمانی ماست و بر   کوشیده

کشد. اسالم دینی   ی اسالم را به تصویر می همین مبنا در درون شعر خود، نگرش خود و دیدگاه خود درباره
ی کارها  ابد و اگر دستورات آن سرلوحهی  پویا و مکتبی است که بر اساس آن شیوه درست زندگی جریان می

کند،   قرار گیرد، راه زندگی به شکل درست خود جریان خواهد یافت و اگر راه به درستی جریان پیدا نمی
 ناکارآمدی از اسالم نیست؛ بلکه ناکارآمدی از مسلمانی ما و ذهن ماست.

 نتایج. 9

هایی از آزادی و معانی   مشترک، جلوهبهار و ابوماضی هر دو در اشعار خود در قالب مضامین 
 اند.  خواهی و بنیاد حاکم بر آن را به تصویر کشیده  گوناگونی از آزادی

داشتن ذهنی آزاد و آزاده، بنده دیگری نبودن، داشتن شخصیت آزاده، داشتن همت واال، عزت و 
های مهم در  لت از پندارهسربلندی، سرخم نکردن در برابر جفاکاران، برتری مرگ با عزت بر زندگی با ذ

قالب آزادی در شعر دو شاعر است که جنبه اسالمی واالیی دارد و در متون اسالمی و کالم اولیا و 
 صالحان نیز به آن اشاره شده است.

ی ستایش قهرمانان آزادی  سنجی مضامین آزادی در شعر دو شاعر نگاه بهار در زمینه در مقام هم
خواهان، پرداختن  آن هنگام نگاه ابوماضی فراملیتی است، تمجید از آزادیدر  اسُت  سراسر ملی میهنی 

های  های استعماری از جلوه   های اجتماعی و مبارزه با ستم، خیزش در برابر سیاست به چالش
های  های بنیادی بهار و ابو ماضی رهایی از سلطه   است و یکی از خواسته خواهی هر دو شاعر    آزادی

 زادی بیان بوده است.سرکوب برای آ
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هر  یهای شعر مایه به طور کلی بهار و ابوماضی هر دو دارای اندیشه دینی ارزشمندی هستند. درون
کننده نگاه و دیدگاه اسالم به آزادی است که اساس و زیربنای  ی تبیین ی آزادی به گونه دو شاعر درباره

ی اسالمی بهار در  جفاکاران است. اندیشه دین اسالم نیز بر اختیار، آزادی و سرخم نکردن در برابر
ی اسالمی هم عوام و  افکار، اعمال و اشعار وی نمود بیشتری دارد، بهار در فهم ریزبین خود، اندیشه

دارد که اسالم به گوهر خود ندارد عیبی، هر عیب که   دهد و بیان می  هم خواص را مورد نکوهش قرار می
 هست از نامسلمانی ماست.
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