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مقدمه
دو ادبیات کهن فارسی و عربی از مهمترین ادبیاتهای تمدن بشری بهشمار میآینگد،
که هر نوع و گونه ادبی را در خود جای دادهانگد و در طگول تگاری پُربارشگان ،آن را
آزمودهاند .وقتی صحبت از ادبیات مقاومت یا پایداری بهعنوان یک نوع خاص ادبگی
میشود؛ بیتردید ،در شکل کلی و عام خود ،در فنون ادبی این دو زبان از گذشته تگا
به حال وجود داشته و در جایجای آنها ،گاه بگه شگکل معمگولی و گگاه بگه اشگکال
برجسته ،خود را بهنمایش میگذارد (سلیمی و صالحی .)48 :7043،انقالب مشگروطه
در ایران و قیام نهات اسالمی و عربی در تونس ،چهره فرهنگی جامعگه را دگرگگون
کرد و به جریان نوگرایی اجتماعی و فرهنگی سرعت بیشگتری بخشگید .ادبیگات نیگز
همچون دیگر مظاهر اندیشه و فرهن

از ایگن تحگول و دگرگگونی بگیتگأثیر نمانگد.

تحوالت اجتماعی دوران مشروطه در ایران و نهات اسالمی و عربگی در کشگورهای
عرب از جمله تونس ،که سرآغاز یک جهش فکری بود؛ باعث شد شاعران مداحی را
رها کرده و خواستهها و نیازهای توده مردم و واقعیتهای جامعه و آرمانهگای ملگیگ
مردمی خود را در شعر منعکس کنند ،تا در آن ،مردم را به قیام و مبگارزه علیگه نظگام
استبدادی و استعماری دعوت کرده و به انعکاس احساسات ژر

و عمیق اجتمگاعی

بپردازند .در این شرای شاعران با سالح شعر به مبارزه علیه استکبار و اسگتعمارگران
برخاستند .آنها توانستند با ماامین شعری خود ،نقش مؤثری در پیشبرد هد

آزادی

ملت و جامعه ایفا کنند .آنها فریاد عدالتخواهی ،بیداریِ اسالمی و مردمیِ ملت خود
را در اشعارشان منعکس کردند و بر علیه ظلم و ستم فریاد زدند .مقاومگت و بیگداری
مردم در آن زمان چیزی بود که ملتهای استعمارزده به آن نیاز ضگروری داشگتند تگا
کشور خود را از دست متجاوزان نجات دهند .این بیداری را شگاعران در اشعارشگان
به ملت و مردم انتقال میدادند و آنها را برای رسیدن به آزادی بگه معنگی واقعگی ،بگه
جلو سوق میدادند .فرخی ،شاعر مردمی و مبارز در ایران اینگونه بوده است .او کگه
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در راه مبارزه با ظلم و سگتم و مقاومگت در برابگر اسگتعمارگران حتگی لگبهگایش را
میدوزند؛ از هدفش بگازنمیایسگتد و همچنگان قلگبش بگرای آزادی ملگتش مگیتپگد.
ابوالقاسم شابی هم در راه آزادی نهات تونس ،نقش اساسی داشته است؛ بهطوریکه
تا اآلن اشعار

بهویژه در انقالب اخیر کشور تونس در بین مردم و جوانگان تونسگی

زمزمه میشود .او روح بیداری و مقاومت را در بین مردم زنده میکرد و آنها را بگرای
رسیدن به هدفشان ،یعنی آزادی ،از دست ظالمان یاری میداد.
پژوهش حاضر به بررسی مقاومت و بیداری مردمی و اسالمی در اشعار ابوالقاسگم
شابی ( )7409-7434شاعر مشهور تونسی و میرزا محمد فرخی یگزدی (/ 7621-8
7032ق ) 7078 -شاعر مبارز معاصر ایران میپردازد .رو

بررسی تطبیقی اشگعار

تونس و ایگران در ایگن پگژوهش ،رو

آمریکگایی در ادبیگات

این دو شاعر معرو

تطبیقی است که نویسندگان این مقاله از آن بهره بردهاند .مکتب امریکایی در ادبیگات
تطبیقی به دنبال انتقادهای شدیدی که بهویژه توس منتقد و نظریهپرداز امریکایی «رنه
ولک» در  7408به مکتب فرانسوی صورت گرفگت ،بگه منصگة ظهگور رسگید .عمگدة
انتقادات «ولک» بر رویکرد تاریخی مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی بگوده اسگت .در
این مکتب برخال

مکتب فرانسه ،به رواب میان ادبیّات مختل

بر مبنای اصل تگأثیر

و تأثر توجهی نمیشود .آنچه در این مکتب اصگالت دارد ،اصگل تشگابه ،هماننگدی و
وجوه مشترک بین دو ادیب است« .همین اصل تشابه و همانندی موجب شگد کگه در
این مکتب ادبیّات را حتی بتوان با دیگر معار
نگارگری ،معماری ،رق

بشگری از جملگه هنرهگای زیبگا مثگل

 ،موسیقی مقایسه کگرد و حتّگی بررسگی رابطگة ادبیگات بگا

علومتجربی نیز در حوزة پژوهشهای ادبی و نقدی قرار گرفگت .ادبیّگات تطبیقگی در
این مکتب با نقد مدرن گره خورده است» (عبود7444 ،م771 :؛ الخطیب 7444م92 :؛
علو 7481 ،م .)40 :در این مکتب ،ادبیّات ،مرکز توجه است .منظور از ادبیّات یعنی
تمام آن ویژگیهایی که یک اثر را به اثر ادبی تبدیل میسازد .ازایگنرو ،در بررسگی و
تطبیق آثار ادبی باید به میزان ادبی بودنِ آن توجه داشت نه روابگ تگاریخی و رابطگة
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تأثیر و تأثّر .از نظر پژوهشگران این مکتب ،پدیگدههگای ادبگی ،جریگانهگای ادبگی و
مکاتب و گونههای ادبی ،محدود به زبان و مکان نیستند« .ادبیّات تطبیقی بیتوجه بگه
موانع سیاسی ،نژادی و زبانی به بررسی ادبیّات میپگردازد .بررسگی تطبیقگی نبایگد در
رواب تاریخی محصور بماند؛ چون ،پدیدههای بسیار ارزشمند مشابهی در زبانها یگا
انواع ادبی رایج (در جهان) وجود دارد که با یکدیگر پیوند تاریخی ندارند .عالوه بگر
این ،ادبیّات را نمیتوان در تاری ادبیّات محدود کرد و نقد ادبی و ادبیّات معاصگر را
از آن دور نمود» (مکی7481 ،م .)742 :ادبیات تطبیقی یکی از دانشهای نوپا ،مفید و
کارآمد در حوزة ادبیات جهان است که عالوه بر اینکه سطح دانش و معلومات افگراد
را ارتقا میبخشد ،موجب رشد و بالندگی ادبدوستان نیز میشود (ممتحن و بهمنی،
.)8 :7047
نویسندگان این پژوهش برآنند تا ضمن بررسی اشعار فرخگی یگزدی و ابوالقاسگم
شابی به سؤاالت زیر بهصورت تفصیلی پاس دهند )7 :آیا فرخی یگزدی و ابوالقاسگم
شابی تحت تأثیر شرای اجتماعیگ سیاسی مشترکی قرار داشتهاند و ماگامین اشگعار
خود را با توجه به آن شرای  ،بهصورت اشعار ادبی حاکی از عدالتخواهی ،بیگداری
اسالمی و مردمی بیان کردهانگد؟  )6جلگوههگای مشگترک ظهگور بیگداری و مقاومگت
مردمیگ اسالمی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی چیست؟
چارچوب مباحث مطرح شده در این پژوهش ،به قرار زیر است:
 .7معرفی فرخی یزدی و ابوالقاسم شابی؛
 .6محی سیاسیگ اجتماعی ایران در عصر فرخی یزدی؛
 .0محی سیاسیگ اجتماعی تونس در عصر ابوالقاسم شابی؛
 .9جلوههای مشترک بیداری مردمیگ اسالمی در اشعار فرخی و ابوالقاسم شابی؛
 .0وطندوستی و دعوت مردم به آزادیخواهی؛
 .2بیداری مردمی و اسالمی و دعوت مردم به آنها.
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محیط سیاسیـ اجتماعی ایران در عصر فرخی یزدی
انقالب مشروطه ایران یکی از بزرگترین و شگفتانگیزترین رخدادهای تاری ایگران
است و بهمنزلة نقطة عطفی در زندگی سیاسیگ اجتمگاعی مگردم کشگور مگا بگهشگمار
مگگیآیگگد« .در آسگگتانه انقگگالب مشگگروطه ،کشگگور ایگگران هنگگوز تمگگامی خصوصگگیات
جامعهشناسی یک جامعگة سگنّتی را دارا بگود .حاکمیگت سیاسگی بگه شگکل اسگتبداد
کهنْسال ایرانی بوده که به حق میتوان آن را نمونة متعار

استبداد شگرقی دانسگت»

(خارابی.)773 :7083 ،
تشدید نفوذ دو دولت روسیه و انگلیس ،رشد بیسگابقه حجگم تجگارت خگارجی
ایران را بهدنبال داشت .در پایان قرن 74م ،اقتصاد ایران عمالً به بازار جهگانی وابسگته
شده بود و مکانیسمهای موجود در نظام مبادلگة کگاال و صگادرات واردات ،منجگر بگه
فقیرشدن کشور گردید .نتیجة این مسئله« ،کُندشدنِ روند تشکیل سرمایة ملی و فقر و
تیرهروزی گروههای وسیعی از مردم کشور ما بود؛ توسگعه دسگتگاه دیگوانسگاالری و
افزایش هزینههای دولت و دربار نیز بهنوبة خگود موجگب تشگدید وضگعیت مگذکور
میگردید .دستگاه حاکم ،کشور را به شکل سنّتی اداره مینمود» (همان .)67 :درواقگع
یک حالت ظلم و ستم و فشار علیه توده مردم در سایه استعمارگران روسیه و انگلیس
بر جامعه سایه افکنده بود.
در عصر مشروطه ،شاعران در مورد وطن و آزادی ،موضعی متفگاوت بگا شگاعران
قدیم اتخاذ کردند .مباحث سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی چاشنی اندیشههای
وطنی شعر این دوره است .قصاید این دوره ،بیشتر به مسائل وطنی اختصاص دارد و
مدح شاه و امیر و وزیر و ...جای خگود را بگه موضگوع وطگن و آزادی داد .شگاعران،
بیشتر گرایشهای حزبی و گروهی داشتند و گاه برابر هم موضع میگرفتنگد .گروهگی
مانند سید اشر الدین اصفهانی به فکاهیات روی آوردند و در قالب طنز مشکالت و
مسائل اجتماعی و سیاسی وطن را برای مردم بیان کردند .گروهی دیگر مانند عگار
قزوینی به ساختن تصانیفی با صدای خوانندگان پرداختند .فرخی یزدی هگم یکگی از
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شاعرانی بود که شاهد همة مسائل سیاسی بوده است .او تحت تأثیر محی حگاکم بگر
جامعة خود ،اشعاری در راستای آزادیِ جامعه و ملت سگرود و همسگو بگا مگردم ،بگه
مقاومت و مبارزه علیه ظلم و ستم حاکم برخاست.
محیط سیاسیـ اجتماعی تونس در عصر ابوالقاسم شابی
در پی اشغال تونس توس نیروهای فرانسه ،شادابی از این سرزمین رخت بربسگت و
توان مادی و نیروهای انسانی آن آسیب دید و تونس هیچ یاوری بگرای دفگع تجگاوز
نیافت .کشورهای بزرگ اروپایی نیز در ازای سکونت فرانسه در قبال اشگغال مصگر و
قبرسگ توس انگلیسگ ،دست ایگن اسگتعمارگر را در تگونس بازگذاشگتند (الشگابی،
 .)60 :7442از سال  ،7889فرانسویها تمام جنبشهای مقاومت را که ملت تونس به
فکر استعداد استقاللشان میانداخت ،بهشدت سرکوب کردند .ولی همین سرکوبها،
جنبش وطنپرستی را در این کشور بیدار ساخت و آن را بهسوی قیام و اصالح سوق
داد .در سال 7476م .زمانیکه فرانسه بر مراکش سیطره یافگت؛ جنگبش وطگنپرسگتی
تونس نیز تقویت شد و مبارزات استقاللطلبانه ،تمامی کشورهای شمال آفریقا یعنگی
لیبی ،تونس ،الجزایر و مراکش را دربرگرفت (همان .)69 :در سال 7460م .بسیاری از
بزرگان تونس بازداشت یا تبعید شدند و در پی آن ،ملت مظلگوم تگونس بگه مگدت 0
سال طعم انواع فقر و ذلت را چشید .در سال 7403م .یعنگی سگال تنگنگای اقتصگادی
برای جهان ،در پی فشار روزافزون نیروهای فرانسوی ،جنبش وطنپرستی جان دوباره
یافت .و در اثرِ آن ،حزب الدستورالجدید در سال 7409م .در عرصة سیاسگت تگونس
ظهور کرد یعنی همان سالی که شابی درگذشت (همان.)69 :
از این توضیحات مختصر تاریخی برمیآید که تونس از سال 7476م .روی آرامش
و ثبات ندیده و انواع بالها و مصیبتها بر مردم این سرزمین نازل شگده اسگت .ایگن
مطلب را نیز باید اضافه کرد که بینش سیاسی ابوالقاسم شابی در میان سالهای 7460
و  7406شکوفا و بیدار شد؛ یعنی در سختترین مرحله از مراحل تاری تونس .ایگن

بیداری اسالمی ،مردمی در اشعار فرخی و شابی 07

فاای تیره و تاریک که در طول عمگر شگاعر ،او را احاطگه کگرده و اوضگاع سگخت
اجتماعی که احساسات شاعر در آن رشدونمو یافته بود؛ جز دردمندی و آه و حسرت
و بدبینی برای شابی ثمری نداشت .این عوامگل ،تگأثیر عمیقگی بگر اندیشگة فکگری و
سیاسی شاعر گذاشت .او که قوم و ملتش را اسیر قید و بند ذلت میدید ،میکوشید تا
راهی بهسوی آزادی و رهایی بیابد .بنابراین با سرودن اشگعار ،ماننگد شگمعی خگود را
ذوب میکرد تا حرارت آیندهنگری و آزادی را به مردمش هدیه دهد (همان.)69 :
فرخی یزدی
میرزا محمد ،متخل

به فرخی ،فرزند محمد ابراهیم سمسار یزدی در سال  7032ق/

 . 7621-8در یگگزد متولگگد شگگد .فرخگگی حگگدود  70سگگالگی ،یعنگگی نزدیگگک پایگگان
تحصیالت مقدماتی ،هنگامیکه در مدرسة مرسلینِ انگلیسهای یزدگ ،به علت روحیه
آزادیخواهی و افکار روشن اشعاری بر علیه اولیای مدرسه سرود؛ از مدرسه اخگراج
شد (فرخی یزدی .)70 :7024 ،او از همان کودکی رنج و سگختی را حگس کگرد و از
نزدیک ،سختی و رنج اطرافیان خود را دید؛ و بر اثر این رنجها بود که روحیه انقالبی
در وی پدیدار شد و چون ذوق سرشاری به شعر داشت ،افکار انقالبی خود را به نظم
کشید .یکی از رنجهای او اینکه؛ به خاطر شعری که در مجمع حزب دمگوکرات یگزد
خواند ،به امر حاکم یزد لبهای او را با ن و سوزن دوختند و بگه زنگدان انداختنگد.
شاعر پس از گریختن از زندان ،به تهران آمد و روزنامه طوفان را منتشر کرد و اشگعار
و مقاالت تند و بیپروایی در ستایش آزادی و مبارزه بگا اسگتبداد در ایگن روزنامگه و
روزنامههای دیگر نوشت .فرخگی در دوره هفگتم مجلگس بگه نماینگدگی مگردم یگزد
برگزیده شد؛ و چون جان خود را در خطر دید ،پنهانی به مسکو رفت و از آنجگا نیگز
به آلمان گریخت .سرانجام بار دیگر ،کار او به زندان کشید و در همانجا در گذشگت
یا کشته شد (امینپور.)004 :7080 ،
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ابوالقاسم شابی
ابوالقاسم شابی در روستای شابه واقع در جنوب تونس در سال 7434م .بهدنیگا آمگد.
پدر

از قاات فارغالتحصیل دانشگاه األَزهر بود .وی اصول اولیه زبان و ادبیگات را

نزد پدر که قاضی و از مشای دین بود ،آموخت و در  76سالگی وارد جامعه زیتونیگه
از مدارس علمی مشهور آن زمان شد (خسروی700 :7089 ،؛ النقا 7426 ،م.)606 :
اشعار شابی بیانگر اوضاع سیاسیگ اجتماعی رایج در تونس بود؛ کگه در آن زمگان
( )7887تحت استعمار فرانسه قرار داشت .تونس مانند دیگر کشورهای عربی ،از این
استعمار رنج میبرد و تابع این عقبمانگدگی بگود .ازایگنرو شگعرا و روشگنفکران را
بهسوی آزادی و قیام علیه وضع موجود دعوت میکرد .شابی نیز علیه استعمار فرانسه
قیام کرد؛ استعماری که فق مخت

تونس نبود .بنابراین ،او علیه تمام اسگتعمارها در

هر کشور عربی بهپای خواست (جُحا.)27-23 :7447 ،
کُلَّمااقامااقِیا ا اال االدِ اطیب ا ٌ ا

مُااوم شاعیااعالیهُادُ د ادُاصیااِحیه ا

أیطمدوااصیوتیهُ ااإلله َّابقلعیسف ا

أیماااقتُوااصُاااداحیهُاوااُواحیاااهُ ا

ألالیسُواارُوحیهُامیم صیاإضابهق ا ا

قتاا اعااقی ادیاا ُ حاهدمقحیااها ا

(شابی)784 :7449 ،
مقاومت و بیداری اسالمی در اشعار فرخی و شابی
 .2وطمدوستی
وطن بزرگترین مایه الهام همه شاعران دوره مشروطه است .اگر دیوان شگاعران ایگن
دوره یا روزنامههای این زمان را بگشاییم کمتر صفحهای اسگت کگه در آن بگا مفهگوم
جدید وطن آشنا نشویم .تأثیرگذاری و شورانگیزی این نوع سرودههگا دسگتمایگهای
است برای برانگیختن احساسات ملی و ضد استعماری مردم.
در راستای تحوّل معنا و مفهوم وطن ،شعر دوره مشروطه نیز از حالت کالسیک و
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سنّتی خارج و به تجدّد و نوگرایی ،هم در مامون و هم در قالب نزدیگک مگیشگود.
آفرینش مستزادها و ترانههای بسیار ،حکایت از این تحول قالبی و محتوایی دارد.
هرچندکه آخوندزاده را بنیانگذار وطنپرستی میدانند؛ شاید بتوان گفگت شگعرا و
نویسندگان پس از وی نیز بهخوبی از عهده ادامه کار او برآمدند و در بسیاری مگوارد
برتگر از او ظگاهر شگدند (آریگنپگور .)094-098/7 :7086 ،بگههرحگال اندیشگههگگا و
دیدگاههای شعرای این دوره در مورد وطن گرچه متفاوت است؛ یک وجگه مشگترک
در آن نیز دیده میشود و آن عالقه به اعتالی میهن بدون حاگور بیگانگه و در قالگب
مملکتی آزاد است .فرخی یزدی ،مبارزی سرسخت و ملیگرای تمام عیار نیز اشعاری
دربارة وطن و وطندوستی دارد:
مرا بارد از دیدگانی اشك خونی

بر احوال ایـوان و حـال کنـونی

عزیمتم سراپای در آب و آتـش

ز آه درونــی ز اشــك برونــی

تا بـود جـان گرانمایـه بـه تـم

ســر مــا و قــدم خــاک وطــم

(فرخی یزدی)742 -749 :7024 ،
فرخی که از ظلم حاکم بر جامعه ایران ،بهستوه آمده بود؛ ندای وطن سر میدهگد؛
دوستی وطن را در وجود مردم زنده میکند؛ حس میهنپرستی خود را برمیانگیزد؛ و
سرانجام ،تمام وجود خود را فدای وطن میکنگد .فرّخگی آگگاهی وسگیعی از گذشگتة
ایران داشت .او بهعلّت هیجان و شیفتگی عاطفی نسگبت بگه ایگران و گذشگتة ایگران،
بهترین مدیحهسرای آزادی و وطن است .درد زجر ،تبعیگد ،زنگدان و هجگرت در راه
وطن و آزادی ،سزای این شیفتگی بود:
رسم و ره آزادی یا پیشه نبایـد کـرد

یا آنكه زجان بازی ،اندیشه نبایدکرد

در سایة استبداد ،پژمرده شـد آزادی

ایم گلبم نورس را بیریشه نبایدکرد

(همان)706 :
یکی از ویژگیهای شعر فرّخی این است که وطندوستیِ او از نگوع ناسیونالیسگمِ
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افراطی نیست .فرّخی ،وطن را جدای از دین نمیخواهد .هرچند اندیشة بازگشت بگه
وطن ،به اقتدار باسگتانی آن ،در اشگعار

مگوج مگیزنگد؛ آزادی را جگدای از شگرع

نمیپسندد .از نگاه او آزادی غربی ،بیبندوباری و غربزدگی است و اصالحطلبی او
در چارچوب موازین شرع است .اصالحات به باورِ او نباید بگه قیمگت خودبگاختگی
فرهنگی و بدحجابی زنان تمام شود .آزادیخواهی و صلحدوستی فرخگی تنهگا بگرای
ایران نیست؛ او صلح و آرامش جهانی را از عوامل پیشرفت ملّتها میدانگد و معتقگد
است جن طلبیِ زورمداران ،تنها به ضرر ملّتهای جهان سوم نیست.
ابوالقاسم شابی نیز در میهنسرایی و وطندوستی چون فرخی ،یدِ طگوالیی دارد و
فق به یک مشت خاک توجه نمیکند؛ بلکه معتقد اسگت بایگد سگرزمینی مسگتقل از
نیروی استعمار داشته باشد تا هموطنانش در آن سرزمین بتوانند آزادانه در راه خیگر و
سعادت قدم بگذارند .او وطن خود را دوست دارد و ظلم و ستم حاکم بگر کشگور
مایة عذاب اوست .بنابراین ،روح آزادی را در اشعار
خود ،از رسالت ملی و میهنیا

میدمد و بگا توصگی

وطگن

غافل نمیشود .شابی در وطگنپرسگتی خگود کگامالً

صادق است .او در فهماندن معنای زندگی آزاد به مردم میهگنش احسگاس مسگئولیت
میکند .عشق به ملت در نگاهِ او ،سبب شده ویژگی خاص میهنپرستی در وجگود
شکل گیرد .فلسفه او در میهنپرستی این است که مردم را به زندگی دعگوت کنگد؛ و
هرگونه تسلیمشدن و سازگاری و ذلت را نپذیرد .او برای چنین افرادی که سسگتی را
از وجود خود دور کردهاند ،آیندهای روشن و تابان میبیند (حمدوالدقس ،بیتگا.)73 :
ارز

شاعری شابی ،تنها در بیان احساس میهنپرستی نیست؛ بلکه ارز

اصلی شعر

او برای ابداع تعابیر زیبا و نهفتة میهنپرستی است .ازاینرو ،شعر شابی بایگد از جنبگه
زندگی اجتماعیگ میهنی هم به طورکامل مورد بررسگی قگرار گیگرد .چراکگه قسگمت
اعظمی از دیدگاههای ملی و زندگی اجتماعی شگابی در اشگعار میهنگی او قگرار دارد؛
بهطوریکه در اشعار و قصاید «فی فجاج االالم»« ،ابنا الشیطان»« ،یا رفیقگی»« ،صگوت
تائه»« ،أغانی التائه»« ،ارادهالحیاه»« ،البنیالمجهول»« ،فی سکون اللیگل»« ،الگیالشگعب»
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بهوضوح میتوان ایگن جلگوه زنگدگی را دریافگت (الشگی  .)606 :7444 ،شگعر زیگر
نمونهای از اشعار وطندوستی و ملیگرایانه وی درباره عشق به تگونس و نوشگیدن از
جام مهر و محبت است:
أیداااعیامیااا ُِاالح اااق االاعااا ایااالّ ا

الموتُاواالصَّمقُاوااألیس اواالظَّاُِِا ا

مُمُااا شاامی ،اااقٌباواملااا ٌاطاااوا ٌا ا

وا ٌِاالاتااثاا ااااااااااا ُ ُاا الِ ...ا

أیاااقادااقاتُااواُ االجیم لاا یا اا الُاا ،ا ا

الهیاااوُاماااداسیا االیحقُاأیَُّاساااالقحیه ا

ا

مااااداتااامیوَّمقُامُااا َّ اوامی احیااااه ا

لسااقُاأیاصااقعُاللوَّاح اوالاوامُاقحا ا

وامیقمیاااقاملا ا اعاااالقب االمی قحیاااه ا

ا

صیااق ایالحُاا ،اواالااویالاویاسیااجقحیها ا

عا ا میح احالُّا ا االعیم ا اوُاویاإاا ا
وابیبُاااو داالمیا ادیُاتُ دا ا یااللَّ اااقل

(شابی7449 ،م700 :و)743
شرای دشوار و درد و رنجهای فراوان نتوانستند شابی را از رسالت ملی و میهنگی
غافل سازند؛ برعکس ،مصیبتهای مردم به بخشی از مصیبتها و دردهای او تبگدیل
شد .بنابراین همواره هموطنانش را به حرکت و قیام و مبگارزه بگرای دسگتیگابی بگه
زندگی شرافتمندانه و آزاد فرامیخوانگد (شگکیب انصگاری .)740 :7021 ،آنچگه در
وجود شابی موج میزد دوستی او به مردم است .او بیشتر از آنکه نگران سرنوشگت و
آینده خویش باشد ،قلبش برای آینده ملت و مردمش می تپیگد .وطگن بگرای یگزدی و
شابی بسیار مهم بوده است؛ چنانکه عشق به وطن ،با تمام دردها و رنجها و استعمار
حاکم بر کشورشان ،در وجودشان حاکم بوده اسگت .آنهگا ماگامین شگعری خگود را
بهگونهای خلق کردهاند که حس وطندوستی در وجود مردم و جامعگه نفگوذ کگرده و
حس مقاومت در برابر سرافرازی کشورشان را زنده نگاه داشته است.
 .6آزادی و دعوت مردم به آن
در شعر فرخی ،مفهوم آزادی ،مفهگوم طبقگاتی روشگن بگهخگود مگیگیگرد و طبقگات
زحمتکش به مبگارزه بگرای رسگیدن بگه آزادی فراخوانگده مگیشگوند .مبگارزهای کگه
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چندینجا بهروشنی از آن به جن

طبقاتی تعبیر شده است .او در اشعار

بگه آزادی

پایبند است و میکوشد همه مردم در راه رسیدن به آزادی قدم بردارند.
آن زمان که بنهادم سر بـه پـای آزادی

دست خود زجان شستم از برایآزادی

(فرخی یزدی)711 :7024 ،
قسم به عزت و قدر و مقام و آزادی

که روحبیش جهان است نام آزادی

(همان)787 :
آزادی ایران درختی است کهمسال

ما شاخة نور رستة آن کهنه درختیم
(همان)655 :

رسم و ره آزادی یا پیشه نبایدکرد

یا آنكه ز جان ،اندیشه نباید کـرد

(همان)797 :
در مملكتی که نام آزادی نیست

ویرانی آن قابـل آبـادی نیسـت

(همان)663 :

آزادی ایران در نگاهِ او ،همین آزادیِ دهقانان و کارگران یا بهتعبیر دیگرِ او« ،توده»
ملت است .تودهای که در شعر خود از آن سخن گفته و آنها را به مبگارزه فراخوانگده
است .او ،همه را برای رسیدن به آزادی دعوت میکند و معتقد است در راهِ رهگایی و
رسیدن به آزادی ،باید خون ریخته شود .مسلم است که فرّخی ،عمر سیاسی ،علمی و
ادبی خود را در راه وطن و آزادی و برای بیداری مگردم صگر

کگرد .درحقیقگت ،او

یکی از آزادیخواهان واقعی ادبیّات مشروطه است که در طول حیات پربار خود ،هم
آنزمانکه نماینده مجلس بود و هم در دوران زندان ،تبعید و کنارهگیری از سیاسگت،
دست از مبارزات آزادیخواهانه برنداشت .هرگز تخم تفّرقه در میان ملّت نپاشید؛ بذر
کینه در دلهای آنان ننشاند و همواره به اتّحاد و همدلی سفار

کرد:

در کف مردانگی شمشیر میباید گرفـت

حقّ خود را از دهان شیر میباید گرفـت

تا که اسـتبداد سـر در پـای آزادی نهـد

دست خود بر قبضةشمشیر میباید گرفت

(همان)778 :
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ابوالقاسم شابی ابتدا به این مطلب پی بُرد که قیام مردم حتماً باید در هوشگیاری و
خروج از تاریکیهای نادانی استوار باشد .بنگابراین ،فریگاد حیگات آزاد و کریمانگه را
بهعنوان حق هر انسانی سَر داد؛ با این باور بود که ،پیشگرفت و آزادی فقگ در سگایه
اراده ملی برقرار میشود .اراده ملی نیز ثمره بیداری است و بیداری هم ،فق با تعلگیم
و تربیت ممکن میشود (الفاخوری ،بیتا .)023:او با قلب و روحش مسائل جامعه را
بررسی میکرد و امّت را به قیام شجاعانه دعوت میکرد .اما زمانیکه تالشش بیثمگر
واقع شد ،مانند گردبادی سهمگین به مردمش حمله کرد (کِرو7427،م )711 :و گفت:
ادحهقاالشَّع ُ!ال ح اک اقُاحبَّقباقا ا

أهوُیامل االجموعدابفأس اتهادحا ا

ل ح اک قُاکقلسا وو داإاااساقلیقا ا

القالاااااوریاارمساااااقاباااا م ٍ ا

ل قال اموَّ یاالعواصفاداقاعاعال ا ا

ا

ااأُلق اإل ا ا یاناااور یاافساا

(شابی)771 :7449 ،

ا

شابی ،آزادی را نعمتی میداند که خداوند به بشر ارزانی داشته و بر اوست کگه از
آزادی و کرامت خود دفاع کند و تن به ذلت و پستی و بردگی ندهد .او بگرای اینکگه
ملتش ،حرکت بهسوی زندگی را آغاز کند؛ سرود آزادی را برای آنها سرود (فرهگود،
بیتا .)73 -4 :وی در قصیده «ابن أمی» نیز اینگونه میگوید:
طُلقااقیایل قااقاکبی اافاال َّساا ا ا ا واحُ ّا اکی ُوردالضُّاح ا ا اسیامق ا ا
ال اال ُّور!ا اقل ُّورُامیام ٌاهم ا شا ا
ا

إل ا اال ُّااورد!ا یااقل ُّورُا ا ُّااإللااه ا
ا

(شابی)788-781 :7449 ،

حق انسان به اندازة معینی از آزادی است و بگدون حریگت ذاتگی؛ انسگان ،انسگان
نیست (آدمیت« .)17 :7000 ،ابوالقاسم محمد کِرو» دربارة عملکرد و راهِ شابی چنگین
میگوید« :شابی مردم کشور

را بهسوی زندگی ،آزادی و نور دعوت میکند و آنهگا

را به آزادکردن زنجیرهاییکه استعمار بهوجگود آورده اسگت ،فرامگیخوانگد» (فگروخ،
 .)600 :7481با توجه به این گفتهها ،احساس شابی چیزی غیر از میهنپرستی نیست؛
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و آن نیز آمیزهای از تهدید ظالمان و دعوت از مردم برای قیام است.
بهطورکلی ،آشنایی با نظام دموکراسی غربی که آزادی رهاورد آن بود ،شگاعران را
برآن داشت تا هرکدام بهنحوی برای دستیابی به آزادی و تحقگق آن بکوشگند .آنهگا
مردم را در راهِ آن تحریک کرده و دستیابی به آن را در گرو بیداری مردم دانستهاند.
 .9مبارزه با ستمگران و ظالمان و هشدار به آنها
فرخی ،اشعار زیادی دربارة مبارزه با ظالمان دارد؛ چه ظالمان خارجی و چه داخلی.
او در برابر ظالمان سر فرود نیاورد و مردم را به مبارزه علیه آنها دعوت کرد.
اجنبی گر به مثل میدهـد سـاغر نـو

نــــو  ،نــــیش اســــت منــــو

که عدو دوستنگردد بهخدا گر بنیاست

اجنبــــــی ،اجنبــــــی اســــــت

حالیا کز سلموتور انگلیس و روسهست

ایرج ایران به سراپا دستگیر و پای اسـت

(فرخی یزدی)740 :7024 ،
فرخی ،ترکیببندی دارد مربوط به نطق کرزن در انگلستان درباره ایران .زمانیکگه
لرد کرزن وزیر کار انگلستان در مجلس عوام آن کشور نطقی راجع بگه قگرارداد نهگم
اوت  7474ایراد کرد؛ به رو

دولت ایران که نمیخواست زیرِ بار این قرارداد ننگین

برود؛ انتقاد کرد (همان)741 :؛ فرخی نیز برای او این ترکیببند تحقیرآمیز را سرود و
در آن بزرگی و منِش ایران را نشان داد:
به حكم سـفارت نـدهیم

ما بزرگی بـه حقـارت نـدهیم

گو

سلطنت را بـه امـارت نـدهیم

چونکه ما تم به اسارت ندهیم

لرد کرزن عصبانی شـده اسـت

داخل مرثیهخوانی شـده اسـت

(همان)742 :
آه مظلومان چو آتش درمیان پنبه است

چونفتد ،بهاینجاوآنجاهمسرایتمیکند
(همان)760 :
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ابوالقاسم شابی در قصیده «قالت األیام» به ظالمان ،خطابی آتشین دارد:
دااقاادحهااقاالسَّااق رُا ا ا ی ،ااه ا ا دقاوامفقا او یاحُباقِداالجدالیاق ا ا
قلحوُاهالواقرٌبایودا ُااألیااق ا ا

دااقاادحهااقاالجوالااقرُاالاتی ا رُ ا

ا

ا

(شابی)670-676 :7449 ،

شابی میگوید ستمدیدگان و ضگعیفان مطمئنگاً روزی برانگیختگه خواهنگد شگد و
زنجیرهای قیدوبند ذلت و بردگی را که استعمار به پگای آنهگا بسگته از هگم خواهنگد
گسست و اینگونه به دشمنان هشدار میدهد:
دقولااو ااصااوتُاالمسااحمل عاطق اقٌ ا

ویاسیمعیایُغق دااألیرضا(ای شُ)اایضخی ُ ا

والیعلیع ُاالحوداالغُضاو دالهاقاصادُا ا

وا یمدیمی ُاالح

داالضَّا وِدالهاقا ا ُا ا

ل یاالود ُادقاص حیاالمظقل اماعا ادا ا

إاااایهیاا یاالمُسحیضااعیفو اواصیاامَّاموا ا

(همان)723 :
او ستمگران را از نهات و حرکت مستاعفین آگگاه مگیکنگد و خشگم و غاگب
ملتش را نسبت به آنها برمیانگیزاند .و به ستمگران هشدار میدهد که در برابر خشگم
آنها ،راه فراری ندارند و به ناچار تسلیم خواهند شد و به جزای خود خواهند رسگید.
شابی که شاعر انقالبی و دردمند است ،تنهاترین تنهاییهایش ،غگم و انگدوه اسگت و
قلبش آکنده از عشق و محبت است .او میخواهد تا بر ستمگران بشورد؛ و قلگم تنهگا
سالحی است که در دست دارد .بنابراین خواستههای درونی خویش را با زبگان شگعر
بیان میدارد.
 .4بیداری و آگاهی مردمی و اسالمی
فرخی ی زدی معتقد است که همه مردم جامعه باید در حد توان خود از نظر فکگری و
اندیشه ،نیرومند و قوی باشند .یکی از بزرگترین دغدغههای فرخی بیدارکردن افگراد
ناآگاه و رسواکردن ظالمانِ کشور است .عالوهبرآن ،به دالیلی که سبب عقگبمانگدگی
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در ایران میشود ،اشاره میکند .او وجود جهالت و عامی بودن مردم را در برخورد بگا
توطئهها ،یکی از عوامل عقبماندگی کشور و نفاق و دورویی را از دیگر سو میداند.
وی میداند حکومت بر مردمی که در جهالت نگگاه داشگته شگوند آسگانتگر اسگت از
مردمی که بینش سیاسی و اجتماعی عمیق دارند .به نظر او رسوم و قیگود کهگن ،گگاه
موجب پسماندگی ملّتهاست .تقلید هم نارواست؛ اگر مردم از علم و تمدن گریزان
نباشند ،پیشرفت میکنند .ازاینرو میگوید:
برای محو تو ای کشور خراب بساست

همــیم نفــا کــه افتــاده در میانــة مــا

(فرخی یزدی)83 :7024 ،
پیش عاقلبیتیصص گر عملمعقول نیست

پسچرادر کشور ما ایم عمل معمولنیست

واردات و صادرات ما تعادل چون نداشـت

هرچهمیخواهیدر ایرانفقرهستوپولنیست

با فالکت مملكت از چهارسو پر سائل است

وز برای ایمهمه سائل کسی مسـئولنیسـت

گر عزیزی خوار شـد از بهـر آزادی مصـر

پیش ملیّون شرافتمند چون ز غلـول نیسـت

(همان)734 :
یا همچو ضعیف ،منزوی باید شد

یا صاحب زور ،معنوی باید شـد

فریاد و فغان و ناله را نیست اثـر

در جامعه ،بشر قـوی بایـد شـد

(همان)669 :
وی همچنین براین است که برای دستیابی بگه آزادی و حقگوق اجتمگاعی و نیگز
ریشهکن کردن استبداد ،چارهای جز اتحاد و یکپارچگی نیست .از آنجاییکه بسگیاری
از اندیشمندان ،تفرقه را از علل انحطاط مسلمانان میدانند؛ او نیز بر اتحاد و بیگداری
مردم تأکید میورزد.
غیرت تودة اسالم درآید در جـو

همگی متحد و متفق و دو بهدو

(همان)746 :
در کف مردانگی شمشیر بایدگرفت

حق فرد را از دهان شیر بایـدگرفت

(همان)40 :
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تا نشود جهل ما به علـم مبـدل

پیش ملل بندگی ماست مسـجل

(همان)637 :
در تاری معاصر عربی ،ابوالقاسم شابی جز سلسله شاعرانی بود که آینده سیاسی
تونس را با قصیده معرو

ارادةالحیاةة»( ،اراده زنگدگی) دقیقگاً
خگود تحگت عنگوان « 

پیشبینی کرده بود .اراده انسانیِ شابی ،منادی اختیگار و اراده انسگان اسگت .او کگه در
عصر استعمار میزیست ،در موضوع آزادیخواهی ،ابتدا به بیداری مردم توجه داشت.
در نگاهِ او ،ملت از خواب خود بیدار نمیشود؛ مگر زمانیکه عزم و اراده زنگدگی در
وجود

بیدار شود .شابی از سکوت عالمان دینی در برابر استعمار انتقاد میکگرد .او

خود را مانند یک پیشوای اجتماعی ،موظ

می دانست با زبان شعر ،مردم را به پگیش

فراخواند و ملت را سازنده سرنوشت خویش معرفی کنگد .وی شگاعری متعهگد بگود،
ازاینرو مسئلة قاا و قدر و جبر و اختیار در باور او جایگاهی حقیقی داشت .به زعم
شابی ،انسان در دنیای ما نه آزاد مطلق است ،نه گرفتار و مجبور محض؛ بلکه چیگزی
است میان این دو.
وامیااعاالدُحاا حاصُااعُو یاالجالااق د ا

دیعااااباأبیدالااادَّه دابااا عیاالحُفیااا ا ا

وی امیعْاالیا اادُعیقاقْاهُاااعیاو ُااالْحی یااق دا ا

تیالیخَّاااا یا ا ا اهیو،هیااااقاوایااْدینیاااا ا

إاااالشاااع ُادوماااقاارا یاالح اااقا ا

اااِابُااادَّاأی ادیساااحیج یاالقااادر ا

ا

ا

(شابی)43 :7449 ،

هرگاه ملتی اراده کند به زندگی خود ادامه دهد چاره ای برای روزگار نیست که در
برابر این اراده سر خم کند« .روزی این ابرهای تیره از آسمان رخت برخواهند بسگت
و زنجیرها از دستها پاره خواهند شد؛ زیرا اگر شور زندگی و عشگق بگه زیسگتن از
دل ها خارج شود ،انسان ها در هیاهوی زندگی نابود می شوند» .این ابیگات ،بخشگی از
معرو ترین سرودههای ابوالقاسم شابی است که تبدیل به شگعارهای انقالبگی مگردم
تونس شد .شابی شاعر ملی و ضد استعمار معاصر تونس بود که عمگر

ماننگد گگل
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کوتاه بود؛ اما شور و شعور  ،عمر شعر

را جاودان ساخت؛ بهطوریکه حاال وقتی

از ادبیات تونس سخن گفته می شود ،بی شک اولین چهرهای که توجه جهانیگان را بگه
خود جلب می کند ،اشعار اوست .شعر او نه تنها مورد استقبال هم ْزبانگانش در جهگان
عرب قرار گرفته؛ بلکه بیرون از مرزهای کشورهای عربی نیز خواننده دارد.
وامیعاالدح ح اصُعُو ی االجالق د ا
ا
أالاإاه اواس

دعباأبیدیالادَّه دابا عیاالحُفی ا ا
ا

(همان)43 :

ا
اسال داالحی ق د ا ا میااعاایااقِیال ا ا یت حیظ ا ُاالحی ااق ؟ ا

إل اال ُّورد!ا قل ُّورُامیام ٌاهم ا شا ا

إلا اال ُّااور!ا ااقل ُّورُا ا ُّااإللااه ا

ا

ا

(همان)788 :

شابی معتقد است که انسان ،آزاده آفریده شده و اگر در بند قیگد و زنجیگر باشگد
آزادیش را از دست میدهد .او در صدد بیداری و آزادی ملتهاست و آنها را در این
راه تشویق میکند و پیروزیشان را در گرو اراده و قدرت و بیداری آنهگا مگیدانگد .از
عجایب این قصیده اینکه ،شاعر جوان تونسی ،گویی حوادث امروز کشور خود را نیز
بهروشنی پیشبینی کرده و آزادی ملت خود را از یوغ دیکتاتورهای حگاکم نویگد داده
بود .تونس که امروز پس از سلسله مبارزات طوالنی توانست از یوغ یک دیکتگاتوری
پلیسی سرکوبگر آزاد شود؛ در شمال آفریقا ،کنار دریای مدیترانه قرار دارد.
اراده ،از مهمترین ماامین بهکار رفته در قصاید و اشعار ابوالقاسم شابی است کگه
از حیث تقسیمبندی در وطنیات یا شعر ملی یا شعر سیاسی گ اجتماعی او میگنجگد.
این مسئله نشان میدهد کگه شگابی اراده انسگانی را در طگول اراده خداونگد ارزیگابی
میکند .شاعر ایمان دارد که زندگی و حیات ،اصل است و انسان برای کمال زنگدگی
میکند .وی معتقد است همانگونه که در قرآن آمده است« :اِنَّاهللالیُغیَّرُمةبقومٍحَتَّا َ
یُغیَّروامةبةنفُسِهم» (رعد)77 :؛ خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نخواهد داد مگگر
آنکه در وجود خود تغییر ایجاد کنند .قرآن کریم درباره دعوت بگه عگدالتخگواهی و
آگاهی مردم در برابر حاکمان ظالم و عدم تسلیم در برابر اوامر آنها ،تغییگر سرنوشگت
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خودشان را به آنها واگذار کرده است .إناهلل تعالى یقول فی کتابه الحکیم« :وَنُریا ُأن
نَّمُنَّعَلىالَّذِیناسْتُضْعِفُوافِ األرْضوَنجْعَلهُمْأئِمََّةًوَنجْعَلهُمُالْوَارثِین» (قص

.)0 :

 .5یادآوری مجد و عظمت گذشته کشورشان
همان گونه که پیشتر گفته شد ،فرّخی به علّت هیجان و شیفتگی عگاطفی نسگبت بگه
ایران و گذشتة ایران بهترین مدیحهسرای آزادی و وطن بود؛ بهطوریکه زجر و تبعید
و زندان و هجرت در راه وطن و آزادی را تحمل کرد (فرخی یزدی .)706 :7024 ،او
تأس

خود را از وضع آشفته و پریشان ایران ،اینگونه به زبان میآورد:

ایمهمان ایرانکه منزلگاه کیكاوس بود

خوابگاه داریو و مَأمم سیروس بـود

(همان)724 :
فرخی سعی میکند در اشعار خود ،تاری پُرافتخار ایران باستان را به مگردم زمانگه
خود گوشزد کند و آنها را برای بازگشت به دوران پُرافتخگار گذشگته فراخوانَگد تگا از
طریق آن ،آگاهی مردم را تقویت و آنها را بهسوی پیشرفت تشویق کند .شابی نیگز در
اینباره میگوید:
أیضیااااعحُ ُامیجاااادیامیااااوٍِ ا

عایاااق ُوااالحی اااق یا یخیاااقرا ا

حیااقکُواالیمُاا انیااو یاماا ا ا

طیلیعحُمُااااااو ُااححقیااااااقرا ا

ا

ا

(شابی)736 :7449 ،

هر دو شاعر یعنی فرخی و شابی به عظمت گذشته اشاره کرده و حگس مقاومگت
مردم را در برابر ظالمان پروراندهاند.
نتیجه بحث
اوضاع اس ْبار اجتماعی و سیاسی ،احساسگات فرخگی یگزدی و ابوالقاسگم شگابی را
سخت جریحهدار کرده است و جز حسرت و بدبینی و دردمندی برای آنهگا نداشگت.
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فرخی و شابی با تمام وجود میکوشیدند تا ملتشان را از قیدوبنگد ذلگت و بردگگی و
جهل رهایی بخشند و بهسوی عزت و آزادگی رهنمون گردانند .شعر تنها سالحی بود
که شاعران میتوانستند بهوسیلة آن با تمام وجود از میهن و ملگت خگود دفگاع کننگد.
بههرحال هر دو شاعر ،نقش مهمی را در بیدارسازی مردمی و اسالمی ملل خگویش و
رهایی آنها از چنگال استعمار و بردگی ایفا کردهاند .شاعران با دیدن ظلم و سگتم بگر
جامعه خود ،وطن و مجد و عظمت گذشته را آنگونه توصی

کردهاند که مردم را بر

علیه استعمار بشورانند .ظلم و ستم حاکم بر جامعگه باعگث شگده اسگت تگا شگاعران
مفاهیمی را خلق کنند که از خون وجودشان نشئت گرفته است .آنهگا حگس آزادی را
در آن اشعار دمیدهاند و آن را در دل مردم برای رسیدن به هد

واالیی یعنگی آزادی

تقویت کردهاند .ازاینروست که بهعنوان شاعران مبارز در تاری کشورشگان در برابگر
جور و ستم شناخته میشوند .هر دو شاعر ،تحگت تگأثیر شگرای اجتمگاعی ،سیاسگی
تقریباً مشابه به بیان جلوههای بیداری مردمی و اسالمی جوامع خود پرداختهاند .آنهگا
با اینکه سالح بر دست نگرفتگهانگد؛ سگالح شعرشگان از هگر سگالحی قدرتمنگدتر و
نابودکنندهتر بوده است؛ بهطوریکه در انقالب اخیر تونس ،نمونه قوی و ملمگوس آن
قابل مشاهده بود و جوانان انقالبی تونسی همْصدا با هم ،شعر شابی را در راه رسیدن
به هدفشان ،یعنی آزادی و مبارزه با ظلم حاکم بر جامعه زمزمه میکردند.
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