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 الشعرا بهار، جمیل صدقی الزهاوی.رسود، ملک : سوگ

 

دلخواه پژوهشگران ادبیات تطبیقی، بررسی و سنجش شعر شاعرانی از های از زمینه

های مشرتک مایهها از یکدیگر یا دروندو زبان متفاوت است تا تأثیرپذیری آن

هاست، نشان شعرشان را که �ودار پیوندها و دادوستدهای فرهنگی میان ملت

های یم دوگانهتوانها در ادبیات ما بسیارست و میدهند. از این دست پژوهش

فراوانی رساغ بدهیم؛ مانند ابوالعال و خیام، سعدی با متنبی، فروغ فرخزاد و 

های آن کمرت املالیکه. زمینۀ دیگری که بدان کمرت پرداخته شده یا شاید �ونهنازک

اند. اگر هایی است که شاعرانی از دو زبان برای هم رسودهرسودهیافت شود، سوگ

ای یا اشارات و یادکردها دربارۀ کسی با فاصلۀ زمانی از نامههای سوگاین رسوده

گوینده باشد، تنها نشانۀ بزرگداشت است؛ ولی اگر شاعری برای یکی از 

روزگارانش چنین شعری برساید جز بزرگداشت، دربردارندۀ احساسی ژرف و زیبا هم

 تواند آفرینندۀ شعری زیبا بشود.هم هست که می

الشعرا بهار و شاعر رسشناس عراقی، جمیل صدقی الزهاوی لکهای مشعر و اندیشه

... در  پرستی واند؛ مانند: بررسی نوستالژی، سی�ی زن، میهنبسیار سنجیده شده

شعر بهار و جمیل صدقی. شاید آنچه پژوهشگران را به نزدیکی اندیشۀ این دو 

ای رسودهگرهنمون بوده است، دلبستگی ژرف بهار به جمیل باشد که �ودش سو 

های است که برای او رسوده؛ ولی تاکنون کسی به بررسی خود این شعر و زمینه

 های رسایش آن نپرداخته است.عاطفی و انگیزه

   

نگار محمدتقی بهار ملقب به ملک الشعرای بهار شاعر، ادیب، سیاستمدار و روزنامه
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هجری شمسی در مشهد زاده شد. مقدمات و  ۱۲۶۳ال ایرانی است. وی در س

ادبیات فارسی را نزد پدر خود ملک الشعرای صبوری آموخت و برای تکمیل معلومات 

الشعرای رفت. بعد از درگذشت پدر، ملک »ادیب نیشابوری«عربی و فارسی به محرض 

شاه شد. وی شش دوره �ایندۀ مجلس شد آستان قدس رضوی در روزگار مظفرالدین

علت ها استاد دورۀ دکرتی ادبیات دانشرسای عالی و دانشکده ادبیات بود. بهو سال

ای هخواهان چند بار تبعید و زندانی شد که سالطلبان و آزادیمرشوطهپیوس� به 

های زندگی ادبی وی بوده است. بهار در روز دوم ترین سالزندان و تبعید از پربهره

هجری شمسی، در خانۀ خود در تهران زندگی را بدرود گفت و در  ۱۳۳۰اردیبهشت 

ترین آثار وی دیوان شمیران در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. ازمعروف

های منثور فارسی نوشته ارۀ سبک نوشتهشناسی که در سه جلد درباشعار، سبک

و  شده، تاریخ احزاب سیاسی، تصحیح برخی از متون کهن مانند 

 .توان نام بردرا می ، 

گفت و از شاعران پرکار نوسنتی ادب پارسی است که سالگی شعر میبهار از هفت

های کاربردی هم آفرینی از شعر بهرهز زیباییمانند شاعران سبک خراسانی ج

تاریخ برای های سیاسی و اجت�عی، ساخ� مادهبرد؛ مانند بازگویی دیدگاهمی

رویدادهای برجسته، نکوهش و ستایش. بر روی هم شعر برای او همه چیز بود. پس 

د و های پایانی زندگی سیاست را به کناری نهااز چندبار تبعید و زندان، در سال

یکرسه به پژوهش روی آورد و کارهای بزرگی مانند چند تصحیح ارجمند و کتاب 

به عضویت پیوستۀ فرهنگستان  ١٣١٤شناسی را نوشت. او در سال ارزندۀ سبک

 زبان و ادب فارسی درآمد.

جمیل صدقی الزهاوی، فرزند مولوی مال محمد فیضی الزهاوی یا ذهابی، در تاریخ 

در شهر بغداد متولد گردید. پدر و مادر او هر دو از  ۱۲۷۹ذی حجه سال  ۲۹

االصل بودند. ... جمیل صدقی زهاوی از کردهای منطقه ذهاب کرمانشاه و ایرانی

طور کامل آموخت. ... به در را بهکودکی تحت تعلی�ت پدر قرار گرفت و همۀ علوم پ
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ها و کردها زبان غالب او دلیل تولد او در بغداد و حرش و نرش فراوان با اعراب، ترک

حدی بود که نخستین اش به زبان فارسی بهعربی، ترکی و کردی بود اما انس و عالقه

لوم اشعار دوران نوجوانی خود را به فارسی رسوده است. مطالعات فراوان او در ع

حدی بود که اهل زمان به او لقب مختلف زمان و از جمله علوم فلک و فاسفه به

 ).۲۴-۲۵: ۱۳۸۹نیا، فیلسوف دادند (محسنی

جمیل صدقی الزهاوی یکی از حک� و شعرای «خوانیم: در دیوان بهار دربارۀ او می

کنگرۀ  مشهور عرب بود که با استاد بهار دوستی دیرینه و مفاوضات ادبی داشت و در

فردوسی در زمرۀ دانشمندان و مسترشقین از طرف دولت عراق به ایران آمد و در 

خورشیدی این  ۱۳۱۷بزرگداشت فردوسی اثر ادبی شیوایی عرضه کرد. در سال 

شاعر فحل پیر بدرود حیات گفت و استاد بهار به پاس روابط دیرین و تجلیل از مقام 

 ).۶۱۳ /۱، (» رثای او رسود بندی دربزرگ او در شعر و شاعری ترکیب

برای پیوندها و احساسات انسانی انگیزۀ روشنی یافت. بسا چیزهایی تواندشوار می

گسلد و گاهی این حس دلبستگی، پیوندد که دیگران را از هم میدو تن را به هم می

توان برای آن �ود بیرونی به دست داد. از دارد که �یریشه در چیزهایی درونی 

های چندی میان دو شاعر ما هست که برای دلبستگی اینها که بگذریم همسانی

 کنم:بسنده است که چند �ونه برجستۀ آن را یاد می

مذهب. هر اند، بهار از پدری شیعی و جمیل از یک مولوی سنیهر دو عا� زاده .1

دینی کامالً آشنا بودند؛ ولی در اندیشۀ هر دو نوگرایی دینی پدیدار های دو به دانش

 بود؛ مانند آراستگی به پوشش روز و نوجویی و مخالفت با حجاب بانوان.

رفتند. هر دو جز آنکه شاعرانی استاد بودند، ادیبانی رسشناس هم به ش�ر می .2

شناخت و ژرفی میجمیل با ادب پارسی آشنایی خوبی داشت و بهار ادب عرب را به 

 شاید این همزبانی و همدلی برترین انگیزۀ دلبستگی آنان بوده باشد!

هر دو مرد سیاست بودند. هم اهل مبارزه و چشیدن سختی زندان و رف� به  .3

تبعید بودند هم هر دو �ایندۀ مجلس شدند. البته بهار دیرزمانی و جمیل برای 



 

 

١١ 

سبب بی�ری آن را رها رسید که البته بهای. جز آن بهار به وزارت فرهنگ هم دوره

 کرد.

کنندۀ احساسات شاعر است. یکی از انواع ادبی مهم، ادبیات غنایی است که بیان

وسیلۀ آن از احساسات خود های ادبیات غنایی است شاعر بهای از گونهمرثیه گونه

مرثیۀ اجت�عی یکی از انواع  گوید کهدادن امور مطلوبش سخن مینسبت به ازدست

های مراثی است. در روزگار معارص مرثیه در مرگ مشاهیر بیشرتین درصد مرثیه

ترتیب کمرتین دهد و مرثیۀ وطن و مرثیۀ حوادث بهاجت�عی را به خود اختصاص می

دار مرثیۀ اجت�عی در شعر معارص شفیعی کدکنی، بسامد را داراست. پرچم

دون مشیری هستند و سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، پروین محمدتقی بهار و فری

های اجت�عی معارص را ترتیب کمرتین تعداد مرثیهاعتصامی و فرخی یزدی به

 ).٢٧: ١٣٩٥اند (باباصفری، رسوده

 اند:ردهمایه به چند دسته تقسیم کروندرسودها را بر پایۀ سوگ

یافته  موضوع کربال بسیار کاربرد ویژه دردینی و مذهبی: از روزگار صفویه و به_ ۱

 است.

 درباری: که تا پیش از دوران معارص پربسامدترین بود._ ۲

 شخصی_ ۳

 فلسفی: بیشرت رویکردش یادآوری پوچی و بی ارزشی جهان گذران است._ ۴

ای است که در گذشته کمرت بوده و در روگار معارص افزایش وطنی: شاخه_ ۵

 چشمگیری داشته است.

ترین احساسات شاعرانه است. بسیاری شاعران سوگ عزیزان: دربردارندۀ نابدر _ ۶

 ای از آن را دارند.�ونه

 ویژه در روزگار معارص.دربارۀ نامداران و بزرگان: گونۀ پرکاربردی بوده است به_ ۷

ت در بحر رمل مثمن بندی نه بندی اسرسود بهار برای جمیل صدقی، ترکیبسوگ
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 محذوف بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن. با این بیت آغازین:

 دجلۀ بغداد بر مرگ زهاوی خون گریست

 نی خطا گفتم که رشق از نیل تا سیحون گریست

 )۶۱۳ /۱(بهار، 

های شعر بهار و به باور من یکی از ده قصیدۀ بند شورانگیز که از قلهاین ترکیب

رسود او هم هست. جز ترین سوگاوست، رسسوزترین و و زیباترین و ه�یشاهکار 

استواری زبان، شدت اندوه شاعر از مرگ دوستش در رستارس شعر پدیدارست و هیچ 

ای هم در کار ویژه آنکه هیچ انگیزۀ مادیبودن در آن نیست، بهنشانی از ساختگی

توان از بود. این را می چنانکه دربارۀ برخی زورمندان تواندنبوده است آن

های بهار دربارۀ برخی شاهان و دولتمردان و حتی باالتر از آن شعرهایی رسودهسوگ

روشنی دید. البته باید پیش چشم داشت که این که در سوگ پدرش رسوده، به

رسودۀ او، پس هم احساسات ژرف سالگی بهار است و واپسین سوگرسودۀ پنجاه

رسانه در آن هست هم طبع او در این روزگار در اوج رانهساالنه و شاید پیمیان

 شکوفایی است.

مایۀ �ایی پیموده است و البته اغراق جانبهار در بزرگی ه�ی دوستش راه بزرگ

تر هم گفتم، در جهان عرب جمیل صدقی را بیشرت یک شعر است. چنانکه پیش

نامیدند. خوب است وف میشناسند تا شاعری بزرگ و او را حتی فیلسورز میاندیشه

انه قد غلبت علیه فی معالجه «های ادبی عرب بخوانیم: توصیف او را از یکی از تاریخ

هذه املوضوعات (سیاسیه و االجت�عیه و الفلسفیه و العلمیه) روح العا� املفکر اک� 

من روح الشاعر االدیب ... الذی یسلکه فی صفوف املفکرین املصلحین ال الشعراء 

). پس او بیشرت مصلحی اجت�عی بوده تا شاعری ۱۳۴: ۱۳۷۴(فرزاد، » لهمینامل

الشعرا است و نباید این بخش؛ ولی آنچه برای ما مهم است، ه� بیان ملکالهام

 بندی اشخاص شود.ها مالک شناخت و ردهرسوده

من محذوف است که وزن شعر، فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن و در بحر رمل مث
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نامه در ادب پارسی و دیوان بهار و خود از عوامل پرکاربردترین وزن برای گونۀ سوگ

اند و بند جز بند دوم، مردفاثرگذاری این شعر است. همۀ بندهای این ترکیب

اند. ردیف بند اند بسیار ه�مندانه برگزیده شدههایی که در جایگاه ردیف نشستهواژه

ای، نیستی، دیده«و بندهای بعدی به ترتیب » گذشت«سوم » گریست«نخستین 

اند و بیشرت ها جز یکی همه فعلباشد. ردیفمی» نیست، من وگویی نیست، هست

اند که با درگذشت و اندوه رف� و مردن سازگارتر است اگرچه فعل ها گذشتهاین فعل

رگذشت است و گذشته نسبت به حال، جنبش کمرتی دارد؛ ولی چون شعر دربارۀ د

های پیوندش با اکنون گسسته است، برای این شعر مناسبت دارد. دیگر آنکه فعل

و این هم ...» بگذرد، نیست، گذشت «کاررفته خود در معنی درگذش� و مردنند: به

کند. هجای قافیه در هر هفت بند بلند به انتقال معنا و احساس کمک شایانی می

ها هم در اوج آورد. قافیهدوهگین پدید میای کشدار و اناست که موسیقی

این ها راه ندارد. استاد شفیعی در اند و هیچ سستی در آناستواری

رسودۀ بهار را �ونۀ اعالی جریان نوینی در ادب فارسی که نیاز به تحول و نوگرایی 

ست چشم توانخوبی دریافته بود؛ ولی از موازین سنتی هم �یدر قالب شعر را به

 ).۲۰۸: ۱۳۶۸داند (شفیعی کدکنی، بپوشد، می

 شود:ها آغاز میشعر با این بیت

 دجلۀ بغداد در مرگ زهاوی خون گریست

 نی خطا گفتم که رشق از نیل تا جیحون گریست

 ریزان شد عراق از ماتم فرزند خویشاشک

 همچو یونان کز غم هجران افالطون گریست

 عام یعنی مرگ سلطان سخن زین بالی

 مردم شهری به شهر و بدو در هامون گریست

) ،۱/۶۱۳( 

آید. نیل خوبی از آن برمیها، برائت استهالل شعر است که موضوع سخن بهاین بیت
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و سیحون مرزهای خاوری و باخرتی جهان اسالم است، پس همۀ مسل�نان سوگوار 

 هم مناسبت تامی با سوگ دارد.» گریست«اند. قافیۀ جمیل دانسته شده

 از غم شعر روانش فکر از گردش فتاد

 در فراق طبع پاکش لفظ بر مضمون گریست

 زد گریبان چاک، نظم و ریخت بر رس خاک

 ن� از غم او هر یکی موزون و ناموزون گریست

 دوش بر خاک مزارش خیمه زد ابر بهار

 ریستافزون گ» بهار«تا در هجرش از چشم خواست 

 �ا زد برق و گفتا کای حسودای دندانخنده

 قطره کمرت زن، تو آب افشانی و او خون گریست

 )٦١٣(بهار:

دو بیت نخستین از تعبیرهای دلخواه بهار در سوگ است که در سوگ پروین 

بینیم. با آرایۀ جاندارانگاری، روان و ذهن و اعتصامی و ایرج و برخی دیگر هم می

بخشیده و بر مرگ جمیل گریانیده و سبب پویایی سخن شده  طبع و قلم را جان

» روان«است. در بیت نخستین جز جاندارانگاری، ایهام تناسب زیبایی هم با واژۀ 

آورد و در هست که اگرچه صفت شعر است؛ ولی ذهن و روان انسانی را هم به یاد می

 سازد.تناسب با فکر و طبع، مراعات نظیر هم می

 و زین دهر پرغوغا گذشت شد زهاوی خسته

 کوبان از رس دنیا گذشتافشان پایدست

 بود عمری رسگران از زحمت غوغای دهر

 رس زین دهر پرغوغا گذشتزبن سبب پیرانه

 ها چون شقایق زود ریختبرگ امیدش ز دل

 ها گذشتسان، کی خواهد از دللیک داغش الله

 عاملی فضل و ادب را برد با خود زیر خاک

 این خاکدان خود یکه و تنها گذشتگرچه از 

 ها کشید از دهر لیکن در سخنتلخکامی

 کام گیتی کرد شیرین پس به استغنا گذشت
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 در بر گیهان اعظم کیست انسان ضعیف

 کش توان گف� که شد فرتوت یا برنا گذشت

 )١/٦١٤(بهار، 

ندگی بنیاد این بند بر تقابل نهاده شده است. مفاهیمش رویاروی همند. مرگ و ز 

افشان از کمرتین تقابل آن است. در بیت دوم، زهاوی خسته از دهر پرغوغا، دست

» لیک و گرچه«های سوم و چهارم، حروف استدراک گذرد. در بیترس این دنیا می

کردن کام دنیا، از رس آن تقابل آفرینند. در بیت بعد، زهاوی تلخام پس از شیرین

 د.رویاروین» و پیر برنا«گذرد. در بیت پایانی هم درمی

 ایها الزورا تو استادان فراوان دیدهای

 ایدان دیدهشاعرانی فحل و مردانی سخن

 گر ندیدستی لبید و اخطل و اعشی و قیس

 ایدعبل و بوطیب و بشار و مروان دیده

 بونواس و بو�ام و بوالعال و بواالسد

 ایحمدان دیدهخازن و ابنمعتز و ابنابن

 راستگو، مانندۀ صدقی جمیلراست پرسم 

 این دیدهگسرت به دوراخواهی سخنکی وطن

 )١/٦١٤(بهار، 

کند هم به مراعات نظیری بسیار زیباست. هم نام بزرگان تاریخ ادب عراق را یاد می

بر همۀ آنان برتر » خواهیوطن«نهد هم جمیل صدقی را به سبب آنان ارج می

برد؛ چراکه هرچه گذاری، جایگاه جمیل را هم باال میارجبردن آنان جز نهد. ناممی

تر است و این ادعایی است که ، برتری بر آنان ارزندهه�الن و رقیبان ارجمندتر باشند

 بهار دربارۀ جمیل دارد.

 شد ذهاوی زین جهنم سوی فردوس برین

 اهل فردوس است هر کس کز جهنم بگذرد

 شمن استتا که دانا زنده باشد چرخ با او د

 چون که دانا بگذرد آن دشمنی هم بگذرد



 
 
 

 الشعرا بهار برای جمیل صدقی الزهاویی ملکرسودهشناختی سوگبررسی زیبایی
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 مردن شاعر حیات اوست زیرا چون گذشت

 رشک و کین با او، اگر بیش است اگر کم بگذرد

 )١/٦١٦، (بهار

همه با هم » کم و بیش» «مردن و حیات» «بودن و درگذش�زنده«، »جهنم و فردوس«

ار که بگذریم، باز به او حق خواهیم بین ایرانی و رشقی بهمتقابلند. اگر از نگاه تقابل

 داد؛ چراکه سخن دربارۀ دو پدیدۀ کامالً رویاروی است: مرگ و زندگی.

بند که یکی از ده شاهکار سخن بهار است، زیباترین و اثرگذارترین این ترکیب

رسودهای بهار این کدام از سوگآید. من در هیچرسود وی نیز به ش�ر میسوگ

کند و او را از همۀ �ایی میام. دربارۀ جمیل بسیار بزرگاندازه همزادپنداری ندیده

ها باور نهد. شاید نه بدان سبب که به این وصفنامداران ادب عرب عراق برتر می

پندارد. در وجود دارد؛ بلکه بدان روی که جمیل را در اندیشه و زندگی همزاد خود می

یابد. این احساس را نه به های او خود را همداستان مینجبیند و در ر او خود را می

پروین داشته نه به ایرج دیگران که جای خود دارند. جمیل مانند او ادیب و شاعر 

رود. در کند و تبعید میرود، انتقاد مینویسد، به مجلس شورا میاست، روزنامه می

کند هم گویی او میهای جمیل در زندگی و وصف زیبایی که از مرگ رشح خستگی

 نوعی آرزوی رهایی و پایان خوش برای خودش را پنهان کرده است.

*** 

 ، تهران: نرش جهاد دانشگاهی.)، ۱۳۶۹، (امامی، نرصالله_ ۱

، »مرثیه در شعر معارص«)، ۱۳۹۵بابا صفری، علی اصغر و گلپر نرصی، (_ ۲

 .۲۷-۴۲آباد، ، دانشگاه آزاد نجف

)، دیوان اشعار، به کوشش چهرزاد بهار، دو جلد، ویرایش دوم، ۱۳۸۰بهار، محمدتقی، (_ ۳

 تهران: نرش توس.

نامۀ ، پایان»الشعرا بهاره� بیان ملک«)، ۱۳۸۴رادمرد، عبدالله و فرامرز آدینه، (_ ۴
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 د زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد.ارشکارشناسی 

 ، چاپ دوم، نرش آگاه، تهران.)، ۱۳۶۸شفیعی کدکنی، محمدرضا، (_ ۵

، نرش سخن، ) ۱۳۷۴فرزاد، عبدالحسین و جعفر شعار (_ ۶

 تهران.

، »ادبیات فارسی زبانهاوی و زبان و جمیل صدقی ز «)، ۱۳۸۹نیا، نارص، (محسنی_ ۷

-۴۴، صص ۱۴، سال چهارم، ش�ره دوم، پیاپی 

۲۳. 

 


