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شاعران و نويسندگان در هر دورهاي متأثّر از محيط سياسي – اجتماعي خويش هستند و اين تأثير

در آثار و نوشتههايشان نمود مييابد .از عدالت و برابري خرسند بودهاند و زبان به بيان عشق خود به
وطن ،زن ،آزادي و...گشودهاند و از ظلم و ستمها ،بي عدالتيها و  ...شکايت کرده اند.
از جمله اين شاعران ميتوان جبران خليل جبران را نام برد که در سال(1833– 1931م) در
«البشري» در لبنان متولد شد و به خاطر ترس از فقر و تحت تأثير اوضاع سياسي -اجتماعي مجبور
به ترک لبنان شد .و نيما يوشيج از جمله شاعران سياسي و اجتماعي است که در سال( -1274
1338ش) در يوش ،دهکده نور مازندران متولد شد .او زندگي خود را به ناچار دور از زادگاه و در
تهران سپري کرد.
جبران و نيما مانند هر شاعر ديگري متأثر از محيط و اوضاع سياسي -اجتماعي زمان خويش
بودهاند و مسائل سياسي -اجتماعي به وضوح در آثار شان نمود پيدا کرده است .از جمله اين مضامين
ميتوان به طبيعت ،آزادي ،انسان گرايي و جامعه آرماني ،سياست و ...اشاره کرد.
اين مقاله کوشش تطبيقي است در بررسي مضامين اجتماعي از ديدگاه دو شاعر معاصر عرب
زبان جبران خليل جبران و شاعر فارسي زبان ،نيما يوشيج .جبران و نيما به خوبي توانستهاند مضاميني
مانند وطن ،طبيعت ،آزادي ،سياست و ظلم ستيزي و  ...را به تصوير بکشند .از طبيعت زنده و پوياي
لبنان و يوش سخن بگويند و با ياد وطن آرام گيرند و با طامعين و ظالمان مبارزه کنند و مرگ در راه
 - 1استادیار دانشگاه حکیم سبزواری،ایران.
 -2دانشآموخته دانشگاه حکیم سبزواری ،ایران.

majidi.dr@gmail.com
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آزادي را برتر از زندگي با ذلت بدانند.
روش پژوهش بر اساس مکتب تطبيقي آمريکاست .در اين مقاله ،تفاوت و شباهت فکري اين دو
شاعر و نقاش در رابطه با مضامين اجتماعي موجود در عصرشان به تصوير کشيده ميشود.
واژههایکلیدی :ادبيات فارسي وعربي ،مضامين اجتماعي ،جبران خليل جبران ،نيما يوشيج ،تطبيق
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مقدمه
ادبيات معاصر عرب و فارس��ي به امري چون علم ،نقد مفاس��د اجتماعي ،حمايت
از طبقه محروم ،عش��ق به آزادي ،وطن دوس��تي ،آزادي بيان و انديشه در اموري مانند
حقيقت و  ...پرداخته است.
جبران خليل جبران (1931-1883م) در محيطي سرش��ار از فقر و خفقان سياس��ي
و اجتماعي در لبنان بزرگ ش��د .او به دليل زنداني ش��دن پدرش و فرار از فقر مجبور
به مهاجرت آمريکا ش��د .در آنجا هم در ظلمت و تيرگي به س��ر ميبرد و نتوانست از
چنگال فقر و ظلم و  ...رهايي يابد .او از اوضاع نا به س��امان موجود ش��اکي بود .خود
را در چنگال ظلم و س��تم و فقر و فاصله طبقاتي اس��ير ميدي��د و براي فرار از چنين
اوضاعي دائم تالش ميکرد.
اين اوضاع سياس��ي -اجتماعي در س��رودههاي او مشهود اس��ت و سخن از فقر،
آزادي ،مب��ارزه ب��ا ظلم و  ...همچنان در آرزوي فرار از آن محيط و دس��ت يافتن به
طبيعت زيباي «البشري» لبنان زادگاه خويش است.
نيم��ا نيز در محيطي بهتر از همتاي عرب زبانش بزرگ نش��د او در س��ال -1274
 1338ه.ش در يوش از دهکدههاي نور مازندران متولد شد .اوضاع سياسي -اجتماعي
نيم��ا هم در آن س��الها از خفقان و ظلم و بيعدالتي بي��داد ميکرد .او بنابر اجبار در
تهران ،محيطي که با طبع او سازگار نبود ،زندگي ميکرد.
نيما ش��اعري سياسي است و اش��عار زيادي را در رابطه با فقر ،بي عدالتي ،تبعيض
و ظلم ستيزي و  ...در اشعارش به چشم ميخورد .به قول نيما اديب بايد فرزند زمانه
خويش باشد .با تکيه بر کتاب «المجموعة الکامله لمؤلفات جبران و به باغ همسفران و
مجموعه اشعار نيما» در اين مقاله سعي بر آن است تا به اين پرسشها پاسخ داده شود:
 -1مضامين اجتماعي موجود در اشعار نيما و جبران کدام هستند؟
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 -2آيا اشتراک يا تفاوتي در مضامين اشعارشان وجود دارد؟
 -3تاکيد هر شاعر بيشتر بر کدام مضامين بوده است؟
 -4کيفيت وک ّميت پرداختن به اين مضامين چگونه است؟
زندگي جبران خليل جبران
«جب��ران خليل جبران در شش��م ژانويه س��ال 1883م در خان��واده ماروني از طبقه
متوسط در "البشري" ،ناحيهاي کوهستاني در لبنان زاده شد»(حطيط .)437 :1987 ،پدر
جبران پيش از آن که به قمار روي آورد ،خوارو بار فروش بود .مادرش از ازدواج اول
خود پسري به نام "پيتر " داشت .جبران و مادرش رابطهاي نزديک و صميمي داشتند
و همين رابطه ،کش��ش هنري جبران را تقويت ميکرد .او دو خواهر به نام "ماريانه و
سلطانه" داشت.
«پدر وي در س��ال 1895م به زندان افتاد ،و آنها براي گريز از فقر به آمريکا رفتند
و در بوستون مقيم شدند.
جبران در آن جا امکانات تحصيل برايش فراهم ش��د و در دوازده س��الگي استعداد
خود را در زبان انگليسي و نقاشي آشکار کرد.
در سال 1897م به خاطر تکميل تحصيالت عربي به لبنان بازگشت تا در بيروت به
تحصيل در دبيرستان «الحکمة» بپردازد .در سال 1902م به بوستون بازگشت و دوستي
عاش��قانهاي را با "ژوزفين بيبادي"که شاعري معروف و از خانوادهاي ثروتمند بود ،بر
قرار کرد»(خالد .)17 :1983 ،همان س��ال به فاصله چند ماه" سلطانه" خواهرش و بعد
مادرش و بعد از فاصله کوتاهي "پيتر" برادرش را به علت بيماري از دست داد .بعد از
چندي جهت فراگيري نقاشي به پاريس رفت و پس از دو سال به بوستون برگشت.
او اولين کارش يعني کتاب«المجنون»(ديوانه) را آغاز کرد و "ماري هاس��کل" نقش
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ويراس��تار را براي آثارش داشت .در س��ال 1912م به نيويورک رفت و تنها رمان بلند
عربي اش با نام « األجنحة المتکس��رة»(بالهاي شکس��ته) را به عربي منتشر ساخت و
فرهنگستان ادبيات عرب را با جمعي از شاعران عرب تشکيل داد.
در همان سال ميان او و "مي زياده" ،نويسنده لبناني ساکن مصر ،يک رابطه ادبي و
عاشقانه آغاز شد ،اين دو يکديگر را فقط از طريق مکاتبات خويش که بيش از بيست
سال به طول انجاميد ،ميشناختند و با وجود اين به يکرنگي و درک نادري از يکديگر
دست يافتند که فقط مرگ جبران آن را از هم گسيخت.
«بع��د از چاپ کتاب «آلهة األرض» در بيمارس��تان نيويورک درگذش��ت .پيکر او
را به البش��ري باز گرداندند و در زير زمين صومعه "ماراس��ه س��رکيس" جاي دادند»
(س��ابايارد)18 :1992 ،
«از آثار او ميتوان «الموسيقي ،عرائس المروج ،األرواح المتمردة ،األجنحة المتکسرة،
المواکب ،النبي ،يسوع بن االنسان ،آلهة األرض» و  ...را نام برد«(جبر)20: 1994 ،
زندگي نيما يوشيج
«علي اسفندياري (نيما يوشيج) فرزند خان زادهاي به نام ابراهيم در سال 1274ه.ش
در ي��وش از روس��تاهاي نور مازندران به دنيا آمد»(ص��دري و ديگران.)737 :1383 ،
«پدرش با کش��اورزي و دامداري زندگي را ميگذراند و نيما از همان کودکي تا س��ن
دوازده س��الگي با چراگاهها و کوهس��تانها و در واقع طبيعت زنده الفت داشت و در
بين چادرنشينان و قبايل کوهستاني آنجا به سر برد .نيما خود ميگويد :زندگي من در
بين ش��بانان و ايلخي بانان گذش��ت ،که به هواي چراگاه به نقاط دور ،ييالق و قشالق
ميکنند و شب باالي کوه دور آتش جمع ميشوند»(آتشي)11 :1382 ،
«آثار اين آش��نايي را در منظومه "افسانه" (1301ه.ش) و بسياري ديگر از اشعار او
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ميتوان ديد .مالي يوش به او خواندن و نوش��تن را آموخت .سپس نيما به تهران آمد
و در س��ال  1296ه.ش در بيست سالگي موفق به دريافت تصديقنامه از مدرسه «سن
لوئي» ش��د ،اين پايان تحصيالت رسمياوست و در آن مدرسه ادبيات ،زبان فرانسه و
نقاشي آموخت»(طاهباز)19 :1375 ،
«نظام وفا ،استاد ادبيات و از شاعران کهن گرا او را به خط شعر و شاعري انداخت
و در حاش��يه يکي از اشعار او نوشت :روح ادبي شما قابل تعالي و تکامل است و من
مدرسه را به داشتن چنين فرزندي چون شما تبريک ميگويم و نيما منظومه افسانه را
به اين شاعر ارمغان کرده است.
در سال 1300ه.ش نام خود را به نيما يوشيج تغيير داد و در بهار 1305ه.ش پدر
نيما بدرود حيات گفت و او عهده دار کارهاي خانواده پدري ش��د .در همين س��ال با
عاليه جهانگير از خانواده ميرزا جهانگيرخان صور اس��رافيل ازدواج کرد ،بعد از تولد
پسرش «شراگيم» به آستارا رفت و در مدرسه حکيم نظامي شروع به تدريس کرد و در
سال  1311ه.ش به تهران آمد و از آن جا به مازندران سفر کرد و سرگرم سر و سامان
دادن به کارهاي خانواده پدري شد»(جنتي عالئي ،بي تا)20 :
«نيما در تهران مقاالتش را به چاپ رس��اند و مشغول کارهاي دولتي شد ،در اداره
کل انطباعات و انتشارات وزارت فرهنگ شروع به کار کرد و در  13دي ماه 1338ه.ش
پس از کسالت و بيماري ممتد دار فاني را وداع گفت و بدون سر و صدا و غريبه وار
در زادگاه خود به خاک سپرده شد»(دستغيب7 :1385 ،و)9
«از مهمترين آثار او ميتوان قصه رنگ پريده ،افس��انه ،خانواده س��رباز ،مانلي ،ماخ
اوال ،شعر من ،مرقد آقا و  ...را نام برد»(ترابي)11 :1375 ،
در اين مقاله با توجه به اينکه جبران خليل جبران و نيما يوشيج از شاعران رمانتيک
و سمبوليس��م هستند ،س��عي داريم مضامين اجتماعي مانند وطن ،زن ،آزادي ،طبيعت،
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انسان و جامعه آرماني ،سياست و  ...را در آثارشان به تصوير بکشيم.
مضامين اجتماعي در ادبيات جبران و نيما
 -1وطن از نگاه جبران و نيما
يکي از مواردي که هر دو ش��اعر به آن پرداختهاند ،وطن دوستي و اشتياق به وطن
است .هر دو احساس نوستالژيک (غم غربت) به آن دارند و در فراق آن سخن گفتهاند.
فخ��ر بذلک» و دوباره اين
لبناني و لي
ال��ف -جبران به لبن��ان افتخار ميکند« أنا
ٌ
ٌ

وطن أعت َّز بمحسانِه(جبران ،بي تا)208 :
افتخار را تکرار ميکند :لي
ٌ

ي که به س��رزمين
و در جاي ديگر عش��ق خ��ود را تکرار ميکند :به خاطر عالقها 

خود دارم ،زادگاهم را دوس��ت دارم و با عشقي که به ميهن خود ميورزم سرزمينم را
دوست دارم:
ِ
ِ
ألرض
حب بالدي بقس ِم من ُمحبَّتي
حب مس َق َط رأسي
ببعض محبَّتي لبالدي ،أُ ُّ
«أُ ُّ

وطني»(همان)357 :

وطن گاهي در انديشه جبران عموميت مييابد .شرق به طور کلي وطن او ميگردد:
م��ن ش��رقيام و به آن افتخ��ار ميکنم .هرچند ک��ه روزگار مرا از س��رزمينم دور
ميگرداند؛ همچنان که در اخالق ش��رقي در گرايشهاي س��وري و در عواطف لبناني
خواهم ماند (همان)208 :
لبنان براي او حالت نمادين دارد و ميگويد:
لبنان شما از شما و لبنان من از من است.لبنان شما و مشکالتش براي شما و لبنان
من و زيباييهايش براي من است.لبنان شما با همه آنچه که از اغراض و درگيريهاست
براي ش��ما و لبنان من با همه آرزوها و رؤياها براي من اس��ت.لبنان ش��ما عقده و گره
سياس��ي است که روزگار ميکوشد تا آن را بگش��ايد اما لبنان من تپههاي بلند و رفيع
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دارد که به سوي آسمان نيلگون کشيده شده است.

ُ
«لکم لبنان ِ ُکم و لِي لبناني.

لکم لبنانِکم و َ
معضالتُه و لي لبناني و َجمالُه.

لکم لبنانِکم ِّ
ِ
األغراض و المناز ِع و لي لبناني بما فيه من األحالمِ و
بکل ما فيه مِن
األماني.

ُ
ُ
نحو
تحول ح ّلها األيا ُم ا ّما لبناني
لبنانِکم عقد ٌة سياسي ٌة
فتلول تتعالي بهيبةٍ و جال ٍل َ
األرزا ِ
ق السماءِ»
( جبران ،بي تا)522 :
جبران از وطن و زادگاه خويش س��خن به ميان ميآورد؛ چرا که" البش��ري" لبنان
براي او يک آرمان شهر است.
«او يک رمانتيک اس��ت اما از شاگردان مکتب رمانتيک اروپائي نيست؛ طبع او تابع
قواعد آن نيس��ت و يکي از مکاتب آن را نپذيرفت؛ چون مکتب مهجري که او رئيس
ي دارد که تار و
آن بود ،نسبت به قواعد دشمني داشت .رمانتيسم جبراني ،بافت ويژها 
پودش در شرق بافته شده است»(سيدي)33 :1384 ،
ب -عش��ق نيم��ا به ي��وش و دلبس��تگي به خاط��رات زادگاهش در نوش��تهها و
يادداش��تهاي روزانه و نامههاي متعدد او ب��ه برادرش "الدبن" و خواهرانش" نيکتا و
بهجت" و دوستان و آش��نايانش بازتاب يافته است .از نمونه نامههايش ميتوان چنين
اشاره کرد:
«هواي آزاد اين قله را به هيچ چيز نميفروشم ،کاملتر از کتاب ،طبيعت و بهتر از
ش��راب ،آب سرد و گواراي اين چش��مه کوچک است که صداي ترشحات آن از اين
تخته سنگ دور نميشود.
ک��وه «اري» و «ني کال» خيلي خلوت و مطبوع طبع من اس��ت؛ مخصوص ًا ني کال.
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بدبخت آنهايي که از اين جا و از درک فوائد آن محرومند»(يوشيج)10 :1351 ،
يا در سروده" برف" چنين ميگويد:
«وازنا پيدا نيست
من دلم سخت گرفته است از اين
ميهمان خانه مهمان کش روزش تاريک
که به جان هم نشناخته انداخته است
چند تن خواب آلود
چند تن ناهموار
چند تن ناهوشيار»...
(يوشيج)370 :1370 ،
و همچنين در سروده « به ياد وطنم» چنين ميسرايد:
«اي فرا ُکش دو سال ميگذرد
که من از روي دلکشت دورم
نيست با من دلم زمن ببرد
که چه سوي تو باز مهجورم
اين همه هيچ ،اي فراکش من
دور ماندن ز روي تو سخت است
دوري ات کاسته است ز آتش من
چيست اين بخت؟ مرگ يا بخت است؟»
( يوشيج)123 :1370 ،
خاطرات نيما از يوش و عش��ق به زادگاهش در شعرهاي او به دو صورت بازتاب
يافته است:

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

178

الف -در بعضي از شعرها به صورت آشکار و صريح اين عشق و عالقه بيان شده است:
مانند شعرهاي به ياد وطنم ،خوشي من ،امزناسر ،ماخ اوال ،برف و از عمارت پدرم.
ب -در بعض��ي ديگر از ش��عرها ،اين خاطرات و عالقه به زادگاه اگر چه آش��کار
نيس��ت اما به صورت پنهان و پوشيده احساس ميش��ود ،شعرهايي چون کار شب پا،
پره
در پيش کومهام ،کک کي ،پاسها از ش��ب گذش��ته ،تو را من چشم در راهم ،شب ّ

س��احل نزديک ،خانهام ابري است ،ري را ،شب اس��ت و در شب زمستاني که از اين
گونه اشعار نيما هستند.
ديديم که در اشعار و سرودههاي جبران و نيما ،شوق به زادگاه و وطن به طور کامل
مش��هود است« .البش��ري و يوش» براي آنها يک آرمان شهر است که هر لحظه آرزوي
نيل به آن را دارند .آنها نتوانس��تهاند با غربت خويش دمس��از شوند و بوستون(آمريکا)
و تهران نتوانستند آنها را راضي و خشنود نگه دارند چرا که شب و روز به ياد زادگاه
خويش زندگي ميکنند و با يادش آرام ميگيرند.
 -2زن از نگاه جبران و نيما
زن در آث��ار جبران جاي��گاه وااليي دارد .جايگاه زن در نزد او چنان اس��ت که در
ي به "مي زياده" خود را مديون زن ميداند و ميگويد:
نامها 

ديون ِّ
ُ
بکل ما هو أنا الي ال َمرأةِ»(جبران)212 :1992 ،
«أنا َم

ي را ايفا ميکنند :مادر جبران -کامله ،-مي زياده،
در زندگي جبران چند زن نقش مهم 
ميشيلين ،ماري هاسکل و ...
الف  -مادر و همسر در ادبيات جبران
او در مقاله «أمام عرش الموت» در باره مادر ميگويد:
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شيرين ترين چيزي که لبهاي بشري آن را بيان ميکند ،لفظ مادر است و زيباترين
ندا ،اي مادرم اس��ت .مادر واژهاي کوچک اما بزرگ و پر از اميد و عش��ق و مهرباني
است .تمام مهرباني ،شيريني و گوارايي در دل آدمي ،مادر است .او همه چيز در زندگي
اس��ت .تس��ليت در غم ،اميد در يأس ،قدرت در ناتواني ،چشمه مهرباني و دلسوزي و
آمرزش است.

لفظة ُ
«أن َ
أعذب ما تحدث ُه الش�� َفاه البَ َش��رية هو َ
األم و أج َمل مناداة هي :يا أ ّمي.

ِ
ِ
کلم ٌة صغير ٌة کبير ٌة مملؤ ٌة باألم ِ
القلب البش��ري
اإلنعطاف و کل ما في
الحب و
لو
ِّ

الح�لاوة ِ و ال َعذوبة .األم هي ُّ
کل ش��يء في الحياة .ه��ي التعزي ُة في
م��ن الر ّق��ةِ و َ

ِ
ِ
الحنو و الرأفةِ و الشف َقةِ و
ينبوع
الضعف ،هي
اليأس و القو ُة في
الحز ِن ،الرجا ُء في
ُ
ّ

الغُفرا ِن»(جبران ،بي تا)239 :

ب -عشق در ادبيات جبران
«جبران و مي زياده سالهاي متوالي به يکديگر نامه مينوشتند ولي هيچ گاه همديگر
را نديدند .اين يک احساس و عشق رؤيايي بود که هيچ گاه به ازدواج منجر نشد.
«جبران در س��ن  21س��الگي بود که با ماري آشنا شد تحت حمايت مالي او بود تا
اين که توانست بسياري از آثار و مقاالتش را به چاپ برساند .با کمک مالي او بود که
به پاريس رفت و به فراگيري هنر اقدام کرد و باعث ش��د آينده هنري و ادبي او شکل
بگيرد.
ماري هاس��کل يکي از ش��خصيتهايي ب��ود که در زندگي جب��ران نقش عمدهاي
داش��ت ،چرا که مدت زيادي بود که او را ميش��ناخت .البته جبران يک بار پيش��نهاد
ازدواج به ماري داده بود اما به دليل اختالف س��ني به او جواب ر ّد داد .جبران تا آخر
عمر ازدواج نکرد»(سيدي)127 :1384،
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ميشيلين ،جبران نيمي از عمرش را با او زيسته است .اما در بارهاش گفتهاند که
چنين ش��خصيتي وجود ندارد؛ چون در ميان نقاشيهاي جبران تصويري از او کشيده
نش��ده .او در سراس��ر زندگي جبران تأثير گذاشته اس��ت .جبران قصد ازدواج با او را
داشت اما سنتهاي موجود در لبنان مانع ازدواج آنها شد»( همان)129:
نيما در سرودههاي خويش چنين بيان کرده است:
الف -مادر و همسر در ادبيات نيما
نقش مادري به صورت معدودي در س��رودههاي نيما مثل «پدر ،روزبيست و نهم،
از عمارت پدرم ،پانزده س��ال گذشت» و ...يافت ميشود ،او در سروده «به ياد پدر» از
نقش مادري سخن ميگويد:
«زن ،در خانه به عبث باز مکن
چون جوابي نه به پرسش بيني
پس در بگذر و آواز مکن»
( يوشيج)243 :1370،
يا در سروده ي ديگر از«پسر و مادر» ميگويد:
نان نميداد به مادر ،فرزند
شکوه از وي بر حاکم بردند
و حاکم در جواب به فرزند گفت:
پس چه سان کرد تحمل زن زار
تا به نه ماه تو را بي گفتار
( همان)182 ،
يا در جاي ديگرکه هم اشاره به فقر و بدبختي دارد و هم اشاره به نقش مادر ،چنين
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ميسرايد:
«ميفريبد پسرش را ،مادر
مينمايد پدرش را در راه
آي ،آمد پدرش
نان از زير بغل
از براي پسرش»
( همان)268 :
ب -عشق در ادبيات نيما
«نيما بعد از فراغت از تحصيل ،عاش��ق دختري به نام هاله ش��د که پيرو مذهب
ديگري بود و حاضر نشد به کيش نيما در آيد .از اين عشق ميگذرد و به جنگل و
کوه و طبيعت روي ميآورد و عاش��ق دختري به نام صفورا ميش��ود ،او هم حاضر
به زندگي در ش��هر نميش��ود و زندگي در روستا را بر ش��هر و  ...ترجيح ميدهد»
(جنت��ي عالئ��ي 6 :1324 ،و)7
خود نيما ميگويد« :در آن س��ن من ش��اعر نبودم چند سال بعد بدبختي من شروع
ش��د .عاش��ق ش��دم و هر که هر چه ميخواند باطل بود و خودم را به خودم تس��ليم
کردم»(طاهباز)278 :1368 ،
اما آخرين س��رخوردگي از عش��ق را در کنار عاليه جهانگير تسلي داد .او در اشعار
خود از معش��وقه با نامهاي ماه ،عش��ق،گلعذار ،نگارين مست ،گل نو شکفته ،مهتاب،
زلف در باد افشان و  ...ياد ميکند.
«از عمر هر آنچه بود با من
نزد تو به رايگان سپردم
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اي نادره يادگار اي عشق
مردم زبر تو دل نبردم»
( يوشيج)68 :1370 ،
ديدگاه جبران خليل جبران نسبت به زن يک ديد مثبت است که در کنارش به آرامش
ميرسد و يک ديد نوگرايانه است؛ چراکه در غرب زيست و از سوي ديگر هيچ گاه در
کنار همس��ري نياس��ود اما در اشعار نيما يوشيج با اين که يک شاعر سنت شکن و مبدع
است تصويري که از زن به نمايش ميگذارد ،يک تصوير سنتي است .تصوير زني که در
کنار همسرش مشغول کارهاي روستايي است و در غم نان ،شريک است.
 -3آزادي از نگاه جبران و نيما
آزادي يکي از نعمتهايي اس��ت که انس��انها براي رسيدن به آن جان خود را فدا
ي با ارزش وگرانمايه بوده است.
کردهاند و در هر عصر و دورها 
جب��ران يک متفکر و اديب اس��ت که به آزادي عش��ق م��يورزد و در آثار خود از
آن بس��يار سخن گفته و در مقابل از استبداد و آثار ش��وم آن نيز مطالب بسياري دارد.
بيش��ترين نمود آزادي در آثار جبران در کتاب «النبي» اس��ت که بخش��ي را به آزادي
اختصاص داده است:
شما زماني ميتوانيد آزادگان حقيقي باشيد که بي عملگي پيشه نکنيد.

َ
ُصيرون احراراً بالحقي َقةِ اذا لَم ت َُکن إيا ُکم بال َع َم ٍ
ل تعم ُلونَه»( جبران ،بي تا.)113 :
«إنَّکم ت

داس��تان «خليل الکافر» داس��تان آزاد مردي اس��ت که در براب��ر ثروتمندان و خود

خواهان دير ميايستد و به خاطر سرکشي او را از دير بيرون ميکنند .اقدام او شورشي
عليه قوانين کليس��ا بود؛ چرا که خليل حرف از آزادي ميزد .آن مرد رمز ملت مظلوم
و شکست خورده است.
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اي آزادي از ژرفاي اين اعماق ،تو را ميخوانيم ،پس گوش کن .از ميان ظلمت و
تاريکي دس��تانمان را به س��وي تو باال بردهايم ،پس نگاه کن .بر اين برفها ،فرا رويت
به سجده ميرويم ،پس مهرباني کن.
اي آزادي از گوش��ه چشمي به ما نگاه کن ،فقيران درگوشه کلبه ايستاده و در سايه
فقر و خواري س��ينهها را فرا روي تو ميگش��ايند و درون خانهاي نشس��ته در ظلمت
ناداني ،سفره دلها را نزد تو ميگسترانند .اي آزادي مهرباني کن و با ما مهربان باش.
ق نُنَ َ
ب هذه ُ
ق هذه األعما ِ
«مِن اعما ِ
الحرية فاس َمعينا مِن جوان ِ ِ
الظلمة.
اديک ايتُ َها ُ
نَر َفع َّ
نحوک ُ
فارحمينا.
فانظرينا و علي هذه الثُ ُلوج نس ِجد اما َمک
َ
اکفنا َ

الحرية و ُ
األکواخ القائ ِ َمةِ في ظال ِل الفقرِ و ال َهوا ِن
انظرينا .في زوايا
ِ
فالتقي ايتُها ُ
ل و الغَبَا َوة ِ
ِ
البيوت الجالسةِ في ظلمةِ الجه ِ
تصر ُع أما َمک الصدور و في خاليا
َ
َ
ارحمينا»(جبران ،بي تا)191 :
تطرح
لديک القلوب فانظري ايتها ُ
الحرية و َ
ُ

در جايي ديگر ،از مرگ در راه آزادي چنين ميگويد:

اگر قوم من بر حاکمان س��تمگر و ظالم خويش قيام ميکردند و همگي بر آش��فته
ميمردند ،ميگفتم :مرگ در راه آزادي عزيز تر از زندگي در سايه بند و زنجير و ستم
کشي است .و کسي که شمشير به دست ابديت را به آغوش پذيرد ،با جاودانگي حق،
جاودانه خواهد ماند.

الموت في
لقلت إن
دين
َ
ُ
«لو ثار قومي علي ُح ّکامِهم الطغاة ِ و ماتُوا جميع ًا ُمتَ َم ّر َ

ُ
َسبي ِ
السيف
الحياة ِ في ظال ِل االستسالم و َمن يعتَنِقُ األبدية و
ل ُ
الحريةِ ألشرف من َ
في ي ِده ِ کان خالِدا ً ب ِ ُخ ُلودِ الحق»
(همان)437:
اما او آزادي را فقط مختص انسان نميداند؛ بلکه آزادي را براي طبيعت و حيوانات
به تصوير ميکشد که در سايه آزادي به نجات ميرسند و در اين رابطه ميگويد:
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گوس��فندان ما به جاي علف ،خار و اسبان ما به جاي جو ،خاشاک ميخورند .پس
آزادي بي��ا و م��ا را نجات بده .آزادي فقط محبوب انس��انهاي معمولي نيس��ت؛ بلکه
محبوب پاکان و پيامبران نيز ميباشد.
اي آزادي به ما گوش کن ،اي دختر آتن بر ما رحم کن ،اي خواهر روم ما را نجات
بده ،اي همدم موسي ما را رها کن ،اي محبوب محمد به ياري ما بشتاب ،اي عروس
عيسي به ما بياموز .دلمان را قوي ساز تا زنده بمانيم.

الحسک بد ً
ال مِن ال ُز ُهورِ و األعشاب ،و ُع ُجولنا ت ِ
َ
َ
َقض ُم
األشواک و
«نَعجنا ترعي
ال مِن َّ
الذرة ،و ُخيولُنا تلتهِم الهشيم بد ً
اصول األشجارِ بد ً
َ
ال مِن َ
الشعير .فهل ّمي أيتُها
الحرية و ان َقذينَا
ُ

إرحمينا يا إبنَة آثينا .إن َقذينا يا أخت رومةِّ ،
خلصينا يا رفيق َة
إس َمعينَا ،ايتُها ُ
الحرية َ
موسي ،إس َعفينا يا حبيب َة محمدَّ ،
قوي قلوبَنا لنحيا»(همان:
علمينا يا عروس َة يسوعّ ،
 193و )192

جبران از آزادي س��خن ميگويد .آزادي را ناجي و مايه آرامش ميداند و مرگ در
راه آزادي را بر زندگي با ذلت ترجيح ميدهد .او زندگي سعادتمندانه در سايه آزادي را
فقط مختص انسانها نميداند بلکه آزادي را براي طبيعت و حيوانات نيز آرزو ميکند.
اما نيما يوشيج از آزادي در البهالي اشعارش چيزي به چشم نميخورد.
 -4طبيعت از نگاه جبران و نيما
«طبيعت گرايي از ش��اخصههايي اس��ت که در آثار جبران نمود دارد؛ جبران خود
در ميان دش��تها و تپههاي لبنان پرورش يافت و از زيبايي فريبنده آن بهره گرفت .از
آسمان پاک و آبي صفاي ذهن يافت و از گوارايي آب لبنان ،گوارايي الفاظ و از لطافت
نسيم آن ،لطافت روحش را به ارث برد»(سيدي)68 :1384 ،
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«او در طبيعتگرايي سخت تحت تأثير لبنان است و سپيدي برف ،سبزي چمنزار،
زردي بيابان ،زوزه طوفان ،غرش درهها ،شرشر چشمهها و  ..همه اين تعابير را از مناظر
لبنان برگرفته است .طبيعت به نظر او همان طبيعت جاندار است»(فورست)69 :1375 ،
الف -جبران از بهار در آثار و نوشتههاي خويش اين گونه بهره ميگيرد:
هان! س��پيده بهاري ،آن کهنه لباس ش��بهاي ظلماني زمستان را از تن در آورده و
تن پوشي از شکوفههاي زيباي درختان هلو و سيب را به تن کرده و چون نوعروسان
در شب قدر خود نمايي ميکند .درختان تاک از خواب بيدار گشتهاند و شاخههاي آن
همچون عاشقان يکديگر را در آغوش گرفته اند:

«ها َقد َ
التفاح.
الخوخ و
أشجا ُر
ِ
ِ
فجر الربيع ثوب ًا َطوا ُه ليل ال ّ ِشتاء فاکتَ َست به َ
نشر ُ

س في ليلةِ القدرِ ،و اس��تي َق َظ ِ
َ
هرت کال َعرائ ِ ِ
ت الکرو ُم و تعان َ َقت ُقضبانُها ک َمعا ِش��ر
فظ َ

ال ُعشاقِ»(جبران)288 :1994 ،

نيما هم تصويري دلنشين و دلچسب از بهار به نمايش ميگذارد:
«بچهها ،بهار
گلها واشده
برفها پا شدند
از رو سبزهها
از روي کوهسار
داره رو درخت
ميخونه به گوش
پوستين را بکن
قبا را بپوش»
(يوشيج)155 :1370 ،
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او آب شدن برفهاي روي زمين و فرا رسيدن بهار را به تصوير ميکشد و از طرفي
انسان را دعوت ميکند که همه کهنگيها و تيرگيها را کنار بگذارد و زندگي جديدي
را با افکار جديد آغاز کند .او بهار را س��رآغاز تجديد حيات و از س��رگيري زندگي با
فکري نو ميداند.
جبران و نيما فرا رس��يدن بهار و به پايان رس��يدن زمس��تان و تاريکي و ...را نويد
ميدهند و بهار را آغاز زندگي جديدي ميدانند.
ب -او در قطعه" األغاني" از زبان موج چنين ميسرايد:
من و س��احل دو عاش��قيم که اشتياق ما را به هم نزديک ميسازد و فضا از هم دور
ميس��ازد ،من از آن س��وي شفق ميآيم تا مگر نقره کف خود را با زر سنگريزههاي او
در هم آميزم و حرارت قلب او را با خنکاي وجود خود فرو نشانم

يفصلهما الهوا ُء أجي ُء من وراء َّ
الش ِ
فق
«أنا و الشاطي ُء عاشقان يق ِّربُهما الهوي و ِّ

فض َة َزبَدي َ
األزر ِ
ق کيم��ا أم ُز ُج َّّ
بذهب رِماله و أب ِّرد حرار َة قلبه ُبرضابي»(جبران ،بي

تا)325 :

و شاعر فارسي زبان ،نيما ،در قطعه "گل مهتاب" از موج چنين تصويري ميسازد:
«وقتي که موج بر زبر ابر تيره تر
ميرفت و دور ميماند از نظر
شکلي مهيب در دل شب چشم ميدريد»...
(يوشيج)238 :1370،
نماد پردازي نيما از موج بیش��تر در اش��عاري مثل گل مهتاب ديده ميش��ود که با
هنرمن��دي تم��ام موج را وصف ميکند و منظور او از موج در بيش��تر اش��عار ،جريان
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زندگي است که بر آب تيره يا جامعه قرين با ظلم و نابرابري و استبداد ميگذرد و از
نظر دور ميماند و نيز نمايانگر جنبشي است که بر سطح آب تيره پديد آمده است.
جب��ران و نيما در اين قطعه به زيبايي ،احساس��ات امواج خروش��ان را بيان کرده
اس��ت .ميتوان دريافت که چگونه با شخصيت بخشيدن به يک پديده طبيعي ،از زبان
او سخن گفته است.
ج -جبران در رابطه با تغييرات فصول و تأثير آن بر طبيعت چنين ميسرايد:
ماه دس��امبر گذش��ت و س��ال رو به پايان مانند انس��ان پير در حال مرگ ،آخرين
نفسهايش را در فضاي خاکستري پراکنده سازد و شبي فرا ميرسد که در آن روزگار،
تاج پادشاهي بر سر سال نو مينهد و او را بر تخت وجود مينشاند

انفاس��ه االخير َة في الفضاءِ
کان��ون االو ِل و َقضي العا ُم العجو ُز ُمتَنَهِّدا ً
ُ
«إنقضي
َ

رأس العامِ ِّ
الرِمادي و جاءت الليل ُة التي يتَ ِّو ُج فيها َّ
ِ
الطف ِ
عرش
يجلس ُه علي
لو
هر َ
ُ
الد ُ
الوجودِ»(جبران ،بي تا)118 :

او در اين قطعه زيبا ،سالي را که در شرف پايان است را چون پيري در حال مرگ
دانس��ته که آخرين نفسهايش را ميکشد و از سوي ديگر سال جديد را چون کودکي
تصوير کرده است که روزگار تاج زندگي نو بر سرش مينهد.
اما واکنش نيما اين ش��اعر مازندراني در برابر مظاهر طبيعت در اکثر اش��عار او رخ
مينمايد به خصوص در "افس��انه" که اين احساس ،بياني متنوع و متمايز پيدا ميکند.
در اين ش��عر مدام از صحنهاي به صحنهاي ديگر وارد ميش��ويم ک��ه همه آنها بيانگر
احساسات شديد شاعر است .به طور مثال او درباره تغيير فصلها چنين ميگويد:
«شکوهها را بنه خيز و بنگر
که چگونه زمستان سرآمد
جنگل و کوه در رستخيز است
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عالم از تيره رويي در آمد
چهره بگشاد و چون برق خنديد
توده برف بشکافت از هم
قله کوه شد يکسر ابلق »...
(يوشيج) 49 :1370 ،
او انسان را به اين دعوت ميکند که همه کينهها و شکايتها را کنار بگذارد و مانند
پديدههاي طبيعت که پس از برف و زمس��تان ،ش��ادابي و طراوت را از سر ميگيرند،
زندگي تازهاي را آغاز کند؛ چرا که زمان در گذر است و فصلها پشت سر هم ميآيند
و ميروند ...و اينک فصل شکوفايي است.
طبيعت در آثار جبران مأمني براي فرار از آالم و دردهاي جامعه است .جبران فرزند
طبيعت زيباي لبنان بوده و در آثار و نقاشيهاي خود از طبيعت دل انگيز لبنان الهام گرفته
است .او طبيعت را همچون موجودات زنده که فهم و شعور دارند ،توصيف کرده است.
نگاه نيما به طبيعت ،نگاه يک رهگذر يا يک س��ياحتگر نيس��ت .نگاه يک ستايشگر
طبيعت هم نيس��ت بلکه نگاه موجودي است که در خود طبيعت و با خود طبيعت زنده
ي ندارد و هرگاه حسرت زندگي در
اس��ت .طبيعت گرايي نيما با رويکردي سنتي ميانها 
کلبههاي روستايي خاطر پر درد اين شاعر کوهستاني را آزار ميدهد مانع ديد تازه او به
طبيعت نميشود .او طبيعت را زنده ميداند و مانند يک موجود جاندار توصيف ميکند.
 -5انسان و جامعه آرماني از نگاه جبران و نيما
آنچه در آثار جبران خليل جبران اصالت دارد ،انس��ان و مس��ائل مربوط به انس��ان
است .دغدغههاي زندگي اجتماعي مثل ظلم ،استبداد ،تبعيض و نابرابري ،بردگي و فقر
و ...همه از موضوعات اصلي نوشتههاي جبران است .او يک مصلح اجتماعي است.
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موضوع اصلي آثار او لبنان ،اوضاع سياس��ي و اجتماعي و فرهنگي و يا بشريت به
طور عام ميباشد.
الف -جبران در نوشتههاي خود در مقالهاي با عنوان « نحن و انتم» چنين ميگويد:
ما فرزندان غم هستيم و شما فرزندان شادي ،ما فرزندان غم و درديم و غم سايهاي
است الهي و خدايي که در کنار دلهاي بدخواهان آرامش نمييابد.
ما فرزندان غم و درديم و ش��ما فرزندان ش��ادکامي ،پس پيش آييد تا نتيجه درد و
رنج خود و نتيجه ش��ادکاميشما را در برابر خورشيد قرار دهيم .ما بر خواري و ذلت
ش��ما دل ميسوزانيم و ش��ما مجد و بزرگي ما را نميپس��نديد و بين دل سوزي ما و
نارضايتي شما زمان ايستاده است که از کار ما و شما حيران است.

المس��رات ،نحن أبن��ا ُء الکآبة و الکآب ُة ُّ
ظل اله ال
«نح��ن أبنا ُء الکآبةِ و أنتم أبنا ُء
ّ

ُ
يسکن في جوارِ
ِ
القلوب الشريرةِ .نحن ذوو النُ ِ
فوس الحزينةِ(جبران ،بي تا)403 :

مسراتِکم
نحن أبنا ُء الکآبةِ و أنتم أبنا ُء
المسرات فه ّملوا نضع مآتي کآبتنا و أعمال ّ
ّ

ُ
أما َم وجهِ الشمس .نحن نشفِقُ علي
تکرهون عظمتنَا و بين شف َقتنا
صغارتکم و أنتم َ
يقف الزمان محتارا ً بنا و ُ
ُ
کرهکم ُ
بکم»(همان405 :و )404
و

جبران در اين س��روده به تقابل معنادار سرنوش��ت آدمي در دو حوزه فقر و ثروت
ميپردازد و با واژگاني تند و گزنده به دستاوردهاي شوم طبقه برخوردار ميتازد.
او در داستان «الطفالن» به بيان تولد دو کودک اشاره دارد؛ که يکي در رفاه و ديگري
در فقر و محروميت به سر ميبرد و اين چنين فقر و ثروت را به تصوير ميکشد:
امير بر بلنداي کاخ ايستاد و انبوهي از مردمان را که در آن باغ گرد هم آمده بودند
ندا داد و گفت :مژده باد بر شما و بر اين سرزمين مبارک! بانو پسر بچهاي به دنيا آورده
اس��ت که شرافت خاندان بزرگوارم را زنده نگه خواهد داشت و موجب افتخار و پناه
شما و ميراث بر نياکان بزرگوارم خواهد بود.
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ش��اد باشيد و ش��ادي کنيد که آينده تان وابسته به زاد رودي بلند است .همه فرياد
َ
األمير علي َشر َفة القصرِ و نادي
«وقف
برآوردند و فضا از سرودهاي شادمانه پر شد:
ُ
الجم��وع والمزدحم ُة في تلک الحديقةِ و قال :أب ّ ِش��ر ُکم و أُهنِّي البال َد ،فاألمير ُة قد
َ
وض َعت غالم ًا يحيي ش��رف عائ ُلتي المجيدة و يکون لکم فخراً و مالذا ً و وارث ًا ل َما
أبقت ُه أجدادي العظام.

أفرحوا و َّ
ُ
فمستقبلکم صار مناط ًا بسلي ِ
الج ُموع و
ل المعالي.
تهللوا
فصاحت تلک ُ
ُ
َ

بأهازيج الفرح» (جبران ،بي تا)302 :
مألت الفضا َء
َ

و در ادامه اين داس��تان از تولد فرزندي در فقر و بدبختي اش��اره ميکند که عاقبت

در فقر و سکوت به همراه مادرش از دنيا ميرود:
در خانهي بيچيز و دور افتاده ،زني طرد شده بر بستر بيماري افتاده بود و کودکش
را که به قنداقي کهنه پيچيده ش��ده بود به س��ينه آتش��ين خود ميفشرد .زن جواني که
بينواي��ي و بدبختي سرنوش��ت او بود و آدميان او را از خ��ود رانده بودند.او خطاب به
فرزندش چنين ميگفت:
اي فرزند يگانهام ،من چيزي جز اشک ندارم .آيا به جاي شير ،ميتواني خود را از
اشک سير کني؟
آيا آغوش س��خت م��را به جاي لباسهاي ن��رم ميپذيري؟ حي��وان زادگان علف
ميخورند و ش��بها در کنامشان آرام ميخوابند و جوجه پرندگان بذر بر ميچينند و
با خوش��حالي در ميان ش��اخهها ميخوابند ،اما تو اي فرزند من جز افسوس و ضعف
من چه داري؟

« ...في ٍ
تضم الي صدرِها
بيت حقيرٍ مهجورٍ امرأ ٌة مطروح ٌة علي س��ريرِ الس��قامِ
ّ
ً
الملتَهب طف ً
الفقر ش��قا ٌء ،فأهملها
ملتفآ بأقمطةٍ باليةٍ.صبي ٌة کتبَت لها األيا ُم فقرا ً و
ال
ُ

بنو االنسان.
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ليس عِندي يا َوحيدي اال ُّ
الحليب؟
الدموع ،فهل تَتَغذي بِها مِن َ

االعشاب و
هل تلبِس ذراعي العاريتين عوض ًا َعن النَسيج؟ صغا ُر الحيوا ِن ترعي
َ

بين األغصا ِن مغتبط ًة ،و
ُ
تبي��ت ف��ي األوکارِ آمنة ،و صغا ُر الطيرِ تلتَقِط البذو َر و تنا ُم َ
أنت يا ولدي ليس َ
لک الاّ تنهُّداتي و َضعفي»(همان 302 ،و)303

جبران به خاطر زنداني ش��دن پدرش و رها ش��دن از فقر و فالکت ،لبنان را همراه
خانوادهاش ترک ميکند و به آمريکا ميروند.
«جبران در زندگي طعم فقر و نداري را چش��يده بود .به طور ملموس��ي اين فقر و
نداري در آثارش نمود پيدا کرده اس��ت .جبران ش��اعري اجتماعي است و از تأثير فقر
بر جامعه و مردم س��خن گفته اس��ت .ادبيات جبران را ادبيات انقالبي ،مبارزه با فقر و
نابرابري ميتوان ناميد» (جبر)10 : 1994 ،
فاصله طبقاتي و ظلم طبقه حاکم بر مردم محروم در داس��تانهاي او موجب ش��ده
است که گرايش ضد سرمايه داري در آثار او زياد گردد .او در داستان « خليل الکافر»
به ظلم نظام کليسا و  ...اشاره ميکند:
آري مرا از دير بيرون کردند؛ چرا که نميتوانستم گور خود را با دستانم حفر کنم؛
زيرا دلم از پيروي دروغ و پوشيدن خرقه سالوس به تنگ آمده بود .ديگر نميتوانستم
با اموال فقيران و مسکينان در رفاه و نعمت باشم؛ چرا که روحم بيزار از آن بود که از
اموال مردماني بهرهمند شود که دستخوش ناداري و نادانياند.

س��ت ِطع أن أح َفر قبري بيدي َّ
إلن
«خليل :نَعم َخ ُ
مطرودا ً من الدَ يرِ ألنَّني لم اَ َ
رجت ُ

َقلبي قد تَعِب في داخلي من متاب ِ َعة ِ
الکذب و الريا ،ألن نَفسي أبت أن تَتَنَ ّعم بأموا ِل

التلذذِ
ِ
المس��اکين؛ َّ
ألن روحي قد امتَنَ َعت عن ُ
ِ
ِ
الش��عب المستسل ِم
بخيرات
الفقراءِ و

الي الغَبَاوة»(جبران ،بي تا)160 :

ب��ه نظر جب��ران اربابان و قدرتمندان در جوامع بش��ري باعث ميش��ود که عدهاي
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مح��روم بمانند؛ چرا که دس��ت رنج آنها را عدهاي ديگر که خ��ود کمترين زحمت را
ميکشند ،ميخورند.
«فقر حاصل روابط نا س��الم اقتصادي انس��انها در عرصه اجتماع اس��ت .انسان به
خاط��ر حس خودخواهي و عالقه ش��ديد عدهاي به مالکي��ت در جامعه ،دچار فقر و
بدبختي ميشود»(سيدي)152 :1384 ،
عناوين داس��تانهاي او مثل نحن و انتم ،يا بن��ي ا ّمي ،الجبابرة ،مات أهلي ،طفالن،
بين الکوخ و الکاخ و  ...جهت گيريهاي انس��اني در انديش��ه او را نشان ميدهد .نگاه
جبران يک نگاه کلي است؛ چرا که او اجتماعات انساني را بزرگترين دغدغه و نگراني
خود ميداند.
ب -يکي از اشعار انساني نيما که خاستگاه انساني و اومانيستي دارد و هم طبيعت
در آن نقش دارد ش��عر«آي آدمها» ميباش��د که از تضاد و فاصله طبقاتي س��خن گفته
است:
«آي آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد
يک نفر در آب دارد ميسپارد جان
يک نفر دارد دست و پاي دائم ميزند
روي اين درياي تند و تيره و سنگين که ميدانيد
آي آدمها که بر ساحل بساط دل گشا داريد
نان به سفره ،جامه تان بر تن
يک نفر در آب ميخواند شما را»
(يوشيج)99 :1370 ،
نيما در قطعه «مادري و پس��ري» به مادري اشاره ميکند که در کلبه فقيرانه خود با
پس��ر گرسنهاش سخن ميگويد .پدر مدتهاس��ت که از خانه رفته و برنگشته و مادر
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فرزندش را به اميد بازگش��ت پدرش دلداري ميدهد که پدرش بر ميگردد و براي او
غذا ميآورد:
«قصه ميگويد مادر ز پدر
يعني از شوي که نيست
تا بيارامد طفلک ،معصوم
ميفريبد پسرش را مادر
مينمايد پدرش را در راه
آي ،آمد پدرش
نان او زير بغل
از براي پسرش»
(يوشيج)328 :1370 ،
نيم��ا گرايش اجتماع��ي دارد و مانند ي��ک مصلح اجتماعي اس��ت .نيما تبلور نو
انديش��ي در باب انسان در شعر معاصر اس��ت» (مختاري .)17 :1372 ،جبران در يک
خانواده فقير متولد و پرورش يافت .جبران از فقر و فاصله طبقاتي رنج ميبرد و دائما
در اشعارش به مسائل انساني ميپردازد .او يک مصلح اجتماعي است .نگاه نيما نيز به
انس��ان مانند همتايش جبران خليل جبران است که مهترين دغدغهاش انسان و جامعه
و آالم اجتماع است.
 -7سياست و ظلم ستيزي از نگاه جبران و نيما
ال��ف -جبران خليل جبران از ظلم ظالمان به س��توه آمده و اين توانايي را در خود
ميبيند که در برابر ظالمان بايستد:
س��ختي و سنگدلي فاتحان ط ّماع را تحمل کردم و س��تم حاکمان مستبد و بردگي
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نيرومندان سرکش را تاب آوردم ،ولي هنوز توانايي مبارزه و مقاومت و تحمل دارم.

ظلم َّ
الحکام المستَبدين و ُعبودي َة
الطامعين ،و
الفاتحين
لت قس��او َة
ُ
«احت َم ُ
َ
َ
قاس��يت َ

برحت ذا قوة ٍ أکاف ِ ُح بها األيام» (جبران ،بي تا)355 :
األقوياءِ الباغين ،و ما
ُ

در جايي ديگر از مرگ امتش در برابر ظالمان و طاغيان سخن ميگويد:
اگر امت من در جنگها شرکت ميکردند و در ميدان جنگ ،همگي کشته ميشدند،
ميگفتم :طوفان و گردبادي تند بود که با عزم خود ش��اخههاي سبز و خشک را با هم
شکس��ته و مرگ زير شاخههاي فرو شکسته از طوفان خوشتر از مردن بر بازوان پيري
است.

«لو اشتر َکت ا ّمتي ب ِ ِ
حرب األ َم ِم و ان َق َ
لقلت
ساحةِ القتا ِل،
ُ
رضت علي بکرة ِ ابيه في َ

ه��ي العاصف ُة ال ُعوجا ُء ِ
تهصر بعزم ِ َها األغصان َ
الموت
الخضراء و اليابِس��ة مع ًا و إن
َ
واص ِ
أغصا ِن ال َع ِ
بين ذرا َعي َ
الش ُ
يخ َ
وخةِ»(همان)437 :
ف ألشرف مِنه َ
تحت َ

ب -نيما به وقايع سياسي به طور مستقيم اشاره نميکند .شعر او از سال  1316ه .ش

که اولين ش��عرش را به صورت آزاد س��رود آن هم يک نگرش خاص به جهان و مردم
و اوض��اع اجتماع��ي و ...بود که باعث نوآوري و ابتکار ش��د و همين جو ناآرام و
تغـيير نگـرش باعث ش��د که بتـواند به انتـقادات سـياس��ي و اجتماعي ادامه دهـد
(پور نامداريان )100 :1377 ،او از اين همه ظلم و س��تم و اوضاع نا به س��امان به
تنگ آمده و ميخواهد فريادي برآورد و اين همه ظلم و س��تم را نابود کند:
«وقت است نعرهاي بر لب آخر زمان بکشد
سيلي بر اين صحيفه بر اين دودمان کشد
سيلي که ريخت خانه مردم هم چنين
اکنون سوي فراز گهي سر چنان کشد
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بر کند ايـن بنيــــــان ســـست را
بر دارد از زمين هر نادرست را»
(يوشيج)295 :1370،
او در ش��عر« قايق» مردمي را که از ش��دت خفقان و ظلم و  ...به گوش��هاي پناه
بردهاند به اتحاد و همدلي دعوت ميکند و ميگويد يک دست صدا ندارد:
«فرياد ميزنم
من چهره ام گرفته است
من قايقم نشسته به خشکي
مقصود حرفم معلوم بر شماست
يک دست بي صداست
من ،دست من کمک ز شما ميکند طلب
فرياد من شکسته اگر در گلو گير
فرياد من رسا
من از براي راه خالص خود شما را صدا ميزنم»
( يوشيج)500 :1370 ،
او استعمار گران غربي را جهان خواره ميپندارد و براي از بين رفتنشان دعا ميکند:
«خلق ميگويند
اما آن جهان خواره
جهان را خورد يک سر
مرغ ميگويد در دل آرزوي محالش باد
خلق ميگويند
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اما کينههاي جنگ ايشان در پي مقصود
همچنان هر لحظه ميکوبد به طبلش
مرغ ميگويد
زوالش باد »
( همان)493 :
جبران از ش��اعران برجسته سياست و اجتماع است .اوضاع سياسي و اجتماعي به
خوبي در آثارش نمود يافته اس��ت .جبران ملول از ظلم ظالمان و طمع سرکشان است
و به مقابله با آنها بر ميخيزد و مرگ خود و دوس��تان خود را در راه مبارزه با ظالمان
از زندگي با ذلت برتر ميداند.
نيما نيز مشهور به شاعر سياست است و از از شدت خفقان و ظلم و ستم ميخواهد
فريادي بزند تا بنيان اين کژيها برداشته شود اما در اين راه به فکر اتحاد مردم ميافتد
تا بتوانند در برابر ظالمان بايستند.
جبران و نيما هر دو شاعران سياسي هستند و از سياست و مبارزه با ظلم و ستم و
طاغيان و  ...سخن ميگويند.
نتيجه
جبران خليل جبران و نيما يوشيج دو شاعر توانا و مشهوري هستند که شعر فارسي
و عربي را متحول ساختند و به سمت نوگرايي پيش بردند.
با توجه به اين که در عصر جديد ،ادبيات از اس��تعمار واليان و سالطين رها شد و
به س��وي مردم و خدمت به آنها گرايش يافت ،ش��اعران و صاحب نظران هم براي باال
بردن ش��أن و منزلت مردم و پديد آمدن ملتي س��الم و با فرهنگ به بررس��ي مشکالت
جامعه پرداختند.
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اين دو ش��اعر از ش��رايط و محيط تأثير پذيرفتند و بسياري از مشکالت جامعه در
شعرشان نمود پيدا کرد .با بررسي مضامين اجتماعي در آثار هر دو شاعر به اين نتيجه
ميرس��يم که اين ش��اعران رمانتيک ،ش��اعران اجتماع هم خوانده ميشوند؛ چرا که از
طبيعت ،وطن ،آزادي ،زن ،سياس��ت ،دين ،فقر ،فاصله طبقاتي و  ...س��خن گفتهاند و
اين مضامين در آثار آنها نمود بيشتري دارد.
به خوبي توانستهاند از طبيعت زيباي زادگاهشان « البشري و يوش » سخن بگويند.
در جامع هاي پرورش يافتند که ظلم و ستم و تبعيض و  ...بيداد ميکرد و بارها آرزوي
جامعهي عاري از فقر و ظلم و  ...را داشتند.
جبران خليل جبران به خوبي توانسته از آزادي سخن ميگويد و آن را رمز پيروزي
ملتها ميداند .فقر و فاصله طبقاتي روح و جان او را آزرده کرده اس��ت .و در مقابل
نيما هم اين مضامين را در اشعار خويش به خوبي و هنرمندي تمام به نمايش گذاشته
است اما مانند همتاي خود از آزادي سخني به ميان نياورده است.
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