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چكيده
  اســتعمار غــرب بــه جهــان اســالم در قــرون نــوزدهم و يهجـوم گــسترده و همــه جانبــه 

كـري و فرهنگـي بـوده وهـم داراي جنبـه هـاي سياسـي                بيستم  كـه هـم داراي جنبـه هـاي ف           
هـاي مختلفــي از جانــب طبقــات  نظـامي واقتــصادي، بــه شـكل گيــري و پيــدايش واكــنش  _

 اســـالمي، اعـــم از سياســـتمداران، روشـــنفكران و اهـــل ادب منجـــر يگونـــاگون جامعـــه
ــان   ــراي شــكل گيــري جري ــه را ب ــده و در دراز مــدت  زمين هــاي فكــري و سياســي و  گردي

.عي مهم واثربخشي فراهم نموده استاجتما
هــايي اســت كــه از ديــر بــاز      در ميــان كــشور هــاي عربــي، عــراق از جملــه ســرزمين

 اســتراتژيكي و ذخــاير  يبــه داليــل گونــاگون همچــون برخــوداري از موقعيــت ويــژه      
ــي،  ــيم زيرزمين ــان بــ    عظ ــامع بيگانگ ــه مط ــورد توج ــواره م ــتعماري   ه هم ــت اس ــژه دول وي
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ــرار د  ــا ق ــث بريتاني ــن حي ــته و از اي ــده    ،اش ــذيري ش ــران ناپ ــنگين و جب ــار ضــررهاي س  دچ
 مبــارزه و صــف بنــدي مـــردم    ي، زمينــه 1917ورود بريتانيــا بــه عــراق از ســـا ل   . اســت 

ــت   ــل سياس ــسلمان در مقاب ــه م ــاي ظالمان ــن    يه ــه دراي ــوده ك ــراهم نم ــتعمارگران را ف  اس
. الحظــه مــي نمايــدقابــل مومتعهــد عراقــي، چــشمگيرميــان نقــش شــاعران آزاد انــديش و

اســتعماري شــاعران كالســيك ونــوگرا، عــالوه بــر تبيــين  ضــدمقايــسه اشــعاربــا بررســي و
ــژه  ــاه وي ــتيزي دريجايگ ــوزه استعمارس ــسبتا     يح ــاني ن ــود مع ــراق، وج ــر ع ــعر معاص  ش

. تفاوت معنادار در سبك به خوبي قابل مالحظه خواهد بود،در عين حاليكسان و

واژگان كليدي
.استعمار،عراقبي، شعر كالسيك، شعرنو،شعرمعاصر عر

 مقدمه-1
ــتعمار ــاي   ) colonialism(اس ــه معن ــت ب ــران  "در لغ ــب عم ــردن "و "طل ــاد ك "آب

ــه     ــاي اولي ــادل معن ــا  مع ــن معن ــت ودر اي ــيون"اس ــصود از آن،  "كولونيزاس ــه مق ــت ك  اس

هــاي مهــاجرت گروهــي از يــك كــشور و تــشكيل يــك واحــد مــسكوني جديــد در ســرزمين 

 تــسلط سياســي، ،امــا معنــاي ديگــر و رايجتــر آن كــه امــروزه بــه كــار مــي رود. تــازه اســت

نظــامي اقتــصادي يــك ملــت قدرتمنــد بــر يــك ســرزمين يــا قــوم يــا ملــت ضــعيف اســت 

.)15، 1358فرهنگ سياسي،(

در گذشــته اســتعمارگري بيــشتر كــار كــشورهايي بــود كــه نيــروي نظــامي قدرتمنــد و   

ــتند   ــدري داش ــايي مقت ــروي دري ــرين   ،خــصوصا ني ــه صــاحب بزرگت ــستان ك ــه انگل  چنانك

ــود  ــايي ب ــان دري ــرزمين ،ناوگ ــيعترين س ــك وس ــود  مال ــز ب ــتعماري ني ــاي اس ــد توجــه .ه باي

 خــاك كــشور يهــايي كــه بــه زور وبــا توســل بــه نيــروي نظــامي ضــميمهداشــت ســرزمين

ــي  ــري م ــوندديگ ــد  ،ش ــي آين ــساب نم ــه ح ــستعمره ب ــي،    ( م ــوم سياس ــاص عل ــگ خ فرهن

1377 ،73(.

ــا  ــه ت ــر چ ــا      اگ ــت، ام ــتان اس ــي دوران باس ــديم يعن ــرون ق ــه ق ــسبوق ب ــتعمار م ريخ اس

. شــودغــاز مــيآز قــرون شــانزدهم و هفــدهم تــاريخ حقيقــي اســتعمار بــه مفهــوم جديــدآن ا 
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ــده ــدويپدي ــاگوني را طــي نمــوده ودر هــر    اســتعمار از ب ــون مراحــل گون ــا كن ــدايش ت پي

ــه داده اســت     ــات خــود ادام ــه حي ــاوتي ب ــاي متف ــيوه ه ــه ش ــه  ب ــو ".مرحل ــتعمار ن ــز "اس  ني

فرهنـگ  (جديدترين نـوع اسـتعمار اسـت كـه بـه آن اسـتعمار پنهـان نيـز اطـالق مـي شـود                       

.)19-17، 1358سياسي،

را نخـــستين بـــار احمـــد ســـوكارنو ) neo-colonialism(اصـــطالح اســـتعمار نـــو 

ــر ــايي    ي ــيايي و آفريق ــاي آس ــرانس كــشور ه ــين كنف ــدونزي در اول ــشين ان ــور پي يس جمه

ــال   ــه در س ــدونگ" در شــهر 1955ك ــشكيل ســازمان     " بان ــه ت ــدونزي برگزارشــد وب  ان

ــت    ــيح  آن گفـ ــسير و توضـ ــرد ودر تفـ ــوان كـ ــد ، عنـ ــد انجاميـ ــر متعهـ ــشورهاي غيـ :كـ

ــشين خــود شــرايطي را     ــستعمرات پي ــه  م كــشورهاي اســتعماري ضــمن اعطــاي اســتقالل ب

وشــش هــا تحميــل مــي كنندكــه عمــال همــان قيــدو بنــدهاي دوران  اســتعمار را در پ بــر آن

در تعريــف جــامع تــري از اســتعمار نــو بايــد .تــازه اي در ايــن كــشورها برقــرار مــي ســازد

هـاي چنـد مليتـي      هـاي اسـتعماري كـه در قالـب كنـسرسيوم هـا و شـركت               به نقش شـركت   

ــاختن        ــراي وادار س ــصادي  ب ــي و اقت ــشار سياس ــال ف ــد و اعم ــده ان ــده ش ــان پراكن در جه

ــستقل  ــأ ،كــشورهاي ظــاهرا م ــراي ت ــي ضــعيف ب ــد اشــاره   ول ــافع كــشورهاي زورمن مين من

.)151، 1372فرهنگ جامع سياسي،(نمود

" امپرياليـــسم "گـــاه بـــه جـــاي كلمـــه اســـتعمار از يـــك اصـــطالح متـــرادف يعنـــي 
ــي شــود  ــوري(اســتفاده م ــسم،تئ ــاي امپريالي ــه. )21، 1363ه ــسم در لغــت از يكلم  امپريالي

 دادن ودر معنـــاي  امپراتـــوري مـــشتق شـــده اســـت؛ يعنـــي تـــشكيل امپراتـــوري يريـــشه

.گيــرد قــوي بــر ضــعيف را در بــر مــيي ارضــي وســلطهيوســيع، هــر نــوع گــسترش و توســعه

امپرياليـسم در اصــطالح يـك مفهــوم جديـد تــر را نيـز شــامل مـي شــود كـه همــان توســعه       

ــر اســت    ــصد ســال اخي ــايي در ســاير نقــاط جهــان در پان ــي كــشورهاي اروپ ــوع .طلب ــن ن اي

ــو   ــش و بل ــه زاي ــعه ب ــسترش و توس ــود  گ ــي ش ــسبت داده م ــرمايه داري ن ــسم (غ س امپريالي

ــاريخ ــوري، ت ــوم، ، تئ ــان س ــدرت     )1369،133جه ــسترش ق ــسم گ ــا امپريالي ــن معن ــه اي ب
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ــه      ــك جامع ــا ي ــت ي ــك دول ــستقيم ي ــي م ــتقرار    يسياس ــر و اس ــع ديگ ــر جوام ــاص ب  خ

.) 34-33، 1361درباره امپرياليسم،(مديريت استعماري در اين جوامع است

ــاريخ ســرزمين ــه در ت ــه مــصر در ســال  يهــاي اســالمي، حمل ــاپلئون ب ــيالدي 1798 ن  م

 عطفــي در تــاريخ معاصــر يتــوان نقطــه مــي،كــه بــه مــدت ســه ســال بــه طــول انجاميــد را 

ــ  ــاً . شــمار آورده مــسلمانان  و اعــراب ب ــه تقريب ــن واقع  آغــاز هجــوم اســتعماري   ي نقطــهاي

ــود  يغــرب در همــه ــه جهــان اســالم ب ــب ب ــاد و جوان ــبش.(  ابع  اســالمي معاصــر،هــايجن

ــاره   ) 87، 1374 ــبه ق ــر ش ــويي ديگ ــز از س ــا ني ــرار   يبريتاني ــاز ق ــت و ت ــورد تاخ ــد را م  هن

ــسمت ــن كــشور در    داده و ق ــه اشــغال نيروهــاي اســتعمارگر اي ــن ســرزمين را ب ــايي از  اي ه

ــتعماري و     .آورد ــوم اسـ ــا هجـ ــدن را بـ ــرب متمـ ــسلمانان، غـ ــه مـ ــود كـ ــه بـ ــدين گونـ بـ

ــر البتــه ايــن هجــوم اســتعماري مقاومــت .جهانگــشايي شــان يكجــا شــناختند هــايي را نيــز ب

، قيـام   )1805(انگيخت كـه بـه عنـوان نمونـه مـي تـوان بـه قيـام محمـد علـي پاشـا در مـصر                         

ــه انگليــسي1826ســيد احمــد هنــدي در  ــد  در هنــد علي ــام سراســري هن هــا و پــس از آن قي

ــر و در ن      1857در  ــه  در الجزاي ــد ده ــالل چن ــادر در خ ــد الق ــر عب ــام امي ــت، قي ــام ،هاي  قي

ــدين  ( اشــاره نمــود1872محمــد احمــد ســوداني در  انديــشه هــاي سياســي ســيد جمــال ال

.)52، 1376اسد آبادي،

در اشــغال و غــارت آســيا و آفريقــاي مــسلمان  هــاي دول اروپــايي رقابــت،هرحــاله بــ

ــوزدهم      ــرن ن ــالم را در ق ــان اس ــراي محــصوالت خــود، جه ــا ب ــسترش بازاره و ايجــاد وگ

ــحنه ــت وتايص ــرار داد    تاخ ــان ق ــتعماري آن ــاي اس ــا طــرح     .زه ــرن ب ــين ق ــل هم از اواي

ــسأله" ــرقيم ــر     " ش ــر س ــايي ب ــاني ، دول اروپ ــوري عثم ــف امپرات ــين تكلي ــور تعي ــه منظ ب

ــد      ــديگر پرداختن ــا يك ــت ب ــه رقاب ــك ب ــهم هري ــسيم آن و س ــونگي تق ــبش(چگ ــاي جن ه

 شـــرق در اذهـــان يدنبـــال طـــرح مـــسألهه  از آن پـــس بـــ.)91، 1374اســـالمي معاصـــر،

هـاي  انديـشه (هـاي اسـالمي شـكل گرفـت    اروپاييان، مبـارزه بـا اسـتعمار نيـز در ميـان امـت           

.)52، 1376سياسي سيد جمال الدين اسد آبادي،
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نحطــاط گــسترده و ضــعف و عقــب مانــدگي مفــرط جوامــع اســالمي در اواخــر قــرن   ا

ــشه    ــا دو ري ــاردهم هجــري ب ــرن جه ــل ق ــيزده و اواي ــشديد   يس ــل ت ــي و عام ــق داخل  عمي

ــده ــه راه  يكنن ــتيابي ب ــراي دس ــن    خــارجي، چــاره جــويي ب ــاي مناســب جهــت خــروج از اي ه

بــراي نيــل بــه ايــن مقــصود، روشــنفكران و متفكــران جوامــع  .بحــران را ضــروري مــي ســاخت

ــور ادراك     ــه فراخ ــك ب ــر ي ــالمي ه ــود، راه  اس ــاعي خ ــي واجتم ــي، فرهنگ ــلسياس ــاي ح ه

.اندگوناگوني را پيشنهاد و ارائه نموده

هـايي اسـت كـه از ديـر بـاز بـه       ور هـاي اسـالمي، عـراق از جملـه سـرزمين      در ميان كـش   

داليـــل گونـــاگون از جملـــه موقعيـــت اســـتراتژيكي ومنطقـــه اي خـــاص خـــود همـــواره 

ــنگين و       ــررهاي س ــار ض ــث دچ ــن حي ــته و از اي ــرار داش ــان ق ــامع بيگانگ ــه مط ــورد توج م

اليــل فــراوان از دولــت بريتانيــا از قــرن هفــدهم مــيالدي بــه د. جبــران ناپــذيري شــده اســت

ــراي        ــودن راه آن ب ــك ب ــارس، نزدي ــيج ف ــاي خل ــه ه ــراق در كران ــتن ع ــرار داش ــه ق جمل

ــراق      ــه ع ــشاورزي ب ــدني و ك ــار مع ــاير سرش ــتان و برخــورداري از ذخ ــه هندوس ــيدن ب رس

ــت       ــسته اس ــي نگري ــويش م ــزرگ  خ ــاي ب ــرزمين آرزوه ــوان س ــه عن ــاري(ب ــرب ت خ الع

.)130-129، 1985الحديث،

656-132(و حاصــلخيز عــراق كــه در دوران خالفــت عباســي      ســرزمين پهنــاور  
 بــا ،بــه مهــم تــرين پايگــاه علمــي و فرهنگــي جهــان مبــدل گــشته بــود )م1258-750 و-ه

ــه ــشكريان غــارتگر مغــول در ســال  يحمل ــده ل ــاره  656 هالكوخــان، فرمان ــه يكب  هجــري ب
يــدن آغــاز دســت ياز. از اوج عــزت و شــكوفايي بــه  حــضيض ركــود و ويرانــي فــرو افتــاد

ــر ايــن ســرزمين در حقيقــت فــصل جديــدي در     ــا فرهنــگ و تمــدن مغــول ب قــوم ناآشــنا ب
تــاريخ علــم و ادب ايــن ســرزمين بــه شــمار مــي رود و تــوالي دو دوره يعنــي عــصر مغــول  

ــاني   ــصر عثمـ ــپس عـ ــاط  ) م1798-1516/ه 1213-922(و سـ ــود و انحطـ ــايه اي از ركـ سـ
الجــامع فــي (فرمــا مــي نمايــدرا در تمــام زمينــه هــاي علمــي وفرهنگــي ايــن كــشور حكم 

هــاي تــاريخ بــه  حكومــت تركــان نيــز ماننــد ديگــر حكومــت.)1995،515التــاريخ العربــي،
ــ   ــعف حكّ ــل ض ــردم در      يام در ادارهدلي ــاي م ــته ه ــه خواس ــه ب ــدم توج ــز ع ــشور و ني  ك
ــبش  ــا جن ــت ب ــه نهاي ــز و اســتقالل طلبان ــراض آمي ــاي اعت ــه  يه ــردم مواجــه گــشته ورو ب  م
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هــاي واپـــسين  هــاي داخلــي در ســـال  پــي گــسترش آشـــوب  در .ضــعف و افــول نهـــاد  
ــي     ــواي متحــدين يعن ــا صــف آرايــي ق ــز ب حكومــت تركــان، آتــش جنــگ جهــاني اول ني

ــوده       ــزء آن ب ــاني ج ــان و عثم ــه آلم ــين ك ــواي متفق ــل ق ــسه در مقاب ــستان و فران ــدانگل ،ان
ــه       ــد را ب ــش دول متح ــسوز ارت ــگ خانمان ــن جن ــل اي ــازين مراح ــشته ودر آغ ــعله ور گ ش

ــشور  ــوي ك ــازد  س ــي س ــه م ــي روان ــت.هاي عرب ــري از   دول ــره گي ــا به ــتعمارگر ب ــاي اس ه
ــر پيكــره    ــت عثمــاني، ضــربات ســختي را ب ــي و ضــعف مفــرط دول ــاآرامي هــاي داخل ين

ــر طبــق برنامــه  ــين شــده، هــر كــدام بخــشي از  نيمــه جــان آن وارد نمــوده ب اي از پــيش تعي
كــه فرانــسه عــازم طــوريه  خــود در مــي آورنــد؛ بــيهــا را بــه زيــر ســيطرهايــن ســرزمين

ــردد     ــي گ ــراق م ــسپار ع ــستان ره ــاورآن و انگل ــشورهاي مج ــوريه و ك ــرب  (س ــاريخ الع ت
.)130-128، 1985الحديث،

ــاني        ــرو عثم ــن بخــش از قلم ــه اي ــتيابي ب ــراي دس ــا ب ــت بريتاني ــه دول ــت  ك ــديهي اس ب
ــه پرداخــت هزينــه هــاي ســنگيني گــردد   چنانكــه  شــمار تلفــات انــساني  دولــت  ،حاضــر ب

،سـرانجام . )156فوسـتر،  (  جنـگ بـا عثمـاني بـه صـد هـزار نفـر بـالغ مـي گـردد           بريتانيا در 
 وارد بغـــداد شـــده  وآخـــرين نـــشانه هـــاي حاكميـــت 1917ارتـــش بريتانيـــا در دســـامبر 

. )156،بي تا،  يثة الحدبية العرلنهضةا(عثماني را براي هميشه محو و نابود مي نمايد
بـارزه و صـف بنـدي در مقابـل دولـت            از اين تـاريخ بـه بعـد ملـت مـسلمان عـراق بـه م                

در ايــن ميــان ادبــا و شــعراي متعهــد عراقــي نيــز همــراه و  .اســتعماري بريتانيــا روي آوردنــد
ــي  ــا مــردم مظلــوم و ب ــدم در عرصــه همگــام ب ــاع عــراق، ق ــارزات ضــد اســتعماري يدف  مب

ــان خــويش را در راه       ــا كــالم و كلمــه اســت، هموطن ــا ســالح خــود كــه همان گذاشــته و ب
. به استقالل و آزادي و رهايي از بند مظلوميت ياري داده انددستيابي

هــاي شــعر ضـد اســتعماري در آثــار شــاعران كالســيك    بررسـي ويژگــي -2
عراق

 قابـــل توجـــه در خـــصوص مبـــارزات ضـــد اســـتعماري شـــاعران كالســـيك ينكتـــه

ــن دوره در عرصــه   ــر گــذار شــاعران اي ــدر و اث  سياســي و اجتمــاعي يعــراق، حــضور مقت
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ــت  ــرده        .اس ــز پ ــا و ني ــوده ه ــه ت ــشيدن ب ــاهي بخ ــا آگ ــواره ب ــه هم ــدي ك ــاعران متعه  ش

ه عــ قبــيح اســتعمار بــه رســالت واقعــي خــويش در قبــال سرنوشــت جاميبرداشــتن از چهــره

ــا بررســي آثــار شــاعران ايــن دوره مــي تــوان مهمتــرين شــاخص  . عمــل نمــوده انــد هــاي ب

:اشعارضد استعماري را به شرح زير بر شمرد

و وضوحصراحت -1-2

ــي از شــاخص تــرين ويژگــي    ـتعماري ايــن دوره، زبــان       يك ـبكي اشــعار ضــد اسـ هــاي سـ

،گــرددكــه مــشاهده مــيهــاي مبــارزاتي اســت تــا جــاييصــريح شــاعران در پــرداختن بــه فعاليــت

گونــه محافظــه كــاري و يــا    شــعرا باوجودحــضور دركــشور،بي باكانــه و بــدون هــيچ     

ام ترزبــان بــه مــذمت عملكــرد دول مالحظــات سياســي و امنيتــي و بــا صــراحت هرچــه تمــ

.ها مي پردازندبه افشاي مقاصد پليد آناستعماري گشوده و

ياز شــــاعران پيــــشگام ايــــن دوره در عرصــــه) 1945-1875(معــــروف الرصــــافي

ــصر خــود     ــسياري از شــاعران همع ــه همچــون ب ــتعماري اســت ك ــارزات ضــد اس ــه مب ، ب

ــستان و س     ــشوده و انگل ــتعمار گ ــو اس ــه هج ــان ب ــراحت زب ــتص ــصيبت  ياس ــاي آن را م ه

كبــري مــي خوانــد كــه بــر ســر ملــت عــراق نــازل گــشته اســت وتنهــا راه نجــات، نــابودي   

:آن است و نه تن دادن به قطع نامه ها و عهدنامه هاي صوري

 وليس    انكليز      بمنقذينا                      و إن كتبت لنا معهم  عهود

      وكيف يعاهد  الخرقان سيدمتي شفق القوي علي ضعيف             

وه  من  عهد قيودـولكن نحن  في يدهم أساري                   و ما كتب

ت قرابتنا القرودـــلما رضيا   قرودا             ـــ  لو كنهللاأما    وا

)1،460، ج1986ديوان رصافي،(

ي هــاي ظالمانــهل سياســتهمچنانكــه  بــا بيــان گزنــده خــود، مــسخ مــردم عــراق در قبــا

.استعمارگران را هجومي نمايد

هــاي دولــت انگلــستان را يكــسره مكــرو حيلــه خوانــده  وي در جــاي ديگــري سياســت

:و بي اعتمادي خود را به صراحت بيان مي كند
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لقد  جمع  الدهر المكايد   كلها                    بقدر كبير صيغ من معدن الخبث

  من الذي                     تقاطر في األنبيق كالمطر   الدثفصاغ  طباع  اإلنكليز

يقولون    إنا  عاملون    لسعدكم                    ولم يعملواغيرالكوارث و الكرث

   البعثساعة                   تمثل في   أهوالها  ميمةوكم بعثوا في الشرق حربا ذ

     علي الناس يشتدون بالنبش والنبثوكم أرسلوا دسا جواسيس مكرهم        

وهم سلبوا أرض العراق سمينها                    ولم يتركوا للقوم فيها سوي الغث

)419-416،ص2همان، ج(

گــاه در برابــر فجــايع نيــز از جملــه شــاعراني اســت كــه هــيچ ) 1997_1899(جــواهري

ــسته   ــراق دم فرونبـ ــود در عـ ــه م  ،موجـ ــاگون بـ ــرايط  گونـ ــه در شـ ــد   بلكـ ــارزات ضـ بـ

ــت   ــه داده اس ــود ادام ــتعماري خ ــه    . اس ــسبت ب ــدت ن ــه ش ــود ب ــعار خ وي در بخــشي از اش

هـــا در رغـــم ادعـــاي آنعلـــي انگلـــستان اعتـــراض نمـــوده  ويهـــاي ظالمانـــهسياســـت

هــا را بــسيار  صـلح و دوســتي اســت؛ اعمـال آن  يپايبنـدي بــه ديانــت مـسيح كــه سرچــشمه  

:فريبكارانه و ظالمانه مي خواند

عذر تحملون و قد    نهت                 قوانينكم عن فعلكم والشرائععلي أي 

علي الرغم روح الطهرعيسي أذلتم                  براء ذماء  هونتها    الفظائع

فيا وطني  إن لم يحن   رد    فائت                   عليك فإن الدهرماض وراجع

           تنبيء أن البد تدنو المصارعلحكمةوما طال عصر الظلم إال   

)59،ص1، ج1982ديوان جواهري،(

هـــاي نادرســـت  بـــه سياســـت" عقابيـــل داء"وي همچنـــين در قـــصيده اي بـــا عنـــوان

ــاني را كــه در جهــت     ــستان اشــاره و حاكم ــت انگل ــان قيمومي ــس از پاي ــراق پ حكومــت ع

ــد  ــه شــدت مــورد مالمــت و نكــ ،خــشنودي اســتعمارگران حركــت نمــوده ان ــرار  ب وهش ق

:مي دهد

و وضع تغشاه الخناو التذبذبعقابيل   داء   ما  لهن  مطبب

  يلهي  بهن و  يلعبنظمة رهن المشيئات امرها                        و أمملكةو
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كما يتمني من يخون و يكذبوناهيك من وضع يعيش بظله

 أشيبلنصيحةال يسدي اوقرعلي الضيم الشباب فلم يثر                       وأخلد 

كأن لم يكن في الرافدين مغامر                     محتي كأن لم يبق  فيه مجرب

......

 منه إقتدارا فيضربصة               يري فرة تلك من المستحدث الحكم عاد

وما جئت أهجوه فلم يبق موضع                  نزيه   له   بالهجو يؤتي   فيثلب 

وصف صحيح   مطابق                     يجيء به  رائي   عيان  مجربولكنه  

 وتؤخذ أرض من ذويها و توهبتشرد سكان  لسكني طواريء                  

)63-60، 2همان، ج(
ــاوي    ــل صــدقي الزه ــي جمي ــارز عراق ــاعر مب ــر ش ــر ) 1936-1863(ديگ ــه اگ ــت ك اس

 امــا در نهايـت بـه صـراحت تمــام    ،سـد چـه در ابتـدا حـامي دولـت انگلــستان بـه نظـر مـي ر       
ــا          ــارزه ب ــه مب ــه ب ــكارا ب ــردم را آش ــشوده وم ــتعمارگران گ ــوهش اس ــد و نك ــه نق ــان ب زب

وي در ابتــداي اشـغال عـراق بــه دليـل شـدت نارضــايتي     .هيـوالي اسـتعمار فــرا مـي خوانـد    
ــزه    ــه انگي ــايد ب ــاني و ش ــت عثم ــد، راه    ياز دول ــت جدي ــت در دول ــام وموقعي ــسب مق  ك

ــت   ــت اس ــدح دول ــوده م ــستان را پيم ــسلّ   ،عماري انگل ــا م ــت ب ــا در نهاي ــوچي   ام ــدن پ م ش
ــد      ــارزات ضـ ــدم در راه مبـ ــردم قـ ــاي مـ ــوده هـ ــا تـ ــام بـ ــتعمارگران همگـ ــاي اسـ ادعاهـ

:استعماري مي نهد
                       رأي الحق فيها اإلنكليز فأنكرواة   وما هذا في  الدهر أول   مر

                   أذي البغي و التاريخ أمر مكرر  من بعد أخري فنالهم     ةبغوا مر
)40، 1974 في الشعر العراقي الحديث،طنيةاإلتجاهات الو(

 وي در جــاي ديگــري ضــمن تأكيــد بــر اســتقالل عــراق، آشــكارا بــراي ايــادي ظلــم،   
:طلب نابودي مي نمايد

يا أيدي الظلم شلي                             و يا   بالد   استقلي
و يا   ظالم تمزق                                و  يا شموس تجلي 

)147همان، (
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 امــا بــه واقــع بــا ، كــه در ظــاهر اســقالل عــراق را بــه رســميت شــناخته 1930يمعاهــده

يتحميــل شـــرايطي ناعادالنـــه بـــه طـــور غيـــر مـــستقيم ايـــن كـــشور را بـــه زيـــر ســـلطه 

كــه حتــي  شــديد وادار نمــوده تــا جــايياســتعمارگران مــي كــشاند، زهــاوي را بــه واكنــشي

:از تعريض مردم وحاكمان نيز خودداري نمي نمايد

  وأخري   تعقد                   و الشعب يستفتي  له و يهددةتلغي   معاهد

 خنجرا                  في  صدره عما قريب يغمدلةوالشعب يطري للجها

     ليل و  هذا الليل  بحر مزبدوكأن  يوم  الغاصبين   لحقهم             

أما الزعيم   فما تحرك  ذائدا                  عن حقهم منه اللسان وال اليد

كنا  نؤمل  أن  نراه    منجدا                     وإذا الذي هو منجد  ال ينجد

)176همان، ( 

)ميخطاب تهكّ( استفاده از زبان سخريه و طنز-2-2
ــ  ــيك عـ ــاعران كالسـ ــد و   شـ ــه در نقـ ــراحت لهجـ ــورداري از صـ ــين برخـ راق در عـ

هــا از خــود كــرنش ونرمــي يــا حتــي حاكمــاني كــه در برابــر آننكــوهش اســتعمارگران و
گــاه از سرخــشم بــه شــوخ طبعــي روي آورده ودر وراي اســاليب      انــد، گــه نــشان داده

ســخريه وطنزكــه همانــا زهرخنــدي بــر آالم جامعــه اســت، اهــداف ضــد اســتعماري خــود   
. ا جديت تمام  دنبال مي كنندرا ب

ــا بيــاني ســخريه آميــز  ــا اســتفاده از اســاليب امرونهــي در معنــاي تحقيــر و ورصــافي ب ب
ان در عــراق را اينچنــين بــه نقــد هــاي اســتعماري انگلــستاســتهزا، خفقــان ناشــي از سياســت

:كشدمي
م يا  قوم   ال تتكلموا                           إن الكالم   محرّ

وا  وال تستيقظوا                             ما فاز  إال   النومنام
وتأخروا عن كل ما                           يقضي بأن تتقدموا

 فاتركوا                           أبدا   و إال  تندمواسةأما السيا
ها                            لو تعلمون مطلسم سرّسة  إن  السيا

)374، 2، ج1986 ديوان رصافي،(
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ــورد       ــراق را م ــي ع ــاهر مردم ــه ظ ــس ب ــي ومجل ــانون اساس ــري ق ــاي ديگ     وي در ج

:استهزا قرار داده وچنين مي گويد

ف                            كل عن المعني الصحيح محرّمةعلم ودستور و مجلس   أ

أما  معانيها      فليست   تعرفأسماء ليس لنا سوي ألفاظها                             

من يقرأ الدستور    يعلم أنه                             وفقا  لصك   اإلنتداب  مصنف

  عندنا                            كلما  تموه  للوري  و  تزخرفمةأفهكذا تبقي الحكو

ل يكبر وهو خال  أجوف  فعالها                             كالطبكثرت دوائرها  وقلّ

)405و404، ص2همان، ج(

ــ ــت  ج ــوهش سياس ــا نك ــز ب ــت   واهري ني ــر مل ــارت ديگ ــتعمارگران در غ ــاي اس ــا، ه ه

ــرداري از      ــده، اســتعمارگران را در بهــره ب ــخ وگزن ــاني تل ــا بي ــه ســخريه گــشوده وب ــان ب زب

: رنج وتالش مردم عراق از خودشان سزاوارتر مي دانديثمره

                   أن      حقوقا    تنشدما رأي   ذنبا   سوي  

    قد زرعوا أن تحصدواو   أنهم   أولي   بما            

)52، 1، ج1982ديوان جواهري،(

وي در بخـــش ديگـــري از اشـــعار خـــود بـــا طعنـــه بـــه اســـتعمارگراني كـــه ادعـــاي  

خلــق فاجعــه ول قتــل وعــام مــردم وئرا دارنــد، ايــشان را مــس)ع(پايبنــدي بــه ديانــت مــسيح 

:اي  بشري مي داند

     علي أي عذر تحملون وقد  نهت                 قوانينكم عن فعلكم و الشرائع

نتها    الفظائع    علي رغم روح الطهرعيسي أذلتم                براء  ذماء   هو

  عليك فإن الدهر ماض وراجع    فيا   وطني  إن لم يحن  رد فائت       

)59، 1ن، جهما(

گــاه بــه اســاليب ســخريه و    زهــاوي نيــز همچــون ديگــر شــاعران هــم عــصر خــود گــه

ــت     ــوده اس ــايي نم ــع آزم ــه  طب ــن زمين ــز روي آورده ودر اي ــات  .طن ــي از رباعي وي در يك
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ــصوير كــشيده    خــود سياســت ــه ت ــه ب ــتعمارگران را اينگون ــز اس ــر آمي ــه وتحقي ــاي ظالمان ه

:است

            وإما علي أبناء قومك جاسوسا   يقولون كن إما حمارا نقوده   

              وتصبح رئيسا بعد أن كنت مرؤوساةــن ومكافعة  تنل  من لدنا  ر

)147، 1974 في الشعر العراقي الحديث،طنيةاإلتجاهات الو(

ــت   ــري سياس ــاي ديگ ــخريه        وي در ج ــه س ــين ب ــتعمارگران را چن ــاقض اس ــاي متن ه

:مي گيرد

روا وما في األمراعطونا الخيارا  قالوا لنا إختا

      قالوا استقلوا ثم سدوا الصحف و اعتقلوا الحرارا

  في  أقطارها   تبدي     ازورارا       سةإن  السيا

أرسل إلي  أجوائها    نظرا   تر   النقع   المثارا

وا  عنكم  األصفاد أنكم   أساري  يا    قوم  فكّ

 تشكون في  الوطن  السعارا شبع الدخيل وأنكم

)201همان،(

 بهره گيري از شيوه هاي خطابي وحماسي كالم-3-2

ــشاهده ــه  يم ــار جامع ــف ب ــعيت أس ــاده    ي وض ــرو افت ــدبختي ف ــرو ب ــه در فق ــراق ك  ع

ــشاهده،اســت ــروتي از يكــسو وم ــارت ث ــن ســرزمين از ديگرســو  غ  شــاعران را ،هــاي اي

ــبــيش از  ــر آپ ــه خــشم آورده و ايــشان را ب ــاهر آنچــه در تــوان داشــته يش ب ــا ب ،ن داشــت ت

ــه          ــان را ب ــواهي، همگ ــق خ ــراض وح ــاد اعت ــرآوردن فري ــمن ب ــوند و ض ــحنه ش وارد ص

.مبارزه و جهاد با ظالمان و غارتگران فراخوانند

ــا اشــعار    زهــاوي شــاعر توانــايي اســت كــه در ايــن زمينــه بــه قلــم فرســايي پرداختــه وب

ــ    ــي دف ــوم وب ــوده هــاي مظل ــر شــور خــود ت ــاق  حماســي وپ اع كــشورش را در جهــت احق

:حقوق از دست رفته شان بر مي انگيزد

أليس  لكم   منكم  فم  يتكلمبني وطني ال تسكتوا عن حقوقكم
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 و إرباحها للغرب نهب مقسم في األرض أتعابها  لكمةلكم ثرو

إذا كان عن عجز له ال يتممبجليلةوال خير في بدء   الفتي    

 )200همان، (

بــر دهــان   :  بخــش ديگــري از اشــعار خــود خطــاب بــه مــردم مــي گويــد        وي در

ــظ       ــد ودر حف ــز كني ــشيرهارا تي ــد، شم ــش بريزي ــشان آت ــره هاي ــر چه ــتمگران ســنگ وب س

:عزت نفس خود غيور باشيد واز سرخشم همچون طوفان بر دشمنان بغريد

واحشوا فم الغضبي حجاراوا علي األسماع نارا            سب         

م   شراراــ دون الشرور لكا   بأوجه  من  يري       ثبو

م غياريـــكونوا   كما  يبغي اآلبا                        ء علي   كرامتك

اراـــ   غبحيةل ناــــر  بك  تثي              بعةوا كزوـــــهب

)200همان، (

ار بـه خـوبي گـواه شـدت خـشم شـاعر از       هـاي امـردر ايـن اشـع    به كاربردن مكـرر فعـل    

.بيگانگان وتالش وي در جهت برافروختن آتش انقالب در ميان مردم است

 خـــويش يمعـــروف الرصـــافي نيـــز همچـــون زهـــاوي، در برابـــر سرنوشـــت جامعـــه

هــا وليت داشــته ومــردم را بــه قطــع اميــد از بيگانگــان فــرا مــي خوانــد واز آن ئاحــساس مــس

ــه كــردن  ــايي  مــي خواهــد درعــوض تكي ــه توان ــه وعــده هــاي پــوچ  غــرب ب هــاي خــود  ب

:تكيه كرده ودر راه استقالل وخود كفايي گام بردارند

واتركوا الغرب و أهليه وال                        تسمعوا منهم إلي ما قد يقال

و علي   أنفسكم    فاتكلوا                       خاب من فيه علي الغير اتكال

فالمواعيد التي قد   وعدوا                        كلها  منهم خداع   و اجتياح

كلما    قال  لنا    ساستهم                         نقضت أقوالهم  منهم  فعال

هكذا كونوا وإال فاعلموا                          إنما استقاللكم شيء محال

)2،66، ج1986ديوان رصافي،(
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 خطــاب بــه مــردم "نبــة المــذة الــوزار"ي همچنــين در قــصيده اي ديگــر بــا عنــوان    و

ــداد از آن ــل       بغ ــود را در مقاب ــشم خ ــشته و چ ــدار گ ــت بي ــواب غفل ــداز خ ــي خواه ــا م ه

:حقايق بگشايند 

ةأفيقوا                           من كري هذه الغرار!   أهل  بغداد 

ة         ض   ببغداد   وزارإن ديك الدهر قد با                   

ةشأنها شأن   عجيب                              قصرت عنه  العبار

ةوكأن العدل و الحك                           م  بها قط  و  فار

) 2،409همان،ج( 

ــايه    ــراق در سـ ــاهري وزارت در عـ ــام ظـ ــه مقـ ــه بـ ــا طعنـ ــات بـ ــن ابيـ ــاعر در ايـ يشـ

ــازيقيموميــت انگليــسي هــا،  ــهپــرده از سياســت ب  سياســتمداران برداشــته يهــاي فريبكاران

.ها را دربرابر ديدگان مردم به رسوايي مي كشاندوآن

جــواهري نيــز در ايــن زمينــه همــواره ســعي دارد تــا بــا زنــده نگهداشــتن روح اميــد در   

 مبــارزه دلگــرم  يهــا را بــه ادامــه   خــود، آنيهــاي هموطنــان رنجــور و ســتمديده   دل

:سازد

د                             فبعد   ذا اليوم  غدــن  كان  طال  األمإ

ما آن أن تجلوا القذي                            عنها العيون  الرمد

                                 و   عزمكم   متقدهفةم    مرـــأسيافك

أخبار من قد رقدواةم   عبرـهبوا كفتك

ه                                   كيف  ينام   األسدــهبوا فعن   عرين

)50، 1، ج1982ديوان جواهري،(

 ملــي در ابيــات  يبــر انگيخــتن روح حماســي وتــالش بــراي تقويــت عــزم و اراده      

ــا تــشبيه مبــارزان بــه شــيران شــرزه ضــمن    جــواهري بــه خــوبي نمايــان اســت؛ همچنانكــه ب

.داند كارزار نميي كناره گيري از صحنهي دالوري، آنان را شايستهييت روحيهتقو
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ــارزه  ــين مب ــواهري همچن ــه      يج ــز رو ب ــه هرگ ــد ك ــي دان ــدار م ــي پاي ــردم را انقالب  م

:افول و كاستي نخواهد رفت

                             لليعرب  ال  تخمدة    رــــ بل  جمةو ثور

                                  و الحر  اليستعبدم ــاججها      آباؤه

د                              حتي  يشب  البلدـــن   بلــــالتنثني  ع

خفوا إلي الداعي وفي ال                         حرب جباال ركدوا

هم                               وهلهلوا و غردواـــعزمــواستبشروا ب

دي                             أن ال يلين المقودــــموا إلي العوأقس

) 1،50همان، ج( 
ــه شــدت متــأثر نمــوده وآتــش  يهــاي جامعــه بحــرانيمــشاهده  عــراق، جــواهري را ب

:يش مشتعل مي سازدپقهر وغضب را در كالم وي بيش از 
صاع صاعااثاري أنفسا حبسن علي الضيم                    وكيلي للشر بال

و   استعيني  بشاعر    وأديب                    وأزيحي عما ترين   القناعا
ال يراد   الشعور و القلم الحر                     إذا كان   خائفا      مرتاعا
هيجو النار إنها أهون الشرين                     وقعا   وال تهيجوا  الطباعا

                      دول األرض فاقتلعن اقتالعا الشعوب بأرسيةعصفت قو
)332، ص1همان، ج(

ــردد   ــي گ ــه م ــه مالحظ ــيك    ،همچنانك ــاعران كالس ــدگاه ش ــتعمار از دي ــا اس ــارزه ب  مب
كــه حتــي بــه عــراق مــسأله اي بــسيار مهــم و سرنوشــت ســاز قلمــداد شــده اســت تــا جــايي 

را بــه ســازش كــاري و خطـر افتــادن حيــات اجتمــاعي شــاعران نيــز هرگـز نتوانــست ايــشان   
.سكوت وادار نمايد

هاي اشعار ضد استعماري درآثار شاعران نوگرابررسي ويژگي-3
ــي آن    ــشري ودر پ ــاك ب ــسياري از فجــايع هولن پــس از جنــگ جهــاني دوم ورخــداد ب

 گـــرايش يدلزدگـــي شـــاعران عـــرب از مـــضامين مـــوروثي وناكارآمـــد شـــعر، زمينـــه  
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ــزون آن ــو و روزاف ــه ســوي مــضامين ن ــا ب ــين حــاله ــه ،در ع ــع گرايان ــراهم نمــودرا  واق .ف

ــوده و    ــستر فرهنگــي عــصر خــود ب ــدگي اجتمــاعي و ب ــا زن ــد مــضاميني كــه همــسو ب بتوان

 شــعر و پيونــد روزافــزون آن بــا يورود مــضامين نــو درحيطــه.بــدان حيــاتي دوبــاره بخــشد

ــه   ــدريج زمين ــه ت ــاعي، ب ــات اجتم ــب يحي ــكال و قال ــازنگري در اش ــنّ  ب ــاي س ــعربه ه تي ش

ــا مــضامين جديــد را نيــز فــراهم نمــود نحــ ــين بارقــه هــاي تــا جــايي.وي متناســب ب كــه اول

ــل نيمــه   ــوين شــعري از اواي ــستميظهــور اشــكال ن ــرن بي در شــعر دو شــاعر ) 1947( دوم ق

ــي آن دو، ديگــر          ــازك المالئكــه ودر پ ــاكر الــسياب ون ــي بــدر ش ــشگام عراقــي يعن پي

 گرفتــه وآغــاز فــصل جديــدي را شــاعر توانمنــد عراقــي عبــد الوهــاب البيــاتي درخــشيدن 

.)18 ، 1384عربي،شعر رويكردهاي معاصر (در دفتر شعر عربي نويد داد 

ــه     ــسته ب ــه اي از اشــعار سياســي شــاعران نوگراســت كــه ب اشــعار ضــد اســتعماري نمون

ــاعي  ــي و اجتم ــه  -شــرايط ادب ــز تحــوالت جامع ــراق وني ــاني از ويژگــييسياســي ع ــاي  جه ه

. استعماري كالسيك برخوردار استتقريبا متمايزي با اشعار ضد

  استفاده از اساليب تلويحي و كنايي-1-3

ــه در اشعارضــ    ــالف آنچ ــر خ ــد   د    ب ــرح گردي ــيك مط ــتعماري كالس ــاعران ، اس  ش

ــسأله     ــا م ــارويي ب ــريح در روي ــالم ص ــتفاده از ك ــاي اس ــه ج ــوگرا ب ــتعمارين ــه   اس ــا ب غالب

ــا   ــايي روي آورده و تنه ــويحي و كن ــاليب تل ــتفاده از اس ــه   اس ــدك ب ــسيار ان ــواردي ب  در م

، ة، بغــاةطغـا :اسـتفاده از مفــاهيم كنـايي همچـون    .صـراحت در ايـن زمينـه ســخن رانـده انـد     

ذئــاب، كــالب، لــصوص، ظــالمين، مهــاجرين، أشــرار، كفــار، أغــرار، جبــارين، جــزارين،   

ــل، أشــقياء، غــزا ــب    ةقابي ــون، ثعل ــوم ثمــود، أعــداء، أجنبي ــار، ق ــوم تت ــان، ق ، غاصــبين، غرب

ــ..و ــدر ع ــت اشــعار ضــد     ه وض ب ــر ماهي ــانگر تغيي ــه خــوبي بي ــاظ صــريح  ب كــارگيري الف

.استعماري از صراحت به سوي رمز وابهام است

از نخـــستين طاليـــه داران شـــعرنوي عربـــي  از ) 1999-1926(عبـــد الوهـــاب البيـــاتي

 عـراق و    يجمله شـاعران متعهـدي اسـت كـه در اشـعار خـود همـواره بـا تحـوالت جامعـه                     

وي در قــصيده اي بــا  . بــشري همــراه و همگــام بــوده اســت    يعــهحتــي تحــوالت جام 
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 حـــضور شـــوم ي عـــراق را كـــه نتيجـــهي ، وضـــعيت بـــد جامعـــه"ينـــة المـــد"عنـــوان

: چنين توصيف مي نمايد،استعمارگران است

ينةوعندما تعرت المد

ينةرأيت في عيونها الحز

 و اللصوص و البياذقسةمباذل السا

رأيت في عيونها المشانق

 و السجون والمحارقتنصب

والحزن و الضياع و الدخان

رأيت في عيونها اإلنسان 

يةيلصق مثل طابع البر

في أيما شيء 

)107، 2، ج2008ديوان بياتي،(يمةرأيت الدم و الجر

ــه كــه مالحظــه مــي گــردد   شــاعر در ايــن ابيــات از مفــاهيم كنــايي متعــددي  ،همانگون

ــةالمـــد(همچـــون  ــتعمارگران ) لـــصوص(،  عـــراقيكنايـــه از جامعـــه) ينـ كنايـــه از اسـ

ــروت  ــارتگران ث ــسي و غ ــراق،  انگلي ــاي ع ــارق ( ه ــشانق ومح ــجون ، م ــم  ) س ــه از ظل كناي

.واستبداد حاكمان وخفقان سياسي موجود استفاده نموده است

ــسأله     ــه م ــددي ب ــوارد متع ــز در م ــي ني ــشگام عراق ــاعر پي ــتعمار و يســياب ديگــر ش  اس

ــايي  تبعـــات دردنـــاك آن بـــراي كـــشور عـــراق پر  داختـــه وبـــا اســـتفاده از مفـــاهيم كنـ

ــون ــزا : همچـ ــت، غـ ــامعين و  ةطواغيـ ــرار، طـ ــار، أغـ ــرار، كفـ ــن، أشـ ــه ذم و ...، جالديـ بـ

: استعمارگران مي پردازديهاي ددمنشانهنكوهش سياست

 السنبل المذهبقةوالز...

ألن الطواغيت اليحملون

بغير المبيعات و األسهم

 ال يسمعون وأن الطواغيت
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لس و الدرهم الفنةسوي ر

 يبصرون الطواغيت الألن 

علي الشاطيء اآلسيوي البعيد

)197، 2، ج2008ديوان سياب،...(سوي أن يباع الحديد

ــردد    ــي گ ــه م ــه مالحظ ــه ك ــي    ،همانگوم ــه اش م ــاغوت زمان ــتعمار را ط ــاعر دو اس  ش

نامــد كــه جــز بــه مطــامع مــادي و مــصالح فــردي خــود در كــشورهاي ضــعيف آســيايي بــه 

 طمــع ورزي وآزمنــدي دول يي انديــشند، از اينروســت كــه بــا مــشاهده چيــز ديگــري نمــ

ــشاهده  ــسو و مـ ــتعمارگر از يكـ ــر وياسـ ــان فقيـ ــه كودكـ ــويي يبرهنـ ــرزمينش از سـ  سـ

:ديگر، آرام از كف مي دهد وغيورانه فرياد دادخواهي سر مي دهد

يةبأقدام أطفالنا العار

فيةيمينا، وبالخبز والعا

ة الطغاةجباإذا نعفر 

فية هذه األرجل الحاعلي

ةوإن لم نذوب رصاص الغزا

يةحروفا هي األنجم الهاد

جيةوإن لم نضو القري الدا

ولم نخرس  الفوهات الغضاب 

سيةونجل المغيرين عن آ

فالذكرتنا بغير السباب 

 )198-197همان ،....( تيةأو اللعن أجيالنا اآل

ــن ــاظي همچــون  اي ــا الف ــتعمارگران را ب ــز اس ــار ني ــرين،    : ب ــصاب، مغي ــزاة، غ ــاة، غ طغ

.ها استمداد مي طلبدخواند واز هموطنانش براي انتقام جويي از آنمي

ــه ماننــد دو ديگــر شــاعر معاصــر خــود از چنــين  ) 2007-1923(نــازك المالئكــه هــم ب

:رويكردي برخوردار است
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إنه الليل كل الحدود

غيهبةغرقت في مدي 

بدياجيه لف الوجود

هأيها العربي انتب

رحبات المدي الناهيات

زخرت بخطي األعداء 

من وراء ضفاف الفرات

والخليج إلي صنعاء

ولصوص هناك كثار

 وخداعكلهم جشع

أقبلوا من وراء البحار

)343، 2، ج2008ديوان مالئكه،(يسرقون طعام الجياع

ه بــطــور عــام رمــزي از بــدبختي و ســيه روزي نــوع بــشر وه شــب در اشــعار نــازك ، بــ

ــور خــاص ــر      ط ــته در زي ــا خواس ــه ن ــت ك ــراق اس ــوم ع ــردم مظل ــي م ــره بخت ــزي از تي  رم

ــد   ــده ان ــتعمارگران گرفتارآم ــال اس ــدگاه وي.چنگ ــارقان  ،از دي ــتعمارگران همچــون س  اس

ــته      ــوال ضــعفا  واداش ــارت ام ــه غ ــان را ب ــع ورزي آن ــدي و طم ــه آزمن ــستند ك بيرحمــي ه

.است

ــ برخــورداري از-2-3 يون پديــدهوســعت انديــشه و نگــرش فرامــرزي پيرام

استعمار

ــده   ــزون پديـ ــدگي روز افـ ــسترش وپيچيـ ــزايش   يگـ ــزوم افـ ــسو ولـ ــتعماراز يكـ  اسـ

ل بــسيار مهمــي اسـت كــه اذهــان  يآگـاهي تــوده هـا در جهــت مبــارزه بـا آن از جملــه مـسا    

ــشغول داشــته اســت    شــاعران ــه خــود م ــد شــاعران كالســيك ب ــز همانن ــوگرا را ني ــا . ن ام

ــوپرداز را    ــاعران ن ــان ش ــن مي ــه در اي ــي آنچ ــايز م ــشينيان متم ــد از پي ــعت  ،نماي ــوعي وس  ن
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ــع        ــق و واق ــته ازدرك عمي ــه برخاس ــت ك ــسأله اس ــن م ــه اي ــرزي ب ــرش فرام ــشي ونگ اندي

. عراق استي جهاني در كنار جامعهيهاي جامعهبينانه  نسبت به واقعيت

ــا اســتعمار ســروده اســت   ،نــازك المالئكــه در قــصايد متعــددي كــه پيرامــون مبــارزه ب

هــا دورتــر از   خــويش را بــا انــدوه ديــدگان مردمــاني فرســنگ     يرانهافــق نگــاه شــاع  

:سرزمين خود اينگونه پيوند مي زند

تبكين خلف المسافات، خلف البالد! جميلة

وترخين شعرك كفك دمعك فوق الوساد

؟جميلةأتبكين أنت؟ أتبكي 

أما منحوك اللحون الساخيات و األغنيات؟

مات؟أما أطعموك حروفا؟ أما بذلوا الكل

؟جميلةففيم الدموع إذن يا 

ونحن منحنا لوصف جراحك كل شفه

هفةو جرحنا الوصف، خدش أسماعنا المر

لثقيلةوأنت حملت القيود ا

وحين تحرقت عطشي الشفاه إلي كأس ماء

حشدنا اللحون وقلنا سنسكتها بالغناء

)251همان ،....(يلةونشدو لها في الليالي الطو

 تمجيــد ومــدح جميلــه بــو پاشــا بــزرگ زن مبــارز       شــاعر در ايــن قــصيده ضــمن   

. استعمار گران فرانسوي نيز پرداخته استيهاي ظالمانهالجزايري به ذم سياست

ــوان  ــا عن ــصيده اي ب ــين در ق ــاهر"وي همچن ــصر  "ةشــمس الق ــدار از م ــس از دي  كــه پ

ــد مــصر خطــاب      ــت دربن ــوان نمــاد مل ــه عن ــاهره را ب ــه نگــارش در آورده اســت، ق آن را ب

ــرار د ــصريان را     ق ــايي م ــروزي نه ــمنان، پي ــاجراجويي دش ــه م ــسبت ب ــشدار ن اده وضــمن ه

:مژده مي دهد

ةفلتعلمي يا قاهر
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ةأن العدو حربه مغامر

ة  صيف عابرغيمةوظله 

 تسير إلنهدام مة موهوقلعةوحكمه في تل آبيب 

 تحلم، كالخفاش  باألنقاض و الظالمبعةقا

فجر غد في أرضها تزغرد األلغام

قماقم األوهام تخرج من 

نسلح النيام

ةنقلم المخلب و المؤامر

 )518همان ، ...(ةنسقيك من جدب الصحاري لبنا يا قاهر

، 1، ج"نيـــة الثـــالميـــة الحـــرب العـــا"وي همچنـــين در قـــصايد متعـــددي همچـــون

غنيـــة  أ" و47،ص1، ج" الـــسالمة أنـــشود" و43، ص1، ج"عيـــون األمـــوات "و39ص

ــسان ــو 229، ص1، ج"لإلن ــه ذم و نك ــل      ب ــاك حاص ــات دردن ــاني و تبع ــگ جه هش جن

ــتار      ــا خواس ــاط دني ــام نق ــش را در تم ــراري صــلح و آرام ــت برق ــه و ودر نهاي ازآن پرداخت

.مي شود

ــه          ــت ك ــشي اس ــر وآزاد اندي ــاعران ژرف نگ ــه ش ــز از جمل ــاتي ني ــاب البي ــد الوه عب

ــه    ــه در راه آزادي همـ ــنش كـ ــط در راه وطـ ــه فقـ ــش را نـ ــوهر كالمـ ــتيگـ ــاي  ملـ هـ

ــتمديده و ــاس ــدهغ ــت     يرت ش ــا مل ــددي ب ــوارد متع ــوده ودر م ــرف نم ــان ص ــاي  جه ه

ــر، ــون الجزايـ ــونس و  دوري همچـ ــستان، مـــصر، تـ ــن، لهـ ــين، يمـ ــسطين، چـ ــراز ....فلـ ابـ

.همدردي مي نمايد

يا ايها الليل الطويل ...

هذا صياح الديك من أعماق قارتنا يبشر النهار

يا ايها الليل الطويل

أبدا جبال الموت يحجبها الضباب

الثلج و الموتي وقطعان الذئابو
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وحائط الصين العظيم

وعيون شاعرنا الجريح
تغفوا علي بيت من الشعر القديم 

 سيزرعون الورد يوما في الصخورةأطفال بيكن العرا
ويطلعون الضجر من ليل العصور

)324-323، 1، ج2008ديوان بياتي،...(ةومن أساطير الطغا
ــوان  ــا عن ــصيده اي ب ــاتي در ق ــلبه  "   بي ــد ص ــذي أعي ــسيح ال ــوحيرد زن  " الم ــه ب ، جميل

ــت         ــيده اس ــهادت رس ــه ش ــتعمار ب ــا اس ــارزه ب ــه در راه مب ــري را ك ــارز الجزاي ــين ،مب  چن
:خطاب قرار مي دهد

كل ما قالوه كذب وهراء
اللصوص، الشعراء

 األغبياءةالحوا
ةإنني أحسست بالعار لدي كل قصيد

نظموها فيك
ةيا أختي الشهيد

......
 ثائركال أنا

كل ما أملكه يا إخوتي حبي إليكم
قيةبند

.......

لصبيةيا أختي ا

)377-375همان، .....(جميلةيا 

ــق    ــه اف ــشي اســت ك ــاعر آزاد اندي ــر ش ــياب ديگ ــنگ س ــا فرس ــاي فكــري اش ت ــا ه ه

ــرد    ــي گي ــر م ــز در ب ــر را ني ــن،     .دورت ــسطين، ژاپ ــر، فل ــوم الجزاي ــردم مظل ــا م ــدردي ب هم

.ي گواه بر اين مدعاستگهم.....شورهاي آسيايي وطوركلي كه بتونس، آفريقا و
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نة العرياسيةأرضي آ...

أنا في روما أبكيهاوأعيش بذكراها

أألنك فيها أهواها؟

من جوع صغارك يا وطني، أشبعت الغرب وغربانه

ةصحراء من الدم تعوي، ترتجف مقرور

ةومرابط خيل مهجور

ومنازل تلهث أواها

)230، 2،، ج2008ن سياب،ديوا...(ومقابر ينشج موتاها

ســيا را ســرزمين آي بلكــه تمــامي قــاره،ردد كــه شــاعر نــه فقــط عــراقگــمالحظــه مــي

ــيايي برشــمرده اســت     ــان آس ــنگي كودك ــر وگرس ــبب فق ــرب را س ــده وغ وي .خــود خوان

ــصيده  ــين در ق ــوان همچن ــا عن ــر "اي ب ــع الجزاي ــده  " ربي ــب مان ــت و عق ــون بخ ــرزمين نگ ي س

:نين خطاب قرار مي دهدالجزايرومردم مظلوم آن را چ

سالما بالد اللظي و الخراب

ومأوي اليتامي وأرض القبور 

أتي الغيث وانحل عقد السحاب

فروي ثري جائعا للبذور

وذاب الجناح  الحديد

الفجر تغسل في كل ركن بقايا شهيدة علي حمر

وتبحث عن ظامئات الجذور

.....

 من هتافة تسمعين بافورةوأصبحت في هدأ

يبشر أن الدجي قد توليلديك 

وأصبحت تستقبلين الصباح المطال

 من ألوف المĤذن كانت تخاف ةبتكبير
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فتأوي إلي عاريات الجبال

)290همان، ...(تبرقع أصداءها بالرمال

ــبغه -3-3 ــورداري از ص ــردازي و ي برخ ــصوير پ ــسم در ت ــتفاده رمانتي ياس

فراوان از عناصر طبيعت

ــ  ــو تخي ــوپرداز در پرت ــا وعواطــف خــودرا كــه   شــاعران ن ــشه، ادراك ه ل خــالق؛ اندي

ــذير كــه  ريــشه در واقعيــات اجتمــاعي دارد، در قالــب صــورت  هــايي مــشخص ونمــايش پ

ــه   ــا ارائ ــه وب ــصويرذهني اســت، ريخت ــا، عواطــف شــديدي را در مخاطــب   آنيهمــان ت ه

 شـاعر در بيـان   يكـه همـين تـصوير پـردازي، مـؤثرترين وسـيله          طـوري ه   بـ  ،انگيزنـد بر مـي  

ــ ــت اح ــشه اس ــه.ساس و اندي ــه     ينكت ــعارنو ب ــه اش ــت ك ــن اس ــصوص اي ــن خ ــم در اي  مه

ــك صــرف، از      ــعار رمانتي ــرخالف اش ــاعي وب ــسترهاي اجتم ــه ب ــك شــدن ب ــضاي نزدي مقت

ــره ــدا كــرده   يداي ــايي ژرف وگــسترده پي  تنــگ طبيعــت ومــن فــردي شــاعر خــارج و معن

.است

ــراي م     ــدهاي آن ب ــيم پيام ــتعمار و ترس ــد اس ــوگرا در نق ــاعران ن ــش ــعيف  تلّ ــاي ض ه

دنيــا از نــوعي نگــرش رمانتيــك برخــوردار بــوده واز اينــرو بيــشتر بــر جنبــه هــاي عــاطفي و 

ــه       ــع گرايان ــي وواق ــاد سياس ــا ابع ــد ت ــته ان ــد داش ــذارآن تأكي ــأثير گ ــيف  . ت ــيم وتوص ترس

ــاني        ــي، قرب ــگ داخل ــش جن ــدن آت ــه ش ــد برافروخت ــي همانن ــاك و دلخراش ــاهر دردن مظ

ــ اشــدن شــم ــي دف ــردم ب ــسياري از م ــر   ر ب ــيم شــدن كودكــان، فق ــان، يت ــوه شــدن زن اع، بي

ــده    ــان شــدن ع ــي خانم ــارتگران، آوارگــي و ب ــاول غ ــسياري يوتنگدســتي ناشــي از چپ  ب

همگـــي نمودهـــايي از تبعـــات حـــضور بيگانگـــان در امـــور داخلـــي ديگـــر ...از مـــردم و

 عـــاطفي و حـــزن انگيـــز آن بـــه نحـــو بـــارز و يكـــشور هاســـت كـــه شـــاعران از جنبـــه

جــان مخاطــب اثــر يش  بــر روح و پــه نمــوده انــد تــا كالمــشان بـيش از  چـشمگيري اســتفاد 

. بخش واقع گردد

ــتفاده ــسم رادر     ياس ــه رمانتي ــرايش ب ــر از گ ــه اي ديگ ــت، جنب ــراوان از عناصــر طبيع  ف

ــي       ــت م ــتعماري  تقوي ــد اس ــعار ض ــي در اش ــوگرا حت ــاعران ن ــار ش ــدآث ــتفاده.نماي ياس
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يد بـه عنـوان رمـز روزگـار بـدبختي  وســيه      در اكثـر قـصا  ) ليـل و مـساء  (فـراوان از كلمـات   

.روزي مردم استعمارزده، نمونه اي از همين مقوله است

ــفته   ــاع آش ــياب اوض ــرار      يس ــتعمارگر ق ــان اس ــوم تتاري ــورد هج ــه م ــشورش را ك  ك

: اينگونه توصيف مي كند،گرفته

الموت في الشوارع 

والعقم في المزارع  

وكل ما نحبه يموت 

الماء قيدوه في البيوت

وألهث الجداول الجفاف

هم التتار أقبلوا، ففي المدي رعاف

وشمسنا دم وزادنا دم علي الصحاف

محمد اليتيم أحرقوه فالمساء

يضيء من حريقه وفارت الدماء

.....

غدا سيصلب المسيح في العراق

ستأكل الكالب من دم البراق

.....

أهذه مدينتي؟خناجر التتر؟

ةتغمد فوق بابها وتلهث الفال

حول دروبها وال يزورها القمر؟

أهذه مدينتي أهذه الحفر

وهذه العظام؟

يطل من بيوته الظالم

)117-114، 2، ج2008ديوان سياب،...(وتصبغ الدماء بالقتام
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ــايي  ــاهيم كنـ ــتفاده از مفـ ــوناياسـ ــار: همچـ ــتعمارگران(تتـ ــساء)اسـ ــره روزي (، مـ تيـ

ــردم ــد)م ــرب )(ص(، محم ــيم ع ــان يت ــسيح)كودك ــه )(ع(، م ــه صــلح ب ــا رفت ــالب) يغم ، ك

ــراق)اســتعمارگران( ســيه (، ظــالم)هــاگورســتان( ، حفــر)م عــراقمــردم بيگنــاه و مظلــو(، ب

ــراق ــردم عـ ــون )روزي مـ ــت همچـ ــر طبيعـ ــتفاده از عناصـ ــار اسـ ــاء، : ، در كنـ ــزارع، مـ مـ

.هاي بارز اين قصيده از سياب استاز ويژگي...، قمروةجداول، شمس، مساء، فال

ــسته ســازي ابعــاد عــاطفي     ــتعمار از ديگــر ويژگــي   برج هــاي مهــم ايــن   مظــاهر اس

ــون    ــصاويري همچ ــه در ت ــت ك ــصيده اس ــاغ (ق ــسالي در ب ــي و خشك ــزارع قحط ــا و م ، )ه

ــسان  ( ــون ان ــايي از خ ــدن دري ــاري ش ــي ج ــاي ب ــمان ه ــين و آس ــاه در زم ــش  (، )گن ــه آت ب

ــيم  ــسيح  ( ، )كــشيده شــدن كــودكي يت ــه صــليب كــشيده شــدن م ــاره كــردن  ( ، )ب ــاره پ پ

ــامبر   ــتر پي ــر ش ــاريكي  ( ، ))ص(پيك ــت و ت ــري ظلم ــشاهده    ...و)فراگي ــل م ــوبي قاب ــه خ ب

.است

يغالــب قــصايد نــازك حتــي  اشــعار اجتمــاعي وسياســي وي مــصبوغ بــه صــبغه        

 نـازك توانـسته اسـت ميـان صـحنه هـاي دردنـاك وحـزن           ،رمانتيسم اسـت، بـه ديگـر بيـان        

ــه ــز جامع ــق و    يانگي ــدي دقي ــز طبيعــت پيون ــم انگي ــاي غ ــا صــحنه ه ــراق ب ــران ع ــا  وي  زيب

ــا"يقــصيده.برقــرار نمايــد ــه" فــي الــشارعئمــة الن  خــوبي ازهنرنمــايي وي در ايــن ي نمون

:خصوص است

  أمطار و ريحليلة  في ة   في الكراد

 سقف مد وستر ليس يزاحلظلمةوا

 أمطارلظلمةانتصف الليل و ملء ا

وسكون رطب يصرخ فيه اإلعصار

في منعطف الشارع في ركن مقرور
 بيت مهجورفةرحرست ظلمته ش
 في خديهاطقةاألحدي عشرة نا

 عينيهاةفي رقة هيكلها وبراء
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ظمأي ظمأي للنوم ولكن ال نوما
ماذا تنسي؟ البرد؟ الجوع؟ أم الحمي؟

أيام طفولتها مرت في األحزان
تشريد، جوع، أعوام من حرمان

ولمن تشكو؟ ال أحد ينصت أو يعني
 لفظ ال يسكنه معنييةالبشر

نيةلمتوحش باسم المدهذا الظلم ا

) 194-191، 2، ج2008ديوان مالئكه،(نيةباسم اإلحساس، فوا خجل اإلنسا
ــروده          ــين س ــود چن ــصر خ ــاعر همع ــر ش ــا دو ديگ ــشابه ب ــردي م ــز در رويك ــاتي ني بي

:است
 النجومينةبغداد يا مد

و الشمس و األطفال و الكروم
و الخوف و الهموم

متي أري سماءك الزرقاء

في الخريف؟جلةمتي أري د

ملتهبا حزين

تهجره الطيور

 النخيل و البكاء ينةوأنت يا مد

متي أري شارعك الطويل؟

تغسله األمطار

 النهارعتمةفي 
وأعين الصغار

 النجومينةيا مد! متي أري شعبي
وهو يسد األفق بالرايات

ويصنع الثورات
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ة عذراء، يا مصارع الطغاطفلةيا 

ةوموطن العذاب والعرا
ي البعيدياوطن

ألجل عينيك أنا شريد
ألجل عينيك أنا وحيد

 السوداءمةفي هذه الدوا
متي أري سماءك الزرقاء
)271، 1 ، ج2008ديوان بياتي،( األعداءةووجهك الصامد، يا مقبر

  تـالش بــراي ايجــاد پيونـد ميــان منــاظر دلنـواز و زيبــاي طبيعــت عـراق و صــحنه هــاي     
ان ايـن سـرزمين بـه خـوبي گـواه ميـزان تـأثر شـاعر          ويـر يأسف بـار و حـزن انگيـز جامعـه        

پيونـــدي ظريـــف و .ســـامان اجتمـــاعي و سياســـي عـــصر خـــود اســـته از وضـــعيت نابـــ
دو غــم  هــر،عــين حـال دروهنرمندانـه ميــان دو لــوح متـضاد، يكــي زيبــا و ديگـري نازيبــا   

ــا و      ــابلويي زيب ــق ت ــه خل ــت ب ــه  در نهاي ــود ك ــزن آل ــز وح ــده و انگي ــربخش انجامي ــر اث ب
عــشق بـه وطــن، دلتنگــي، آوارگـي و غربــت، حــسرت،   .نـايي شــاعر صــحه مـي گــذارد  توا

ــرّ  ــايي، ت ــي  تنه ــصوم وب ــان مع ــر كودك ــامالن    حم ب ــار از ع ــشم وانزج ــساس خ ــاه، اح گن
ــشاؤم و     ــدوه، ت ــارزه، آرزوي بازگــشت، حــزن وان ــه مب ــوت ب ــردم، دع ــدبختي م ــه و..ب هم

. استهمه احساساتي است كه شاعر در پس كلمات موزون خويش نهفته

نتيجه گيري-4
ــاوت    ــوان تف ــتارمي ت ــن نوش ــده در اي ــرح ش ــان  از خــالل مباحــث مط ــود مي ــاي موج ه

:اشعار ضد استعماري در دوجريان شعر معاصر عراق را به شرح زير برشمرد

اشــعار ضــد اســتعماري كالســيك از صــراحت و وضــوح قابــل مالحظــه اي        -

 بـه ســمت اســاليب تلــويحي و   اشــعار نــو،نـسبت بــه اشــعار نـو برخــوردار بــوده ودر عـوض   

.كنايي متمايل است
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ياشـــعار نـــو بـــه رغـــم داشـــتن مـــاهيتي اجتمـــاعي وواقـــع گرايانـــه، در زمينـــه-

 فـــراوان از عناصـــر طبيعـــت از صـــبغه اي رمانتيـــسم يتــصوير پـــردازي قـــوي واســـتفاده 

ــلبرخــودار بــوده و  اشــعار كالســيك بيــشتر برجنبــه هــاي واقعــي وابعــاد سياســي   ،در مقاب

.أكيد داشته استمسأله ت

ــده  - ــا پديـ ــه بـ ــاعران     يدرمواجهـ ــا شـ ــسه بـ ــوگرا درمقايـ ــاعران نـ  استعمار،شـ

.كالسيك، ازنگرشي وسيع تر برخوردارند

گفتمــان طنــز در اشــعار ضــد اســتعماري شــاعران كالســيك بــه نحــو قابــل          -

.مالحظه اي قويتر از شاعران نوگراست
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