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 چکیده 

هن هایی میاند که برای سربلندی و ربودهشاعرانی  همواره کشورهای عربیدر ایران و دیگر 

توان به میدوست درمیان این شاعران وطن اند.ت وطن قرار دادهو شعرشان را در خدم کوشیده

ی ر عمومساختن افكاکه برای روشنمیرزادۀ عشقی، میقاتی طرابلسی، ساعاتی مصری اشاره کرد 

 شاعر ۀ عشقیمیرزاد اند.های دولتی شدهو صدای وطن در برابر بیگانان و فساد دستگاه تالش کرده

ان به عنو شعرش یك انقالبی پرشور و احساس بوده که از ت ایران نیزنگار دوران مشروطیّو روزنامه

اف بان خویش را در خدمت اهدزشعر، قلم و اش استفاده کرده و ت ابراز عقیدهسالحی برنده جه

صف که و دو شاعر قرن نوزدهم میالدی بودند ه است. میقاتی و ساعاتیسیاسی و وطن قرار داد

 توصیفی شیوۀ به این مقالهه است. میهن در اشعار آنان نسبت به شاعران دیگر تجلّی بیشتری داشت

ردن برشم: ر پی تحقّق دو هدف اساسی استد دگیری از کتب و مقاالت متعدّبهره با تحلیلی و –

بك ساین سه شاعر از حیث  های شعریتفاوت در شعر این شاعران و بیان های مشترکویژگی

درون  توان به پیدایشهای این پژوهش میاز یافتهبیان عواطف میهن دوستانه.  خیال و اندیشه در

صاویر ز جهت تتفاوت این سه شاعر ا و نو پردازیخالل وصف میهن، خیالهای مردمی از مایه

 شعری در توصیف میهن اشاره کرد.

 ی.عشقی، میقاتی، ساعات ۀمیرزاد میهن، شعر، سبك، خیال، :های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

امّا این وصف به  اند،شان پرداختههایاز دیرباز به توصیف وطن در سروده شاعران

که در قرن نوزدهم میالدی تا این استه مستقل در شعر نبود ۀمایعنوان یك درون

به دلیل ستم فرمانروایان عثمانی در  ،که مقارن با دوران بازگشت ادبی در ایران بود

های عربی و وجود حاکمان ستمگر در ایران و ناامیدی شاعران از بخشش سرزمین

شعری نمود پیدا کرد؛ زیرا آنان توصیف میهن را برتر از  به شكل یك غرض ،آنان

 گردید.دانستند که بخششی از سوی آنان حاصل نمیصف سجایای ممدوحانی میو
-1241( و ساعاتی )1301-1245(، میقاتی )1303 -1273میرزادۀ عشقی )

( نیز از این امر مستثنی نبودند؛ بدین معنا که وصف میهن به عنوان یك 1298

این شاعران  محتوای مستقل در ضمن دیگر اغراض شعری آنان آشكار گردیده است.

از پیشروان شاعران این دوره از نظر به کارگیری سبكی محكم و استوار در بیان 

ای از موارد شیوۀ فولكلوریك اند. شاید در پارههای خویش بودهتوصیف سرزمین

تبار نمود پیدا کرده دوستی دو شاعر عربشاعران دورۀ فترت در محتوای میهن

اقتفا از جهت فرم بوده و محتوا از سوی این دو شاعر است، امّا باید دانست که این 

دوستی میقاتی و ساعاتی گاه کامالً مبتكرانه خلق شده است. در اوصاف میهن

خورد. این دو شاعر بیشتر ساختار شعری محكم شاعران دورۀ عباسی به چشم می

 اند؛ اگرچه گاهیدوستی خود را در قالب شعری قصیده منظوم نمودهاوصاف وطن

ها دیده های میهنی آنها به لحاظ شكل و وزن در توصیفای از ساختارشكنیپاره

 شود.می

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق -1-1

را از نظر  شانشاعران عرب و فارسی تبار در قرن نوزدهم میالدی بیشتر اشعار

م به ند. از این روی در قرن نوزدهاههای عامیانه منظوم نمودقالب و محتوا با شیوه

فترت در نظم اشعار  ۀدور پنجاه سال نخست شاعران همچنان از سبك شاعران ویژه

که برخی از شاعران این ه به آنتوجّ امّا با ند،نمودمیبه لحاظ فرم و محتوا پیروی 

تقلید و نوآوری در اسلوب نظم اشعار  عشقی، میقاتی و ساعاتی در همچوندوره 
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فترت در نظم  ۀدور ولكلوریك را به پیروی از شاعرانی فهاتنها شیوه ،بودندرو میانه

بزرگ پیشین اکتفا ننمودند، بلكه  نگرفتند و یا صرفًا به شیوۀ شاعراناشعار به کار 

دست  به تجدید و نوآوری حاظ برخی جوانب شكلی و معناییدر سبك نظم به ل

  .دوستی در شعر بودها همان خلق معنای وطنآوریزدند که یكی از این نو

 های ذیل پاسخ دهد: این پژوهش برآن است تا به پرسش

های ملّی میرزادۀ عشقی، میقاتی طرابلسی و ساعاتی مصری از چه سروده -

 وجوه اشتراک و افتراقی برخوردارند؟

هایی بهره چه آرایه سبك و ساختار بالغی اشعار خویش از شاعران مذکور در -

 اند؟برده

 اهداف و ضرورت تحقیق -2-1

 ضرورت انجام این پژوهش از چند جنبه است:

در ادوار گذشته شاعران اغلب در خدمت سالطین و حكّام بودند، امّا در دورۀ  -1

معاصر بنا به شرایط خاص سیاسی، شعر از خدمت قدرتمندان خارج شد و به عنوان 

 ای برای بیان نظرات و نیل به اهداف انسانی قرار گرفت.وسیله

وصف  ،مربوط به شعر قرن نوزدهم میالدیعربی ود بودن منابع به دلیل محد -2

 ه پژوهشگران قرار نگرفته است.توجّ میهن در اشعار میقاتی و ساعاتی زیاد مورد

 های ادبی دیگرکامالً متفاوت است.شعر در وصف میهن با دوره سبك -3

 پیشینۀ تحقیق -3-1

کتب و  اند،زیستهمی ن دورهمیالدی و شاعرانی که در ای شعر قرن نوزدهم ۀدربار

جوانب کلّی سبك شاعران را از درآمده است که تحریر  ۀمقاالتی ارزشمند به رشت

 دوستی در اشعارۀ مفهوم میهناّما درباراند، ل یا محتوای شعر بررسی کردهجهت شك

 میرزادۀ عشقی، میقاتی و ساعاتی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است.

توان به موارد زیر اشاره که در این زمینه انجام شده، میهایی از نمونه پژوهش

 کرد:
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به قلم میالد  "تحلیل مفهوم وطن در شعر و اندیشۀ میرزادۀ عشقی"مقالۀ 

 .19،ش 1393شفیعی و مینو بیطرفان، نشریۀ شعر پژوهی دانشگاه شیراز ،

به قلم احمد  "األدب المصری فی القرن التاسع عشر )الشعرالمصری("مقالۀ 

، 1344القعده ذی 20ضیف، مجلۀ مجموعه علوم انسانی، المقتطف شام )مصر(،

 .6الجزء

تاریخ اآلداب العربیۀ فی القرن التاسع عشر و الربع األول من القرن "کتاب 

 م، دارالمشرق.1986نوشتۀ لویس شیخوالیسوعی، بیروت ، "العشرین

 های تحقیقبحث و یافته -2

های میرزادۀ عشقی، میقاتی و سروده دوستی درنوستالوژی میهن -1-2

 ساعاتی

 وصف طبیعت زیبای میهن در مقدمۀ تغزّلی قصاید مدحی  -1-1-2

آمیز از عشقی است که در آن ای بلند و اعتراضنام منظومه« به نام عشق وطن»

پرستی، بر معاهدۀ بین ایران و انگلیس عالوه بر بیان عالقۀ فراوانش به وطن و وطن

داند. این شعر عالقۀ شدید شاعر به ن را برخالف منافع سرزمین ایران میتازد و آمی

 دهد. مطلع آن چنین است:وطن را نشان می

 غصّه به سر خاک اگر کنم خاکم به سر ز
 

 

 

 خاک وطن که رفت چه خاکی برسررکنم 
 

 معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من!
 

 که ذکر عشق توتیام و سرحر کرنمای آن 
 

 (377: 1379 )عشقی،
 

ربای وطن را در بیش از پیش طبیعت دل و ساعاتی میقاتیدر میانۀ قرن نوزدهم 

گونه که بیشتر صور دیناند؛ بمدحی خود وصف کردههای لی قصیدهتغزّ ۀمقدم

 ۀدربار ،از او وصیف خصال نیكوی ممدوح با هدف کسب روزیل آنان به جای تمخیّ

با مضمون ستایش ای در قصیده نمونه میقاتیمیهن سروده شده است. برای طبیعت 

: 1959)جبور،  پرداخته است به توصیف مناظر طبیعی طرابلس« نبورزادهدرویش ش»
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 (:147: 1969؛ عنتیل، 36 /1

 اتُرَابُهَررا المکسرركُ وَ حَصرربَاوُهَ
 

 1مکن اَنفُسک الردُر  الذرذکی یُقتَنَری 
  

دَوَمَاوُهَررا اَلكَررو َرُ یُررروکی ال  اصررَ
 

 2رکیحُهَا المُعَتذلُ یَشفکی الضَرنَاوَ  
 

 (96: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

 ن درخود را این چنی دوستانۀاحساسات میهن ایش إبن عون،ست و ساعاتی ضمن

 مدحی آشكار کرده است: لی قصیدۀمقدمه تغزّ

 هَرابُّرَوَ  وَ مکصرُ هکیَ الدُّنیا جَمکیعَاً
 

 

 

 3النُّجَبَرراءُعَزکیررزو وَ اَهلُوهَررا هُررمُ  
 

 تَیم اَخَزَائکنُ اَرضُ اهللک مکصرُ وَ کَ
 

ادَه القُرردَمَاءُ   4حَرردکیثو رَوَتررهُ السررذ
 

 (6: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

 وصف میهن با اسلوب قرآنی و اسالمی  -2-1-2

یای نخست وزیر انگلستان که پیشرفت بریتان« گالدستون»عشقی در جایی از 

جید مقرآن  محودر ایران و استعمار ممالك اسالمی یا خاورمیانه را در کبیر 

 کند و از این نظر نگران است:دانست، یاد میمی

 آن که گفتی محو قرآن را همی باید نمرود
 

 کنردعن قریب این گفته با سرنیزه مقرون می 
 

 زوای از این مهمان که پا در خانه ننهاده هنو
 

 کندخانه بیرون میپای صاحب خانه را از  
 

 (335: 1357)عشقی، 

دادند آنان میقاتی و ساعاتی به سبب ترس از فرمانروایان بیگانه که اجازه نمی

شان را وصف کنند، در ا نای ستایش ممدوح بدان های طبیعت وطنآشكارا زیبایی

                                                           
 شود. می ت، سنگریزه آن از مرواریدی گرانبها جمع آوریخاک لبنان مشك اس -1

 .دهدمی کند و باد مالیمش بیماری را شفامی و آبش حوض کو ر است، تشنه را سیراب -2

 مصر تمام دنیاست، پروردگارش عزیز است و ساکنانش تمامی از نجیب زادگان هستند.  و -3

 ردند. کپیشینیان روایت  وهای سرزمین خداوند است و چه بسیار سخنی که آن را سروران مصر گنجینه -4
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 هایکردند که وجود ممدوح مسلمان بر زیباییپرداختند و خاطرنشان میمی
گونه بر میقاتی این دوستانۀمیهن آنان افزوده است. برای نمونه عواطف وطنطبیعت 

: )خازن، بی تا کید داردأهای طبیعت طرابلس از رهگذر وجود ممدوح مسلمان تزیبایی

 :(16 /6: 1344؛ ضیف، 53

 مَالک لُسُوَ تَمَایَلَت طَرَبَاً طَرَابُ
 

كرَاً تَسررجُدُ   1قَررد نکلتُررهُ هللک شررُ
 

 انکهَصُوغُبَلَابکلُ االَفرَاحک فَوقَ وَ 
 

 2قَامَت تُسَب حُ رَبذهَرا وَ تُمَج ردُ 
 

 (33: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

از  مسلمان، ستایش ممدوح های میهن ضمننیز در وصف زیبایی ابتكار ساعاتی

هام ه، الهای بهشت برای آفرینش صور خیال تازتصاویر قرآنی در ارتباط با ویژگی

 ۀدر آی« هَا دَانکیَهقُطُوفُ»از  های مصررای نمونه او برای وصف نعمتاست. ب گرفته

 بهره گرفته است:« حاقه» ( سورۀ23)

 افُهَطُوفَاَبصَرتُ فکردَوساً تَدَانَت قُ
 

فَاءو   3وَ لکلنکیررلک فکیهَررا کَررو َرو وَ شررَ
 

 (6: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

 دوستانهبیان عواطف میهنبه کارگیری فّن تشخیص در  -3-1-2

کارگیری هنر تشخیص است؛ های این سه شاعر در بهیكی دیگر از شباهت

خواهد سیاست خارجی ما با گونه که عشقی بر آن است که بریتانیای کبیر میبدین

تواند ویژه انگلیس نمیهای اجانب بهبازیعثمانی و روس تیره باشد، امّا موش و گربه

 ان باشد:راهنمای ملّت ایر

                                                           
 تام از جهین طرابلس به دلیل شادمانی منعطف گردید، به خاطر آنچه به آن دست یافتهسرزم -1

 آورد. شكرگزاری سجده به جای می

که پروردگار خود را تسبیح و تمجید هایش ایستادند؛ در حالیهای شادمانی بر فراز شاخهبلبل و -2

 کنند.می

 هایش به یكدیگر نزدیك است و رود نیل در آن حوض کو ر و شفاست.س بهشتی را دیدم که شاخهپ -3
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 انگلرریس نررازم برره گرروی بررازی مررردان
 

 خم گشته پشت دهر، زچوگان انگلریس 
 

 ایران و هند و تازی و سودان و ترک و چین
 

 افتاده همچو گوی، بره میردان انگلریس 
 

 (335: 1357)عشقی، 

برای نمونه میقاتی با به کارگیری هنر تشخیص در القای احساسات 

 گونه یاری رسانده است:ایندوستانه خود به مخاطبان میهن

 حَرراًفَرک وَ اکفتَرررذ  َغرررُ طَرررَابُلسَ بکررهک
 

 1رَت بکالمُنَی مکنهُ اَمَانکینَراوَ اکستَبشَ 
 

 بٍطَررَ وَ غَرذدَت سَاجکعَاتُ الوُرقک مکن
 

هٍ   2اَفنَانُهَررا تُبرردکی اَفَانکینَررا بکرَوضررَ
 

 (94: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

 زمینادابی را به مناظر طبیعی سرطراوت و ش ،از رهگذر هنر تشخیص ساعاتی

 بخشیده است: مصر

 هَرایلُغَنذت حَمَائکمُهَرا وَ صَرفَقَ نَ
 

 3وَ غُصُونُهَا رَقَصَت عَلَری النَغَمَراتک 
 

 توَجذرتَوَ رکیَاضُهَا بکالزُّهرک حکینَ تَ
 

 4لَعکبَت یَردُ النَسَرمَاتک بکالعَرذَبَاتک 
 

 (20: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

ک تحرّمرا  های شعری میقاتی و ساعاتیصوات، خیالع از نظر اکاربرد افعال متنوّ

که در -یعت تنها به توصیف تصویرهایی از طبنهدهد. این دو شاعر می و زنده نشان

های مرغان در طبیعت نیز ها و نغمهند، بلكه به آهنگاپرداخته -حوزۀ بینایی است

د صف خوتوجّه کرده و خواننده را هم از راه گوش و هم از راه چشم به موضوع و

 (.13: 1888)شقیر لبنانی، اند نزدیك کرده

                                                           
 ا خرّم شد. و به دلیل آرزوه انش آشكار شدطرابلس خندید و دند به خاطر شادمانی -1

 هایش انبوه است.بوتر خاکستری رنگ از روی شادمانی به شكل یك صدا آواز خواند، در گلستانی که شاخهک -2

 دند. ها رقصیهایش با نغمهز خواندند و رود نیل جاری گشت )صدایش برخاست( و شاخهکبوترهایش آوا -3

 دستان نسیم با مالیمت بازی کرد. مسرور شد،ها شكوفهگاه که گلستانش با آن -4
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 تعابیر شعری ساده با زبان گفتار -4-1-2

ود تعابیر های سرزمین خمیرزادۀ عشقی، میقاتی و ساعاتی در وصف زیبایی

آنان  اند؛ زیرا مخاطبشعری ساده را به همراه توصیفات محسوس به کار گرفته

ی آن اند. برای نمونه از نظر عشقی سرزمین ایران و اوضاع کنونتمامی مردم بوده

 بسیار نابسامان و شبیه دورۀ چنگیز است:

 برردبختی و آ ررار زوال و و ذلّررت نكبررت
 

 یرزدراز سر و پیكرر مرا مرردم دون می 
 

 حسی ما بر سر جمتخت جمشید ز بی
 

 ریزدخشت با سرزنش از سقف و ستون می 
 

 (233: 1379)عشقی، 

ا رخویش سهل و سلیس وطن ای ات زیر با شیوهدر ادبیّ برای نمونه میقاتی

 :توصیف کرده است

 وَ الررررذوضُ فَررراحَ عَبکیررررُهُ
 

 1وَ الزذهرررررُ کَلذلَررررهُ النَرررردَا 
 

یمُ عَلَری الرُبَروَ سَرَی   االنَسرک
 

حَرَاً فَطَابَرررت مَرررورکدَا   2سرررَ
 

 (47: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

مصر  گونه سرزمینو ساعاتی با تعابیری که به فهم عامۀ مردم نزدیك است، بدین

 کند:را توصیف می

 هٍدینَروَ ذَاتُ قَرَارٍ وَ هیَ خَیررُ مَ
 

 3وَ مُلرركو عَظکرریمو اَهلُررهُ عَظمَرراءو  
 

 هیضَغَدک عَلَی اَنذهَا مکن جَنذهک الخُل
 

یَاءو    4رکیَاضو بکهَا عَرینو وَ اَنرتَ ضرک
 

 (5: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

                                                           
 خش شد، شكوفه با شبنم آراسته گردید. پو گلستان بوی عبیرش  -1

 ین نسیم نیكو شد.ها جاری گشت، بامدادی که زمان ورودش با انسیم بر فراز تپّه -2
 .و جای آرامش و برتری شهر است؛ سرزمین پهناوری که ساکنانش بزرگان هستند -3
ن ی که در آو است؛ گلستاناز بهشت جاودان با درختان تو در تای که سرزمین مصر تكّهه به اینباتوجّ -4

 چشمه است و تو نوری در آن گلستان.
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افتراق سبک عشقی، میقاتی و ساعاتی در نظم مضمون  -2-2

 دوستی وطن

 تفاوت از حیث وحدت موضوع  -1-2-2

 ریمیقاتی و ساعاتی ضرو عشقی، دوستیواحد در اشعار میهن یمعنا ۀدربار

غلبه  نماید، بگوییم در بیشتر قصاید میقاتی که وصف وطن بر ستایش ممدوحمی

هن ها وصف طبیعت میخورد؛ زیرا در تمام بیتمی وحدت موضوع به چشم ،دارد

دی تا محور افقی و عمو است ستایش ممدوح نمود پیدا کرده و موجب شده ضمن

 :( 75 -69: 1945نوفل، ) خیال شاعر توازن داشته باشد

امک بکمَرا   توَحَرلکتَهنَ طَرَابلُسُ الشرذ
 

 1مکنَ الفَضلک وَ لتَفخَر بکنَیرلک المَطَالکربک 
 

 هَراابکتَغَنذت طُیُورُ االُنسک وَسرطَ رکحَ
 

 2مکرن کُرل  جَانکربک وَ حُفذت بکهک االَفرَاحُ 
 

 (13: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

، ارددر آن غلبه که وصف وطن ب حقیقت دربارۀ تمامی قصاید مدحی میقاتی این

صریح ای شیوه های طبیعت مصر بهپس از توصیف زیبایی کند، اّما ساعاتیصدق می

 سپمونه وی شمارد. برای نمیبرنیز پیرایه در هر بیت اوصاف نیكوی ممدوح را و بی

 زیر ستوده است: ابیات از توصیف سرزمین مصر، این چنین ممدوح را در

 هٍولَرردَرَفَررعَ القَوَاعکرردَ مکررن دَعَررائکمَ 
 

 3 عَرررزذت بکرررهک فَنَظکیرُهَرررا لَرررایُنظَرُ 
 

 تتَلَقَد طَاوَلَت بکعَدلک ککسرَی وَ اع
 

رَ عَرن مَردَاهَا قَیصَررُ   4 شَرَفَاً وَ قَصرذ
 

 (44: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

                                                           
به  ه سرزمین طرابلس شام به خاطر آنچه که از فضیلت و بزرگی در بردارد باید تبریك گفت وب -1

 ها باید افتخار کرد.رسیدن خواسته
 .ه کردپرندگان انس و الفت درگسترۀ بیكران آن آواز خواندند. شادمانی سراسر آن را احاط -2

 های دولتی برافراشت که به خاطر وجود وی این دولت عزیز گردید، پس مانند اینوانین را از ستونق -3

 شود.دولت دیده نمی

اندازه از وی کوتاه فت و قیصر در ه خاطر شرافت برتری یااندازه رقابت کرد و بر با عدالت کسری د -4

 گردید.
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بریم که این شاعر انقالبی نكته پی می با مروری بر دیوان میرزادۀ عشقی به این

نیز همچون دیگر شاعران مشروطه، وطن را در مفهوم مشّخصی به کار برده است. 

، «درد وطن»، «به نام عشق وطن»، «عشق وطن»های وجود اشعاری با نام

عالوه بیانگر بسامد باالی مضمون وطن در آ ار شاعر است؛ به« پریشانی ایران»

اش رخ داده، اهمیّت این موضوع را رویدادهایی که در زندگیسرگذشت عشقی و 

 (.126 :1387)زرقانی، سازد گر میبیشتر جلوه

آمیز از عشقی است که در آن ای بلند و اعتراضنام منظومه« به نام عشق وطن»

پرستی بر معاهدۀ بین ایران و انگلیس عالوه بر بیان عالقۀ شدیدش به وطن و وطن

 داند:را بر خالف منافع سرزمین ایران می تازد و آنمی

 کنممری تحاشیدل راز هرچه من زاظهار 
 

 کنمتراشری مریبهر احساس خود مشكل 
 

 کنمپاشی میزاشك خود بر آتش دل آب
 

 کنرردنشررانی میبرراز طرربعم بیشررتر آتش 
 

 (309 :1379)عشقی، 

  تفاوت به لحاظ سبک خیال -2-2-2

اعری بزرگ و نامدار محسوب اجتماعی شعشقی در حوزۀ شعر سیاسی و 

ندارد و هنوز  های شعری مهارتنون و تكنیكف ا از نظر ادبی و آشنایی باامّ شود،می

 :به اوج هنر شعری خود نرسیده است

 اوایل گرل سررخ اسرت و انتهرای بهرار
 

 سر سنگی کنرار یرك دیروار امنشسته 
 

 درون مغزم از افكار خویش چراغانیست
 

 شب مه، فكر نیز نورانیستچرا که در  
 

 (174 :1350)عشقی، 

کند و برای می خیال خود را با سبكی فراخ معطوف به ستایش ممدوح میقاتی

انگیز تنها از عناصر طبیعی که بیانگر ویژگی ذاتی بخشندگی خلق تصاویر خیال

تصاویر کند، بلكه با الهام گرفتن از تمامی عناصر طبیعت، استفاده نمی ،ممدوح باشد

حكایت دارد و وجود  های طبیعت طرابلسکند که از زیباییمی شعری را خلق
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 ها را دو چندان کرده است:این زیبایی ممدوح

 تشرَقَ اَوَ زَهَت بکطَلعَتکكَ الد یَارُ وَ
 

 1ورک وَجهکركَ سَرائکرُ االَرجَراءٍمکن نُر 
 

 هَراانکوَ الوُرقُ مکن طَررَبٍ عَلَری اَفنَ
 

هک الغَنَررراءک غَنذرررت لَنَرررا   2بکالرذوضرررَ
 

 (4: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

 ت و آرامش دردوستانه را مجالی برای وصف امنیّ ساسات میهنساعاتی اح

 این «ابن عون»برای نمونه او در ا نای ستایش  دانسته است. سرزمین مصر

 گونه سروده است:این« مصر»هدف بیان آرامش سرزمین احساسات را با 

ههَررل مکصرررُ   بَررل جَنذرره اکلذررا رَوضررَ
 

 3وَ الن یررلُ نَهرررو وَ الحَقکیقَرره کَررو َرُ  
 

 ولَرهُ حَوَ بکهَا المَوَاککربُ کَالكَوَاککربک
 

رُ   نذهک اَنجُررمو لَاتَحصررَ  4وَ مکررنَ االَسررک
 

 كٍلذتُمسکی وَ تُصبکحُ تَحتَ ظکل  مُمَ
 

 5المُنکیرررَه عَسرركَرُ  دَارَتُررهُ کَالبَرردرک 
 

 (44: 1911أفندی، )الساعاتی؛ 

 تفاوت از جهت نوع تصاویر شعری  -3-2-2

ه کا تشبیهات زنده و پویا امّ ای و قدیمی است،اغلب صور خیال عشقی کلیشه

ست. کند، کم و بیش بر جاذبۀ اشعارش افزوده اگاهی در بافت شعر جریان پیدا می

ن ر جریاکل شع تصاویر نسبتاً قوی هستند و در« سه تابلوی مریم»برای نمونه در 

 :(10: 1385)بهمنی مطلق، یابند می

                                                           
 رزمین درخشید و از نور رخسار تو تمامی نقاط تابناک شد.سبا چهره تو  -1

 های گلستان برای ما آواز خواند.مانی بر روی شاخهکبوتر خاکستری رنگ به خاطر شاد -2

 کو ر. ست و در حقیقت حوضصر به غیر از گلستان است؟ بلكه بهشت؟ و رود نیال نهر امآیا سرزمین  - 3

انی است ها ستارگد و در میان نیزههای همراه مانند ستارگان پیرامونش هستندرسرزمین مصر گروه - 4

 که قابل شمارش نمی باشند.

شود و شب صبح، در سایه پادشاهی که مانند ماه است و هالل دور او سپاهیانش را بح، شب میص - 5

 کند.درخشان می
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 کندشیر را روباه معروف است، مغبون می  شیر هم باشیم گر ما، روبه دهر است او

 (174 :1350)عشقی، 

آن  ه کمكرا خلق کرده است که ببا اسلوب کّلی و فراگیر تصاویر شعری  میقاتی

 افزون بر وصف طبیعت میهن،اعر . هدف شکندسرزمین طرابلس را توصیف می

« یساتکفلکک»از ممدوح بوده است. برای نمونه وی در ابیات زیر خاندان  کسب روزی

 :(78)الخازن، بی تا: ه است دانست« طرابلس»زیبایی سرزمین  ۀرا مای

 اکَاَنذهَررا الجَنذرره فکرری حُسررنکهَ
 

 1لکلّهک مَرا اَبهکری وَ مَرا اَحسَرنَا 
 

 همَعمُرورَ وکلردَانک وَ  بکرالحُورک
 

 2صُورُهَا اکذ اَصبَحَت مَسركَنَاقو 
 

 (96: 1304)المیقاتی؛ أفندی، 

ها به تن ل اولی دارد، تغزّمعنایی تغزّ هر چند مطلع برخی قصاید مدحی ساعاتی

گونه قصیدۀ زیر بدینطبیعت است. برای نمونه در مطلع های منظور وصف زیبایی

 توصیف شده است: های مصرزیبایی

مو رُاَلزَه  طَررکعَرن لُوءلُروء المَ ُُبتَسرک
 

 3وَ فکی النذسیمک شَذَا مکن نَشررکهک العَطکررک 
 

 4نَجمٍ عَلَی اللَیلک اَضحَی ذَاهکبَ البَصَررک  نمکحَكُ یَض فکیمَ التذوَانکی وَ  َغرُ الصُّبحک
 

 قَمُ سَر اَجفَانکهک وَ النذرجکسُ الغَضُّ فکی
 

حذه    5الخَبَرررکعَرنک اللَرروَاحکیک یَررروکی صررک
 

 (59-58: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

                                                           
 در نیكویی بهشت است؛ شگفتا! چه زیبا و چه نیكو. انگار او - 1

 گاه که در آنجا ساکن شدند.هایش با زیبارویان و غالمان جوان آباد شده است؛ آنقصّه – 2

 ردید.گالی نسیم منتشر عطرش از البهواریدگونه خندان است و بوی خوش شكوفه در میان باران مر - 3

ای که بر فراز الی ستارهسپیدی صبح( از البه)دندان صبح  کهسستی و ضعف برای چه؟ در حالی - 4

 کند.گاه میخندد و بیننده را وارد چاشتشب است، می

 کند.هایش بیماری است که از میان دیدگان خبر درست را روایت مینرگس با طراوت در میان پلك و - 5
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 اندیشه تفاوت به لحاظ سبک  -4-2-2

م مرد واز نظر عشقی، سرزمین ایران و اوضاع کنونی آن بسیار نابسامان است 

 :(47: 1375)مشیر سلیمی، هیچ دلخوشی ندارند 

 نكبررت و ذلّررت و برردبختی و آ ررار زوال
 

 ریررزدپیكررر مررا مررردم دون می از سررر و 
 

 تخت جمشید ز بی حسّی ما برر سرر جرم
 

 ریزدخشت با سرزنش از سقف و ستون می 
 

 (174 :1350)عشقی، 

تین هدف میقاتی از وصف ، نخسهای باال ذکر شدگونه که در نمونههمان

ده توصیف میهن خود بوده و سپس از ممدوح درخواست روزی کر سرزمین طرابلس

ا امّ ت،ه اسوی تنها معطوف به وصف میهن گردید ۀیشاند . از این رو افقاست

 معطوف میهنهای به وصف زیبایی شه و خیال را در قصاید مدحی تنهایاندساعاتی 

های الوریانه را جوالنگاهی برای بیان ددوستوطنبلكه احساسات  ه است،نكرد

ن ممدوح، سپاهیان و لشكریانش در میدان نبرد با هدف گسترش همبستگی میا

ت. ار برده اسامیهنی به کفرهای یشهاند ت با استعمارگران در قالباعراب در ضدیّ

و  ارزارکدر ابیات زیر پس از وصف میهن، جوش و خروش میدان  برای نمونه ساعاتی

نه به ممدوح و سپاهیانش را در رویارویی با سپاهیان دشمن این گوهای دالوری

 :(467 :1986)شیخو الیسوعی،  تصویر کشیده است

 غَیالوَ نکاکذَا التَقَتک االَعدَاء وَحکیدو عَ
 

 1اَتَرراهَ لُهَررامَ العَبرردُ لکرری  وَحکیرردَا 
 

 سبغٍمُ وَ لَو شَاءَ قَادَ الجُندَ مکن کُل 
 

 2مُغکلٌّ فکی الخَمکیسک حَدکیردَا حَدکیدَاً 
 

 (65: 1911)الساعاتی؛ أفندی، 

                                                           
 د کرد.تنهایی این سپاه عظیم را نابون در میدان جنگ تنهاست و به هنگام رویارویی با دشمنا - 1

یان لشكر جویی آهنی در مداشته باشد، کینه پوش آهنی قصد فرماندهیو اگر در میان سربازان زره - 2

 جرّار است.
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 گیرینتیجه  -3

و های بدیعی آرایهبا رعایت اعتدال در به کارگیری ی و ساعاتی عشقی، میقات -1

شعری  انه با تعابیردوستوطنشعر را بستری برای بیان احساسات  آنیا رهایی از بند 

 ند.اهساده برگزید

ایط مشابه اجتماعی فرهنگی میان دو سرزمین و شر -به دلیل تعامالت فكری -2

احساسات شكل بیان  در توان گفت عشقی، میقاتی و ساعاتیسیاسی می –

 .اند یر پذیرفتهدوستانه از یكدیگر تأوطن

میقاتی و  در اشعار دوستیمضمون میهندلیل ترس از حاکمان بیگانه به  -3

ای کالسیك و در شعر عشقی در دحی به شیوهلی قصاید متغزّ مۀدر مقدّ ساعاتی

 .قالب غزل آشكار گردیده است

در بیان احساسات میهن دوستانه  ساعاتیسبك اسالمی عشقی، میقاتی و  -4

 یشه بوده است.اند یكی از وجوه مشترک آنان به لحاظ

در بیان  هاآن ،اندمردم بوده ۀتود از آنجایی که مخاطب این شاعران -5

ی و ملموس را به کار تعابیر شعری ساده و تصاویر شعری مادّشان هایاندیشه

 د.باش اند تا درک اشعارشان آسانگرفته

های آزادی یشهاند مجالی برای بیان وصف وطن در اشعار عشقی و ساعاتی -6

اش را به دلیل زیبایی ربای طرابلسکه میقاتی تنها طبیعت دلخواهانه بود؛ در حالی

از افق فكری  دوستانه در اشعار ساعاتیین عواطف میهنبنابرا توصیف کرده است؛

 تری برخوردار است.گسترده

تلفیقی  ی به ترتیب کالسیك، ساده وساعاتری عشقی، میقاتی و خیال شع -7

 بوده است.
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