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 چکیده
تار  گردد و با ظهور اسالم این تعاامال  گتاترده  روابط فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایرانیان با اعراب به روزگار ساسانیان بازمی

مشاروهه در  های مختلف تاریخی فراز و فرودهایی را پشت سر نهاده است. دوره نهضت در عراق و انقالب گردید و در دوره
های سیاسی و اجتماعی دو ملّت گردید ایران و آشنایی مردمان این دو کشور با فرهنگ و تمدن غرب، موجب تحول در عرصه

تاوان جمیا    و روشنفکران بیرق تجدّدخواهی را در ابعاد گوناگون به اهتزاز درآوردند. از پرچمداران ناوگرایی در عاراق، مای   
ی یزدی را  نام برد. الزهاوی دارای آثار منظاوم و منواور اسات کاه مضاامین شاعری وی زن،       صدقی الزهاوی و در ایران، فرخ

دانتت و هدفش اصالح جامعه بود. فرخی یزدی نیز به سبب روح باشد. او خود را مصلح میگرایی و ... میآزادی، وهن، علم
است. او نیز به متائلی همچاون آزادی، وهان،   دوخته معروف های فراوانی شد. وی به شاعر لباش متحم  رنجخواهیآزادی

های است با رویکرد مکتب فرانتویی به بررسی تطبیقی مضامین نوگرایی درسرودهکوشیدهعلم و... توجه دارد. پژوهش حاضر 
شاد، اماا   بادهد که نوگرایی در اشعار الزهاوی در قالب و مضمون میاین دو شاعر بپردازد. نتایج حاص  از این تحقیق نشان می

هاای ایان دو شااعر عباار  اسات از       های مشترک نوگرایی در سرودهترین مؤلفهدر اشعار فرخی فقط در مضمون است. مهم
گرایی گرایی، ستایش وهن و استعمارستیزی با این تفاو  که مضامین حقوق زن، نوگرایی و علمخواهی، حقوق زن، علمآزادی

 باشد.های فرّخی یزدی از بتامد بیشتری برخوردار میخواهی در سرودهدیدر اشعار الزهاوی و ستایش وهن و آزا
 

 ها.نوگرایی، ادبیا  تطبیقی، الزهاوی، فرخی یزدی، سروده: واژگان کلیدی
. 
 مقدمه. 1

و سپس  باه  های اروپایی ای از نقد ادبی است. ادبیا  تطبیقی، در فرانته بالید و به دیگر کشورادبیا  تطبیقی، شاخه
ی آن عرضه شاد. مکتاب فرانتاویی و مکتاب آمریکاایی،      های متفاوتی دربارهی جهان رسید. به سرعت دیدگاههمه

پردازان مکتب آمریکاایی  نظریا  برجتته و مهمی ارائه کردند. فرانتویان بر معیار زبان و فرهنگ تاکید کردند. نظریه
ی ادبیاا  تطبیقای را گتاتردند و بار ملیات و هویات سیاسای، بیشاتر تاکیاد          ها دامنه، آنتنها به زبان توجه نکردند

باشند که با یکدیگر ارتباط و  تعام  دارند کاه  هایی میها جزو ملتها و ایرانی(. عرب38،38  9831کردند)محمدی، 
گیرد در این مقالاه باه   صور  می ی ادبیا  تطبیقیی آثار ادبی این دو ملت فقط با مطالعهشناخت، سنجش و مقایته

شود و یکی از ایان تغییارا ،   میی تطبیقی در عصر نهضت و انقالب مشروهه و تغییرا  ناشی از آن پرداختهمطالعه
-نوگرایی است، نوگرایی در اشعار جمی  صدقی الزهاوی در عراق و فرخی یزدی در ایران، مورد بررسای قارار مای   

 گیرد.
 
 شرح مسأله 1-1

بعد از عربی زبان دوم جهان اسالم است و تعام  بتیاری از گذشاته دور تاا باه اماروز باین ایان دو زباان و        فارسی 
ی اسالمی نشر یافات و تمادن فارسای، در افکاار و     است با ظهور اسالم، زبان فارسی در جامعهفرهنگ وجود داشته
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فرهناگ را بار یکادیگر کتماان کارد و بادون        توان تأثیر این دو( و نمی83  9891ی عرب تأثیر گذاشت)ندا، اندیشه
مطالعا  تطبیقی میزان تأثیر و تأثر این دو زبان را به درستی دریافت. ادبیا  تطبیقی به توصایف چگاونگی تعاما  و    

-ی ادبیا  تطبیقای در ایان  غنیمی الهالل از پیشگامان عرصه (.12  9891پردازد )ندا،های مختلف ادبی میتبادل گونه

شودکه، آثار ادبی را از نظر فکری، شارایط تااریخی و اجتمااعی    میهایی گفتهید  ادبیا  تطبیقی به پژوهشگوباره می
های عربی در عصر نهضت و انقالب با ایجاد تغییرا  سیاسی و اجتماعی در کشور(. 77تا  مورد بررسی قرار دهد)بی

هاا  تماعی و ... متحول گردید و یکی از این متغیار مشروهه در ایران و پس از آن، نگرش جامعه به متائ  سیاسی، اج
باشد. نوگرایی و ادبیا  مدرنیتتی، در آثاار شااعران معاصار ایاران از جملاه میارزاده       مدرنیته و ادبیا  مدرنیتم می

توان به شااعرانی از جملاه عبادالوهاب    شود و نیز در ادبیا  عربی میعشقی، فرخی یزدی، احمد شاملو و.. دیده می
صدقی الزهاوی در بغداد متولد شاد آثاار منظاوم و     جمی البیاتی، آدونیس، جمی  صدقی الزهاوی و غیره اشاره کرد. 

شاود. در  است. وی یکی از پرچمداران نوگرایی در شعر معاصر عربای محتاوب مای   منووری از خود برجای گذاشته
ی شاعران نوگرا دانتت. فرخی در یزد متولاد شاد وی از شاعرا و    فرخی یزدی را در زمرهتوان ادبیا  فارسی نیز می

خواهی اشعاری علیاه متاتبدان سارود و باه هماین دلیا        آزادیباشد. فرخی به دلی  روحنگاران معروف میروزنامه
-و اصالح جامعه می باشد که هدفش آگاهیهای فراوانی شد. وی یکی از نوگرایان در عصر مشروهه میمتحم  رنج

باشد. مطالعه و بررسی تطبیقی مضامین نوگرایی در اشعار جمی  صدقی الزهاوی و فرخی یزدی پژوهشگران را بارآن  
های شعری این دو شاعر، گامی در جهت احیای روابط درخشان گذشاته و تقویات آن   مایهداشت تا ضمن بیان درون

به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایان دو شااعر بینادازیم و پاس از آن باه       بردارد. در این کنکاش برآنیم که نگاهی گذرا
 تحلی  بارزترین مفاهیم نوگرایی در اشعار این دو شاعر مبادر  نماییم. 

 
 ی پژوهشپیشینه2-1

داری و رعایات اخاالق علمای، باه     که از باب امانت هایی انجام شدهی موضوع مورد مطالعه، پژوهشباره تاکنون در 
 «جمی  صدقی زهااوی و زباان و ادبیاا  فارسای    »ناصر محتنی نیا در پژوهش  -9پردازیم  ها میبارزترین آنذکر 

علای   -1اسات  های شاعر در ادبیا  فارسی اشااره کارده  ( به میزان آشنایی جمی  صدقی الزهاوی و توانمندی9831)
یم هوقان)همگونی در مضامون، ناوآوری   پایداری در شعر فرخی یزدی و ابراه»سلیمی و سمانه نوروزی در پژوهش 

های شعر پایداری این دو شاعر و مضمون اشعار و سبک این دو شااعر  ( به وجوه مشترک و تفاو 9811« )در سبک
-(. این پایاان 9811ی یوسف علی الدویده محمد)نوشته« جمی  صدقی الزهاوی حیاته و شعره» -8است  نیز پرداخته

 تطاور  الشعر العراقی الحدیث مرحلاه و  کتاب -8است  جمی  صدقی الزهاوی پرداختهنامه به معرفی زندگی و شعر 

 کتااب  -8اسات   (. این کتاب در مورد زندگی الزهاوی و مضامین شعری او اشاره کارده 9827ی جالل خیاط)نوشته

الزهااوی و اشاعارش   (. در این کتاب به صور  گتاترده در ماورد   9192ی انور جندی)نوشته الحریه الزهاوی شاعر
(.  در این مقالاه  9837زاده)ی محمود صادقنوشته« هلبی و نوگرایی فرخی یزدیاصالح»ی مقاله -9است  سخن گفته

پردازد. همانطورکه مالحظه گردید، پژوهشاگران از ابعااد و زوایاای مختلاف باه      های فرخی میبه نوآوری در سروده
دهد، هیچ پژوهشی در مورد بررسای  جا که مطالعا  نشان میآن اند، اما تاهزندگی و هنر شعری این دو شاعر پرداخت

 است.تطبیقی مضامین نوگرایی در اشعار جمی  صدقی الزهاوی و فرخی یزدی انجام نشده
 
 های پژوهش  پرسش9-1  

 کوشد تا به سؤاال  ذی  پاسخ گوید این تحقیق می
 است؟اشعار این دو شاعر داشتهتحوال  سیاسی و اجتماعی چه نقشی در نوگرایی  -1

 ترین مضامین نوگرایی دو شاعر چیتت؟مهم -2

 های نوگرایی دو شاعر کدام است؟ها و شباهتتفاو  -3
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 هافرضیه 4-1

تحوال  سیاسی واجتماعی عصر نهضت در عراق و مشروهه در ایران، وجود استعمارگران سبب آشنایی باا   -9
 دنیای غرب و نوگرایی در شعر شد.

اش در مورد زن و وهن است، اما فرخی بیشاتر باه آزادی و وهان توجاه     بیشترین مضمون شعریالزهاوی  -1
 دارد.

باشد. ناوگرایی در اشاعار جمیا     هر دو شاعر هدفشان از نوگرایی در شعر آگاهی مردم و اصالح جامعه می -8
 باشد.مضمون میباشد، اما نوآوری فرخی یزدی فقط در هم در مضمون و هم در قالب می صدقی الزهاوی

 
 روش پژوهش4-1

بارداری،  ای، فایش پژوهش با تتبّع در آثار شعرای معاصر و سپس پردازش اهالعا  با اساتفاده از روش کتابخاناه  این 
آوری شده، با رویکارد مکتاب فرانتاویی باه بررسای تطبیقای مضاامین        بندی اهالعا  جمعتجزیه و تحلی  و هبقه

 است.زهاوی و فرخی یزدی پرداخته نوگرایی در اشعار جمی  صدقی ال
 
 درآمدی براوضاع سیاسی اجتماعی عصر الزهاوی و فرخی یزدی. 2

های عربی در عصر نهضت و نیز انقالب مشروهه در ایران و پس از آن، با ایجاد تغیرا  سیاسی و اجتماعی در کشور
نوزدهم، اولین عوام  نهضات را در برداشات.   قرن ئ  احتماعی، سیاسی و غیره، متحول گردید. نگرش جامعه به متا

اسات. امپراهاوری عوماانی باه والیاا       در این زمان عراق تابع خالفت عومانی و بعد آن تحت استعمار بریطانیا بوده
آوری مال چه از هریق مشروع و غیرمشروع، ی این والیا  تحت نظر سلطان بود. جمعشدکه همهمختلفی تقتیم می
م ارتش بریطانیا، بصره را اشاغال  9197شد. در سال میل اموال مردم توسط کارگزاران دولت دیده رواج رشوه و چپاو

هاا،  م بعد خبر ساقوط دمشاق باه دسات فرانتاوی     9112کرد و عراق تحت نمایندگی بریطانیا قرار گرفت. در اواخر 
تات انجامیاد  زیارا باه درساتی      ها در هی یک انقالبی خواستار آزادی شدند و در نهایت این انقاالب باه شک  عراقی

روی بیاداری و آگااهی افکاار     اشغال عراق توسط بریطانیا تأثیر بر (.1، 7  9811بود)الدویده محمد، سازماندهی نشده
عمومی گذاشت و سبب آشنایی با مظاهر مادی جدید شد و در بین مردم عراق، اصرار بار مقاومات و جنابش در راه    

(. در این برهه، دو جریان بار حیاا    98  9191را نیز با مردم همراه شدند)عزالدین، استقالل کشور جریان داشت. شع
ادبی عرب سیطره داشت، جریان اول به قدیم و دوری از صنعت و تصنع گرایش داشت تا تقلیدی از عملکارد رفیاع   

ی ادبای آن،  که ثماره  های معاصرعرب در زمان گذشته باشد، اما، جریان دوم، هم به قدیم نگریتت و هم به دستاورد
حم  بذر نوگرایی بود. البته پرچمداران این نهضت، نویتاندگان و شااعران و ناقادان بودناد، اماا میازان همیااری و        

ها در جهت بخشیدن به حرکت ادبی به سامت ناوگرایی و تجادد تفااو  داشات)ابوجهجه،      مشارکت هر یک از آن
، هرد و انکار، محور قرار دادن وجدان انتانی و عاالم درونای او،   عناصر نوگرایی عبار  اند از  صداقت (.81  9838

باشاد  ایان ماوارد، شارح روشانی از مفااهیم       ی سرنوشت انتانی، درد و رنج جدایی و غربت روحی میدرک متأله
دهناد)همان،  های حاص  از آن ارائه میهای ادیب و تصورا  دیدگاهی شخصی و مرارتها و مشقتنوگرایی درتجربه

11.) 
ی آغااز برخاورد ایاران و غارب را در     شمتی در ایران انقالب مشروهه به وجود آمد. مورخاان نقطاه  9138در سال 
هاای سیاسای باه برخاورد     گیرد و از حد ارتبااط های ایران و روس قو  میدانند که پس از جنگی صفوی میدوره

شود و تاا نیا  باه تحاول و ساپس      رقی آغاز میرسد. این برخورد از می  به اصالح و تپذیری میفرهنگی و فرهنگ
یابد. در رأس این تحوال  اجتماعی و فرهنگی انقالب مشاروهه قارار دارد.   حرکت در متیر رشد و توسعه ادامه می

مقدما  و توابع آن  آشنایی با زبان و فرهنگ بیگانه و علوم و فنون جدید، تأسیس مادارس جدیاد، تحصای  زناان،     
در پی ایران، استبداد دولات قاجاار   های پیهای ایران و روس و انگلیس و شکتترانته و جنگوقوع انقالب کبیر ف
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انقالب مشروهه تحت تأثیر انقالب کبیر فرانته بود و ملهم از افکار اروپایی باود، ناوگرایی    باشد. همچنان کهو... می
(. صادای اصالی مشاروهیت،    119،117  9838پور، شعر مشروهه هم ملهم  و متأثر از تحوال  شعری اروپا بود)امین

ی قب ، متائلی از قبی   های شعر مشروهه، در قیاس در دورهمایهبیشتر، یا میهن پرستی است یا انتقاد اجتماعی  درون
 (.88،88  9837باشد)شفیعی کدکنی، های اجتماعی میآزادی، وهن، انتقاد

اعران معاصر ایران از جملاه در شاعر نیماا یوشایج، احماد شااملو،       های مدرنیته و ادبیا  مدرنیتتی، در آثار شمؤلّفه
تاوان باه شااعرانی از جملاه شااکر التایاب،       شود و نیاز در ادبیاا  عربای مای    میفرخی یزدی و فروغ فرخزاد دیده

 عبدالوهاب البیاتی، جمی  صدقی الزهاوی، آدونیس و ابو القاسم الشابی اشاره کرد.
 
 صدقی الزهاوی و فرخی یزدیمعرفی اجمالی جمیل  1-2

در بغداد متولد شد. پدرش محمد فیضی مفتی  عاراق باود نتابش باه حاکماان      9398جمی  صدقی الزهاوی در سال 
بود و با یاک خاانمی از   گردد سبب شهرتش به زهاوی که پدربزرگش به زهاو، در ایران مهاجر  کردهسلیمانیه برمی

نماای همگاان   (. الزهاوی به سبب هوش سرشار که داشت در علم انگشات 92  9192بود)الجندی، زهاو ازدواج کرده
گرفت. از وی آثار متعددی که دلی  بار فضا  و داناش اوسات     بود. او عالوه بر زبان عربی، فارسی و ترکی را نیز فرا

غیار آن. در   و المجما  مماا اری  و  الجاذبیه و تعلیمهاا و  لکائنا است. از آن جمله است در نور  کتاب ابرجای مانده
(. الزهاوی در مناصب مختلفای  713  9899و غیره )فاخوری،  دیوان اشعارو  رباعیا  الزهاویو  الکلم المنظومشعر  

قرار گرفت و از اعضای مجلس معارف در بغداد بود. سپس به عضویت دادگاه استیناف درآمد. بعد از آن در مدرساه  
و نیز در دارالفنون همان مدرسه به عنوان استاد ادبیا  عرب مشغول کاار   ملکیه آستانه، به عنوان استاد فلتفه اسالمی

مدرسه حقوق بغداد، سپس نماینده مجلس نمایندگان عومانی و بعد نماینده مجلاس بغاداد و    شد و سپس استاد مجله
جلاس اعیاان   سپس رئیس هیئت مترجمان قوانیین به زبان عربی در بغداد شد. بعد از آن تا زمان مار،، از اعضاای م  

باشاد  تغییار از فتااد باه اصاالح، از      هدف از شعر برای الزهاوی تغییر و اصالح می (.99  9811عراق بود)الزهاوی، 
گیرد های شعر برای الزهاوی از واقعیا  مردم سرچشمه میاستبداد به آزادی و خروج از تاریکی به سوی نور. انگیزه

بیناد و آن را باا   ها را میکند  که گمراهیبیشتر متائ  اجتماعی را تاکید میبنابراین شاعر زمان و عصر خویش است 
(. اماا از شااعران معاصار    83  9827خواناد)الخیاط،  کشاند و مردم را به تارک آن فرامای  استفاده از شعر به تصویر می

اسات و باه   ک کارده باشد که عصر مشروهه و حضور استعمار در ایران را درجمی  صدقی الزهاوی، فرخی یزدی می
 باشد.مانند الزهاوی به نوگرایی توجه داشته و هدفش اصالح و آزادی وهنش می

هجری قمری در یزد متولاد شاد.    9829میرزا محمد، متخلص به فرخی، فرزند محمد ابراهیم سمتار یزدی، در سال 
تی در مدرساه مرسالین   پس از هی دوران خردسالی مشغول تحصی  گردید. فرخی نزدیک پایاان تحصایال  مقادما   

ساروده، وی  خواهی و افکار روشن وی و اشعاری که بر علیه اولیای مدرسه میهای یزد، به علت روح آزادیانگلیس
رفتاه تحصایال    هام سالگی سرود است از مدرسه خارج نمودناد. روی 98را به مناسبت شعر پائین که در حدود سن

ی و مقدما  عربی را فرا گرفته و چون از هبقه متوساط باود پاس از    باشد. فارسسالگی می99فرخی تقریبا تا حدود 
بافی و مدتی هم در کار ناانوائی  خروج از مدرسه به کارگری مشغول گردید و از دسترنج خود که مدتی در کار پارچه

ز (. درآغاز جوانی، آنگااه کاه حادود قادر  دولات مشاروهه ا      98،98  9891کرد)فرخی یزدی،بوده، امرار معاش می
ی تعالیم اجتماعی مشروهیت بود شعری خطاب به حکمران شاهر  رفت، شاعر که شیفتهی شهر تهران فراتر نمیحومه

تشویق کرد. لحن شاعر جوان آنقدر آموزگارانه و آمراناه و مانش او   « خوی ضحاکی»یزد ساخت و او را به رها کردن
شااعر دهان   »دهانش را با نخ و سوزن بدوزنند. فرخای  پروا بود که حکمران در پاسخ دستور دادچنان متتق  و بیآن

های بعد با صراحت و جدیت بیشاتری نوشات و فرخای    گاه دهانش را نبتت و در ساللقب یافت ولی هیچ« دوخته
نگاااری بااه تهااران آمااد و اناادکی بعااد، در محاایط آزاد و در عااین حااال آشاافته دوران مشااروهیت، بااه روزنامااه   

ربااعی و   871دیوان فرخی شام  غزل، قصیده، متمط، متتزاد، و رباعی است. حادود  (. 8،9  9878پرداخت)سپانلو،
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غزل دارد. اما هنر اصلی او همان غزل است. موضوع شعرهای او غالبا همان موضوعا  رایج در شعر ایان دوره   933
-و غناا، صالح و... مای    از جمله  آزادی، عدالت، مبارزه با تتلط بیگانگان، زن، دهقان، کارگر، مباارزه هبقااتی، فقار   

 (.881  9838پور،باشد)امین
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چاون  زمان با عصری بود که حوادث فکری، اجتماعی جامعه را تکان داد و اذهان ماردم بار متاائلی هام    الزهاوی هم
زنان در برابر مردان،  های آزادی زنان، حقوق متاوینوگرایی، اکتشافا  جدید، نظریا  غربی آشنا شدند. مردم فریاد

(. مورخان الزهاوی را شاعر ناوگرا و  98،99  9811شنیدند)الدویده محمد، آزادی و حق انتخاب سرنوشت خود را می
 دانند به چهار دلی  مدرنیته می

 مبارزه با تقالید و عادا  اشتباه و دعو  به آزادی، نوگرایی و اصالح متائ  اجتماعی  -9
 دفاع از حقوق زنان  -1
 دن نظریا  علمی و افکار فلتفی در شعر آور -8
 .آزادی از قید و بندهای زبان، استفاده از اصطالحا  علمی و ممارست در شعر نو -8

الزهاوی بر اندیشه، سیاست، متائ  اجتماعی در گذشته و نیز علیه حاکمان متتبد و ظالم قیام کرد و سالهین عومانی 
گوید  برای شاعر قواعادی اسات     (. الزهاوی در مورد شعر می13  9192دی،و والیان آنها را مورد اتقاد قرار داد)الجن

کناد و باه ساوی پیشارفت     باشد. شعر مانند انتان زنده است که رشد و پرورش مای بلکه شعر برتر از این قواعد می
معتقد است کاه  کند. وی اند، تقلید نمیکند. الزهاوی از شعرِپیشنیان که برای فرزندان خود به ارث گذاشتهحرکت می

باشاد. الزهااوی در انتخااب اوزان آزاد    کردند در شعر امروز مدنظر نمای آن چیزی که پیشنیان به آن احتاس نیاز می
 گوید خواند و میآورد خواه اوزان خلیلی باشد و یا غیر آن. و به این شعر فرامیمیاست. شاعر شعرش را به نظم در

 کاااا ل  الفِنااااونِ  ت جااااد د    
 

 و الشاااعرِ یعااازِوهد الج دیاااد  
 

 مااااا قااااام  ح تاااای أثق ل اااات 
 

 هد مِاااان ق وافِیااااهِ القِیااااودد  
 

 مااا ض اارم سااامِعدها ل ااو اخاات     
 

 غاااات ق وافیهااااا الق صاااایدد 
 

 (.99، 98  9827)الخیاط،                                                                                
 شود.شوند و شعر نیز جدید و نو میها جدید و نو میی هنرهمه

 تواند حرکت کند.باشد نمیهای قافیه را داشتهو بندتا زمانی که شعر قید
 شود.برای شنونده ضرر ندارد اگر قافیه در شعر پوشانده

 این قصیده را  بدون قافیه به نظم درآورد و آن را شعر مرس  خواند.
به زعم ما عبار  است از  آشنایی به اصاول تمادن اروپاایی اماروز و      گوید  تجددفرخی یزدی در تعریف تجدد می

باشد، ها، برای بهبود اوضاع فعلی ایران. ما و هر متحرک حتاسی که شعور ذاتی نیز داشتهاتخاذ هرز زندگی مادی آن
اساسای نداشاته و   گونه بحث و اشکال و یا اختالف و نزاع هم با دیگران در قبول این فکر با آن موافق هتتیم و هیچ

کند ی مردم به ضرور  نوگرایی و ترقی تاکید مینخواهد داشت. وی ابتدا برای جلب توجه روشنفکران و حتی عامه
ای بارای  نویتد  اصوال رشد و نمو از خواص ذاتی و هبیعی هر موجود زناده و ذی حیاا  اسات و هایچ قاوه     و می

-اند، قادر نیتت)صاادق ها اعطا نمودهت رشد و کمال را به آنجلوگیری از ترقی موجوداتی که خدا و هبیعت، خاصی

-های کهن شعر فارسی وفادار است  اما تغییراتی در آن به وجود می(. فرخی یزدی اگر چه به قالب983  9873زاده، 

آن  های سیاسی، اجتماعی و حماسی بههای قالب غزل را به خوبی شناخت و با وارد کردن مضمونآورد او توانمندی
ی ظرفیت محتاوایی  ی شعر غنایی و توسعههای فرخی در غزل درآوردن آن از محدودهرنگی تازه بخشید. از نوآوری
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-و معنایی آن است، بدین معنی که فرخی از قالب غازل در بیاان مارام و افکاار سیاسای و اجتمااعی خاود اساتفاده        

 (.911  9811کرد)سلیمی و نوروزی،
نوآوری در اشعار جمی  صدقی الزهاوی هم در قالب شاعری و هام در مضامون شاعر      هور که مشاهده گردید،همان
باشد و به قالب شعر کهن وفادار اسات. دو شااعر، درناوآوری    باشد. اما نوآوری فرخی یزدی فقط در مضمون میمی

 گویند.مضمون، ازمتائ  اجتماعی و واقعیا  زندگی مردم خود سخن می
گنجد، از این رو در این مجال باه برخای از   های شعری شاعران در این جتتار نمیایهمبررسی دقیق مضامین و درون

 گردد.ترین این مضامین اشار  میبرجتته
 
 علم گرایی   1-9

باشاد. او اشاعار زیاادی در ماورد     آموزی مای یکی دیگر از مضامین نوگرایی در اشعار الزهاوی دعو  به علم و علم
معتقد است برای رسیدن به مجد و بزرگی باید علم آموخت. در ستایش و بزرگی علام  است. وی فضیلت علم سروده

 سراید این گونه می

 العلااامد ثااارو ه  أماااهر و  ی تاااار   
 

 و الج هاا ِ حِرم ااان  ل هااا و  ب ااوار   
 

 بااالعِلم أهل عاات الااب الد  ک واکِبااا    
 

 بااالعِلم ص ااار  ت نطااقِ أالحجااار 
 

 بالعلمِ أدنی النااسد ش اقه أرض اهدم   
 

 بالعِلم غ اصوا فِی البحارِ و  ه ااروا 
 ج

 (.111  9118)الزهاوی،                                                                                         
 باشد.ی امت است و جه  نوامیدی و محرومی میعلم ثرو  و ذخیره

 گویند.ها سخن میی علم سنگهکند و حتی به وسیلی علم پیشرفت میکشور به وسیله
 توانند در دریاها فرو روند و پرواز کنند.  ی علم میمردمی که بدبخت هتتند به وسیله

 گوید الزهاوی نیز در مورد علم این گونه می

 ما إن ی نال الش عبد م جادا  
 

 ح تااای یدالقِااای مِناااهد جدهااادا   
 

 ق ااد خ اب اات الم ااالِ فِاای 
 

 اسااتِمدادا ش ااعبم مِاان الج هاا ِ  
 

 الی هت اادی الت ّاااری الاای 
 

 الع لیااام مااا ل اام ی لااق  و ق ااد ا    
 

 (198)همان،                                                                                              
 رسند که تالش و کوشش کنند.ملتی به مجد و بزرگی می
 رود.آرزوهایشان از بین میجویند، ملتی که از جه  یاری می

 شود مگر این که علم بیاموزد.ای به سوی بزرگی هدایت نمیهیچ رونده
-سوادی، ستتی، ضعف اخالقی و تاکید بر از بین بردن صافت با نکوهش بی« ملت هم مقصراست»ی فرخی در مقاله

سار و ساامان و در   در این کشور بیتوانید با یک نهضت اجتماعی، اصالحا  اساسی را دهد  میهای زشت ادامه می
ی سالم، خود را از چنگال عفریت است شروع کرده، به ارادههای شایان، به زیر ت  و خاک نهفتهای که گنجاین خرابه

 (.988  9873زاده، دهد)صادقکاری نجا  میکتالت و بی

 کند فرخی در مورد اهمیت علم و دعو  به آن این گونه توصیف می

 عما  اگار مهیاا نشاویم     با علام و 
 

 همدوش به مردمان دنیا نشویم

 نادانی و بندگیتت توأم باه خادای  
 

 ما بنده شویم اگر که دانا نشویم

 (9891  181     .) 
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 خواند داند و مردم را به علم فرا میفرخی راه رهایی از ظلم و بیداد را رهایی از جه  می

 تااا نشااود جهاا  مااا بااه علاام مباادل    
 ج

 بندگی ملا  ماسات متاج    پیش مل  
 

 ی مااا فاقااد حقااوق سیاساای اسااتتااوده
 ج

 تااا نشااود جهاا  مااا بااه علاام ماادل   
 

 مااا همگاای جاهاا  و زدانااش محااروم  
 

 پیر و جوان شیخ و شاب کام  و اکم 

 ی ناقصای اسات زان و مپنادار   وین همه
 ج

 کااار صااحیح آیااد از گروهاای محتاا  
 

 (.129)همان،                                                                                                         
خواناد و راه رهاایی از   وهنان خود را به علم فرا مای آید که دو شاعر مردم و همگونه برمیاز اشعار این دو شاعر این

دانند. این دو شاعر از جه  مردمانشان به ستوه آماده  خودرا، منوط به داشتن علم میظلم، استبداد و رسیدن به حقوق 
 گویند.ها تأثیر گذارتر باشد با لحن تند با مردم سخن میآنو برای این که سخن

    
 ستایش وطن   2-9

 سراید جمی  صدقی الزهاوی در مورد ستایش وهن این چنین می

 ن فااادیک  مااان لِلرِشااادِ و هّااااجم   
 

 ن مشِی ع لی ض وئهِ فایِ ل یلِناا الاد اجی   
 ج

 بِاالتِّحادِ أعت ص ام  إن کناتد مدعت صام ا   
 

 ف انّااااه لِلت رقّاااای خ یاااارِ مِنهاااااجم  
 

 إن الااذی أخ ااذ  ع یناای تِشاااهِدهد  
 

 ق ااد ابه ااج  الاانفسد مِنِّاای  ای  ابهاااج  
 ج

 ا ری العداله  یا ق لبی الکشایبد و فات  
 ج

 الحااج بِو عدها و  هی  کا ِ التاؤلِ و    
 

 (.178  9118)الزهاوی،                                                                                         
 رویم.سازم و در شب تاریک در نور آن راه میی فروزان هدایت را فدای تو می)ای وهن(ستاره

 اتحاد بهترین چراغ هدایت است.درستی اگر پایبند هتتی به ریتمان اتحاد چنگ بزن به
 شود.  کند جان و روحم شاداب و باهراو  میمی)ای وهن( تو کتی هتتی که چشمان من آن را مشاهده

 هایش وفادار نیتت.بینم که پیر شده و به وعدهای قلبم عدالت را می
 کند ای دیگر وهنش را این گونه توصیف میالزهاوی نیز در سروده 

 العااراقِ و  ردب  لیاا ک ساااکتٌو ه ناای 
 

 ما کنتد ت تمعد فیه غ یار  ش اهیقی  
 

 ق ااد هااال  ح تاای خ لاات إن نِجومااه 
 

 م ربوهااهٌ فِاای جوفِااه بعروقاای  
 

 تِباادی الهمااومد ن واجِااذا  متاانونه   
 

 فأکاد  من ف زعای أغا د بریقای   
 

 (.173)همان،                                                                                               
 شود.نمیها ساکت است و در آن جز صدای گریه و ضجه شنیدهعراق وهن من است هرچند که شب

 است.ی آن خشک شدهای در آن نیتت و ریشهمد  هوالنی ستاره
 شود. نزدیک است از شد  ناله درخشش از بین برود.های تیزم آشکار میو انده دندان به هنگام غم

خواند و در مورد وهن و ایران این چناین  مردم را به مبارزه علیه استبداد فرا می فرخی یزدی نیز در یکی از قصایدش
 سراید می

 باار احااوال ایااران و حااال کنااونی    مرا بارد از دیدگان اشک خونی
 

 ز آه دروناااای زاشااااک بروناااای   سراپای در آب و آتش غریقم
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 زباااان آوران وهااان را چاااه آماااد
 

 که لب بتته خو کرده با این زبونی

 هماای داد باار اهاا  عااالم فزوناای    چه شد ملتی را که یزدان ز قدر 
 

                                                                                                  (9891  918.) 
 خواند ای دیگر نیز با یاد کردن مفاخر ایران باستان مردم را علیه استبداد فرا میو در قصیده

 این خونه زدست متتبدی خوی ضحاکی است عید جم شد ای فریدون خوبت ایران پرست

 ایرج ایران سراپا، دستگیر و پای بتت حالیا کز سلم و تور انگلیس و روس هتت

 در ره مشروهه اقدام منوچهری کنی مهری کنیبه که از راه تمدن ترک بی

 خوابگاه داریوش و مأمن سیروس بود این همان ایران که منزلگاه کیکاوس بود

 (.939)همان،                                                                                                     

ی پردازند. الزهااوی در ساتایش وهان آن را باه ساتاره     جمی  صدقی الزهاوی و فرخی هر دو به ستایش از وهن می
کند. دوشااعر باا بیادار کاردن     بزرگان و قهرمانان ایران یاد می است. فرخی نیز در ستایش وهن ازهدایت تشبیه کرده

 خوانند.میپرستی مردم را به مبارزه علیه استبداد فراحس میهن
 
 دفاع از حقوق زن 9-9

 کند گونه توصیف میجمی  صدقی الزهاوی زن را این

 ل نا و  نع م الر بیعد إنم نِتام  ر بیعد

 ت ضوعٌزاهرا د  و  إنمهدن ّ ریحین 

  د لیال شموع و  إنّهدنّ إذا أظلم

 ل نا حوتِها الضِلوع ت شتاقِهدنم قلوب

                                                                        (9118  892.) 
 زنان مو  بهار هتتند برای ما چه خوب بهاری هتتند.

 ارند.های خوشبویی دهایی هتتند که شکوفهزنان باغ
 باشند.زنان در تاریکی به مانند شمع می

 هایشان تپنده و مملو از عشق است.قلب
 سراید الزهاوی در مورد جایگاه زن  و مرد و حقوقشان در خانواده این چنین می

 لِح لیهِ ق د کان  ن دا زوجانِ کِ ل مِنها

 م اذ ا ج ری ح تّی ألدا مِن ب عدِ م ا ع اش ا مع ا

 أحراهدم ا إن ل ا ت هد  بن امهدم ا و م اهدَّا 

 یدولی الرضی ثِم ّ استردا لزوجد کان  ه و ال ذی

 مِن ب عدر ل ذتِه ت عمد ا ع لی ج میِعِ حدقِوقها

 (  892)همان،                                                                           
 هتتند.زن و مرد در کنار هم درآرامش 

 شوند.کنند، صاحب بچه میزندگی می
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 ی آرامش هتتند.ها مایهاین فرزندان برای آن
 کند.همتر خوب کتی است که رضایت و خوشبختی را به خانواده منتق  می

 بخش است.  ی او است و برایش لذ این وظیفه
بارد، اماا   ی و اجتماعی خود به کار مای باشد. غزل را بیشتر برای بیان متائ  سیاساش غزل میفرخی یزدی هنر اصلی

 گوید باشد. فرخی در توصیف زیبایی معشوق خود این چنین میهای عاشقانه نیز دارد هرچند اندک میغزل

 گرگفت مدح سروچمن همچو من نگفت قمری چو من مدیح تو سروچمن نگفت

 یک تن سخن زدرد دل کوهکن نگفت هرجا روی حکایت شیرین و خترو است

 که شمع سوخت سراپا سخن نگفتبا آن ای از دست رفت لیکپروانه از شراره

 دیگر سخن ز رنگ عقیق یمن نگفت هرکس که دید لع  چو یاقو  دوست را

                                                                                                   (9891  992.) 
 سراید گونه میتوصیف عشق اینو نیز در 

 از دیده نریخت آب تا سوخت دلم از دیده نریخت آب تا سوخت دلم

 از دیده نریخت آب تا سوخت دلم از دیده نریخت آب تا سوخت دلم

 (.188)همان،                                                                                            
پردازنناد و بارای زن ارزش و جایگااهی    صدقی الزهاوی و فرخی یزدی هر دو به ستایش و توصایف زن مای  جمی  
باشد. اشعار جمی  صدقی الزهاوی در اشعارش به زن و حقوق متاوی بین زن و مرد توجه دارد و اشاعارش  قائ  می

 شود.می در مورد زن بیشتر از اشعار فرخی دیده
 
 خواهیآزادی 4-9

 سراید صدقی الزهاوی در مورد آزادی  و عدم آزادی این گونه میجمی  

 أو ل تت  حدر الرأی و  الت فکیر م اذا ع لیَّ م ن الذی ق د قلت ه

 ق د أعل ن الددستور  منِ م حظِور ه   فِی م قامی الحقم فِی ع هد به

 أم أنت  بالددستورِ غ یر جدیر یا قومد ح تبی  اهللِ ه   أنا مخطیم

                                                                                    (9118  911.) 
 گوید؟ یا این که آزادی وجود ندارد.چه کتی از آزادی سخن می

 است.هحق در این دوران چه جایگاهی دارد؟ )حق( در قانون اساسی اعالم نشد
 کنم یا شما با قوانین ظالمانه؟آیا من اشتباه میای قوم خداوند شما را کافی است. 

 گوید فرخی یزدی در مورد ستایش آزادی و رسیدن به آزادی این گونه می

 دست خود زجان شتتم از برای آزادی آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

 دوم به پای سر در قفای آزدیمی تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

 کند دایم بر بنای آزادیحمله می صنف ارتجاعی باز با عوام  تفکیر

 دل نوار استقالل، جان فدای آزادی کند در این محف فرخی زجان و دل می

                                                                                             (9891  977.) 
 کند میفرخی در غزلی آزادی را چنین تفتیر 
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 که روح بخش جهانتت نام آزادی قتم به عز  و قدر و مقام آزادی

 ی پا بتته شام آزادیبرای دسته هزار بار بود به زصبح استبداد

 که داشت از دل و جان نام آزادی به پیش اه  جهان محترم بود آنکس

 (.98)همان،                                                                                            
هاایش از آزادی و و  گویند. فرخای در اکوار ساروده   جمی  صدقی الزهاوی و فرخی یزدی هر دو از آزادی سخن می

 آورد.تر سخن به میان میکمگوید اما جمی  صدقی الزهاوی در مورد آزادی ستایش آن سخن می
 
 استکبارستیزی 5-9

 سراید ها میالزهاوی در مورد نکوهش عومانی

 ف الظِلمد ی قتلنا و  یحیین ا خ فّف مِن الظِلمِ إبقام و ت هویِنا

 ع امِ  بِرفقِ رعایاک  المتاکیِنا یا مالک  االمرِ إنم الن اس  ق د ض جروا

 ف ابد لِه إن شئت  فِی االحو الِ ت حتیِنا مغب تهال یت ت ه ریقک  م حمودا  

                                                                                             (9118  138.) 
 کنیم.بریم و عدل را زنده میاز ظلم و ستمگری کم کن. ما ظلم را از بین می

 اند. به مردم و متاکین توجه داشته باش.ای پادشاه مردم به تنگ آمده
 نیتت. این شیوه را تغییر بده تا اوضاع و احوال ما خوب شود.ی تو پتندیدهاین شیوه

 گوید گونه میالزهاوی نیز در نکوهش والیان این

 ک أنما اهللِ ل م ی خلِق ق تت قلِوب وداله أنت  مدرسلهم

 الم فاسد ت لقاهدم  ش یاهیناو  فِی  ت راهدم أغنیام  عند  مصلِحه

 ) همان (                                                                                                 
 است.های شما والیان سخت و سنگدل است گویی که خداوند برای شما مهربانی قرار ندادهقلب

 شید. و در فتاد به مانند شیطان هتتید.بادر اصالح،  شما  افراد کودن و غبی می
 گوید ی انگلتتان این گونه میفرخی در نکوهش لرد کرزن وزیر امور خارجه

 سر ما و قدم خاک وهن مایه به تنتا بود جان گران

 بهر ایران زچه رو در لندن بعد از ایجاد صد آشوب وفتن

 استداخ  مرثیه خوانی شده استلرد کرزن عصبانی شده

 گوش بر حکم سفار  ندهیم ما بزرگی به حقار  ندهیم

 چون که ما تن به اسار  ندهیم سلطنت را به ما امار  ندهیم

                                                                                          (9891  919.) 
 گوید فرخی در نکوهش قوام التلطنه این گونه می

 محو بادا در جهان نام قوام التلطنه شود ایران زاقدام قوام التلطنهمحو 

 ای دریغ از دین و اسالم قوام التلطنه کشیمذهبش کافر پرستی دینش آزادی

 مخزن الطاف و انعام قوام التلطنه المال ملت بهر مشتی مفتخورگشته بیت
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 (.128)همان، 
اناد و در اشعارشاان بادان    باشد که هر دو شاعر به آن توجه داشاته ینکوهش بیگانگان و حاکمان از جمله مضامینی م

شاود ولای ناوآوری در    اند. نوآوری در اشعار جمی  صدقی الزهاوی هم در قالب و هم در مضمون دیده مای پرداخته
باشد. هدف شود. فرخی بیشترین اشعارش در مورد وهن و آزادی میاشعار فرخی یزدی فقط در مضمون مشاهده می

 دانند.باشد و خود را، به عنوان یک مصلح اجتماعی میهر دو شاعر مبارزه با استعمار و آزادی می
 
 گیرینتیجه. 4

ی اند و با ظهور اسالم این تعامال  بیشتر شد. این ارتبااط در حاوزه  ایرانیان با اعراب از دیرباز ارتباط و تعام  داشته
تاوان دریافات.   تأثیر و تأثر  این دو فرهنگ را با مطالعاا  تطبیقای مای    باشد و میزانسیاسی، اجتماعی و فرهنگی می

عصر نهضت در عراق و انقالب مشروهه در ایران، آشنایی با افکار و تمدن غارب سابب ایجااد تغییراتای در متاائ       
و به سمت  اجتماعی، سیاسی و ... شد. ادبیا  این دوره تولد و تحول دیگری یافت و متیری کامال متفاو  را پیمود

های این تحول است. نوگرایی در اشعار جمی  صدقی الزهااوی و  نوگرایی حرکت کرد، تجددگرایی یکی از دستاورد
اجتماعی و آشنایی با غارب سرچشامه    –ی این دو شاعر از تحوال  سیاسی فرخی یزدی وجود دارد. اشعار مدرنیته

دانند کاه  رک است. این دو ادیب خود را صاحب رسالت میگیرد. مضامین تجددگرایی در اشعار این دو شاعر مشتمی
ترین مضامین در شعر الزهاوی علم، نوگرایی و زن است، اما فرخی وهن باشد. مهمهدفشان هدایت و ارشاد مردم می

گویاد. در  هایش از آن سخن میباشد چنان که در اکور سرودههد. فرخی عاشق آزادی میدو آزادی را خطاب قرار می
شود. او در قالب نوآور اسات و اعتقااد دارد   می های جمی  صدقی الزهاوی نوگرایی در مضمون و قالب دیدهسروده

دهد و هدفش اصالح جامعه و ی حرکت و پیشرفت نمیباشد و به آن اجازهی زنجیر به پای شعر میکه قافیه به موابه
باشد. غزل هنر اصلی وی است و از قالب مین شعری میهدایت مردم است. اما در اشعار فرخی نوآوری فقط در مضا

های کهن فارسی وفادار اسات. فرخای هادفش از    کند اما به قالبغزل برای بیان افکار سیاسی و اجتماعی استفاده می
 این نوآوری در مضامین شعری هدایت و ارشاد است.  
ی خاویش را در  فرخی یزدی جایگااه شایتاته   این است که چرا سؤالی که ذهن نگارندگان را به خود معطوف داشته

باشاد اماا اقاالم    ادبیا  معاصر فارسی کتب نکرد و از هرف دیگر الزهاوی به عنوان شااعر فیلتاوف معاروف مای    
 کنیماند، از این رو پژوهش در این ابعاد را به دیگر پژوهشگران توصیه میتر بدان پرداختهنویتندگان کم
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