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چکیده
روابط فرهنگی ،اقتصادی و نظامی ایرانیان با اعراب به روزگار ساسانیان بازمیگردد و با ظهور اسالم این تعاامال گتاتردهتار
گردید و در دورههای مختلف تاریخی فراز و فرودهایی را پشت سر نهاده است .دوره نهضت در عراق و انقالب مشاروهه در
ایران و آشنایی مردمان این دو کشور با فرهنگ و تمدن غرب ،موجب تحول در عرصههای سیاسی و اجتماعی دو ملّت گردید
و روشنفکران بیرق تجدّدخواهی را در ابعاد گوناگون به اهتزاز درآوردند .از پرچمداران ناوگرایی در عاراق ،مایتاوان جمیا
صدقی الزهاوی و در ایران ،فرخی یزدی را نام برد .الزهاوی دارای آثار منظاوم و منواور اسات کاه مضاامین شاعری وی زن،
آزادی ،وهن ،علمگرایی و  ...میباشد .او خود را مصلح میدانتت و هدفش اصالح جامعه بود .فرخی یزدی نیز به سبب روح
آزادیخواهیاش متحم رنجهای فراوانی شد .وی به شاعر لبدوخته معروف است .او نیز به متائلی همچاون آزادی ،وهان،
علم و ...توجه دارد .پژوهش حاضر کوشیدهاست با رویکرد مکتب فرانتویی به بررسی تطبیقی مضامین نوگرایی درسرودههای
این دو شاعر بپردازد .نتایج حاص از این تحقیق نشان میدهد که نوگرایی در اشعار الزهاوی در قالب و مضمون میباشاد ،اماا
در اشعار فرخی فقط در مضمون است .مهمترین مؤلفههای مشترک نوگرایی در سرودههاای ایان دو شااعر عباار اسات از
آزادیخواهی ،حقوق زن ،علمگرایی ،ستایش وهن و استعمارستیزی با این تفاو که مضامین حقوق زن ،نوگرایی و علمگرایی
در اشعار الزهاوی و ستایش وهن و آزادیخواهی در سرودههای فرّخی یزدی از بتامد بیشتری برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی :نوگرایی ،ادبیا

تطبیقی ،الزهاوی ،فرخی یزدی ،سرودهها.

.
 .1مقدمه
ادبیا تطبیقی ،شاخهای از نقد ادبی است .ادبیا تطبیقی ،در فرانته بالید و به دیگر کشورهای اروپایی و سپس باه
همهی جهان رسید .به سرعت دیدگاههای متفاوتی دربارهی آن عرضه شاد .مکتاب فرانتاویی و مکتاب آمریکاایی،
نظریا برجتته و مهمی ارائه کردند .فرانتویان بر معیار زبان و فرهنگ تاکید کردند .نظریهپردازان مکتب آمریکاایی
تنها به زبان توجه نکردند ،آنها دامنه ی ادبیاا تطبیقای را گتاتردند و بار ملیات و هویات سیاسای ،بیشاتر تاکیاد
کردند(محمدی .)38،38 9831 ،عربها و ایرانیها جزو ملتهایی میباشند که با یکدیگر ارتباط و تعام دارند کاه
شناخت ،سنجش و مقایتهی آثار ادبی این دو ملت فقط با مطالعهی ادبیا تطبیقی صور میگیرد در این مقالاه باه
مطالعهی تطبیقی در عصر نهضت و انقالب مشروهه و تغییرا ناشی از آن پرداختهمیشود و یکی از ایان تغییارا ،
نوگرایی است ،نوگرایی در اشعار جمی صدقی الزهاوی در عراق و فرخی یزدی در ایران ،مورد بررسای قارار مای-
گیرد.

 1-1شرح مسأله
فارسی بعد از عربی زبان دوم جهان اسالم است و تعام بتیاری از گذشاته دور تاا باه اماروز باین ایان دو زباان و
فرهنگ وجود داشتهاست با ظهور اسالم ،زبان فارسی در جامعهی اسالمی نشر یافات و تمادن فارسای ،در افکاار و
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اندیشهی عرب تأثیر گذاشت(ندا )83 9891 ،و نمیتوان تأثیر این دو فرهناگ را بار یکادیگر کتماان کارد و بادون
مطالعا تطبیقی میزان تأثیر و تأثر این دو زبان را به درستی دریافت .ادبیا تطبیقی به توصایف چگاونگی تعاما و
تبادل گونههای مختلف ادبی میپردازد (ندا .)12 9891،غنیمی الهالل از پیشگامان عرصهی ادبیا تطبیقای در ایان-
باره میگوید ادبیا تطبیقی به پژوهشهایی گفتهمیشودکه ،آثار ادبی را از نظر فکری ،شارایط تااریخی و اجتمااعی
مورد بررسی قرار دهد(بیتا  .)77با ایجاد تغییرا سیاسی و اجتماعی در کشورهای عربی در عصر نهضت و انقالب
مشروهه در ایران و پس از آن ،نگرش جامعه به متائ سیاسی ،اجتماعی و  ...متحول گردید و یکی از این متغیارهاا
مدرنیته و ادبیا مدرنیتم می باشد .نوگرایی و ادبیا مدرنیتتی ،در آثاار شااعران معاصار ایاران از جملاه میارزاده
عشقی ،فرخی یزدی ،احمد شاملو و ..دیده میشود و نیز در ادبیا عربی میتوان به شااعرانی از جملاه عبادالوهاب
البیاتی ،آدونیس ،جمی صدقی الزهاوی و غیره اشاره کرد .جمی صدقی الزهاوی در بغداد متولد شاد آثاار منظاوم و
منووری از خود برجای گذاشتهاست .وی یکی از پرچمداران نوگرایی در شعر معاصر عربای محتاوب مایشاود .در
ادبیا فارسی نیز میتوان فرخی یزدی را در زمرهی شاعران نوگرا دانتت .فرخی در یزد متولاد شاد وی از شاعرا و
روزنامهنگاران معروف میباشد .فرخی به دلی روحآزادیخواهی اشعاری علیاه متاتبدان سارود و باه هماین دلیا
متحم رنجهای فراوانی شد .وی یکی از نوگرایان در عصر مشروهه میباشد که هدفش آگاهی و اصالح جامعه می-
باشد .مطالعه و بررسی تطبیقی مضامین نوگرایی در اشعار جمی صدقی الزهاوی و فرخی یزدی پژوهشگران را بارآن
داشت تا ضمن بیان درونمایه های شعری این دو شاعر ،گامی در جهت احیای روابط درخشان گذشاته و تقویات آن
بردارد .در این کنکاش برآنیم که نگاهی گذرا به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایان دو شااعر بینادازیم و پاس از آن باه
تحلی بارزترین مفاهیم نوگرایی در اشعار این دو شاعر مبادر نماییم.
1-2پیشینهی پژوهش
تاکنون در بارهی موضوع مورد مطالعه ،پژوهشهایی انجام شده که از باب امانتداری و رعایات اخاالق علمای ،باه
ذکر بارزترین آنها میپردازیم  -9ناصر محتنی نیا در پژوهش «جمی صدقی زهااوی و زباان و ادبیاا فارسای»
( )9831به میزان آشنایی جمی صدقی الزهاوی و توانمندیهای شاعر در ادبیا فارسی اشااره کاردهاسات  -1علای
سلیمی و سمانه نوروزی در پژوهش «پایداری در شعر فرخی یزدی و ابراهیم هوقان(همگونی در مضامون ،ناوآوری
در سبک» ( )9811به وجوه مشترک و تفاو های شعر پایداری این دو شاعر و مضمون اشعار و سبک این دو شااعر
نیز پرداختهاست « -8جمی صدقی الزهاوی حیاته و شعره» نوشتهی یوسف علی الدویده محمد( .)9811این پایاان-
نامه به معرفی زندگی و شعر جمی صدقی الزهاوی پرداختهاست  -8کتاب الشعر العراقی الحدیث مرحلاه و تطاور
نوشتهی جالل خیاط( .)9827این کتاب در مورد زندگی الزهاوی و مضامین شعری او اشاره کاردهاسات  -8کتااب
الزهاوی شاعر الحریه نوشتهی انور جندی( .)9192در این کتاب به صور گتاترده در ماورد الزهااوی و اشاعارش
سخن گفتهاست  -9مقالهی «اصالحهلبی و نوگرایی فرخی یزدی» نوشتهی محمود صادقزاده( .)9837در این مقالاه
به نوآوری در سرودههای فرخی میپردازد .همانطورکه مالحظه گردید ،پژوهشاگران از ابعااد و زوایاای مختلاف باه
زندگی و هنر شعری این دو شاعر پرداختهاند ،اما تا آنجا که مطالعا نشان میدهد ،هیچ پژوهشی در مورد بررسای
تطبیقی مضامین نوگرایی در اشعار جمی صدقی الزهاوی و فرخی یزدی انجام نشدهاست.
1-9پرسشهای پژوهش
این تحقیق میکوشد تا به سؤاال ذی پاسخ گوید
 -1تحوال سیاسی و اجتماعی چه نقشی در نوگرایی اشعار این دو شاعر داشتهاست؟
 -2مهمترین مضامین نوگرایی دو شاعر چیتت؟
 -3تفاو ها و شباهتهای نوگرایی دو شاعر کدام است؟
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 1-4فرضیهها
 -9تحوال سیاسی واجتماعی عصر نهضت در عراق و مشروهه در ایران ،وجود استعمارگران سبب آشنایی باا
دنیای غرب و نوگرایی در شعر شد.
 -1الزهاوی بیشترین مضمون شعریاش در مورد زن و وهن است ،اما فرخی بیشاتر باه آزادی و وهان توجاه
دارد.
 -8هر دو شاعر هدفشان از نوگرایی در شعر آگاهی مردم و اصالح جامعه میباشد .ناوگرایی در اشاعار جمیا
صدقی الزهاوی هم در مضمون و هم در قالب میباشد ،اما نوآوری فرخی یزدی فقط در مضمون میباشد.
1-4روش پژوهش
این پژوهش با تتبّع در آثار شعرای معاصر و سپس پردازش اهالعا با اساتفاده از روش کتابخاناهای ،فایشبارداری،
تجزیه و تحلی و هبقهبندی اهالعا جمع آوری شده ،با رویکارد مکتاب فرانتاویی باه بررسای تطبیقای مضاامین
نوگرایی در اشعار جمی صدقی الزهاوی و فرخی یزدی پرداخته است.
 .2درآمدی براوضاع سیاسی اجتماعی عصر الزهاوی و فرخی یزدی
با ایجاد تغیرا سیاسی و اجتماعی در کشور های عربی در عصر نهضت و نیز انقالب مشروهه در ایران و پس از آن،
نگرش جامعه به متائ احتماعی ،سیاسی و غیره ،متحول گردید .قرن نوزدهم ،اولین عوام نهضات را در برداشات.
در این زمان عراق تابع خالفت عومانی و بعد آن تحت استعمار بریطانیا بودهاسات .امپراهاوری عوماانی باه والیاا
مختلفی تقتیم میشدکه همهی این والیا تحت نظر سلطان بود .جمعآوری مال چه از هریق مشروع و غیرمشروع،
رواج رشوه و چپاول اموال مردم توسط کارگزاران دولت دیده میشد .در سال 9197م ارتش بریطانیا ،بصره را اشاغال
کرد و عراق تحت نمایندگی بریطانیا قرار گرفت .در اواخر 9112م بعد خبر ساقوط دمشاق باه دسات فرانتاویهاا،
عراقیها در هی یک انقالبی خواستار آزادی شدند و در نهایت این انقاالب باه شکتات انجامیاد زیارا باه درساتی
سازماندهی نشدهبود(الدویده محمد .)1 ،7 9811 ،اشغال عراق توسط بریطانیا تأثیر بر روی بیاداری و آگااهی افکاار
عمومی گذاشت و سبب آشنایی با مظاهر مادی جدید شد و در بین مردم عراق ،اصرار بار مقاومات و جنابش در راه
استقالل کشور جریان داشت .شعرا نیز با مردم همراه شدند(عزالدین .)98 9191 ،در این برهه ،دو جریان بار حیاا
ادبی عرب سیطره داشت ،جریان اول به قدیم و دوری از صنعت و تصنع گرایش داشت تا تقلیدی از عملکارد رفیاع
عرب در زمان گذشته باشد ،اما ،جریان دوم ،هم به قدیم نگریتت و هم به دستاوردهای معاصر که ثمارهی ادبای آن،
حم بذر نوگرایی بود .البته پرچمداران این نهضت ،نویتاندگان و شااعران و ناقادان بودناد ،اماا میازان همیااری و
مشارکت هر یک از آنها در جهت بخشیدن به حرکت ادبی به سامت ناوگرایی و تجادد تفااو داشات(ابوجهجه،
 .)81 9838عناصر نوگرایی عبار اند از صداقت ،هرد و انکار ،محور قرار دادن وجدان انتانی و عاالم درونای او،
درک متألهی سرنوشت انتانی ،درد و رنج جدایی و غربت روحی میباشاد ایان ماوارد ،شارح روشانی از مفااهیم
نوگرایی درتجربهی شخصی و مرارتها و مشقتهای ادیب و تصورا دیدگاههای حاص از آن ارائه میدهناد(همان،
.)11
در سال 9138شمتی در ایران انقالب مشروهه به وجود آمد .مورخاان نقطاهی آغااز برخاورد ایاران و غارب را در
دورهی صفوی میدانند که پس از جنگهای ایران و روس قو میگیرد و از حد ارتبااطهاای سیاسای باه برخاورد
فرهنگی و فرهنگپذیری میرسد .این برخورد از می به اصالح و ترقی آغاز میشود و تاا نیا باه تحاول و ساپس
حرکت در متیر رشد و توسعه ادامه مییابد .در رأس این تحوال اجتماعی و فرهنگی انقالب مشاروهه قارار دارد.
مقدما و توابع آن آشنایی با زبان و فرهنگ بیگانه و علوم و فنون جدید ،تأسیس مادارس جدیاد ،تحصای زناان،
وقوع انقالب کبیر فرانته و جنگهای ایران و روس و انگلیس و شکتتهای پیدر پی ایران ،استبداد دولات قاجاار
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و ...میباشد .همچنان که انقالب مشروهه تحت تأثیر انقالب کبیر فرانته بود و ملهم از افکار اروپایی باود ،ناوگرایی
شعر مشروهه هم ملهم و متأثر از تحوال شعری اروپا بود(امینپور .)119،117 9838 ،صادای اصالی مشاروهیت،
بیشتر ،یا میهن پرستی است یا انتقاد اجتماعی درونمایههای شعر مشروهه ،در قیاس در دورهی قب  ،متائلی از قبی
آزادی ،وهن ،انتقادهای اجتماعی میباشد(شفیعی کدکنی.)88،88 9837 ،
مؤلّفههای مدرنیته و ادبیا مدرنیتتی ،در آثار شاعران معاصر ایران از جملاه در شاعر نیماا یوشایج ،احماد شااملو،
فرخی یزدی و فروغ فرخزاد دیدهمیشود و نیاز در ادبیاا عربای مایتاوان باه شااعرانی از جملاه شااکر التایاب،
عبدالوهاب البیاتی ،جمی صدقی الزهاوی ،آدونیس و ابو القاسم الشابی اشاره کرد.
 2-1معرفی اجمالی جمیل صدقی الزهاوی و فرخی یزدی
جمی صدقی الزهاوی در سال 9398در بغداد متولد شد .پدرش محمد فیضی مفتی عاراق باود نتابش باه حاکماان
سلیمانیه برمی گردد سبب شهرتش به زهاوی که پدربزرگش به زهاو ،در ایران مهاجر کردهبود و با یاک خاانمی از
زهاو ازدواج کردهبود(الجندی .)92 9192 ،الزهاوی به سبب هوش سرشار که داشت در علم انگشاتنماای همگاان
بود .او عالوه بر زبان عربی ،فارسی و ترکی را نیز فراگرفت .از وی آثار متعددی که دلی بار فضا و داناش اوسات
برجای ماندهاست .از آن جمله است در نور کتاب الکائنا و الجاذبیه و تعلیمهاا و المجما مماا اری و غیار آن .در
شعر الکلم المنظوم و رباعیا الزهاوی و دیوان اشعار و غیره (فاخوری .)713 9899 ،الزهاوی در مناصب مختلفای
قرار گرفت و از اعضای مجلس معارف در بغداد بود .سپس به عضویت دادگاه استیناف درآمد .بعد از آن در مدرساه
ملکیه آستانه ،به عنوان استاد فلتفه اسالمی و نیز در دارالفنون همان مدرسه به عنوان استاد ادبیا عرب مشغول کاار
شد و سپس استاد مجله مدرسه حقوق بغداد ،سپس نماینده مجلس نمایندگان عومانی و بعد نماینده مجلاس بغاداد و
سپس رئیس هیئت مترجمان قوانیین به زبان عربی در بغداد شد .بعد از آن تا زمان مار ،،از اعضاای مجلاس اعیاان
عراق بود(الزهاوی .)99 9811 ،هدف از شعر برای الزهاوی تغییر و اصالح میباشاد تغییار از فتااد باه اصاالح ،از
استبداد به آزادی و خروج از تاریکی به سوی نور .انگیزههای شعر برای الزهاوی از واقعیا مردم سرچشمه میگیرد
بنابراین شاعر زمان و عصر خویش است بیشتر متائ اجتماعی را تاکید میکند که گمراهیها را میبیناد و آن را باا
استفاده از شعر به تصویر میکشاند و مردم را به تارک آن فرامایخواناد(الخیاط .)83 9827 ،اماا از شااعران معاصار
جمی صدقی الزهاوی ،فرخی یزدی میباشد که عصر مشروهه و حضور استعمار در ایران را درک کاردهاسات و باه
مانند الزهاوی به نوگرایی توجه داشته و هدفش اصالح و آزادی وهنش میباشد.
میرزا محمد ،متخلص به فرخی ،فرزند محمد ابراهیم سمتار یزدی ،در سال 9829هجری قمری در یزد متولاد شاد.
پس از هی دوران خردسالی مشغول تحصی گردید .فرخی نزدیک پایاان تحصایال مقادماتی در مدرساه مرسالین
انگلیسهای یزد ،به علت روح آزادیخواهی و افکار روشن وی و اشعاری که بر علیه اولیای مدرسه میساروده ،وی
را به مناسبت شعر پائین که در حدود سن98سالگی سرود است از مدرسه خارج نمودناد .رویهامرفتاه تحصایال
فرخی تقریبا تا حدود 99سالگی میباشد .فارسی و مقدما عربی را فرا گرفته و چون از هبقه متوساط باود پاس از
خروج از مدرسه به کارگری مشغول گردید و از دسترنج خود که مدتی در کار پارچهبافی و مدتی هم در کار ناانوائی
بوده ،امرار معاش میکرد(فرخی یزدی .)98،98 9891،درآغاز جوانی ،آنگااه کاه حادود قادر دولات مشاروهه از
حومهی شهر تهران فراتر نمیرفت ،شاعر که شیفتهی تعالیم اجتماعی مشروهیت بود شعری خطاب به حکمران شاهر
یزد ساخت و او را به رها کردن«خوی ضحاکی» تشویق کرد .لحن شاعر جوان آنقدر آموزگارانه و آمراناه و مانش او
آنچنان متتق و بیپروا بود که حکمران در پاسخ دستور داد دهانش را با نخ و سوزن بدوزنند .فرخای«شااعر دهان
دوخته» لقب یافت ولی هیچگاه دهانش را نبتت و در سالهای بعد با صراحت و جدیت بیشاتری نوشات و فرخای
بااه تهااران آمااد و اناادکی بعااد ،در محاایط آزاد و در عااین حااال آشاافته دوران مشااروهیت ،بااه روزنامااهنگاااری
پرداخت(سپانلو .)8،9 9878،دیوان فرخی شام غزل ،قصیده ،متمط ،متتزاد ،و رباعی است .حادود  871ربااعی و
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 933غزل دارد .اما هنر اصلی او همان غزل است .موضوع شعرهای او غالبا همان موضوعا رایج در شعر ایان دوره
از جمله آزادی ،عدالت ،مبارزه با تتلط بیگانگان ،زن ،دهقان ،کارگر ،مباارزه هبقااتی ،فقار و غناا ،صالح و ...مای-
باشد(امینپور.)881 9838،
 .9بررسی مضامین نوگرایانه
الزهاوی همزمان با عصری بود که حوادث فکری ،اجتماعی جامعه را تکان داد و اذهان ماردم بار متاائلی هامچاون
نوگرایی ،اکتشافا جدید ،نظریا غربی آشنا شدند .مردم فریادهای آزادی زنان ،حقوق متاوی زنان در برابر مردان،
آزادی و حق انتخاب سرنوشت خود را میشنیدند(الدویده محمد .)98،99 9811 ،مورخان الزهاوی را شاعر ناوگرا و
مدرنیته میدانند به چهار دلی
 -9مبارزه با تقالید و عادا اشتباه و دعو به آزادی ،نوگرایی و اصالح متائ اجتماعی
 -1دفاع از حقوق زنان
 -8آوردن نظریا علمی و افکار فلتفی در شعر
 -8آزادی از قید و بندهای زبان ،استفاده از اصطالحا علمی و ممارست در شعر نو.
الزهاوی بر اندیشه ،سیاست ،متائ اجتماعی در گذشته و نیز علیه حاکمان متتبد و ظالم قیام کرد و سالهین عومانی
و والیان آنها را مورد اتقاد قرار داد(الجندی .)13 9192،الزهاوی در مورد شعر میگوید برای شاعر قواعادی اسات
بلکه شعر برتر از این قواعد میباشد .شعر مانند انتان زنده است که رشد و پرورش مایکناد و باه ساوی پیشارفت
حرکت میکند .الزهاوی از شعرِپیشنیان که برای فرزندان خود به ارث گذاشتهاند ،تقلید نمیکند .وی معتقد است کاه
آن چیزی که پیشنیان به آن احتاس نیاز میکردند در شعر امروز مدنظر نمایباشاد .الزهااوی در انتخااب اوزان آزاد
است .شاعر شعرش را به نظم درمیآورد خواه اوزان خلیلی باشد و یا غیر آن .و به این شعر فرامیخواند و میگوید
کاااا ل الفِنااااونِ تجاااادد

والشاااعرِ یعااازِوهد الجدیاااد

مااااا قااااام حتاااای أثقلاااات

هد مِاااان قوافِیااااهِ القِیااااودد

مااا ضاارم سااامِعدها لااو اخاات

غاااات قوافیهااااا القصاااایدد
(الخیاط.)99 ،98 9827 ،

همهی هنرها جدید و نو میشوند و شعر نیز جدید و نو میشود.
تا زمانی که شعر قیدو بندهای قافیه را داشتهباشد نمیتواند حرکت کند.
برای شنونده ضرر ندارد اگر قافیه در شعر پوشاندهشود.
این قصیده را بدون قافیه به نظم درآورد و آن را شعر مرس خواند.
فرخی یزدی در تعریف تجدد میگوید تجدد به زعم ما عبار است از آشنایی به اصاول تمادن اروپاایی اماروز و
اتخاذ هرز زندگی مادی آنها ،برای بهبود اوضاع فعلی ایران .ما و هر متحرک حتاسی که شعور ذاتی نیز داشتهباشد،
با آن موافق هتتیم و هیچ گونه بحث و اشکال و یا اختالف و نزاع هم با دیگران در قبول این فکر اساسای نداشاته و
نخواهد داشت .وی ابتدا برای جلب توجه روشنفکران و حتی عامهی مردم به ضرور نوگرایی و ترقی تاکید میکند
و می نویتد اصوال رشد و نمو از خواص ذاتی و هبیعی هر موجود زناده و ذی حیاا اسات و هایچ قاوهای بارای
جلوگیری از ترقی موجوداتی که خدا و هبیعت ،خاصیت رشد و کمال را به آنها اعطا نمودهاند ،قادر نیتت(صاادق-
زاده .)983 9873 ،فرخی یزدی اگر چه به قالبهای کهن شعر فارسی وفادار است اما تغییراتی در آن به وجود می-
آورد او توانمندیهای قالب غزل را به خوبی شناخت و با وارد کردن مضمونهای سیاسی ،اجتماعی و حماسی به آن
رنگی تازه بخشید .از نوآوریهای فرخی در غزل درآوردن آن از محدودهی شعر غنایی و توسعهی ظرفیت محتاوایی
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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-
کرد(سلیمی و نوروزی.)911 9811،
همانهور که مشاهده گردید ،نوآوری در اشعار جمی صدقی الزهاوی هم در قالب شاعری و هام در مضامون شاعر
میباشد .اما نوآوری فرخی یزدی فقط در مضمون میباشد و به قالب شعر کهن وفادار اسات .دو شااعر ،درناوآوری
مضمون ،ازمتائ اجتماعی و واقعیا زندگی مردم خود سخن میگویند.
بررسی دقیق مضامین و درونمایههای شعری شاعران در این جتتار نمیگنجد ،از این رو در این مجال باه برخای از
برجتتهترین این مضامین اشار میگردد.
 9-1علم گرایی
یکی دیگر از مضامین نوگرایی در اشعار الزهاوی دعو به علم و علمآموزی مایباشاد .او اشاعار زیاادی در ماورد
فضیلت علم سرودهاست .وی معتقد است برای رسیدن به مجد و بزرگی باید علم آموخت .در ستایش و بزرگی علام
این گونه میسراید
العلااامد ثاااروه أماااهر و یتاااار

والجهاا ِ حِرمااان لهااا و بااوار

بااالعِلم أهلعاات الاابالد کواکِبااا

تنط اقِ أالحجااار

بالعلمِ أدنی النااسد شاقه أرضاهدم

بااالعِلم صااار
ج

بالعِلم غاصوا فِی البحارِ و هااروا
(الزهاوی.)111 9118 ،

علم ثرو و ذخیرهی امت است و جه نوامیدی و محرومی میباشد.
کشور به وسیلهی علم پیشرفت میکند و حتی به وسیلهی علم سنگها سخن میگویند.
مردمی که بدبخت هتتند به وسیلهی علم میتوانند در دریاها فرو روند و پرواز کنند.
الزهاوی نیز در مورد علم این گونه میگوید
ما إن ینال الشعبد مجادا

حتااای یدالقِااای مِناااهد جدهااادا

قااد خاباات المااالِ فِاای

شااعبم مِاان الجهاا ِ اسااتِمدادا

الیهتاادی التّاااری الاای

العلیااام مااا لاام یلااق و قاادا
(همان)198 ،

ملتی به مجد و بزرگی میرسند که تالش و کوشش کنند.
ملتی که از جه یاری میجویند ،آرزوهایشان از بین میرود.
هیچ روندهای به سوی بزرگی هدایت نمیشود مگر این که علم بیاموزد.
فرخی در مقالهی «ملت هم مقصراست» با نکوهش بیسوادی ،ستتی ،ضعف اخالقی و تاکید بر از بین بردن صافت-
های زشت ادامه میدهد میتوانید با یک نهضت اجتماعی ،اصالحا اساسی را در این کشور بیسار و ساامان و در
این خرابهای که گنجهای شایان ،به زیر ت و خاک نهفتهاست شروع کرده ،به ارادهی سالم ،خود را از چنگال عفریت
کتالت و بیکاری نجا میدهد(صادقزاده.)988 9873 ،
فرخی در مورد اهمیت علم و دعو به آن این گونه توصیف میکند

( .)181 9891

با علام و عما اگار مهیاا نشاویم

همدوش به مردمان دنیا نشویم

نادانی و بندگیتت توأم باه خادای

ما بنده شویم اگر که دانا نشویم
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فرخی راه رهایی از ظلم و بیداد را رهایی از جه میداند و مردم را به علم فرا میخواند
تااا نشااود جهاا مااا بااه علاام مباادل

پیش مل بندگی ملا ماسات متاج

تااودهی مااا فاقااد حقااوق سیاساای اساات

تااا نشااود جهاا مااا بااه علاام ماادل

مااا همگاای جاهاا و زدانااش محااروم

پیر و جوان شیخ و شاب کام و اکم

وین همهی ناقصای اسات زان و مپنادار

کااار صااحیح آیااد از گروهاای محتاا

ج

ج

ج

(همان.)129 ،
از اشعار این دو شاعر اینگونه برمیآید که دو شاعر مردم و هموهنان خود را به علم فرا مایخواناد و راه رهاایی از
ظلم ،استبداد و رسیدن به حقوق خودرا ،منوط به داشتن علم میدانند .این دو شاعر از جه مردمانشان به ستوه آماده
و برای این که سخنآنها تأثیر گذارتر باشد با لحن تند با مردم سخن میگویند.
 9-2ستایش وطن
جمی صدقی الزهاوی در مورد ستایش وهن این چنین میسراید
نفااادیک مااان لِلرِشااادِ وهّااااجم

ج

بِاالتِّحادِ أعتصام إن کناتد مدعتصاما
إن الااذی أخااذ

عیناای تِشاااهِدهد

اری العداله یا قلبی الکشایبد وفات

ج

نمشِی علی ضوئهِ فایِ لیلِناا الاداجی
فانّااااه لِلترقّاااای خیاااارِ مِنهاااااجم

ج

قااد ابهااج الاانفسد مِنِّاای ای ابهاااج
بِوعدها و هی کا ِ التاؤلِ و الحااج

(الزهاوی.)178 9118 ،
(ای وهن)ستارهی فروزان هدایت را فدای تو میسازم و در شب تاریک در نور آن راه میرویم.
اگر پایبند هتتی به ریتمان اتحاد چنگ بزن بهدرستی اتحاد بهترین چراغ هدایت است.
(ای وهن) تو کتی هتتی که چشمان من آن را مشاهدهمیکند جان و روحم شاداب و باهراو میشود.
ای قلبم عدالت را میبینم که پیر شده و به وعدههایش وفادار نیتت.
الزهاوی نیز در سرودهای دیگر وهنش را این گونه توصیف میکند
وهناای العااراقِ و ردب لی ا ک ساااکتٌ

ما کنتد تتمعد فیه غیار شاهیقی

قااد هااال حتاای خلاات إن نِجومااه

مربوهااهٌ فِاای جوفِااه بعروقاای

تِباادی الهمااومد نواجِااذا متاانونه

د بریقای

فأکاد من فزعای أغا

(همان.)173 ،
عراق وهن من است هرچند که شبها ساکت است و در آن جز صدای گریه و ضجه شنیدهنمیشود.
مد هوالنی ستارهای در آن نیتت و ریشهی آن خشک شدهاست.
به هنگام غم و انده دندانهای تیزم آشکار میشود .نزدیک است از شد ناله درخشش از بین برود.
فرخی یزدی نیز در یکی از قصایدش مردم را به مبارزه علیه استبداد فرا میخواند و در مورد وهن و ایران این چناین
میسراید
مرا بارد از دیدگان اشک خونی

باار احااوال ایااران و حااال کنااونی

غریقم سراپای در آب و آتش

ز آه دروناااای زاشااااک بروناااای
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زباااان آوران وهااان را چاااه آماااد

که لب بتته خو کرده با این زبونی

چه شد ملتی را که یزدان ز قدر

هماای داد باار اهاا عااالم فزوناای

( .)918 9891
و در قصیدهای دیگر نیز با یاد کردن مفاخر ایران باستان مردم را علیه استبداد فرا میخواند
عید جم شد ای فریدون خوبت ایران پرست

متتبدی خوی ضحاکی است این خونه زدست

حالیا کز سلم و تور انگلیس و روس هتت

ایرج ایران سراپا ،دستگیر و پای بتت

به که از راه تمدن ترک بیمهری کنی

در ره مشروهه اقدام منوچهری کنی

این همان ایران که منزلگاه کیکاوس بود

خوابگاه داریوش و مأمن سیروس بود

(همان.)939 ،
جمی صدقی الزهاوی و فرخی هر دو به ستایش از وهن میپردازند .الزهااوی در ساتایش وهان آن را باه ساتارهی
هدایت تشبیه کردهاست .فرخی نیز در ستایش وهن از بزرگان و قهرمانان ایران یاد میکند .دوشااعر باا بیادار کاردن
حس میهنپرستی مردم را به مبارزه علیه استبداد فرامیخوانند.
 9-9دفاع از حقوق زن
جمی صدقی الزهاوی زن را اینگونه توصیف میکند
إنم نِتام ربیعد

لنا و نعم الربیعد

و إنمهدنّ ریحین

زاهرا د تضوعٌ

و إنّهدنّ إذا أظلم

د لیال شموع

تشتاقِهدنم قلوب

لنا حوتِها الضِلوع
( .)892 9118

زنان مو بهار هتتند برای ما چه خوب بهاری هتتند.
زنان باغهایی هتتند که شکوفههای خوشبویی دارند.
زنان در تاریکی به مانند شمع میباشند.
قلبهایشان تپنده و مملو از عشق است.
الزهاوی در مورد جایگاه زن و مرد و حقوقشان در خانواده این چنین میسراید
زوجانِ کِ ل مِنها

لِحلیهِ قد کان ندا

مِن بعدِ ما عاشا معا

ماذا جری حتّی ألدا

هدَّا بنامهدما وما

أحراهدما إن لا تهد

لزوجد کان هوالذی

یدولی الرضی ثِمّ استردا

علی جمیِعِ حدقِوقها

مِن بعدر لذتِه تعمدا
(همان)892 ،

زن و مرد در کنار هم درآرامش هتتند.
زندگی میکنند ،صاحب بچه میشوند.
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این فرزندان برای آنها مایهی آرامش هتتند.
همتر خوب کتی است که رضایت و خوشبختی را به خانواده منتق میکند.
این وظیفهی او است و برایش لذ بخش است.
فرخی یزدی هنر اصلیاش غزل میباشد .غزل را بیشتر برای بیان متائ سیاسی و اجتماعی خود به کار مایبارد ،اماا
غزلهای عاشقانه نیز دارد هرچند اندک میباشد .فرخی در توصیف زیبایی معشوق خود این چنین میگوید
قمری چو من مدیح تو سروچمن نگفت

گرگفت مدح سروچمن همچو من نگفت

هرجا روی حکایت شیرین و خترو است

یک تن سخن زدرد دل کوهکن نگفت

پروانه از شرارهای از دست رفت لیک

با آنکه شمع سوخت سراپا سخن نگفت

هرکس که دید لع چو یاقو

دوست را

دیگر سخن ز رنگ عقیق یمن نگفت
(.)992 9891

و نیز در توصیف عشق اینگونه میسراید
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

(همان.)188 ،
جمی صدقی الزهاوی و فرخی یزدی هر دو به ستایش و توصایف زن مایپردازنناد و بارای زن ارزش و جایگااهی
قائ می باشد .اشعار جمی صدقی الزهاوی در اشعارش به زن و حقوق متاوی بین زن و مرد توجه دارد و اشاعارش
در مورد زن بیشتر از اشعار فرخی دیده میشود.
 9-4آزادیخواهی
جمی صدقی الزهاوی در مورد آزادی و عدم آزادی این گونه میسراید
ماذا علیَّ من الذی قد قلته

أو لتت حدر الرأی و التفکیر

ه فِی مقامی الحقم فِی عهد به

قد أعلن الددستور منِ محظِور

یا قومد حتبی اهللِ ه أنا مخطیم

أم أنت بالددستورِ غیر جدیر
(.)911 9118

چه کتی از آزادی سخن میگوید؟ یا این که آزادی وجود ندارد.
حق در این دوران چه جایگاهی دارد؟ (حق) در قانون اساسی اعالم نشدهاست.
ای قوم خداوند شما را کافی است .آیا من اشتباه میکنم یا شما با قوانین ظالمانه؟
فرخی یزدی در مورد ستایش آزادی و رسیدن به آزادی این گونه میگوید
آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دست خود زجان شتتم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

میدوم به پای سر در قفای آزدی

با عوام تفکیر صنف ارتجاعی باز

حمله میکند دایم بر بنای آزادی

فرخی زجان و دل میکند در این محف

دل نوار استقالل ،جان فدای آزادی
( .)977 9891

فرخی در غزلی آزادی را چنین تفتیر میکند
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قتم به عز

و قدر و مقام آزادی

که روح بخش جهانتت نام آزادی

هزار بار بود به زصبح استبداد

برای دستهی پا بتته شام آزادی

به پیش اه جهان محترم بود آنکس

که داشت از دل و جان نام آزادی

(همان.)98 ،
جمی صدقی الزهاوی و فرخی یزدی هر دو از آزادی سخن میگویند .فرخای در اکوار سارودههاایش از آزادی و و
ستایش آن سخن میگوید اما جمی صدقی الزهاوی در مورد آزادی کمتر سخن به میان میآورد.
 9-5استکبارستیزی
الزهاوی در مورد نکوهش عومانیها میسراید
خفّف مِن الظِلمِ إبقام و تهویِنا

فالظِلمد یقتلنا و یحیینا

یا مالک االمرِ إنم الناس قد ضجروا

عامِ بِرفقِ رعایاک المتاکیِنا

لیتت هریقک محمودا مغبتها

فابدلِه إن شئت فِی االحوالِ تحتیِنا
( .)138 9118

از ظلم و ستمگری کم کن .ما ظلم را از بین میبریم و عدل را زنده میکنیم.
ای پادشاه مردم به تنگ آمدهاند .به مردم و متاکین توجه داشته باش.
این شیوهی تو پتندیدهنیتت .این شیوه را تغییر بده تا اوضاع و احوال ما خوب شود.
الزهاوی نیز در نکوهش والیان اینگونه میگوید
قتت قلِوب وداله أنت مدرسلهم

کأنما اهللِ لم یخلِق

تراهدم أغنیام عند مصلِحه

و فِی المفاسد تلقاهدم شیاهینا

( همان )
قلبهای شما والیان سخت و سنگدل است گویی که خداوند برای شما مهربانی قرار ندادهاست.
در اصالح ،شما افراد کودن و غبی میباشید .و در فتاد به مانند شیطان هتتید.
فرخی در نکوهش لرد کرزن وزیر امور خارجهی انگلتتان این گونه میگوید
تا بود جان گرانمایه به تن

سر ما و قدم خاک وهن

بعد از ایجاد صد آشوب وفتن

بهر ایران زچه رو در لندن

لرد کرزن عصبانی شدهاست

داخ مرثیه خوانی شدهاست

ندهیم

ندهیم

ما بزرگی به حقار
سلطنت را به ما امار

ندهیم

گوش بر حکم سفار
چون که ما تن به اسار

ندهیم

( .)919 9891
فرخی در نکوهش قوام التلطنه این گونه میگوید
محو شود ایران زاقدام قوام التلطنه

محو بادا در جهان نام قوام التلطنه

مذهبش کافر پرستی دینش آزادیکشی

ای دریغ از دین و اسالم قوام التلطنه

گشته بیتالمال ملت بهر مشتی مفتخور

مخزن الطاف و انعام قوام التلطنه
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(همان.)128 ،
نکوهش بیگانگان و حاکمان از جمله مضامینی میباشد که هر دو شاعر به آن توجه داشاتهاناد و در اشعارشاان بادان
پرداختهاند .نوآوری در اشعار جمی صدقی الزهاوی هم در قالب و هم در مضمون دیده مایشاود ولای ناوآوری در
اشعار فرخی یزدی فقط در مضمون مشاهده میشود .فرخی بیشترین اشعارش در مورد وهن و آزادی میباشد .هدف
هر دو شاعر مبارزه با استعمار و آزادی میباشد و خود را ،به عنوان یک مصلح اجتماعی میدانند.
 .4نتیجهگیری
ایرانیان با اعراب از دیرباز ارتباط و تعام داشتهاند و با ظهور اسالم این تعامال بیشتر شد .این ارتبااط در حاوزهی
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد و میزان تأثیر و تأثر این دو فرهنگ را با مطالعاا تطبیقای مایتاوان دریافات.
عصر نهضت در عراق و انقالب مشروهه در ایران ،آشنایی با افکار و تمدن غارب سابب ایجااد تغییراتای در متاائ
اجتماعی ،سیاسی و  ...شد .ادبیا این دوره تولد و تحول دیگری یافت و متیری کامال متفاو را پیمود و به سمت
نوگرایی حرکت کرد ،تجددگرایی یکی از دستاوردهای این تحول است .نوگرایی در اشعار جمی صدقی الزهااوی و
فرخی یزدی وجود دارد .اشعار مدرنیتهی این دو شاعر از تحوال سیاسی – اجتماعی و آشنایی با غارب سرچشامه
میگیرد .مضامین تجددگرایی در اشعار این دو شاعر مشترک است .این دو ادیب خود را صاحب رسالت میدانند کاه
هدفشان هدایت و ارشاد مردم میباشد .مهمترین مضامین در شعر الزهاوی علم ،نوگرایی و زن است ،اما فرخی وهن
و آزادی را خطاب قرار میدهد .فرخی عاشق آزادی میباشد چنان که در اکور سرودههایش از آن سخن میگویاد .در
سرودههای جمی صدقی الزهاوی نوگرایی در مضمون و قالب دیده میشود .او در قالب نوآور اسات و اعتقااد دارد
که قافیه به موابهی زنجیر به پای شعر میباشد و به آن اجازهی حرکت و پیشرفت نمیدهد و هدفش اصالح جامعه و
هدایت مردم است .اما در اشعار فرخی نوآوری فقط در مضامین شعری میباشد .غزل هنر اصلی وی است و از قالب
غزل برای بیان افکار سیاسی و اجتماعی استفاده میکند اما به قالبهای کهن فارسی وفادار اسات .فرخای هادفش از
این نوآوری در مضامین شعری هدایت و ارشاد است.
سؤالی که ذهن نگارندگان را به خود معطوف داشته این است که چرا فرخی یزدی جایگااه شایتاتهی خاویش را در
ادبیا معاصر فارسی کتب نکرد و از هرف دیگر الزهاوی به عنوان شااعر فیلتاوف معاروف مایباشاد اماا اقاالم
نویتندگان کمتر بدان پرداختهاند ،از این رو پژوهش در این ابعاد را به دیگر پژوهشگران توصیه میکنیم
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