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چکیده
یکی از مکاتب ادبی پرطرفدار معاصر ،مکتب رمانتیسم است که در گام نخست ،به مسایل شخ صی
افراد میپرداخت امّا بهخاطر اوضاع نامناسب سیاسی و اجتماعی ،بهتدریج از حالت فردگرایانه به سمت
اجتماع سِِّّوق یافت و حالتی جامعهگرا و انقالبی به خود گرفت .رمانتیسِِّّم جامعهگرا به جامعه و مسِِّّایل
مربوط به آن ،نظیر دلبستگی به وطن ،آزادی ،ظلم ستیزی و  ...میپردازد .ادبیّات معاصر عربی و فارسی
نیز از این گراین بیبهره نبوده است .فاروق جویده ،شاعر معاصر مصری و فرّخی یزدی سرایندۀ معاصر
ایرانی ،از جمله شِِّّاعرانی هسِِّّتند که اشِِّّعار آنان دارای نین صِِّّبغهای اسِِّّت .بر اسِِّّاس یافتههای این
پژوهن ،مسائل رمانتیستم جامعهگرا یا انقالبی در شعر این دو شاعر ،حجم زیادی از دیوانهای ایشان را
در برمیگیرد و دراین زمینه ا شتراکات فروانی در ا شعار دو شاعر یافت می شود و این امر ،ن شان دهندۀ
نزدیکی فکر و عقیدۀ دو شاعر است و تفاوت آنها ،تنها ،در مسائل جزئی در بحر آزادی و وطن است
که فرّخی ،در این زمینه ،مباحر بیشتری را بیان کرده و در آنها از الفاظی قاطعتر مدد میجوید.
واژههایکلیدی :رمانتیسِِِّّّم جامعهگرا ،ادبیّات معاصِِِّّّر عرب ،ادبیّات معاصِِِّّّر ایران ،فاروق جویده،
فرّخی یزدی.
 - 1استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ایالم mtjahani@gmail.com :
 - 2استادیار گروه زبان و ادبیّات عرب دانشگاه ایالم
 - 3کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم
تاریخ پَیرش1394/7/26 :
تاریخ دریافت مقاله1393/3/26 :
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 -1مقدمه
ظهور رمانتیسم ،همزمان با فروپاشی نظام کهن ،وقوع انقالب صنعتی ،رشد شهرنشینی ،رشد
طبقۀ متوسل ،گسترش سوادآموزی و تحوالت دیگری بود که همگی ،پدیدههای نو و بی سابقه
بودند و انسان کالسیک با آنها مأنوس نبودهاست( .جعفری )160:1378،در واقع ،باید این مکتب
را عکسالعملّی در برابر جنگها و انقالبهای ساختگی و مشکالت ناشی از آن بهحسابآورد
که بر ادب یّات ج هان تأثیر عمیقی گَاشِِِّّّت( .غزایی عمران2011،م )19:این مک تب ،عالوه بر
غرب ،تأثیرات شِِّّگرفی بر ادبیّات معاصِِّّر فارسِِّّی و عربی بر جای نهاد؛ بنابراین ،زمانی که این
گراین در میان سرزمینهای عربی و ایران رواج یافت ،شاعران و نوی سندگان ملل به آن اهتمام
ورزیدند که در آغاز تقلیدی صرف از آثار ادیبان غرب بود ولی بهتدریج ،تحت تأثیر او ضاع و
احواَ جامعۀ خوین و رویارویی با مسِِِّّّائل جدید ،مضِِِّّّامین این گراین در میان آنان تغییراتی
کرد و مضامین جدیدی به آن افزودند.
در تحقیق حاضِِّّر ،برآن شِِّّدیم تا به بررسِِّّی رمانتیسِِّّم جامعهگرا یا انقالبی در شِِّّعر فاروق
جویده ،به عنوان شِِِّّّاعری مصِِِّّّری که تحت تأثیر این گراین قرار گرفت و فرّخی یزدی ،به
عنوان یکی از پیشگامان ایرانی که قدم در عرصۀ شعر اجتماعی گَاشت ،بپردازیم.
 -1-1بیان مسئله
عصِِِّّّر نوین ،آغاز دورانی اسِِِّّّت که پدیدهها و ویژگیهای تازهای را در تمامی زمینههای
خاص بشری ،به ارمغان آورد؛ از جملۀ این پدیدهها و موضوعات نوین ،مسائل روز ،اجتماعیات
و زیر مجموعههای فرهنگی ،علمی ،ادبی و ...ه ستند که در جهت هماهنگ سازی با هنجارهای
ارزشِِّّمند حاصِِّّلشِِّّده از تغییرات جدید آشِِّّکار شِِّّدهاند .از طرفی دیگر ،جلوههای رمانتیسِِّّم
جامعهگرا ،یکی از محوری ترین مسِِِّّّائل جهان امروزین اسِِِّّّت که در منابع و آثار شِِِّّّاعران و
نویسِِّّندگان برجسِِّّتۀ سِِّّرزمینهای مختلف و بهخصِِّّوص مناطق تحت سِِّّیطرۀ اسِِّّتعمار ،پدید
آمدهاست .عالوه بر ایران ،کشورهای عربی از نمونههای تحقّقیافتۀ این امر هستند که شاعران و
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نوی سندگان آنها در عر صۀ گ ستردۀ این زمینه ،فعّالیّتهای مهمّی دا شته و نقنهای برج ستهای
ایفا کردهاند .فاروق جویده و فرّخی یزدی ،در گراین و تمایل به مو ضوعات بیان شده ،نمودی
از عقاید و اندیشِِّّههای غنی جامعهمدار سِِّّرزمین خوین هسِِّّتند .آنان به مانند سِِّّایر شِِّّاعران
همعصر خود ،به دفاع از حریم اشخاص و اجتماع خوین از وضعیت اجتماعی -سیاسی موجود
پرداختهاند .نویسِِّّندگان در این پژوهن به واکاوی جلوههای رمانتیسِِّّم جامعهگرا در شِِّّعر دو
شاعر و مقای سۀ آنها میپردازند که این م سائل به و ضوح بر افکار و شعر ای شان تأثیر نهادها ست.
بارزترین جلوههای این نوع رمانتیسم در دیوانهای شعری دو شاعر ،شامل ناسیونالیسم ،آزادی،
نوستالژی ،استبدادستیزی و استعمارستیزی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرند.
 2-1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
رمانتی سم جامعهگرا و جلوههای آن ،گ سترۀ عقاید شعری فاروق جویده و فرّخی یزدی را به
خوبی در برگرفته اسِِّّت .این مسِِّّئله ،با اینکه به فراوانی در دیوانهای شِِّّعری دو شِِّّاعر یافت
میشوند ،به صورت نوشتاری مستقل در اختیار محقّقان قرار نگرفتهاست امّا جستوجو و تحقیق
در آن ،میتواند عنوان و موضِِّّوعی مناسِِّّب برای اندیشِِّّیدن و پیگیری باشِِّّد .اهمّیّت مسِِّّائل
اجتماعی از یک طرف و نقن این مضِِِّّّامین در تمامی م لّت ها ،بویژه مصِِِّّّر و ایران به عنوان
سرزمینهای پیشگامی که تحت تأثیر مسائل اجتماعی -سیاسی در عصر معاصر قرار گرفتهاند ،از
طرف دیگر ،اهمیّت این تحقیق را ند برابر میکند .پژوهشِِِّّّگران این پژوهن ،با بهرهگیری از
شنا ساندن شخ صیّت شعری و اجتماعی شاعران ،در جهت برر سی و تطبیق مؤلّفههای رمانتی سم
جامعهگرا ،به ژرفنگری دیوانهای این دو شاعر پرداختهاند.
 3-1پیشینۀ تحقیق
رمانتی سم جامعهگرا ،با فا صلهگرفتن از م سائل شخ صی ،به جامعه و م شکالت موجود در آن
میپردازد .در زمینۀ این نوع رمانتیسِِّّم یا مؤلّفههای آن در شِِّّعر شِِّّاعران مختلف ،پژوهنهایی
انجام گرفتهاسِِِّّّت؛ از جملۀ این پژوهنها ،میتوان به مقالۀ "واکاوی رمانتیسِِِّّّم جامعهگرا در
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اشعار هوشنگ ابتهاج و محمّد الفیتوری" از امیر حسین رسوَنیا و مریم آقاجانی اشاره کرد که
نویسِِّّندگان در این تحقیق ،با یافتن نقاط تالقی اندیشِِّّۀ این دو شِِّّاعر به واکاوی درونمایههای
اجتماعی شِِِّّّعر آنان پرداختهاند .نوشِِِّّّتۀ حاضِِِّّّر به مانند این مقاله به بررسِِِّّّی تطبیقی مؤلّفههای
رمانتیسِِّّم جامعهگرا در اشِِّّعار دو شِِّّاعر ،یکی عربزبان و دیگری پارسِِّّیگوی ،میپردازد .با
توجّه به اینکه موقعیت و شرایل زمانی و مکانی زندگی شاعران مورد پژوهن دو مقاله موجب
شِِّّده که به گونهای متمایز ازیکدیگر از مکتب رمانتیسِِّّم بهرهمند گردند ،طبیعتان شِِّّاخصِِّّهها و
مؤلّفههای این مکتب در شعر هر کدام جلوهای دیگر دارد؛ همین امر ،انجام یک پژوهن مستقل
را ایجاب کرده اسِِِّّّت امّا در رابطه با شِِِّّّاعران مورد نظر ،تحقیقی با این عنوان ،یافت نگردیده
هر ند دربارۀ پارهای از مؤلّفههای این نوع رمانتیسم در شعر فرّخی یزدی ،مقاالتی با عناوین زیر
نگارش یافتهاست:
 -1مقالۀ علمی -پژوهشی "بررسی تطبیقی تجلّی میهن در شعر فرّخی یزدی و معروف الرصافی"
از محمود رضا توکّلی محمّدی ،اپ شده در نشریۀ ادبیّات تطبیقی "دانشگاه باهنر کرمان" در
زمستان ساَ .1390
 -2مقالۀ "بیداری اسالمی ،مردمی در اشعار فرّخی و شابّی" ازعبداهلل حسینی ،انصار سلیمی نژاد
و عثمان اسماعیلی ،اپ شده در نشریۀ "مطالعات ادبیّات تطبیقی" در تابستان .1392
 -2بحث
رمانتیسم ،کلمهای است که از واژۀ .رواینوس" مشتق شده و در تمام زبانها و ادبیّاتی که از
التین گرفته شِِّّده ،منعکس شِِّّده و نزد فرانسِِّّویها ،به معنای دیگری ون "اندوه" و در زبان
انگلیسی به معنای خیاَ و ماجراجویی کاربرد داشتهاست( .زرینکوب)2/446 :1369،
این نام در آغاز ،با رمانهای قدیمی و قصّههای شوالیهگری درپیوند بود .ویژگی این قصّهها،
داشتن احساسات پرسوز و غیر واقعنمایی ،اغراق و خیاَپردازی بود( .داد)244:1382،
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تعابیری از این دسِِِّّّت در تعریف رمانتیسِِِّّّم وجود دارد :پروتسِِِّّّتانتیزم در ادب یّات و هنر،
لیبرالیسِِّّم ،شِِّّعر محی در تقابل با نثر و( . ...فورسِِّّت )21:1385،رمانتیک در اصِِّّطالح ،یعنی
آمادگی روح برای پَیرش غم و اندوه و عشِِِّّّق به عزلت و غلبه غیرمعقوَ بر معقوَ و  . ...این
مکتب به عاطفه و خیاَ ،اهتمام زیادی میورزد( .شکیب انصاری)142:1376،
 -1-2خاستگاه رمانتیسم
خاستگاه مکتب رمانتیسم ،غرب است .این مکتب اروپایی که پس از مکتب کالسیسم ظاهر
شد ،در واقع ،عکس العملّی در برابر ا صوَ خ شک و بی روح کال سی سم بود؛ مکتبی که کمتر
جایی برای ابراز احسِِّّاسِِّّات ،عواطف و هیجانات قائل میشِِّّد( .سِِّّیدحسِِّّینی)1/180:1376،
ری شههای جنبن رمانتیک ،در قرن هیجدهم نهفتها ست .در این قرن ،مجموعهای از گراینها و
تحوّالت بههمپیوسته پدیدار شد که تأثیرات عمیق و ندجانبهای را در پی داشت :انحطاط نظام
نئوکالسیک ،به پرسنها و تردیدهای عصر روشنگری منجر شد و این وضعیت ،خود بهتدریج،
زمی نۀ م ناسِِِّّّبی برای رواج ع قا ید جد یدی فراهم آورد که در نی مۀ دوّم قرن ،ه مهگیر شِِِّّّد.
(فورست )29:1385،مقدمۀ داستان «کروموَ» ،اثر ویکتور هوگو ،اعالن مکتب رمانتیسم بهشمار
میآید( .رجایی )224:1378،این مکتب ،بعد از غرب بهتدریج وارد شِِّّرق گردید و با اسِِّّتقباَ
شمگیر شاعران و نویسندگان عرب مواجه گشت.
م لّت عرب پس از برخورد با اروپا و در نتیجۀ حمله فرانسِِِّّّه به مصِِِّّّر ،ارزش های فرهنگی
تازهای ،از جمله آشنایی با فرهنگ اروپایی ،بهدستآورد( .شفیعیکدکنی)73:1380،
نخستین بار ،شاعران مهجر و دیوان و آپولو ،رمانتی سم را به شعر عربی وارد ساختند ولی این
شعر در فا صلۀ دو جنگ جهانی تقلیدی صرف از شعر رمانتیک غرب بود .بعد از جنگ جهانی
دوّم ،رنج انسِِّّان عربی که در خالَ تمدّن جدید د ار گسِِّّسِِّّتگی درونی شِِّّده بود و آماَ و
آرمانهای وی و درد و غربتن در شعر رمانتیک تبلوّر یافت( .رجایی)222:1378،
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شِِِّّّعر فارسِِِّّّی نیز بعد از مشِِِّّّروطیّت تا ح ّد زیادی تحت تأثیر نفوذ ادب جهانی اروپا قرار
گرفت .رمانتیسِِِّّّم ،در سِِِّّّرزمین ایران با انقالب مشِِِّّّروطه ،رنگ و بوی اجتماعی گرفت .این
انقالب ،با ت مام ناتوانیاش ،نق طۀ عطفی در تاریخ تحوّالت اجت ماعی ایران گرد ید .در دورۀ
م شروطیّت ،گویندگان و نوی سندگان ،دربارۀ حکومت ،قانون و ضرورت حکومت آن ،آزادی
و ...با حرارت سخن گفتند .با اینکه شعر م شروطه در م ضمون ،با م شروطیّت همگامی دا شت،
اعتراضِِّّی قاطع علیه اسِِّّتبداد و اسِِّّتعمار و عکسالعملی در مقابل اوضِِّّاع نابهسِِّّامان اجتماعی،
سیاسی کشور بود( .ترابی )221:1376،در این ساَها مسئلۀ اجتماع در اکثر شعر شاعران این دیار
خود را ن شان میداد .بنا به نظر دکتر شفیعی کدکنی « ،صدای م شروطیّت ،بی شتر یا میهنپر ستی
است یا انتقاد اجتماعی( ».شفیعی کدکنی)34:1383،
این گراین ابتدا در سرزمینهای عربی و سرزمین ایران ،محدود به مسائل شخصی و عاشقانه
می شد ولی رفتهرفته شاعران تحت تأثیر مشکالت و مسائل مربوط به اجتماع ،گامی فراتر نهادند
و اجت ماع را مرکز تو جّه خوین قرارداد ند .از این جا بود که دیگر م فاهیمی ون عشِِِّّّق و
احساسات شخصی ،رنگ و جالی سابق را نداشت و به جای آن ،جامعه و مفاهیمی ون وطن،
آزادی و ...محور اصلی آثار شاعران و نویسندگان گشت.
 -2-2اوضاع عصر دو شاعر
از آنجا که او ضاع و شرایل ع صر شاعر ،آیینۀ تمامنمایی از شخ صیّت او ست ،بر خود الزم
میبینیم که به طور مختصر به اوضاع عصر دو شاعر مورد نظر بپردازیم.
 1-2-2اوضاع سیاسی -اجتماعی معاصر مصر
با ورود ناپلئون به مصِِِّّّر در سِِِّّّاَ 1798م ،اوّلین برخورد فراگیر تمدن جدید غرب با جهان
اسالمی ،در سرزمین مصر صورت گرفت .بعدها نیز در ساَ 1882م ،به اشغاَ انگلستان درآمد و
در سِِِّّّاَ 1914م ،تحتالحمایۀ آن کشِِِّّّور گردید (برزگر )206:1386،و به مدّت هفتاد سِِِّّّاَ،
کنترَ واقعی این کشِّور ،در تسِّلّل حکومت انگلسِّتان باقی ماند .طی جنگ جهانی دوّم ،مصِّر
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پایگاه مهمّی برای بریتانیا محسِِِّّّوب می شِِِّّّد ا مّا با پایان یافتن جنگ ،گروه های ملّیگرا برای
د ستیابی به ا ستقالَ ،فعّاَ شدند و بعد از ند ساَ ،در ساَ 1950م ،سرانجام ،بریتانیا مَاکره با
ملّیگرایان م صر را پَیرفت .بنب ست مَاکرات در ساَ 1951م باعر شد که ملّیگرایان ،یک
طرفه ،معاهدۀ انگلیس -مصر را فسخ کنند .بعد از این قضیه ،بالفاصله ،حمالت گستردهای علیه
بریتانیا درگرفت و در ژوئن 1952م ،در سِِّّراسِِّّر کشِِّّور مصِِّّر ،حکومت نظامی اعالم شِِّّد و در
نهایت ،گروهی از افسران آزاد به رهبری «جماَ عبدالناصر» موفق به خلع سالح بریتانیا شدند و
کودتایی علیه حکومت «ملک فاروق» به راه انداختند و او را برکنار کردند( .نجاتی)66 :1351،
این بود که با به قدرت ر سیدن اف سران آزاد در این ساَ (1952م) ،پیو سته نظامیان بر این ک شور
حکومت کردند .ناصر که از ساَ 1953م تا 1970م بر مصر حکومت کرد،از جملۀ این افسران و
نظِِّّامیِِّّان عِِّّالیرتبِِّّۀ ارتن بود( .أزغنِِّّدی  )121:1374،پس از مرگ او ،در سِِِِّّّّاَ 1970
(رجایی ،) 67:1381،مبارزه برای قدرت در مصِِِّّّر ،میان یاران نزدیک او آغاز شِِِّّّد .این مبارزه
هنگامی به نتیجۀ نهایی ر سید که انور سادات ،برج ستهترین همقطارانن را بازدا شت و آنان را به
توطئه علیه خود و دولت متهم کرد( .اسِِِّّّماعیل )85 :1369،نسِِِّّّل او ،نسِِِّّّل نابرابری فاحن در
توزیع درآمدها و در ایجاد فاصِِِّّّلهای عمیق میان فقیر و غنی اسِِِّّّت( .برزگر220:و )221انور
سِِِّّّادات ،حدود  11سِِِّّّاَ بر مصِِِّّّر حکومت کرد تا اینکه در سِِِّّّاَ 1981م ،به دسِِِّّّت "خالد
اسالمبولی" 1ترور شد .بعد از او هم ،معاون اوَّ وی ،یعنی حسنی مبارک ،حکومت را به دست
گر فت( .مح مّدی )9:1390،دورۀ م بارک ،دورۀ بحران اقتصِِِِّّّّادی ،کاهن نفوذ منط قهای،
انحصِِِِّّّّار گرایی حکومِِّّت و افزاین نفوذ امریکِِّّا در دسِِِّّّتگِِّّاه سِِِّّّیِِّّاسِِِّّّی مصِِِّّّر بود.
(سردارنیا)124:1390،
 -2-2-2اوضاع سیاسی -اجتماعی دورۀ مشروطه
در کشِِّّور ایران ،بیداری سِِّّیاسِِّّی به دنباَ قراردادهای سِِّّیاه گلسِِّّتان (1229ه1813/م) و
ترکمنصای (1243ه1828/م) آغاز شِِّّد .با انعقاد معاهدۀ گلسِِّّتان ،شِِّّهرهای گرجسِِّّتان ،دربند،
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باکو ،شروان ،گنجه ،مغان و ...ضمیمۀ خاک رو سیه شد و طی معاهدۀ ترکمنصای نیز شهرهای
ایروان ،نخجوان و تفلیس از ایران جدا گردید .این امر ،سبب شد تا مردم با شیوۀ مملکتداری
قاجار به مخالفت بپردازند( .عنایت )11:1376،انتشار روزنامههای مختلف ،در بیداری ملّت ایران
بسیار مؤثر بودند .در نهایت ،کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی آغاز مرحلۀ
پایانی حکومت پادشاهان قاجاریه بود( .آبراهامیان)96 :1383،
این حوادث به گونهای در شِِّّکلگیری اندیشِِّّه و شِِّّخص ِّیّت افراد این دوره نقن داشِِّّت تا
اینکه جنبن مشروطیّت ،با مبارزه آزادیخواهان در ساَ 1285ش به پیروزی رسید.
 -3-2رمانتیسم جامعهگرا در شعر فاروق جویده و فرّخی یزدی
ال ا شاره شد ،مو ضوع و محور ا صلی رمانتی سم جامعهگرا ،اجتماع و م سائل
همان گونه که قب ن
مربوط به آن است .از آنجا که جامعه کانونی بسیار پیصیده است ،ذکر تمامی مؤلّفههای آن ،تنها
در یک مقاله نمیگنجد؛ بنابراین ،این تحقیق به بیان و برر سی ند مؤلفۀ مهم در شعر دو شاعر
و مقایسۀ آنها میپردازد که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3-2ناسیونالیسم(میهنگرایی)
وطندوسِِّّتی یا عشِِّّق به میهن ،یکی از اصِِّّلیترین درونمایههای اشِِّّعار شِِّّاعران متعهّد و
وطنپرسِِّّت را تشِِّّکیل میدهد؛ افرادی که از هنر شِِّّاعری خود به عنوان وسِِّّیلهای در راسِِّّتای
بهبود شرایل سیاسی و اجتماعی میهن بهره برده و تمامی تالش و کوشن خود را برای ر سیدن
به این هدف مقدّس به کار ب ستهاند .شعر وطندو ستی در خاورمیانه به معنای امروزی آن ،عمالن
بعد از جنگهای جهانی اوَّ و دوّم ،فروپاشِِّّی دولت عثمانی و رویکارآمدن دولتهای وطنی
و ملّی ر شد و گ سترش یافتها ست« .در ایران ،بر اثر پیداین نه ضت م شروطه ،حسّ همب ستگی
ملّی در میان مردم شکل گرفت و بر پایۀ آن ،عشق به وطن به عنوان تعلّق به سرزمین یا کشوری
واحد به وجود آمد .در مصِِّّر (و سِِّّایر سِِّّرزمینهای عربی) نیز وطن در دورۀ معاصِِّّر ،مفهوم
جدیدی به خود گرفت( ».نجاتی)35 :1351،
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یکی از شاعران دهۀ هفتاد مصر که به موضوع ناسیونالیسم توجه وافر دارد ،جویده است که
به حزب خا صی گراین ندارد بلکه او وطن را بر همه یز ترجیا میدهد و ک سانی را که بر سر
این احزاب درستیزند ،سرزنن میکند که خاک سرزمینشان را فراموش نکنند:
شَبابلنا جَعَلُوا الحَیاۀَ قَ ضْیَۀن /امّا یَمینٌ..أَو یَسارٌ قانْی /وَ نَ سَوا تُرابَ األَرض وَیاَ علقُولْهم /هَلِ بعدَ
"طْین األَرض" مْن أَوطان (جویده)49 :1991،
«جوانان ما ،زندگی را ق ضیهای میان حزب را ست و پ قرار دادند و خاک سرزمین شان را
فراموش کردند .وای بر خردشان ،آیا بعد از خاک وطن ،وطنی دیگر وجود دارد».
شِِِّّّاعر وطنن را دوسِِِّّّت میدارد و آغاز و پایان خوین را در آن میبیند و در میان غم و
اندوهن ،امیدوار است که شاید روزی ،وطنن ،ارزش انسان و انسانیت را درک کند:
لَکْنَّنْی أَدرَکتل أَنَّ بدایَتْی/وَ نَهایَتْی ..سَِِِّّّتَکُونُ فْی أَوطانْی/وَ سَِِِّّّأَسِِِّّّأََُ األَیّامَ عَلََّ مَدْینَتْی/یومان
سَتَعرفل قْیمَۀَ اإلنسان/فَمَتَی شُجلونُ اللَّیل تُهجرُ عل شَّنا /وَ مَتَی أَعلودل لْکَی أَراکْ مَدْینَتْی/فَرحَی بغَیر
الیَأس ..وَ األَحزان (...همان)50:
«امّا من فهمیدم که آغاز و پایانم در سِِّّرزمینم خواهد بود و از روزگار میپرسِِّّم شِِّّاید که
شهرم روزی ارزش انسان را بشناسد؛ ه زمانی غمهای شب از خانۀ ما دور می شود وای وطن
من ،ه زمانی بر میگردم تا این که تو را شاد و بدون ناامیدی و غم و اندوه ببینم »
در کنار این شاعر عرب ،فرّخی یزدی یکی از شاعران م شروطهخواه ا ست که به این م سئله
توجّه کافی دارد و وطنپرستبودن خوین را اینگونه بیان میکند:
ملّت نجیب ایران ،خوانده با یقین و ایمان /شِِِّّّاعر سِِِّّّخنشِِِّّّناسِِِّّّم ،سِِِّّّائس وطنپرسِِِّّّتم
(فرّخییزدی)167 :1379،
وی معتقد است که جانها ،همه باید در راه سرزمینن قربانی گردد:
ای خاک مقدس که بود نام تو ایران /فاسد بود آن خونی که به راه تو نریزد (همان)123:
شاعر در مسمّل وطنی خود ،وطندوستان را به حراست و پایداری فرا میخواند:
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ای هواخوا هان ایران نو بت مردانگی اسِِِِّّّّت /پای غیر آ مد م یان نی و قت ج نگ داخلی
است(همان)189:
دیدگاه دو شِِّّاعر در این قسِِّّم تا حدودی نزدیک به هم اسِِّّت .آنان تأکید بر این دارند که
باید ملّت ،جنگ داخلی را رها کند و به خود وطن بپردازد که دسِِِّّّتخوش بیگانگان نگردد .این
مؤلّفه در اشعار فرّخی نمود بیشتری دارد امّا جویده محتاطانه در این وادی گام مینهد.
 -2-3-2آزادی
از جمله مسِِّّائل مهم نزد فاروق جویده و فرّخی یزدی ،آزادی اسِِّّت که به دو صِِّّورت در
شعرشان نمایان است.
 -1-2-3-2آزادی وطن
آزادی وطن ،مسِِّّئلهای اسِِّّت که تنها در سِِّّایۀ مبارزه حاصِِّّل میگردد و نبود آن ،معضِِّّل
بهشمار میرود .به سخن آیزایا برلین«:نقی آزادی انسان ،نقی انسانیّت اوست( ».بشیریه:1379،
 )104جویده ،در قصِِِّّّیدۀ «کانت لَنا..أوطان» ،از نبود آزادی میگوید و با کاربرد سِِِّّّمبلهایی
ون صِِّّبا و خورشِِّّید ،به عنوان نماد آزادی ،با حسِِّّرت افرادی را که خواسِِّّتار خودمختاری
ه ستند ،فرامیخواند که این آزادی در حاَ نابودی ا ست؛ به گونهای که برای یافتن آن ،ناگزیر
به رؤیا پناه میبریم ولی افسوس که در رؤیا هم ماندنی نیست:
حرُ/نَهفُو دلَی الحللم/یَحبلوا
ف األُفق تَن َت ْ
م العلمر/خَل َ
ق ال صلبا/وَج له ال شَّمس یَن َش ْطرَُ /و أَنج ل
یا عَا ْش َ
فْی جَوانْحْنا/حَتّی دذا شَبا /یَکبلو ..ثُما یَندَثْرُ( ...جویده81 :1997،و)82
«ای عا شق صبا (آزادی) ،هرۀ خور شید شک سته و جوانههای آزادی در ورای افق قربانی
میشِِِّّّود .به سِِِّّّوی رؤیا میرویم ،در حالی که آن رؤیا ،به درونمان نفوذ میکند تا جایی که
بزرگ و نمایان میگردد ،سقوط میکند و سپس ناپدید میگردد».
فرّخی یزدی نیز به نابودی آزادی معترض اسِِّّت .در نگاه او ،آزادی همان یزی اسِِّّت که
انقالب را به همراه دارد و در راه آن باید از جان گَشت:
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نای آزادی کند ون نی نوای انقالب /باز خون سِِِّّّازد جهان را نینوای انقالب /تا تو را در
راه آزادی تن صد اک نیست /نیستی در پین یاران پیشوای انقالب(فرخی یزدی)92:1379،
این شاعر بزرگ ،برای به د ست آوردن آزادی از جانن مایه میگَارد و در این راه ،آن را
فدا میکند ،در حالی که دَ در گرو استقالَ دارد:
آن زمان که بنهادم سِِّّر به پای آزادی /دسِِّّت خود ز جان شِِّّسِِّّتم از برای آزادی /تا مگر
بهدستآرم دامن وصالن را /میدوم به پای سر در قفای آزادی /فرّخی ز جان و دَ میکند در
این محفل /دَ نثار استقالَ ،جان فدای آزادی (همان)177:
 -2-2-3-2آزادی بیان
جلوگیری از انتشِِِّّّار آزاد حقایق و اخبار ،یکی از مهمترین ویژگی های اسِِِّّّتبداد اسِِِّّّت؛
اسِِِّّّتبدادی که با این روش ،اندوه و یأس را در میان مردم فراگیر میکند(محسِِِّّّنی)10 :1391،
استبدادی که همیشه قفل خاموشی بر لبها مینهد و زبانها را به سکوت وامیدارد.
جویده در ق صیدۀ «أغنیۀٌ للوَطَن» ،در دیوان شعری «ألفل وجه للقَمَر» ،نبود آزادی بیان و قلم
را با افسوس بیان میدارد که ه کسی واژگان را در میان ما به سکوت تبدیل کرد و ه کسی
با لبۀ شمشیر ارزش قلم را از بین برد
مَنأَخرَسَ الکَلْمَاتْ فْینَا/مَن بحَدم السایفْ یَنتَهکل القَلَمَ( ...جویده)38 :1996،
او بعد از این که از نبود آزادی و ا ستقالَ در وطنن سخن میگوید ،امیدوارانه از بازگ شت
دوبارۀ آن دم میزند؛ آن هنگام که در قصیدۀ «سلوان ال تحزنی» دخترش را ندا میدهد:
ال تَفزَعْی یا دبنَتْی وَ لْتَ ضحَکْی أَبَدان/کَم طَاََ لَیلٌ وَ عْندَ ال صُّبا یَرتَحْلُ/مَازاََ فْی خَاطْری حللمٌ
یلرَاودلنْی/أَن یَرجَعَ ال صلّبال وَ األَطیَارل وَ الغَزََُ /سْلوَانُ یا طْفلَتْی ال تَحزَنْی أَبَدان/دنَّ الطُّیلورَ ب ضَوِْ الفَجر
تَکتَحْلُ/مَازلتل طَیران یلغَنءی الحلبا فْی أَمَلٍ (جویده)358 :1991 ،
«دخترم نترس و آه و ناله نکن و همصنان بخند؛ هبسا شب طوالنی شود و در هنگام صبا از
میان برود .همصنان در ذهنم رؤیایی است که از من میخواهد صبا و پرندگان و غزَ برگردند.
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سلوان ،ای دخترکم ،هیصگاه غمگین مباش که پرندگان با نور سپیدهدم سرمه میکشند .همصنان
پرندهای هستم که در آرزو ،عشق را میسراید».
فرّخی نیز از نبود آزادی بیان ،سِِّّخن به میان میآورد؛ از اینکه آزادی و مجلس و روزنامهها
را توقیف میکنند و ملّت را وا میدارند ،هنگام مشاهدۀ اشتباه ،لب فروبندند:
آزادی اسِِّّت و مجلس و هر روزنامه را /هر روز بیمحاکمه توقیف میکنند /گویند لب ببند
و بینی خطا ز ما /راهی است ناصواب که تکلیف میکنند (فرّخی یزدی)148:1379،
فرّخی خفقان و نبودْ آزادی بیان را اینگونه بیان میدارد که تا قلم آزاد نگردد ،از آن یادی
نمیکند ،راکه اگر از واقعیّتها دم بزند ،به جرم رندی و مستی به قتل میرسد:
تا قلم نگردد آزاد ،از قلم نمیکنم یاد /گر قلم شِِّّود ز بیداد ،همصو خامه هر دو دسِِّّتم /گر
زنم دم از حقایق ،بر مصِِِّّّالا خالیق /شِِِّّّحنه میکشِِِّّّد که رندم ،شِِِّّّرطه میکشِِِّّّد که مسِِِّّّتم
(همان)167:
جو یده و فرّخی از هر دو نوع آزادی سِِِّّّخن به م یان میآور ند و آن ها را خوا هان ند ولی
آزادیخواهی فرّخی ،قاطعانهتر و محکمتر است و اشعاری که وی در این زمینه سروده ،بیشتر و
تأثیرگَار تر است؛ بهگونهای که بر وی لقب "شاعر آزادی" نهادهاند.
 -4-3-2نوستالژی
«نوسِّتالژی ،اصِّطالح روانشِّناسِّی اسِّت که وارد ادبیّات گردیدهاسِّت و بهطور کلّی ،رفتاری
ناخودآگاه اسِّت که در شِّاعر یا نویسِّنده بروز میکند ،احسِّاسِّی عمومی ،طبیعی و غریزی که در
میان انسِِّّانهاسِِّّت .هرگاه فرد در ذهن خود به گَشِِّّته رجوع کند و با مرور آن ،د ار نوعی غم و
اندوه توأم با حالت لَت سِِّّکرآور شِِّّود ،د ار نوسِِّّتالژی شِِّّده که در زبان فارسِِّّی آن را غالبان غم
غربت و حسرت گَشته تعبیر کردهاند( ».انوشه)139 :1376،

غم غربت و دوری از وطن ،در سِِّّرودهها و نوشِِّّتهها ،گَشِِّّتۀ درخشِِّّان سِِّّرزمین را ترسِِّّیم
میکند که شِِِّّّاعران و نویسِِِّّّندگان ،حسِِِّّّرتآمیز به آن روی میآورند .جویده از جملۀ این
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شاعران است که یادآوری گَشته ،به شدّت ،در میان اشعار او وجود دارد .وی در قصیدۀ «رسالۀٌ
دلی صالح الدین» به خاطر اوضاع نامساعد جامعه ،به یادآوری گَشتهای میپردازد که سرزمین
پ هناور عرب ،از سرزمین شام تا سودان کشیده شده و شامل لبنان ،فلسطین ،بغداد ،حلب و عمان
بود:
کانَت لنا یومان  ..هلنا أوطان /وَطَنٌ بلون الصُِِّّّبا کان  /..وطنٌ بلون الفرح /حینَ یَجیِل ملنتَصِِّّْران
علی األحزان  /..وطنٌ بلون الصُِِّّّبا کان /یَمتَدل مْن صِِّّوتْ المؤذءن /فی ربوع الشِِّّام  ..للسُِِّّّودان/
یَنسِِّّابل فوقَ ضِِّّْفافْ دجلَۀ ینتَشِِّّی فیها /و یَرقصل فی رلبَا لُبنان /و یلطْلُّ فوقَ خَمائْلَ الزیتون /فی
بغدادَ  ..فی حَلَب  ..و فی عماان /عیناهل دجلۀُ و الفُراتل( ...جویده)118-115 :1996،
«روزی در اینجا سرزمینی داشتیم ،وطنی به رنگ صبا بود  ...وطنی که زمانی بر غمها پیروز
می شد ،رنگ شادی می گرفت  ...وطنی به رنگ صبا ،از صدای مؤذن از سرزمین شام  ...تا
سِِّّودان کشِِّّیده میشِِّّد و بر کرانههای دجله جاری و در آن مسِِّّت میشِِّّد و در سِِّّرزمین لبنان
میرق صید و بر درختان انبوه زیتون م شرف میگ شت؛ در بغداد  ...در حلب  ...و در عمان .دجله
و فرات شمانن بود».
امّا وطنی که این همه وسعت و شکوه داشته ،اکنون از آن ه یزی باقی ماندهاست:
ب و تَرتَوی /بالدام
ل کا َن یوم نا کع َب َۀ األوطان /ماذا تَبقْی مْنه  /..أآلن تأ ُک ُل له الکْال ل
ن جمی ٌ
َو َط ٌ
فَوقَ رلبوعْهْ الدّیدَان /أآلن تَرحَلُ عَنه أفواجل الحَمام /و تَنعقُ الغْربان (همان)118:
«وطن زیبایی که روزی کعبۀ سِِِّّّرزمین ها بود ،ه یزی از آن باقی ماندهاسِِِّّّت  ...اکنون
سِِّّگها آن را میخورند و کرمها بر سِِّّرزمینن ،از خون سِِّّیراب میشِِّّوند؛ اکنون دسِِّّتههای
کبوتران از آن کوچ میکنند و کالغان غار غار میکنند».
شاعر در قصیدۀ «أحزان مصر» ،با دیدن جسم ضعیف مصر ،به یاد شکوه گَشتۀ آن میافتد:
ن
ک عْن َد الرَبیع /و أی َ
ن ثیا لب ْ
ن البَهاِ  /و أی َ
ن الجَما َُ و أی َ
ک یا مْصِِِّّّر جسِِِّّّم نا نحیالن /فَأی َ
رأی ُت ْ
عَبیرُکْ ملَِ الفَضاِ (جویده)122 :1991،
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«ای مصِِّّر ،تو را مانند جسِِّّمی نحیف و ضِِّّعیف دیدم .آن زیبایی و ارزش کجا رفتهاسِِّّت !
لباسهایی که در هنگام بهار میپوشیدی و آن بوی خوش و با طراوتت که هستی را در برگرفته
بود ،اکنون کجاست »
فرّخی یزدی در مسمطّی با نام «مسمّل وطنی» 3گَشتۀ درخشان ایران را یادآور میشود:
این ،همان ایران که منزلگاه کیکاووس بود /خوابگاه داریوش و مأمن سِِِّّّیروس بود /جای
زاَ و رسِِّّتم و گودرز و گیو و طوس بود /نی نین پاماَ جور انگلیس و روس بود /این همه از
بیحسی ما بود کافسردهایم /مردگان زنده بلکه زندگان مردهایم (فرّخی یزدی)186 :1379،
اکنون رنجهای آنانی که در تالش بلندپایهکردن این مرز و بوم بودهاند ،بر باد رفته و استبداد
جای آن را گرفتهاست:
رنجهای اردشِِِّّّیر بابکان بر باد رفت /زحمت شِِِّّّاهپور ذو األکتاف حاَ از یاد رفت /شِِِّّّیوۀ
نوشِِّّیروانی ،رسِِّّم عدَ و داد رفت /آبروی خاک ما بر باد اسِِّّتبداد رفت /حالیا گر بیند ایران را
نین بهرام گور /از خجالت تا قیامت سر برون نارد ز گور (همان)187:
خوشِِّّا آن روزگارانی که این سِِّّرزمین ،گسِِّّتردگی بسِِّّیاری داشِِّّت و شِِّّهریارانی بر آن
حکمرانی میکردند ولی افسوس که خاک پاکن لگدماَ بیگانگان گردیدهاست:
ای خوش آن روزی که ایران بود ون خلد برین /وسعت این خاک پاک از روم بودی تا به
ین /بوده از حیر نکویی ،جنّت روی زمین /شِِّّهریاران را بر این خاک ز شِِّّرف بودی جبین/
لیک فرزندان او قدر ورا نشناختند /جسم پاکن را لگدکوب اجانب ساختند (همان)
هر دو شاعر ،گَشتۀ درخشان سرزمین خوین را یادآور میشوند و با دیدن حاَ کنونی آن،
غبطه میخورند و بازگشت روزگار اوج غرور و عزّت وطنشان را خواهانند.
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 -5-3-2استبدادستیزی
ا ستبداد ،زمانی ا ست که حاکم سرزمینی ،به مردم آن دیار ستم روا میدارد و هب سا نین
حاکمانی دسِِّّتنشِِّّاندگان کشِِّّورهای غربی هسِِّّتند و در پی هدفهای آنان روانند .در نین
شرایطی ،این شاعران هستند که ظلمهای داخلی و خودکامگی حاکم را بیان میکنند.
جویده میگوید« :عاقالنه نیست که شخصی از میان ما برخیزد ،هرکس که میخواهد با شد،
به این افتخار کند که کشِِّّت و کشِِّّتار انجام دهد .آیا قتل ،یک امر آزاد و قانونی اسِِّّت کدام
دین ،این امر را روا دانست » ()goweda.com/p=2097
او در دیوان «کانت لَنا  ..أوطان» ،در قصِِّّیدۀ «مْن أغانْی ماندیال» ،بعد از بیان اسِِّّتبداد موجود
در سرزمینن ،در پی مبارزه با آن و ترغیب مردم برای رفع این ستم است:
دنءی سأقتُلُ /کُلَّ فْئران الحَدیقَۀ  ..و اللُّصوص /وَ مَن أضاعلوا هَیبَتی /مَن نَصابلوا الطَغیانَ سللطانان/
فَباعلوا عْرضَ أُمّی و استَحَلُّوا طْفلَتْی /مَن مَزَّقوا جَسَدی ( ..جویده)130:1997،
«من همۀ موشهای بات و دزدان و کسانی که بزرگیام را از بین بردند و آنانی که سرکشی و
طغیان را برپا کردند ،خواهمکشت و کسانی که شرف مادرم را خدشهدار کردند و ریختن خون
کودک این مادر را روا دانسِِِّّّتند و جسِِِّّّدم را تکهتکه کردند ،نابود میکنم( ».برای مشِِِّّّاهدۀ
نمونههای بیشتر ر.ک :جویده)381-378:1991 ،
فرّخی نیز از استبداد سرزمینن ،شکوه میکند و خواهان مبارزه با آن است:
بدبختی ما تن ها از خارجه ون نبود /هر شِِِّّّکوه که ما داریم از داخله باید کرد /با جامۀ
مستحفظف در قافله دزدانند /این دزدان را طرد از داخله باید کرد /اهریمن استبداد ،آزادی ما را
کشت /نه صبر و سکون جایز ،نه حوصله باید کرد( .فرّخی یزدی)119 :1379،
س ستی و بیتفاوتی سبب شده که غارتگران به غارت سرزمین روی آورند .شاعر افراد این
جامعه را به پایداری در مقابل استبداد وامیدارد تا اوضاع از این نابهسامانتر نشود:

�
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اذن غارت را به این غارتگران دادها ست ،سخت /س ستی و خون سردی و نادانی و اهماَ ما/
زاهد ما بهر استبداد و آزادی بجنگ /تا ه سازد بخت او تا ون کند اقباَ ما /حاَ ما یک ند
دیگر گر بدینسان بگَرد /بدتر از ماضی شود ایام استقباَ ما(همان)85:
با شمشیر باید به مقابله پرداخت تا استبداد سر افکنده گردد:
در کف مردانگی ،شِِّّمشِِّّیر میباید گرفت /حق خود را از دهان شِِّّیر میباید گرفت /تا که
استبداد سر در پای آزادی نهد /دست خود بر قبضۀ شمشیر میباید گرفت(همان)93:
از اشِِّّعار این قسِِّّمت ،بر میآید که هر دو شِِّّاعر ،از اسِِّّتبدادی که دامنگیر سِِّّرزمینشِِّّان
گردیده اسِِّّت ،ناخرسِِّّند هسِِّّتند و سِِّّکوت را جایز نمیدانند بلکه معتقدند که ملّت باید به پا
خیزد.
 -6-4-2استعمارستیزی
هنگامی که یک سرزمین مورد تهاجم بیگانگان قرار میگیرد ،مردم به خاطر ع شق به وطن،
از آن دفاع میکنند و حتّی در این راه ،جانهای خوین را فدا مینمایند .اندی شمندان و شاعران
این سرزمینها ،نمیتوانند ن سبت به این م سئله بیتفاوت باشند بلکه آنان ،سعی در این دارند که
با قلم رسای خود نقشی برجسته در تشویق مردم به دفاع از ارزشهای ملّی و دینی ایفا نمایند .دو
شِِّّاعر مَکور ،از جمله شِِّّاعرانی هسِِّّتند که در این عرصِِّّه ،هنرنمایی کردهاند و با اشِِّّعار خود،
ملّت خوین را به استقامت و پایداری فراخواندهاند.
فاروق جویده در قصِِّّیدۀ «کانت لَنا  ..أوطان» ،ملّتن را به مقاومت در برابر اسِِّّتعمار تشِِّّویق
میکند و آنان را از نیرنگ علیه سِِّّرزمین ،سِِّّسِِّّتی در عزم و اراده و ترس و وحشِِّّت داشِِّّتن در
مقابل دشمن ،بر حَر میدارد ،راکه با این وضعیت پیروزی کسب نمیشود:
لَن یطلع الفَجرُ یومان مْن حَناجرنَا /و لن یَصونَ الحمی /مَن بالحمی غَدَروا /لن یکسرَ القیدَ مَن
النَت عَزائْمهل /و لن یَناََ العلال  /..مَن شَلَّهل الحَرل (جویده)84:1997،
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«هیصگاه سِِِّّّپیدهدم از حنجرهای ما طلوع نخواهدکرد؛ کسِِِّّّی که به سِِِّّّرزمین نیرنگ بزند،
هرگز از آن دفاع نخواهدکرد و کسِِِّّّی که ارادهاش سِِِّّّسِِِّّّت باشِِِّّّد ،قید و بند (اسِِِّّّارت) را
نخواهدشکست و کسی که ترس او را از پا انداختهاست ،به بزرگی نخواهد رسید».
او در قصِِِّّّ یدۀ «مَتی یَفیقُ ال نائمون » در دیوان «لو أنَّ نا لم نفتَرق» ،م لّت لب نان را که ت حت
استعمار امریکا قرار گرفتهاند ،مورد خطاب قرار میدهد و آنها را به استعمار ستیزی فرامیخواند
که در وطنفروشی عجله نکنید که همه یز به زیان شما تمام میشود:
ک الطُّوفا ُن شَیئ نا
ل شیِ خا سْرون /لَن یَتر َ
ال ُت سرعوا فی مَوکب البیع الرَّخیص فَإ َّنکُم /فی ُک ء
کُلُّکُم /فی الیَمم یَومان غارقون ( ..جویده57:1998،و)58
«در بهحراجگَاشِِّّتن میهن شِِّّتاب نکنید که شِِّّما در همه یز ضِِّّرر میکنید .طوفان یزی
برایتان باقی نمیگَارد و روزی همگی در دریا غرق میشوید».
وی عالوه بر موارد ذکر شده ،در ق صیدۀ «مَن قاََ دنَّ النَفلَ أغلَی مْن دَمْی» در مورد ا ستعمار
در سرزمین عراق نین میگوید:
ب ال مَدی نَۀ کالوَباِْ/
ق أبوا َ
أطفاَ بغداد الحَ زی نَۀ /فی الشَِِِّّّوارع یَصِِِّّّرخون /جین التتارَ /ی ْد ُّ
أحفادل هوالکو /عَلی جلثَرْ الصْغار یلزَمجرُون (سالم)92:2003،
« کود کان ا ندوهگین ب غداد ،در خ یا بان ها فر یاد بر میآور ند .ارتن تا تار ،همصون و با،
دروازههای شهر را میکوبد .نوههای هالکو ،بر اجساد کودکان نعره سر میدهند».
جز جفاکاری و بیرحمی و مظلومکشِِّّی /شِِّّیوه و عادت دربار بریتانی نیسِِّّت /فتنه در پنجۀ
یک سلسله لرد است و مدام /کار آن سلسله جز سلسلهجنبانی نیست( .فرّخی یزدی)110 :1379،
با اینهمه ،فرّخی شخصی امیدوار است و به آبادانی و نابودی ظلم و ستم نوید میدهد:
نوید صلا امید آنکه میدهد به بشر /سفیر خوشخبر و پیک پیخجستۀ ماست (همان)100:
وی به نهایت هر ویرانی و نابودی خوشبین است:
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دلم از این خرابی ها بود خوش زانکه میدانم /خرابی ون که از حد بگَرد آباد میگردد
(همان)120:
 -3نتیجهگیری
در یک نگاه فراگیر به مو ضوع رمانتی سم جامعهگرا در شعر فاروق جویده و فرّخی یزدی و
تطبیق آنها با هم ،نین حاصِِّّل میشِِّّود که دو شِِّّاعر ،با وجود اینکه از دو ملّت و دو فرهنگ
جدا بوده و حدود نیمقرن با هم اختالف زمانی داشِِّّتهاند ،در مضِِّّامین جامعهگرای رمانتیسِِّّتی با
هم شِِّّباهتهای بسِِّّیاری دارند ،را که همیشِِّّه تأثیر و تأثر نیسِِّّت که باعر خلق آثار یکسِِّّان
می شود بلکه در بع ضی از موارد ،شرایطی یک سان که دو شاعر در آن زندگی میکنند ،سبب
خلق آثاری می شود که تا حدود زیادی به هم نزدیک ا ست .شرایل یک سانی که دو شاعر ،ابه
دلیل استبداد و استعمار حاکم در سرزمین خود داشتهاند ،سبب شده تا اجتماع و مسائل پیرامون
آن ،دغدغۀ اصلی آنان در دیوانهای شعری شان گردد .مسائل رمانتیستی جامعهگرا در شعر این
دو ،به اندازهای است که آنان را شاعرانی اجتماعگرا معرفی میکند و حجم زیادی از دیوانهای
ایشان را دربرمی گیرد .از جملۀ مضامین مشترک آنان ،ناسیونالیسم ،آزادی ،نوستالژی و ...است
که در این تحقیق مورد برر سی قرار گرفتند .نان که آ شکار ا ست ،هر یک ،هنرمندانه در این
وادی گام نهادهاند و در مقایسِِّّۀ این دو ،بیشِِّّتر ،اشِِّّتراک یافتمیشِِّّود و این امر ،نشِِّّاندهندۀ
نزدیکی اندیشِِّّۀ دو شِِّّاعر اسِِّّت و تفاوت آنها ،تنها ،در مسِِّّائل جزئی در بحر آزادی و وطن
اسِِِّّّت که فرّخی یزدی ،در آنها مباحر بیشِِِّّّتری بیان کرده و از الفاظی قاطعتر مدد میجوید.
انگیزه و هدف دو شاعر از بیان این م سائل در این سرزمینها ،آگاهیبخ شی به ملّتها و ت شویق
آ نان در اصِِِّّّالح جام عۀ خوین و همصنین ن جاتدادن آن از ن گاَ پر قدرت اسِِِّّّتع مار و
اسِِّّتبدادهای موجود در آن اسِِّّت .با وجود بیان اینگونه مشِِّّکالت واقع در جامعۀ روزگار دو
شاعر ،آنان بیشتر اوقات خوشبین و امیدوار هستند و از بازگشت آزادی و آبادانی ازدسترفته،
سخن میگویند.
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یادداشتها:
 -1خالد اسالمبولی ،از افسران آزاد بود.
 -2فرّخی ،این مربع ترکیب را زمانی سِِِّّّروده که لرد کرزن وزیر خارجۀ انگلسِِِّّّتان در مجلس عوام آن
ک شور ،نطقی راجع به قرارداد نهم اوت  1919ایراد نموده و از روش دولت ایران که زیر بار این قرارداد
ننگین نرفته ،انتقاد کردهاست( .یزدی)197 :1379:
 -3این م سمّل را در ساَ  1328قمری سروده که سبب دوختن دهان و زندانیگ شتن وی شدها ست.
(فرّخی یزدی)186 :1379،
 -4این غزَ را فرّخی همان روزی سِِّّروده که به وسِِّّیلۀ مأمورین شِِّّهربانی توقیف میشِِّّود و از مدّتها
قبل منزلن تحت نظر بودهاسِِّّت .هنگامی که سِِّّرهنگ سِِّّهیلی وارد منزَ میشِِّّود ،فرّخی کاغَی را
مصاله میکند ومحرمانه در د ست صاحب جمع میگَارد .پس از د ستگیری و خروج فرّخی ،صاحب
جمع کاغَ را باز میکند ،یک غزَ و یک رباعی که فرّخی برای شِِِّّّمارۀ فردای روزنامه سِِِّّّروده بود،
مالحظه میکند( .فرّخی یزدی)113:
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مطالعات سیاسی و بین المللی.
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 -14رجایی ،نجمه .)1378( .آ شنایی با نقد ادبی معا صر عربی .م شهد :انت شارات دانشگاه فردوسی
مشهد.
 -15زرقانی ،سیّد مهدی .)1383( .چشمانداز شعر معاصر ایران .تهران :ثالر.
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لدراسات حقوق اإلنسان.
 -18سپانلو ،محمّدعلی .)1375( .شهر شعر فرّخی .تهران :علم.
 -19سیدحسینی ،رضا .)1376( .مکتبهای ادبی2 ،جلد .اپ یازدهم .تهران :نوبهار.
 -20شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1383( .ادوار شعر فارسی .اپ دوّم .تهران :سخن.
 .)1380( .------------- -21شعر معاصر عرب .اپ دوّم .تهران :انتشارات سخن.
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بررسی تطبیقی رمانتیسم جامعهگرا در ...

79

 -24غزایی عمران ،سِِّّعدی «فالا الربیعی»1432( .ه2011-م) .شةةعراء معاصةةرون مِن أعالم الشةةعر
العربی المعاصر .بیروت :دار الکاتب العربی.
 -25فرّخی یزدی ،محمّد .)1379( .دیوان .به کوشن حسین مکّی .اپ دوازدهم .تهران :امیر کبیر.
 -26فورست ،لیلیان .)1385( .رمانتیسم .ترجمۀ مسعود جعفری .اپ هارم .تهران :نشر مرکز.
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