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چکيده
الهوتی و زهاوی ،دو تن از شاعران برجستة تاریخ معاصرِ ایران وعراق ،تقریباً در یک

دورة زمکانی زیسکتهاند و شکرای حکاک بکر

سرزمین دو شاعر ،بسیار شبیه به ه است .اوضاع سیاسی و اجتماعی مشابهی که بر ایران و عراق در ایکن برهکه از تکاریخ حک فرمکا
بود ،سبب شده که مضامین سرودههای الهوتی و زهاوی ،با وجود عدم ارتباط مستقی میان دو شاعر ،شبیه به ه باشد .هکد ایکن
پژوهش ،بررسی اشعار الهوتی و زهاوی در زمینة نقد واعتراض و بیان وجوه تفاوت و تشابه سرودههای آن دو در ایکن مجکا و در
ورای آن ،ایجاد پلی میان ادبیّات معاصر ایران و عراق است .این جستار ،توصکیفی  -تحلیلکی ،بکر مبنکای مکتکب آمریککایی ادبیّکات
تطبیقی و بر اساس مشابهتهای اوضاع سیاسی ،اجتماعی و اقتصکادی ایکران و عکراق در دورة مکککور ،ضکمن بیکان ایکن بسکترهای
مشابه ،اشتراکات فکری دو شاعر را در زمینههایی چون :انتقاد از دسکتگاه حکاک  ،اعتکراض بکه حضکور اسکتعمارگران ،نقکد جهک،،
غفلت ،ترس ،زبونی ملّت و ...بررسی میکند و نشان میدهد که زیرساختهای سیاسی ،اجتمکاعی و اقتصکادی یکسکان ،منجکر بکه
مشابهت مضمونی سرودههای الهوتی و زهاوی در بیان نقد و اعتراض شده است.

واژگان کليدی :الهوتی ،زهاوی ،انتقاد و اعتراض ،ادبیّات تطبیقی ،شعر معاصر ایران و عراق.
 .1تاریخ دریافت1331/3/33 :
 .2رایانامة نویسندة مسئو Alig1968@yahoo.com :
 .3رایانامهSarayya.rahimi@yahoo.com :
 .4رایانامهFaroogh.Nemati@gmail.com :

تاریخ پکیرش1331/6/22 :
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 .5پيشگفتار
 .5-5تعریف موضوع

در فرهنگ اصطالحات ،زیر عنوانِ «ادبیّات اعتراض» 1آمده است« :ادبیّات اعتراض ،ادبیّاتی اسکت ککه هکد
از انتشار آن ،اعتراض نسبت به چیزی ،معمکوالً اعتکراض بکه اوضکاع سیاسکی اسکت» (پورممتکاز.)313 :1332 ،
قدرت کالم اعتراضی در سطح سیاسی ،در مواجهه با دشمن و بستن راه او جلوهگر میشود و استقامت بر سکر
خواستهها است که از سقوط ارزش پیکاریِ شعرِ معترض جلوگیری میکنکد (ر.ک :المقکالح .)32 :1332 ،بکه
عبارت دیگر ،ادبیّات اعتراضی ،سرپیچی و عصیان در برابر بیداد و نارواست؛ این گونة ادبی ،غالباً بیکان رنک و
ست و سپس ،خش و عصیان است« .ولی برای مؤثّر واقع شکدن ،بایسکتی تالشکی تغییرآفکرین باشکد و بکه یک
نظریة انقالبی و دارای محتوایی اجتماعی مسلّح گردد؛ در این صورت ،خود را شعری مردمی خواهکد یافکت».
(درویش)231 :1331 ،
یکی از برهههای زمانی سرنوشتساز در تکاریخ ادبیّکات ایکران و عکراق ،همکان دورهای اسکت ککه جمیک،
صدقی الزّهکاوی و ابوالقاسک الهکوتی درآن زیسکتهاند .دوران زنکدگی ایکن دو شکاعر ،ویژگیهکای مشکترک
بسیاری دارد ،مانند چنبرة استبدادی کهنسا بر این دو سرزمین ،هجمکة اسکتعمار و دخالکت بیگانگکان در امکور
دو کشور ،اوضاع اجتماعی نابسامان ،فاصلة طبقاتی فاحش و شیوع فقر و جه .،ایکن دوران ازسکویی مصکاد
بود با ظهور دگرگونیهایی شگر در ادب فارسی و عربی که نه تنهکا منجکر بکه تغییکر در سکاختار شکعر شکد،
بلکه عرصة محتوا و مضمون را نیز دستخوش تحوّالتی عمیک نمکود .در ایکران ،انقکالب مشکروطه بکه وقکوع
پیوست که نقطة عطفی در تاریخ و ادبیّات این کشور بود و تأثیری مستقی بکر اوضکاع سیاسکی و اجتمکاعی آن
بر جای نهاد .این اثرگکاری ،تنها محدود به اوضاع سیاسی و اجتماعی نبود ،بلککه در شکعر و ادبیّکات نیکز نفکو
کککرده و آن را تحککت تککأثیر قککرار داد و شککعر را آین کة تمامنم کای تصککویر زنککدگی آن دوران گردانیککد (ر.ک:
تجربهکار.)46 :1313 ،
با بررسی بخشی از تاریخ معاصر ایران و عراق ،همان مقطعی ککه الهکوتی و زهکاوی زیسکتهاند ،زمینکههای
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی مشابهی را مییابی که با اثرگکاری بر ادبیّکات ایکن دو کشکور ،بسکتری
هموار را برای واکاوی در مضامین آثار ادبی این دوره که بازتابی از شرای وطن است ،فکراه نمکوده و مسکیر
باروری را برای مقایسة آثار شاعران و کنکاش در شباهتها و تفاوتهای بیان مضامین در ایکن آثکار ،فکراروی
1. Protest Literatur
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پژوهشگران گشوده است .بررسی ادبیّات اعتراضی در اشعار این دو سکراینده ،بارقکههکای اشکتراک فککری در
اندیشههای این دو شاعر را به خوبی نمایان خواهد ساخت که این مقاله ،در صدد واکاوی این موضوع است.
 .2-5ضرورت ،اهمّيّت و هدف

ضرورت و اهمّیّت این موضوع ،بیشتر از آن جهت است که مخاطبان ،در پرتو شعر این دو شاعر ،با تصکویری
روشن از اوضاع سیاسی – اجتماعی آن روزگاران آشنا میشوند .هد کلّی پژوهش نیکز آگکاهی از اوضکاع
سیاسی – اجتماعی روزگار دو شاعر است.
 .9-5پرسشهای پژوهش

 .1اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روز ایران و عراق ،تا چه میکزان بکر زبکان شکعر الهکوتی و زهکاوی تأثیرگککار
بوده است؟
 .2چگونه زندگی شخصی ،باورها و جهانبینی حزبی الهوتی و زهاوی بر نحوة بیان مضکامین نقکد و اعتکراض
این دو شاعر اثر گکاشته است؟
 .3شباهتها و تفاوتهای مضامین سرودههای الهوتی و زهاوی در زمینة نقد و اعتراض چیست؟
 .4چه عواملی زمینة مشابهت و یا تفاوت دیکدگاه دو شکاعر را در پکرداختن بکه مفهکوم نقکد و اعتکراض فکراه
نموده است؟
 .3-5پيشينة پژوهش

در خصوص پیشینة پژوهش باید گفت ،واکاوییهایی در سرودههای این دو شاعر صکورت گرفتکه اسکت ،امّکا
پژوهشی که به صورت مستق ،به بررسی مفهوم انتقاد و اعتراض در اشکعار الهکوتی و زهکاوی پرداختکه باشکد،
یافت نشد .از جمله پژوهشهایی که در بررسی مضامین سرودههای این دو شاعر نگاشته شده اسکت ،میتکوان
موارد زیر را نام برد:
نیازی و همکاران ( )132-111 :1326در مقالهای با عنوان «زن در شعر جمی ،صکدقی زهکاوی» دیکدگاهِ شکاعر
را در رابطه با زن و حقوق او در اجتماع بررسی کردهاند .خاقانی و یدالهی ( )21-61 :1322در مقالکة «زهکاوی
در آیینة سب

ادبی باروک» به کنکاشکی در بُکنمایکههکای سکب

بکاروک در سکرودههکای وی پرداختکهانکد.

محسنینیا ( )43-23 :1323در مقالة «جمی ،صدقی زهاوی و زبکان و ادبیّکات فارسکی» اثرپککیری زهکاوی را از
زبان فارسی بررسی کرده است .رضایی و همکاران ( )123-33 :1332در مقالکة «اندیشکههکای جمیک ،صکدقی
زهاوی در قصیدة شورش در جهن » با رویکردی تحلیلی به بررسکی اندیشکههکای سیاسکی ،اجتمکاعی ،دینکی و
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فلسفی شاعر در این قصیده پرداختهاند .مسبوق و همکاران ( )112-131 :1333در مقالة «میهندوستی در شکعر
مل

الشّعرای بهار و جمی ،صدقی زهاوی» عش به وطن را در اشعار دو سراینده بررسی ککردهانکد .حکاتمی و

صفایی ( )23-61 :1331در در مقالهای با عنوان «مقکام زن در شکعر ابوالقاسک الهکوتی ،ایکر میکرزا و عکار
قزوینی» جایگاه زن را در سرودههای این سه شکاعر بررسکی ککردهانکد .سکبزیانپکور و صکالحی (-133 :1332
 )164در مقالة «بررسی تطبیقی نوستالژی سیاسی در شعر مل

الشّعرای بهکار و جمیک ،صکدقی زهکاوی» مقولکة

غ غربت و یا همان نوستالژی را در سرودههای دو شاعر واکاوی کردهانکد .رزاقپکور و نکوشآبکادی (:1332
 )21-63در مقالة «بازتاب رئالیس در اشعار الهوتی» نگارندگان اصو رئالیسک را در اشکعار الهکوتی جسکتجو
کردهاند.
افزون بر این موارد ،احمد بشیری در مقدّمة مفصّلی که بکر دیکوان الهکوتی نگاشکته ،بکه بیکان زنکدگی ایکن
شاعر و بررسی مضکامین سکرودههای او پرداختکه اسکت .همچنکین از میکان کتابهکایی ککه در شکر زنکدگی
زهکاوی و افکککار او نگاشککته شککده اسککت ،میتککوان کتککاب مجيل صلقي الزهلوي دراسللو ينصلص اثککر عبدالحمیککد
رشککودی و الزهلوي الشلوعر الفيلسلص يالكوتل املفكلر نوشککتة عبککدالرّزاق هاللککی را نککام بککرد ،کککه هرکککدام از ایککن
کتابها ،به بیان گوشهای از زوایای زندگی و آراء این شاعر میپردازنکد و در ایکن پکژوهش نیکز از ایکن منکابع
بهره گرفته شده است .بر این اساس ،تکا کنکون پکژوهش تطبیقکی مسکتقلّی در زمینکة نقکد و اعتکراض در اشکعار
الهوتی و زهاوی انجام نشده است.
 .1-5روش پژوهش و چارچوب نظری

اساس پژوهش در این مقاله ،بر بنیان رویکرد مکتب آمریککایی اسکتوار اسکت؛ ایکن مکتکب بکرخال ِ مکتکب
فرانسه ،بر این باور است که برای تطبی ِ دو اثر ادبی ،بدون اینکه مبادلهای میان آن دو صکورت گرفتکه باشکد و
یا ارتباطی میانِ دو نویسنده برقرار شده باشد ،نیز مکیتکوان بکه تطبیقکی دو اثکر ادبکی پرداخکت (ر.ک :کفکافی،
 .)14 :1322نوشتار حاضر بر اساس تشابه بسترهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصکادی حکاک بکر ایکران و عکراق در
دورة زندگانی الهوتی( )1و زهاوی( ،)2با رویکردی تطبیقی به واکاوی مفهوم نقد و اعتکراض در اشکعار ایکن دو
شاعر میپردازد و روش تحقی در آن توصیفی  -تحلیلی است؛ به این صکورت ککه بکا اسکتخرا سکرودههای
شاعران در زمینة انتقاد و اعتراض ،به مقایسة اشعار آنان میپردازد و برآن اسکت تکا نحکوة پکرداختن الهکوتی و
زهاوی را به این موضوع مورد بحث و بررسی قرار دهد.
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 .2پردازش تحليلی موضوع
 .5-2بررسی تطبيقی مضمون نقد و اعتراض در شعر الهوتی و زهاوی

پیش از عرضة درونمایههای اشعار الهوتی و زهاوی و بررسی وجوه تشابه و تفاوت بیان این مضامین ،بایکد بکه
برخی از عوام ،اثرگکار بر جامعه و زندگی آن دو که شعرشکان را تحکت تکأثیر خکود قکرار داده اسکت ،اشکاره
کنی  ،تا با آگاهی از این عوام ،تأثیرگکار ،فه بهتر و دقی تری از جلوههای بیکان مضکامین در سکرودههای دو
شاعر داشته باشی  .برخی از این عوام ،به شر زیر است:
 اوضاع سیاسی ایران و عراق در دورة مککور ،تا حدود زیادی شبیه به ه اسکت؛ هکر دو سکرزمین ،از سکلطةاستبداد سیاسی رن میبردند و گرچه عراق ،تابع دولت عثمانی و ایران ،به ظکاهر مسکتق ،بکود ،امّکا جکوّ ظلک ،
آشفتگی و خفقان بر هر دو کشور سایه افکنده بود.
 شک ،ادارة سیاسی ایران و عراق ،در آغاز ،اسکتبدادی ریشکهدار بکود و مکیتکوان آن را نمونکة رایک اسکتبدادشرقی دانست .با نگاهی گکرا به تاریخ دو کشور ،میبینی که سلطان مستبد ،سلطة مطلک و نامحکدود داشکته و
صاحبِ جان و ما و ناموس مردم بوده است و تاریخِ این دو سکرزمین ،از جلوههکای مشکارکت مکردم در امکر
حکومت ،تهی است.
 در قرن نوزده میالدی ،شکا هایی در بنیان جامعة تقلیدی ایران و عراق بکه وجکود آمکد و در پکیِ برخکیتحوّالت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،تردید در حقّانیّت نظامهای سیاسی متّکی بر استبداد پادشکاهی ایجکاد و
زمینههای جنبش و برپایی نظام مشروطه را فراه ساخت.
 الهوتی و زهاوی در بهبوهکة مشکروطهخکواهی زیسکتهاند و شکاهد پیکروزی ایکن جنکبش بکودهانکد .زهکاوی،فریادهای شوق از اعالن مشروطیّت را به گوش خکود شکنیده و فضکای ناامیکدی حکاک بکر جامعکه را ،پکس از
آنکه مشروطه به بیراهه رفت ،جمعیّت اتّحاد و ترقّی ،زمام حکومت را در دست گرفکت و امپراتکوری عثمکانی
تجزیه شد ،با جس و جان خود درک نموده است .الهوتی نیز پیروزی مشروطهخواهان و دورة ناامیکدیِ پکس
از به توپ بسته شدن مجلس و بازگشت دوبارة استبداد را به چش دیده است.
 ایران و عراق ،هردو در گردابِ نبرد با استعمار فرورفته بودند .عراق با انگلیسیها میجنگید و ایران ،درگیکرنبرد با روسیه و انگلستان و سپس آمریکا بود .این مقابله و دفاع ،سبب شد ،بیشکتر توجّکه دو شکاعر معطکو بکه
حمایت از کشور در برابر متجاوزان ،دفاع از آب و خاک سرزمین خکود و تکرس از سکلطة اجانکب بکر کشکور
باشد.
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 مسائلی چون؛ جه ،،فقر ،عقبماندگی و نبکودِ آگاهیهکای سیاسکی ،همکه از ویژگیهکای مشکترک جامعکةایران و عراقِ آنزمکان اسکت و میتکوان تصکویر آن را بکه شککلی روشکن ،در البکهالی سکرودههای دو شکاعر
مشاهده کرد( .ر.ک :فیاض13-41 :1331 ،؛ عزّالدّین23-3 :1361 ،؛ واتسکون31-13 :1362 ،؛ نبکوی:1313 ،
)436-431
 هردو شاعر ،راه مبارزه و جهاد را پیمودهاند ،امّا مبارزة آنها متفاوت است؛ زنکدگانی الهکوتی از حضکور درعرصههای نبرد و مبارزة عملی آغاز میشود و به فرار ،زندگی در غربکت و گکرایشهکای حزبکی در شکوروی
ساب میانجامد .او مرد میدان است و خود نیز به این موضوع اشاره میکند:
تنهککککا نککککه مککککن ادیککککب سککککخنران

جنگککککککککاور و مبککککککککارز میککککککککدان
(الهوتی)631 :1312 ،

او بیشتر عمر خود را در مبارزه  ،جهاد و تبعید گکراند؛ برخال زهکاوی ککه بخکش اعظک زنکدگانی خکود را
صر حضور در مجلس و مشاغ ،دولتی نمود.
 ویژگی بارز و مشترک شخصیّت الهوتی و زهاوی ،بلنکدپروازی و بیقکراری اسکت .در خصکوص الهکوتیباید گفت؛ این شاعر ایرانی ،روحی سرکش و ناآرام داشته که زنکدگانی او را در شکورش و نبکرد ،غکرق و بکا
آوارگی و غربت دره آمیخته است .خدمت در ژاندارمری ،سیطرة رو نظامیگری ،حضور در میکدانهکای
نبرد و جهاد عملی ،همه و همه بر تهوّر و بیباکی او افزود و شعرش را تصویرگرِ جنگ و درگیکری و دعکوت
به نبرد و خونریزی گردانید .البتّه نباید در این مجا  ،گرایشات کمونیستیِ شاعر و تأثیر افککار ایکن حکزب بکر
جان او را نادیده انگاشت .زهاوی نیز همچکون الهکوتی ،روحکی نکاآرام و بلنکدپرواز داشکته و گرچکه خکود در
عرصة مبارزة مسلّحانه ،حضور در میکدانِ نبکرد را نیکازموده اسکت ،امّکا در عرصکة ادب ،سکال قلک در دسکت
گرفته و به یاری کشورش برخاسته است.
همة این عواملی که به صورت مختصکر بیکان شکد ،در ادبیّکات دو شکاعر اثکر گکاشکت و شکعر آنهکا را در
برخی زوایا مشترک و در جنبههایی متمایز گردانید و زمانی که مضامین سرودههای آنها را بررسی و مقایسکه
میکنی  ،تأثیر شرای جامعکه و حکواد آن دوران از سکویی و ویژگیهکای زنکدگی شخصکی دو شکاعر را از
دیگر سو ،در این مضامین آشکار مییابی  .با ایکن پیشزمینکه ،بکه سکرا واککاوی مضکمون نقکد و اعتکراض در
سرودههای دو شاعر میروی .
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 .5-5-2شکایت از ستم سلطان و ظلم صاحبمنصبان

میتوان گفت «در آن زمان که کسی جرأت اعتراض به ظل و ست حکاک و درخواسکت اصکال را نداشکت،
زهککاوی ،فسککاد اداری و ظلک والیککان را محکککوم مککیکککرد( ».مسککبوق و دیگککران .136 :1333 ،دوران سککلطنت
پادشاهان عثمانی بر عراق ،آمیخته با ظل و استبداد بود و رکود و عقبماندگی بکر کشکورهای تکابع حکومکت
آنها سایه افکنده بود .زهاوی ،شخص سلطان را عام ،این ست ها و نابسکامانی اوضکاع مملککت مکیدانکد و بکا
اعتراض به وضع حکومت و انتقاد از غفلت سلطان ،خطاب به او میگوید:
أال فونلتَبِل ل ل ل ل ل ل ل لِألمل ل ل ل ل ل ل ل ِر َحتَّ ل ل ل ل ل ل للو َ تَلغ َفل ل ل ل ل ل ل ل

ت َت َهل ل ل ل
َأم ل ل للو علَّمتل ل ل ل َ
ك احلَل ل للو َم ل ل للو كنل ل ل ل َ

(الزهوي )982 :4291 ،

(ترجمه :هشیار شو! تا کی در غفلت و بیخبری به سر میبری؟ آیا وضع کنونی آنچه را از آن بکیخبکر بکودهای بکه تکو
نیاموخته است؟)

او وطنش را بازیچة دست حاکمی ظال میداند که از هیچ ستمی در ح ّ ملّتش فروگکار نمیکند:
ابلشل ل ل ل ل ِ أط َم ل ل ل للو ظ ل ل ل للوم
لََق ل ل ل للق َعبَثَلل ل ل للت َّ

)(

ُيَملل ل ل ل ل ل ل ل ِمل ل ل ل ل ل ل ل َج ل ل ل ل ل ل للصِره م ل ل ل ل ل ل للو ُيَ ِمل ل ل ل ل ل ل ل

(مهون)

(ترجمه :طمعهای حاکمی ظال که ست و عکاب را بر مردم تحمی ،میکند ،سرنوشت ملّت را بازیچه قرار داده
است).

و از وقع ننهادن حاک به ح ّ و حقیقت و گوش سپردن به درو های سخنچینان شکایت میکند:
ي َّ
أن ال َکل ل ل ل ل ل ل ل ل َ احللَ ل ل ل ل ل ل ل َّ ينبَل ل ل ل ل ل ل ل جيَونِبل ل ل ل ل ل ل ل للو

ي َّ ِ
الص َش ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوي َ تس ل ل ل ل ل ل ل ل ل َلم
أن أراجيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َ َ

()42 :4793

(ترجمه :سخن ح به حاشیه رانده میشود و گوش به درو های سخنچینان سپرده میشود).

زهاوی شکوه را ادامه داده و فریاد اعتراض سر میدهد و رنک و مشکقّتی را ککه مکردم زیکر بکار ظلک متحمّک،
میشوند به سلطان عثمانی یادآوری میکند و از او میخواهد دست از ست برداشته و با عطوفت بکا زیردسکتان
خود رفتار نماید:

لك األم ل ل ل ِر َّ
ض ل ل ل َ ريا
إن النَّل ل للو َ يَل ل للق َ
اي َمولِل ل ل َ

ِ
ِ
س ل ل ل ل ل ل للوكينَو
عومل ل ل ل ل ل ل ل ب ِرفل ل ل ل ل ل ل ل م َرع ل ل ل ل ل ل للواي َ املَ َ

(مهون)422 :

(ترجمه :ای حاک و فرمانروا! مردم در سختی و مضیقه هستند ،با رعایای مسکینت با رأفت و مهربانی رفتارکن).
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شاعر ،نگران نابسامانی مملکت و اوضاع آشفتة مردم است و اینکه حاک وقت ،به جای بها دادن به زیردسکتان
خود و رسیدگی به اوضاع و احوا آنها ،در پی خوشگکرانی است .او شکبهکای هک وطنکانش را تاریک

و

سیاه از ظل و بیعدالتی و شبهای سلطان را روشن و منوّر میداند:

لت ِم ل ل ل ل ل ِد َع ل ل ل ل ل م
لك ياسل ل ل ل ل ل ل َلص َّد ليَولِينَل ل ل ل ل ل للو
فَل ل ل ل ل ل لوبيَ َّ
ض ليلل ل ل ل ل ل ل َ
ََللَل ل ل للص َ َعنل ل ل ل للو ِِبل ل ل ل للو أيتيل ل ل ل ل َ
()985 :4291
(ترجمه :با وجود آرامشی که از آن برخورداری ،از ما غافلی .شب تو روشن و شبهای ما تیره و تار است).

ایران نیز از ست حاکمان زورگو و مستبد برکنار نبود و از ظل شاهان و سوءتدبیر آنان رن مکیبکرد؛ بکه همکین
خاطر ،هنگامی که به واکاوی مضامین سرودههکای الهکوتی مکیپکردازی  ،خشک شکاعر را از اوضکاع نابسکامان
وطن و ظل حاکمان ،در البهالی اشعار او به خکوبی احسکاس مکینمکایی و مکیبینکی  ،خوشکگکرانی و غفلکت
سلطان و بیعدالتی او را در قبا طبقات محروم جامعه ،که در فقر و فالکت به سر میبرند ،محککوم مکیکنکد
و اوضاع آشفتة مملکت را به وضو در سکرودههکایش بکه تصکویر مکیکشکد .الهکوتی ،شکاه و سیاسکتهکای
نادرست او را عام ،اوضاع اسفبار وطن و دخالت بیگانگان و تجاوز آنان به خاک ایران مکیدانکد و صکراحتاً
سلطان را دزد و غارتگر خطاب میکند:
دگککر بککه کشککور ایککران سککفر نخککواه کککرد

چراککککه دزد در آنجکککا امیکککر قافلکککه اسکککت
()264 :1323

او از خوشگکرانیهای شاه در اروپا و تحمی ،هزینههای سنگین ایکن عکیش و طکرب بکه امکوا دولکت و ملّکت
ایران پرده برمیدارد و او را فردی رشوهخوار و عیّاش معرّفی میکند:
هککی پککو بککه زنهککای اروپککا بککده ای شککاه

ور نیسککت حوالککت بککه رئککیس الککوزرا کککن

کککککافی نشککککد ار رشککککوة کابینککککة لنککککدن

مالیکککة ایکککران ککککه نمردهسکککت صکککفا ککککن
(همان)131 :

او بهای عشرت شاه را رن دهقان میدانکد و بکا انتقکاد از ایکن سکت مکیپرسکد :تکا چکه هنگکام ایکن بکیعکدالتی
پابرجاست؟:
تککککککا چنکککککد شکککککهان ز پکککککو دهقکککککان

در بکککککککککر بکشکککککککککند دلبکککککککککران را؟
()13 :1312

ادارة عراق در زمان زهاوی ،بر عهدة والیانی بود ککه ازسکوی حکومکت عثمکانی منسکوب مکیشکدند .ایکن
والیان اغلب رویکردی بسته و متحجّر داشتند و تنها به منافع خود میاندیشیدند و تمکام همّکت خکود را صکر
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ما اندوزی و جمعآوری ثروت مینمودند .اینان در جهت اصال وضعیّت مردم عراق هکیچ اقکدامی نکردنکد
و این کشور را در سیالب فقر و بیماری و رکود اقتصادی رها کردند و ملّت عراق ،سا ها زیر یکو اسکتبداد و
ظلمی که این والیان بر آنها روا میداشتند ،رن بردند (ر.ک :العال .)16 :1333 ،
زهاوی در برابر این همه جور و ست سکوت نکرد و خطاب به سلطان ،از تعدّی والیانی که برای ادارة امور
عراق برگزیده ،شکایت نمود:

لت م ِ
رسل ل ل للله
سل ل ل للت يلل ل ل للص يالةم أنل ل ل ل َ
 .4يَ َ
َّ .9
الرع ل ل ل ل ل ل ل ليَّ َ أغنَ ل ل ل ل ل ل للو ُيل ل ل ل ل ل ل ل للق ََل ل ل ل ل ل ل للو
إن َّ

كأََّّن ل ل ل ل ل ل ل ل للو الل َ ََيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ِِب ل ل ل ل ل ل ل ل للو لينَ ل ل ل ل ل ل ل ل للو
السل ل ل ل ل ل ل ل للكوكينَو
لك املسل ل ل ل ل ل ل ل للتَبقي َن َّ
عمولل ل ل ل ل ل ل ل ل َ

()985 :4291
(ترجمه .1 :والیانی که تو میفرستی سنگد هستند؛ گویی خداوند هیچگونه رحک و عطکوفتی در د هایشکان نیافریکده
است .2 .رعیّت ،همچون گوسفندانی هستند که کارگزاران مستبدّ تو ،سکاطورها را بکرای آنهکا تیکز ککرده و ککارد بکر
گلوی آنها نهادهاند).

کسانی که اکنون عهدهدار ادارة کشور عراقاند و بیشرمانه به آب و خاک این سکرزمین خیانکت مکیکننکد و
در راه ضعف و نابودی آن گام برمیدارند ،همان کسانی هستند که روزی از این خاک برخاستند و در دامکان
این سرزمین رشد و نمو یافتند .زبان تند انتقاد شاعر و فریاد اعتراضکی ککه متوجّکه ایکن مسکتبدّان خکائن اسکت،
اینگونه از البهالی سرودههایش شنیده میشود:

 .4طَ َنل ل ل ل ل ل ل ل ل للص َ اي َيطَل ل ل ل ل ل ل ل ل للي املف ل ل ل ل ل ل ل ل ل للق
 .9يالطَّ ِ
لت
وعنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للص َن بَلن ل ل ل ل ل ل ل ل ل للص َ  ،أن ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َ

لرد
الصل ل ل ل ل ل للق ِر َحل ل ل ل ل ل ل َّلّ كِل ل ل ل ل ل للق َ تَل ل ل ل ل ل ل َّ
يف َّ
َكس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للَصتَله َحلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َلمو َيِجلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َقا

(ترجمه .1 :ای وطن که جان فدایت باد! سینة تو را خنجر زدند تا جایی که نزدی

()668 :4232
است از بکین بکروی و نکابود شکوی.

 .2کسانی که تو را خنجر زدند ،همان فرزندان تواَند که گوشت و پوست را بر آنان پوشاندی).

آنگاه که نجوای تغییر و اصال در سکرزمینهکای امپراطکوری عثمکانی بکه گکوش رسکید و در پکی آن ،قکانون
اساسی تصویب شد ،موجی از شعف و سرور میان تودة مردم ،بهویژه شاعران ،برخاست و بارقکههکای امیکد بکه
آیندهای روشن در میان آنان دمیده شد امّا ،دیری نپایید که همکة ایکن امیکدها و آرزوهکا بکه ناامیکدی گراییکد و
مردم دریافتند ککه اصکال و تغییکر وعکدهای بکیش نبکوده و اسکتبداد و ظلک همچنکان پابرجاسکت و وککیالن و
وزیرانی که درواقع نمایندگان ملّت و حامیان حقوق آنها هستند ،اقدامی در جهت اصال امکور مکردم انجکام
ندادند .زهاوی در اشعار خود به شدّت از این نمایندگان انتقاد مکیکنکد و مکردم را از اعتمکاد و تکیکه بکر آنکان
برحکر میدارد:
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ِ
يِب أَعل ل ل ل ل َق ِم ل ل ل ل ل اجللَل ل ل للر ِ
صمتِ ِه
ف ل ل ل للَ ن مكل ل ل ل للر َ
ال تَقل ل ل ل ل ل ل َلرب َكث ل ل ل ل ل ل ل َا م ل ل ل ل ل ل ل حك ل ل ل ل ل ل ل َ
َ
()922 :4291
(ترجمه :زیاد به حکومت آنها نزدی نشوید ،چراکه میکروب اینان مسریتر از گری است).

زمانی که به مقایسة وضعیّت ایرانِ آن زمکان بکا شکرایطی ککه عکراق در دورة عثمکانی تجربکه ککرده اسکت
برمیآیی  ،میبینی که ایران نیز همچون کشور همسکایة خکود ،بکه ایالکتهکای متعکدّدی تقسکی شکده بکود ککه
هرکدام از این ایالتها ،به یکی از منسوبان حکومت قاجاری یا به هرکسی ککه مبلغکی بیشکتر بکرای خریکد آن
پیشنهاد میداد ،واگکار میشد .هرکدام از این والیان که حکومت منطقهای از ایران را بکه چنکگ میآوردنکد،
متوسک ،مکیشکدند (ر.ک:
به شیوههای مختلفی برای گرفتن مالیات از مردم و افکزایش امکالک و امکوا خکود ّ
واتسون.)23-13 :1362 ،
الهوتی که خود از میان این مردم برخاسته و رن و فقر آنان را درک کرده بود ،در سرودههایش از فقکر زارع
و ظل مال

سخن میگوید و عاقبت این استبداد و ست را ،ویرانی ایران میداند:

ز فقککر زارع و د سککختی مالک

بککود روشککن

که ایران میشود ویکران ز اسکتبداد و مینکال
()234 :1323

شاعر ،مالکان را گرگهایی در لباس سگ میداند که به جای حراست از جان و ما مردم ،بکه دریکدن آنکان
مشغولند و شاه را به چوپانی تشبیه میکند که راه خیانت در پیش گرفته و با فرستادن ایکن گرگکان درّنکدهخکو،
رحمی به حا گلّة خود نمیکند:
به جلد سگ هزاران گکرگ دارد شکاه در گلّکه

خیانت کردن اینگونه چوپکان را چکه میدانکی

()23 :1312
همانطور که در عراق ،انقالبهای مردمی منجر به تصویب قانون اساسی گردید و امیدها و ناامیدیهکایی ککه
پیشتر کر شد اتّفاق افتاد ،در ایران نیز جنبش مشروطه به وقوع پیوست ،امّکا ایکن جنکبش و وعکدة اصکال و
تغییر در ایران ،به همان سرنوشت مشروطه در عراق دچار شکد و نماینکدگان ملّکت ،راه خیانکت بکه مکردم را در
پیش گرفتند .الهوتی که خود ،فراز و نشیبهای مشروطهخکواهی و قکانون و مجلکس را بکه چشک دیکده بکود،
وعدههای اصال را سرابی بیش نمیدانست؛ به همین دلی ،،در شعر خود به شدّت از وکیالن و وزیکران انتقکاد
میکرد و آنان را افرادی ناتوان ،سودجو و خائن میخواند:
وکککیالن و وزیراننککد خککائن ،فککاش میگککوی

اگککر در زیککر تککیغ یککا بککه روی دار یککا هککردو
()231 :1323
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آنگونه شرای استبدادی مشابه ،تقسی کشور بکه والیکاتی ککه هکر یک

در دسکت صاحبمنصکبی بکود،

ظهور جنبش مشروطهخواهی در واکنش به این ظل و خفقان ،خیانت وکیالن ،به بیراهه رفکتن مشکروطة نوپکا و
بازگشت استبداد در لوایی دیگر ،سبب شد مضامین مشترکی چون :انتقاد از سلطان ،شکایت از والیان ،امید بکه
مشروطه و ناامیدی از آن ،ویژگی بارز سرودههای دو شکاعر در ایکن مجکا باشکد .آنجکا ککه زهکاوی شکخص
سلطان را بیخبر از اوضاع مردم خود و غرق در عیش و نوش میخواند و او را به نابودی حکومکت مسکتبدّش
بی میدهد ،الهوتی نیز بیهیچ مالحظهای ،شاه را دزد خطاب کرده و رشکوهخواری و خوشکگکرانی او را در
فرنگ طعنه میزند؛ همان گرگهکای درّنکدهای ککه در شکعر الهکوتی نمکاد خانهکای خونریزنکد ،در اشکعار
زهاوی ،ساطور در دست گرفته و خون مکردم زیردسکت خکود را میریزنکد .اگکر الهکوتی خیانکت وککیالن و
نمایندگان ملّت را فریاد زده و فاش میگوید ،زهاوی نیکز آنکان را بیمکارانی خطکاب میکنکد ککه بکه ویکروس
مسری خیانت مبتال شده و مردم باید از آنها حککر کننکد .ایکن واککنش مشکابهِ دو شکاعر بکه ظلک  ،نکابرابری و
خیانت ،محصو شرای مشترک و فضای مشابه و واکنش طبیعی هکر انسکان آزاده و متعهّکدی اسکت در برابکر
ست و بیعدالتی.
 .2-5-2انتقاد از فقر و فاصلة طبقاتی

فاصلة طبقاتی موجود در عراق و تصویر فقر و بدبختی تکودة مکردم از سکویی و رفکاه و عکیش گکروه حکاک از
دیگر سو ،هر انسان آزادهای را به اعتراض و مقابله فرامیخواند .گرسکنگی ،بیمکاری و فقکر و جهک ،،بکر مکردم
عراق و بهویژه ،بر کشاورزانی که اکثریّت جامعه را تشکی ،میدادند ،سایه افکنده بکود و مالیکاتهکای گزافکی
که مجبور به پرداخت آن بودند ،روز به روز بر فقر و فالکت آنکان مکیافکزود .زهکاوی ایکن تبعکی

و فاصکلة

طبقاتی را در اشعار خود ترسی میکند ،آنجا که کاخهای ثروتمندان را که از امکوا مکردم ضکعیف بنکا شکده
بود ،در کنار خانههای محقّر کشاورزان به تصویر میکشد:

ِ
ِ
َيأتل لصا ِمل ل َجونل ل ِ األكلل َلصا ِ يَبن للص َن القصلللصرا
لصرا
َمجَ ل لصا مل ل ل َسل للوك األكل ل لصا ِ أمل ل َلصاال دث ل ل َ
()928 :4296
(ترجمه :از اندوختة ساکنان کلبهها ،اموا بسیاری را انباشتند و در کنار کلبههای فقیران ،قصرها را برافراشتند).

او خطاب به ثروتمندان ستمگر و سیراب میپرسد :آیا تمام آب و خاک ایکن سکرزمین را بکرای خکود غصکب
کردهاید و هیچگونه حقّی برای گرسنگان و مسکینان قائ ،نیستید؟
أيهل للو َّ
الشل للب ون مل للو يَصلل للك يف النَّل للو ِ اجليل للو ِ

أرضل ل ل ِه حل ل ل َّ املس ل ل ِ
أن ََلل ل ل يف ِ
أَتَل ل ل َر َّ
لوع
َ

(مهون)928 :
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(ترجمه :ای انسان سیر و مرفّه! نظر تو دربارة انسکانهکای گرسکنه چیسکت؟ آیکا معتقکدی (بکاور داری) ککه آنکان نیکز در
سرزمین خود ح ّ و حقوقی دارند؟)

نظام «ارباب  -رعیّتیِ» حاک بر ایران ،همان وضکعیّت اسکفبار جامعکة عکراق را بکرای ایرانیکان بکه ارمغکان
آورده بود؛ فقرِ رعیّت از سویی و رفاه مالکان از سوی دیگر ،همه از دسکتاوردهای ایکن نظکام فاسکد و تبعکی
فاحش بود .الهوتی که بیگمان نخستین سکرایندة رنجبکران ایکران اسکت (ر.ک :بشکیری 12 :1312 ،و انوشکه،
 )346 :1 ،1331در مقابک ،سککت مالککان و رنک رنجبکران سکککوت نککرد و در جککایجکای شککعرش ،از ایککن
بیعدالتی سخن گفت و خواننده میتواند بارها نام رنجبر و دهقان را در میان سرودههای او ببیند .او بهکرة رفکاه
حاکمان را ،خونِ مظلومان میداند:
تککککککا کککککککی امککککککرا ز خککککککون مظلککککککوم

لبریککککککککککز کننککککککککککد سککککککککککاغران را؟
()66 :1312

وی پککرده از زیککادهخککواهی و سککت مالکککان برمککیدارد و بککا صککراحت ،از رشککوهگیککری و پایمککا کککردن حک ّ
کشاورزان توسّ مالکان سخن میگوید:
تککککککا چنککککککد دهاتیککککککان بککککککه رشککککککوت

بخشککککککند بککککککه خواجککککککه دختککککککران را؟

تکککککا چنکککککد ز رنککککک خکککککود کشکککککاورز

نعمککککککت دهککککککد ایککککککن قلنککککککدران را؟
(همان)13 :

این خواجگان غاف ،و بیخبر که هیچگاه درد فقر و زحمت را نچشیدهانکد ،چگونکه مکیتواننکد رنک دهقکان و
عکاب او را درک کنند؟
تمام عمر خود ای خواجکه جکز راحکت ندیدسکتی

تو قدر زحمت مزدور و دهقکان را چکه میدانکی؟

(همان)23 :
الهوتی ،ثروتمندان را به انقالب رنجبران هشدار میدهد و سرنوشت آنان را نابودی به دست تکودة مکردم بیکان
میکند:
ای خواجککه ،خککون رنجبککر ،امککروز ک ک بریککز

فککردا حسککاب از تککو کشککد ،انقککالب سککرخ

ملّکککت فکککروش از آتیکککة خکککود سکککؤا داد

جکواب سکرخ!

تیغی بکه او نمکودم ،ککه اینک

(همان)23 :
زمانی که به مقایسة سرودههای الهوتی و زهاوی در بیان فاصلة طبقاتی و تقسی جامعکه بکه دو گکروه غنکی
و فقیر برمیآیی  ،مالحظه میشود که هردو شاعر برای نشان دادن شکا طبقاتی موجود در جامعکه ،کلمکاتی
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را کنار ه قرار دادهاند که به زیبایی تصویرگر این تضادّ و شکا است .در شکعر زهکاوی ،کلمکات متضکادّی

همچون« :األکصا » و «القصصر»« ،الشلب ون» و «اجليلو » ،خکود بیکانگر تضکادّ موجکود در جامعکة عراقنکد و در مقابک،،
«امرا»« ،قلندران» و «خواجگان» که در اشعار الهوتی نماد ظل و قدرتاند در برابکر «دهاتیکان»« ،کشکاورزان» و
«رنجبران» که تصویرگر فقر و مظلومیّتاند ،فضای تضاد و بیعدالتی را ترسی میکنند.
زبان الهوتی در بیان جلوههای فقر ،تیزتر از بیان زهاوی است و شعر او در نقد فاصکلة طبقکاتی و ترسکی ظلک ،
رنگ خون به خود میگیرد .آنچه شعر الهوتی را در این مجا از شعر زهاوی متمایز میسکازد ،نبکرد خکونینی
است که الهوتی ،پیوسته صنف مظلوم جامعه را بکه آن فرامکیخوانکد و بکرای رهکایی آنهکا ،جکز نبکرد راهکی
نمیبیند .او خود در دامان فقر و بندگی زاده شد و رن دهقان را با جان خود درک نمود:
زاییکککککده شکککککدم بکککککه خکککککاک ایکککککران

در دامککککککن فقککککککر و بنککککککدگی مککککککن

(همان)633 :
از سویی ،الهوتی تحت تأثیر افکار کمونیسکتی و جکوّ انقالبکی اسکت ککه ایکن حکزب ،پیکروانش را بکه آن
فرامیخواند .رنگ سرخ که از نمادهای حزب کمونیست است ،در اشعار الهکوتی جلکوهگر میشکود و آنجکا
که با رو سرکش الهوتی درمیآمیزد ،همچون طوفانی سهمگین ،بر سر ثروتمندان ناز میگردد و نکابودی
دودمان آنان را طلب میکند .گرچه زهاوی نیز در سرزمینی زراعی زیست و فقر دهقان و رن او را بکه چشک
دید ،امّا سرودههای او که خود در رفکاه بکه سکر بکرد ،بکه نسکبت الهکوتی از عمک کمتکری برخکوردار اسکت و
آنچنانکه شاعر ایرانی به ترسی فقر و ثروت پرداخت ،به این موضوع عنایت نکرد.
 .9-5-2اعتراض به بيگانگان و هجوم به استعمارگران

اشغا عراق توسّ انگلیسیها ،مشکالت فراوانی را در این کشور به وجکود آورد و «احسکاس سکرخوردگی و
خش گروههای ناسیونالیست در مقاب ،وعده و وعیکدهای انگلکیس مبنکی بکر اعطکای اسکتقال پکس از خاتمکة
جنگ ،اعما رویّههای اداری و سیاسی خشن ،وضع و اجرای مقرّرات جدیکد از سکوی حاکمکان اسکتعمارگر
انگلیس ،شورش را به سرعت در سراسر کشور گسترش داد( ».بیگدلی)22 :1362 ،
زهاوی ،قصاید بیشکماری را در جنکگ جهکانی و تجکاوز انگلکیس بکه سکرزمین عثمکانی سکروده اسکت و
خواننده میتواند در البهالی آنها ،تصویری شفا و واضح را از جنگ و مصیبتهایی که با خود بکه همکراه
داشت ،مشاهده کند .همة این جنگها و تجاوزها ی

هد را دنبا مکیکردنکد و آن ،بکه بنکدگی کشکاندن

ملّتهای اسالمی و چپاو ثروتهای سرزمینهای ایشان بود.
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زهاوی با حسرت به کشور خود مینگرد که چگونه مورد هجوم بیگانگان واقع شده و ثروتهای آن بکه یغمکا
میرود .او بارها به تجاوز انگلیسیها به خاک کشورش معترض شده و آنان را فریبکارانی میداند ککه حک را
انکار میکنند ،امّا به گواهی تاریخ  ،قطعاً تاوان این تعدّی را خواهند دید:
 .4يمل ل ل ل ل للو ه ل ل ل ل ل ل ه ِيف الل ل ل ل ل للقَّه ِر َّأي َ مل ل ل ل ل ل َّلرةم
َ َ
َ
 .9بَغل ل ل ل ل لصا َم ل ل ل ل ل َّلرة ب ل ل ل ل ل ل َق أخ ل ل ل ل ل َلر فَن ل ل ل ل للو ََل

َرأ احلَل ل ل ل ل ل َّ فيهل ل ل ل ل للو اإلنكليل ل ل ل ل للز فَل ل ل ل ل للأن َكريا
أ َذ البَغل ل ل ل ل ل ل َيالتَّ ل ل ل ل ل للوري أم ل ل ل ل ل للر م َك ل ل ل ل ل للرر

()422 :4291
(ترجمه .1 :این نخستینبار در روزگار نیست که حقیقت برای انگلیسیها آشککار شکد و آن را انککار کردنکد .2 .بارهکا
ست کردند و تاختند و عکاب این ظل و تعدّی را چشیدند ،تاریخ امری تکراری است!)

انگلستان پس از اشغا عراق ،وعدة استقال این کشور را به ملّکت داد ،امّکا پکس از مکدّتی سکوءنیّکت اسکتعمار
برای مردم عراق آشکار شد و دریافتند که این وعدهها فریبی بیش نیست و انگلیسیهکا قصکد تکرک سکرزمین
آنان را ندارند .شعر زهاوی در این برهه ،شعلههای خش را بر استقال دروغین و بر حککومتی ککه انگلکیس از
پشت پرده آن را اداره میکنکد ،در خکود دارد .شککایت زهکاوی از آنچکه در کشکورش درجریکان اسکت و از
ناتوانی حاکمان عراق و تعیین سرنوشت این سرزمین ،توسّ بیگانگان بکه نفکع مصکالح و طمکعهکای خکود ،بکه
خوبی میان اشعار او نمایان است .شاعر در یکی از قصایدش بکه نقکد ایکن اوضکاع مکیپکردازد و از ملّکت خکود
میخواهد دست دشمنانی را که باعث نابودی سرزمینشکان هسکتند ،از ادارة آب و خکاک خکود کوتکاه نماینکد
(ر.ک :الواعظ .)133 :1334 ،او بدترین حقارت و عکاب را ،ظل و تعدّی بیگانگان میداند:
الضل ل ل ل للغ ِ غَ ِ
لت َ َتََّ ِم ل ل ل ل ل َّ
وضل ل ل ل للبو
إذَا أنل ل ل ل ل َ

ك َت َ
فَ ِمل ل ل ل ل ل ل ل ل أ ِ َشل ل ل ل ل ل ل ل ل مء ِيف َحيَوتِل ل ل ل ل ل ل ل ل َ

()44 :4272
(ترجمه :اگر تو از ظل و خفقان عکاب نکشی و بر آن خش نگیری ،پکس از چکه چیکزی در زنکدگیات رنک خکواهی
برد؟)

زهاوی از معاهدههای پنهانی و دروغینی که مردم در آن هیچ نقشی ندارند ،پرده برمیدارد:

ي َّ
الشل ل ل ل ل ل ل ل يسل ل ل ل ل ل ل لتفتَ ََلَل ل ل ل ل ل للو ييل َه ل ل ل ل ل ل للقَّد
تللغَل ل ل ل ل ل ل ل م َ َوهل ل ل ل ل ل ل للقة يأخ ل ل ل ل ل ل ل ل َری تل َقل ل ل ل ل ل ل للق
()86 :4232
(ترجمه :معاهدهای لغو و معاهدهای دیگر منعقد میشود ،از یک سکو از مکردم در مکورد آن نظرخکواهی مکیشکود و از

سوی دیگر ،تهدید میشوند).

استعمارگران ،عظمت و مجد گکشتة عراق را نابود کردهانکد و عکزّت مکردم آن را ازبکین بکردهانکد .زهکاوی بکا
یادآوری دوران طالیی پیشین و عظمت مردمانش ،آرزو میکند این مجد و عزّت به ملّت عراق بازگردد:

ادبیاتِ اعتراض در شعر جمی ،صدقی الزهاوی و ابوالقاس الهوتی 133/

لم ل ل ثَّ أخ َفل للوه األفل للص
لك املَ للق األثي ل
أَي َهل يَل للصد إىل ال ريبَل ِ ذلل َ
ََمل للق بَل للقا َكل للولنَّ ِ يَ َ
()923 :4291
(ترجمه :آیا آن مجد و شکوه اصی ،پیشین به عرب باز خواهد گشت؟ همان شکوه و عظمتی که چون ستاره در حا
درخشش بود و تاریکی ،آن را درربود و افو کرد).

در البهالی اشعار زهاوی میتوانی جوّ ظل و ست حکاک بکر مکردم را مشکاهده کنکی و بکه وضکو ببینکی ککه
صدای شاعر دائماً برای آگاه ساختن ه وطنانش او میگیرد تا به آنها بگوید :باید هشکیار و آمکادة دفکاع از
ح ّ خود و پاسداری از سرزمین آباء و اجدادشان باشند و نگکارند کشور آنان به تارا رود و نابود گردد:
أح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل النَّل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للو ِ أن
أنلتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َ

تَل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للقعصا لِنفس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للک الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ِ َمورا

(مهون)923 :

(ترجمه :شما سزاوارترین مردم هستید که شرافت خود را طلب کرده و آن را حفظ کنید).

گکشتگان غیور و جنگاور عرب ،هرگز این سکوت و سستی فرزنکدان خکود را نمیپکیرنکد و از ایکن تکرس و
تسلی در مقاب ،دشمنان شرم و ابا دارند:

فَل ل « َخنل ل َق » تَ ِ
رضل ل َيال «األي » تَ ل ل ِر
صعه ل ل ل ل ل للو
 .4إذا َدا َ َرجل ل ل ل ل ل ل اإلجنليل ل ل ل ل ل ل ِز رب َ
لقي يس ل ل ل ل ل ل ِ
ِ
 .9س ل ل ل للي ِ
لصد بنيل ل ل ل ل ل ل ِ َعل ل ل ل ل ل ل َعل ل ل ل ل ل م
ليطر
أسل ل ل ل ل
ي لللللل َ
َ َ
يَحط ل ل ل للون َيي ل ل ل للنك ر َ
()441 :4232
(ترجمه .1 :اگر مردان انگلیس مرز و بوم عراق را زیر پا نهند ،نکه «خنکد » فرزنکدانش را خواهکد بخشکید و نکه «اوس»

رضایت خواهد داد« .2 .قحطان» از این سکوت و تسکلی فرزنکدانش شکرم خواهکد داشکت و سکرش را بکه زیکر خواهکد
افکند).

اینجاست که فریاد خش و اعتراض زهاوی بلند میشود و از این ست و تحقیر ،فریاد برمیآورد و بکا قکدرت و
شدّت ،ه وطنانش را به جانبداری از عراق فرامیخواند:
بَ ل ل للي َيطَ ل ل للي ال تسل ل ل للکتصا َعل ل ل ل حقل ل ل للصيِك

أل ل ل ل ل ل للي َ لكل ل ل ل ل ل ل م ل ل ل ل ل للنك فَل ل ل ل ل ل ل يَل ل ل ل ل للت َكل

()44 :4272
(ترجمه :ه وطنان ! برای گرفتن ح ّ خود به پا خیزید و ساکت ننشینید .آیا در میان شما کسکی نیسکت ککه از حقوقتکان
دفاع کند؟)

آن سوی دیگر بحث؛ یعنی ایرانِ زمان الهوتی ،عرصة حواد بیشماری بود و این کشکور ،بکه میکدانی بکرای
درگیری قدرتهای بیگانه تبدی ،شده بود که بر سر منافع خود در ایران به نزاع میپرداختند .ایکن سکرزمین در
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نگاه استعمارگران ،یکی از مه ترین مناط استراتژی

بود و افزون بر این ،ضعف دولتمکردان آن و نکاتوانی

آنها در مقابله با متجاوزان ،منجر شد ایران به عرصة جدا روسکیه و انگلکیس و سکپس آمریککا مبکدّ گکردد.
دخالت بیگانگان و نابسامانی اوضاع کشور ،سبب شد تا گرایشهای وطنی ،مخالفت بکا بیگانگکان و مبکارزه بکا
استعمار ،به عنوان ی

مضمون بنیادین بر آثار ادبی غلبه کند .هیچ شاعری را در این ایّام نمکیتکوان یافکت ککه

بخشی از اشعارش را به مسائ ،وطنی اختصاص نداده باشد .تجکاوز بیگانگکان بکه خکاک ایکران و دخالکتهکای
پیدرپی آنان در امور مملکت ،از دید الهوتی پنهان نمانکد .او اروپاییکان را بکه گکرگهکایی درّنکدهخکو ماننکد
میکند که باید در مقاب ،آنان ایستاد ،وگرنه با پنجه و دندان به مردم هجوم آورده و آنان را نابود میکنند:
بککککککر ضککککککدّ سککککککت عهککککککد ببندیککککککد

ای تککککرک و عککککرب بککککا عجکککک شککککرق

ورنکککککککه بکککککککدرد گکککککککرگ اروپکککککککا

بککککا پنجککککه و دنککککدان شکککککککک شکککککککرق
()213 :1312

استعمار از دید شاعر ،اهریمنی است که برای ویرانی ایران آمده و هد او ،تکارا امکوا و بکه فرمکان آوردن
مردم است .الهوتی از نیّات شوم بیگانگان پرده برمیدارد و چپاو ثروتهای نفتی ایکران را از اهکدا اصکلی
آنان برمیشمارد:
را ی بککاره ویککران آمککده

اهکککرمن را بکککین ،هکککریمن رو بکککه ایکککران آمکککده

تککا کنککد ایککن ملکک

آمککده گیککرد بککه دسککت خککویش نککان خلکک را

نککرخ نککان ،آرد بککه فرم کان جس ک وجککان خل ک را

آمده تا مفت چنگ خویش ،نفکت آرد بکه دسکت

آمکککده تکککا بکککر صکککف آزادگکککان آرد شکسکککت
(همان)131 :

او با یادآوری نژاد اصی ،ایرانی و ع ّزت و شکوه ایرانیان ،از ه وطنانش میخواهد ،فریفتة بیگانگانی که به
ه نوع خود رح نمیکنند و دزد و غارتگر هستند ،نشوند:
ای نککککژاد کککککاوة آهنگککککرِ ضککککحاک بنککککد

د بککه گفتککار چنککین دزدان آدمخککور مبنککد
()232-233 :1323

وطن منز بیگانگان و عرصة تاخت و تاز آنان شده و ایران ،زبون و ناتوان از این تجاوزها ،به ویرانهای مبدّ
گردیده است .شاعر فریاد برمیآورد و از آزادگان میخواهد در مقاب ،این تعدّی ایستادگی کنند:
وطککککنخواهککککان وطککککن ویرانککککه گردیککککد

وطککککککن منزلگککککککه بیگانککککککه گردیککککککد
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بکککککه خکککککاک مکککککا تجاوزهکککککای اغیکککککار

بَکککککرِ اهککککک ،جهکککککان افسکککککانه گردیکککککد
(همان)436 :

جان در مقاب ،آزادی ایران ،بهایی ندارد و زندگی با وجود سلطة دشمنان بر خاک وطن ،ممککن نیسکت پکس
باید تا پای جان در برابر دشمنان ایستاد:
زندگانی نیست دشمن را به مل

خویش دیدن

بایککد از تککن جککان مککن یککا از وطککن دشککمن برآیککد

(همان)231 :
مردم نباید به دشمنان اجازه دهند در سرزمین آبا و اجداد آنان تاخت و تاز کنند و فرمان برانند ،بلکه باید
ه ّمت و اراده به خر دهند و دشمنان را از مرز و بوم خود بیرون کنند:
نیاکان شما مکدفون در ایکن خاکنکد ،ای مکردم

وطککن را وارهانیککد از خطککر ،باغیرتیککد آخککر

ُسک اسککب اجانککب بککر سککر آبایمککان تککا کککی؟

برانیککدش از ایککن کشککور ،اگککر باهمّتیککد آخککر
(همان)121 :

غفلت و ترس برای فرزندانی که پدرانی غیور و جنگاور داشکتند ننکگ اسکت و بکرای مردمکی ککه از دودمکان
اشکانی و ساسانیاند ،عار است اگر در برابر دشمنان خود پایداری نکنند:
خیز ای ملّت که ایکن تنبلکی و غفلکت و تکرس

شککککیوة دودة اشککککانی و ساسکککانی نیسکککت
(همان)223 :

در تصککویرِ تجککاوز بیگانگککان بککه خککاک کشککور ،در سککرودههککای الهککوتی و زهککاوی ،میتککوان جلوههککای
مشترکی را مشاهده نمود؛ زهاوی بر استعمارگران انگلیسی میتازد و هیچ تحقیری را بکاالتر از لگکدما شکدن
خاک وطن ،زیر چکمههای استعمار نمیداند و هک وطنکانش را بکه مقابلکه بکا آنکان فرامیخوانکد .الهکوتی نیکز
متجاوزان را شیطانصفت خطاب میکند و از مردم میخواهد غیرت به خر داده و بکه یکاری سکرزمین خکود
برخیزند .خاک ایران و عراق در سرودههای شاعران خود ،مقدّس و مدفن آباء و اجکدادی غیورنکد .قحطکان و
اوس و خند در اشعار شاعر عراقی ،در برابر مردان اشکانی و ساسانی در شعر شاعر ایرانی قکرار میگیرنکد و
نماد غیرت و دفاع از ناموس ایران و عراق میگردند .مردمانی با چنکین نکژاد و پیشکینة عریک  ،هرگکز نبایکد در
برابر متجاوزان تسلی شده و لّت و خواری را برای خود و پیشینیان به جان بخرند .امّا وجکه تمکایز سکرودههای
الهوتی و زهاوی در تشوی به مبارزه در مقاب ،دشمنان میهن ،در شمو ِ افرادی است ککه مکورد خطکاب قکرار
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میگیرند؛ روی خطاب زهاوی با عراقیها و در مرتبة بعد با عربهکا اسکت ،تکا بکا هک متّحکد شکده و در برابکر
استعمار پایداری کنند ،در حالی که الهکوتی ،پکا از دایکرة قومیّکت بیکرون نهکاده و تمکام سکتمدیدگان عکال را
خطاب قرار میدهد .ترک و عرب و عج باید دوشادوش ه برای رهایی خود به میکدان آینکد ،در غیکر ایکن
صورت ،گرگان استعمارگر آنان را ازپای درخواهند آورد.
 .3-5-2بازگویی عقبماندگی ،جهل و غفلت توده

تالش و همّت زهاوی ،بیشتر در راستای رشد و اصال ملّکت خکود بکود و پکاکسکازی جامعکه از همکة آنچکه
موجب عقبماندگی و عدم پیشرفت آن شده بود .او بر جه ،و عقبماندگی حاک بر جامعه میتاخکت و بکر
وجوب نشر عل و دانش در میان مردم تأکید میککرد .شکاعر بکا حسکرت ،پیشکرفت غکرب را نظکارهگر بکود و
دانش و صنعت آن سرزمین را ،با عدم تحرّک و هشیاری شرق مقایسه مکیککرد و هک وطنکانش را بکه کسکب
عل و آگاهی فرامیخواند .او رمز تکوان و قکدرت غکرب را در ایمکان ملّکتهکای غربکی بکه دانکش و فرهنکگ
میدانست و در اشعارش ،بارها به مقایسة اوضاع شرق و غرب و شکایت از جه ،مردم برخاست:
َّ .4
الشل ل للر مل ل للو ا َ َُيبل ل للص َيهل ل ل َلص مغل ل للتَم
 .9يالغَل ل للر أبن ل ل للو ه ِابل لل ل ل ل ِ يَل ل للق َسل ل ل ل قيا

َيالغلل ل ل للر ي ل ل ل ل َلركض َيثبَلل ل ل للو َيهلل ل ل ل َلص يَقظل ل ل ل للَون
ياَ َّ
لشلل ل للر أهللل ل للصه يف جهل ل ل ل م َك َملل ل للو َكل ل ل للونصا

()188 :4232
(ترجمه .1 :شرق پیوسته میخزد و در حالی که خوابآلود است ،به کندی پیش میرود و غرب بکا هوشکیاری کامک،،
خیز برمیدارد .2 .فرزندان غرب ،به مدد عل و دانش بکه سکعادت رسکیدهانکد و مردمکان شکرق ،همچنکان در بنکد جهک،
گرفتارند).

او جه ،و غفلت را ،اسباب فساد و نابسامانی اوضاع مملکتش برمیشمارد و عدم آگاهی و هشکیاری مکردم را،
عام ،ستمی میداند که سلطان در ح ّ آنان روا میدارد؛ به همین خاطر ،از این سستی و بیدانشی مکردم انتقکاد
میکند و پیشرفت و آگاهی دیگر ملّتها را یادآور میشود که چگونه از خواب غفلکت برخاسکتند ،در حکالی
که مردم شرق هنوز در بیخبری به سر میبرند:

 .4تَلي َّقظَ ل ل ل ل ِ
لت األيل ل ل ل لصا ِمل ل ل ل ل غَفلَل ل ل ل ل م ََل ل ل ل للو
َ
ِ
وعل ل ل ل ل ل ل م
 .9يلكنَّنَل ل ل ل ل للو مل ل ل ل ل ل ل دين ك ل ل ل ل ل ل ِ َمج َ

َيحن ل ل ل ل ل ل ِِبل ل ل ل ل للو م َ نل لَ ل ل ل ل ل ل ِز في ل ل ل ل ل ل ِ ََن َ ل ل ل ل ل ل
ِم ل ل ل ل النَّل ل ل للو ِ َكوألن ل ل ل للوِ يف اجلَه ل ل ل ل ِ نَرتَل ل ل ل

()42 :4793

(ترجمه .1 :ملّتها از خواب غفلت برخاستند در حالی که ما همچنان در غفلت و بیخبری فرورفتکهایک  .2 .تنهکا مکایی
که همچون چهارپایانی در مرتع جه ،میچری ).
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تودة مردم باید ترس و غفلت را کنار گکاشته و ریشة ظلک و تعکدّی را بخشککانند .مکردم هشکیار و آگکاه،
نیرویی قدرتمندند که میتوانند کشور را به سوی پیشرفت هدایت کنند و به هیچکس اجازة بکه بکازی گکرفتن
منافع و مصالح خود و کشورشان را نداده و نگکارند حاکمان از ح ّ آنکان غافک ،گردنکد و یکا سیاسکتی اتّخکا
کنند که توده را راضی نگرداند؛ امّا با عل به قدرت و توان ملّت ،کمتر مکیبینی ککه زهکاوی از مکردم خکود و
ه وطنانش راضی باشد ،برعکس ،او را دائماً خشمگین بر مردم و معترض به آنان میبینی  .این خشک زهکاوی
بر مردم ،خش بر غفلت و تنبلی آنان است که سبب میشود حقوقشان پایما گردد و جمکود و عقبمانکدگی
بر آنان حک فرما شود .زهاوی به نیروی این ملّت ایمکان دارد ،اگکر اراده کننکد و راه دانکش پکیش گیرنکد و از
ح ّ خود دفاع نمایند .او میگوید :دردهای معنوی من ،بسی بیشتر از رن های مادّی مکن اسکت .هرگکاه دیکدم
پیشرفت مردم ناچیز است و به کندی در راه ترقّی گام برمیدارند ،یأس و ناامیدی بکر مکن چیکره گشکت و هکر
زمان دیدم به خطا میروند و فریفتة درو میشوند ،قلب از حسرت فشرده شد و هرگاه دیکدم در مقابک ،سکت
سرِ تسلی فرود میآورند ،اش

از چشمان سرازیر گشت( .ر.ک :الرّشودی)33 :1366 ،

زهاوی از یاد نمیبرد که این اوضاع آشفته و نابسامانی که دامان عراق را گرفته ،نتیجکة سسکتی و غفلکت مکردم
این کشور است:

م ل ل ل ل للو َعمنَل ل ل ل للو الظلل ل ل ل ل ل إال ِمل ل ل ل ل ل تَ ِ
لوءن َّ
غوض ل ل ل ل للينَو
الشل ل ل ل ل للر إال ِم ل ل ل ل ل ل َتَوينِنل ل ل ل ل للو
َ
َمل ل ل ل ل للو َجل ل ل ل ل ل َ
()986 :4291
(ترجمه :شرّ و آفتی که بر ما ناز شده ،ثمرة سستی ما است و ظلمی که در آن به سر میبری  ،نتیجة سه،انگاری خکودِ

ماست).

الهوتی نیز بخش اعظ زندگانی خود را در جامعهای متحجّر زیست که عقاید کهن بکر آن حکک مکیرانکد و
پیشرفت ملموسی شام ،حا آن نشده بود ،زیرا شاهان ایران به ترقّی مملککت و افکزایش آگکاهی تکودة مکردم
خود اهتمامی نورزیده ،بلکه آنان را در ظلمت فقر و جه ،رها کرده بودند .این سکت و پکسمانکدگیِ مملککت
منجر شد ،زیانهای عقبمانکدگی و توسکعهنیکافتگی و نیکز جهک ،و ناآگکاهی مکردم ککه از اسکباب بکدبختی و
تیرهروزی آنان بود ،در آثار شاعران مشروطهخواه بازتاب یابد ،همانطور که الهوتی از زیان بکیدانشکی مکردم
سخن میگوید و با انتقاد از جه ،توده ،آنان را به فراگیری دانش فرامیخواند:
درس خککوان ای رنجبککرزاده کککه آبککادت کنککد

تکککودة بکککیعل محککککوم خرابکککی میشکککود
()333 :1312
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کشوری که مردم آن در غفلت و ناآگاهی به سر برند ،سرانجامی جز عقبماندگی و نکابودی نکدارد .الهکوتی
در یکی از سرودههای خود ،جه ،مردم را دوشادوش فتنکة مسندنشکینان و صکاحبقکدرتان خکائن ،در ویرانکی
ایران سهی میداند:
وطکککن را فتنکککة مسندنشکککینان داد بکککر دشکککمن

و یککا ایککن مککردم بککیدانش بککازار یککا هککردو؟
()231 :1323

او فریاد خش و اعتراض خود را بر سر ه وطنانش که در خواب غفلت به سر میبرند ،فرومیآورد و از لّکت
و زبونی مردم و غفلت و بیخبری آنان مینالد و از آنها میخواهد ،در مقاب ،ظالمان ،غاف ،و زبون نباشند:
بیکککککدار شکککککو بکککککس اسکککککت غفلکککککت

تکککککا ککککککی بکککککه مکککککرارت و مککککککلّت؟
()623 :1312

و با انتقاد از سستی مردم ،از آنان سؤا میکند :تا چه هنگام در بند لّت و زبونی بکه سکر مکیبرنکد و غیکرت و
تالشی از خود نشان نمیدهند؟
ایککا ایرانیککان تککا کککی دچککار غفلتیککد آخککر؟

ایکککا ایرانیکککان تکککا چنکککد اسکککیر لّتیکککد آخکککر؟

ترقّیهککای هککر ملّککت ثمککر از حسّشککان باشککد

حسکی ،شکما هک ملّتیکد آخکر
تالشی ،غیرتیّ ،
()121 :1323

یکی از بزرگترین آرمانهای الهوتی «آزادی سیاسی ،عدالت اجتماعی و سرافرازی وطن بکود و الهکوتی در
جدا با حکومتی که همة این آرمانهای بزرگ انسانی را در زیر چکمههای اسکتبداد بکر خکاک مکیمالیکد ،از
هیچ کوششی فروگکار نکرد .او ،برای دره شکستن قدرت استبداد ،ه سکال نبکرد بکه دسکت گرفکت و در
پی تهاج و کودتای نظامی برآمد و ه با سکخن و اندیشکه ،تنهکا بکر یک

مکدار مکیچرخیکد ،و آن بهکروزی

اجتماع و ترقّی زندگی مردم بود( ».درگاهی )33 :1333 ،او در کنار ملّت مظلوم و استثمارشدة خکود ایسکتاد و
با انتقاد از ضعف و سکوت ه وطنانش در مقاب ،ست دشمنان داخلی و خارجی ،آنان را بکه نبکرد و ایسکتادگی
فراخواند:
جنبش کن خکویش را آزاد بنمکا زیکن خسکارت

ورنه حکا توسکت روز از روز بکدتر ای دهکاتی
()341 :1312

او که به عقاید کمونیستی گردن نهاده بود ،با بهکره جسکتن از نمادهکای ایکن حکزب در اشکعارش ،ککارگران و
دهقانان را به اتّحاد در برابر ظل و تالش برای رهایی از بند ست دعوت نمود:
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متّحککد بکککا کارگرهکککا بککاش و بنیکککاد سکککت را

محو کن با چکّکش و داس هنکرور ای دهکاتی
(همان)633 :

آنچه در البهالی اشعار الهوتی و زهاوی در این مجا مشهود اسکت ،تشکوی ملّکت بکه کسکب آگکاهی و
کنار نهادن غفلت و سستی است .یکی از جلوههای بارز اشعار زهاوی ،مقایسة شرق و غکرب اسکت .غکرب در
شعر او ،نماد بیداری ،سعادت و پیشرفت است و شرق ،با جهلی که ه اکنکون بکر آن سکایه افکنکده ،تاریک

و

ظلمانی است .غربی که در سرودههای او به تصویر کشیده شده ،به سوی روشنایی و صکعود خیکز برمکیدارد و
شرق ،همچنان در بند جه ،و رکود اسیر است .او به شرقیان هشدار میدهکد؛ دیگکر ملّتهکا از خکواب غفلکت
برخاسته ،دوران سستی و بیدانشی خود را سپری کردهانکد و تنهکا آنهکا هسکتند ککه هنکوز در خوابنکد .سکال
مبارزة انسانهای اسیر و مظلوم در نگاه زهاوی ،عل و آگاهی است.
اشتیاق به مطالعه و کسب عل  ،می ،به تفکّر و بهرهگیری از روشهای نوین و گرایشات فککری جدیکد ،بکا
جان زهاوی پرورده شده بود ،بهویکژه ،زمکانی ککه نسکخههای مجلّکة علمکی «املقتطل » بکه دسکت او رسکید و بکا
گرایشات فکری نوینی که از طری ارتباط با غرب و ترجمة آثار نویسکندگان غربکی بکه شکرق نفکو میککرد،
آشنا شد( .ر.ک :الزّهاوی :1333 ،و) آگاهی زهاوی از این جریانهای فککری ،بککرهای آزادی اندیشکه را در
او بارور ساخت .شاعر عراقی به عل و اندیشه عش میورزید و معتقد بود ،تفکّر و آگاهی ،از پیششکرطهای
ضروری برای پیشرفت ی

ملّت و رهایی او از ظل و اسکتبداد اسکت .ایکن بکاور زهکاوی ،سکرودههای او را از

مقایسة مردمان آگاه ،که در شعر او تحت لوای غرب حضور مییابند و مردمکان ناآگکاه ککه در نگکاه زهکاوی
شرقیان هستند و نیز تشوی به کسب عل برای رهایی و آزادی ،آکنده نموده است.
امّا در جانب دیگر ،الهوتی نیز همچون زهاوی ،مردم را بکه کسکب دانکش فرامیخوانکد و سکه ناآگکاهی
ملّت را در نابودی ایران ،با خیانکت وطنفروشکان و فتنکة شکاهان برابکر میدانکد .او نیکز ،غفلکت و سسکتی را بکه
مردمانش هشدار داده و از آنان میخواهد ،غیرت بکه خکر دهنکد و همچکون دیگکر ملّتهکا ،در راه رهکایی و
پیشرفت خود گام بردارند .البتّه دریچة نگاه او در این مجا  ،اندکی با زاویکة دیکد زهکاوی متفکاوت اسکت .در
حالی که بیشتر همّت زهاوی ،در راستای هشیاری ملّکت و بیکان زیانهکای بیدانشکی اسکت و در ایکن مجکا از
ابزاری همچون مقایسة ملّتهای آگاه و ناآگاه و نام بردن از دانش به عنوان سکال ِ تیکزِ نبکرد بکا عقبمانکدگی
بهره میگیرد ،بخش اعظ سرودههای الهوتی را خطاب به توده و دعکوت بکه جنکبش و مبکارزه بکرای رهکایی
دربر میگیرد .واژة دهاتی در شعر او نماد مردمِ زیردستی است ککه مکورد بهرهکشکی صکنف ظکال ککه همکان
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اربابان و خانها هستند ،قرار گرفتهاند .الهکوتی نیکز همچکون زهکاوی ،بکر نقکش علک و آگکاهی در سکعادت و
آزادی مردم واقف است؛ امّا در نگاه او ،رهایی کارگران و رنجبران ،تنها با انقالب تکوده محقّک خواهکد شکد.
رو نظامیگری و تأثیر گرایشات حزبی که او را بکه دعکوت بکه قیکام و جنکبش وامکیدارد ،در اشکعار او بکارز
است و شاعر برای این فراخوانِ خود ،از نمادهایی همچون؛ پت  ،داس ،انقالب و اتّحاد کارگرها ککه همکه از
جلوههای تفکّر کمونیستی است ،مدد میجوید.
 .9نتيجه
 .1عوام ،متعدّدی موجب شده الهوتی و زهاوی به بیان انتقاد و اعتراض از اوضاع موجود به عنوان یکی از اصلیتکرین
مضامین سرودههای خود روی آورند که از جملة آنها میتوان موارد زیر را نام برد:
الف :نابسامانی اوضاع ایران و عراق در عصر دو شاعر و عقبماندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی این دو کشور ککه
موجب شده بود آشفتگی و ناامنی بر اوضاع حک فرما شود .ب :سیطرة استبداد کهنسالی که خکود عکاملی اساسکی در
بحرانهای ایران و عراق در آن دوره بود : .جدا و درگیری مردمان این دو سرزمین با اسکتعمارگران و دخالکتهکای
بیگانگان در امور داخلی دو کشور.
 .2اوضاع سیاسی و اجتماعی دو کشور ایکران و عکراق ،بکر شکعر الهکوتی و زهکاوی اثکر گکاشکت و شکرای مشکابه دو
سرزمین ،منجر به نزدیکی مضامین سرودههای شاعران گشت تا جایی که هردو  ،مظاهر رن میهن خود ،سکت اسکتبداد،
پایما شدن حقوق رعیّت ،فساد دولتمردان و به یغما رفتن ثکروتهکای کشکور را بکه تصکویر کشکیدند و همچنکین در
اشعار خود ،به بیان آنچه استعمار بر سر کشورشان آورده بود پرداختند و از ورود اجانب به کشور و تاخکت و تکاز آنکان
و غارت ثروتهای ایران و عراق توسّ استعمارگران سخن گفتند.
 .3منشأ برخی تفاوتها میان اشعار دو شاعر در بیان نقد و اعتراض را ،میتوان در شرای حاک بر زندگی شخصکی آن
دو دانست .اشتیاق شدید زهاوی به عل و باور به شکوفایی ،دانش و سعادت مردمان غرب در سکایة علک و صکنعت ،از
عواملی است که شعر او را از مقایسة شرق و غرب ،دعوت به کسب عل و سرزنش ملّت بکه خکاطر غفلکت و ناآگکاهی
انباشته است .در جانب دیگر ،نمیتوان تأثیر خدمت در ژاندارمری ،رو نظامیگری و گرایشات فکری الهکوتی را در
شعر او نادیده انگاشت .حضور نمادهایی چون پت  ،داس ،جواب سکرخ ،انقکالب سکرخ و خوانکدنِ بیوقفکة تکوده بکه
میدان مبارزه با ظالمان ،از جلوههای تأثیر این افکار و گرایشات در اشعار او است.
 .4عمدة هد الهوتی و زهاوی از انتقاد و اعتراض ،بیان مسائ ،و مشکالت زمان بود ،تا بدینوسیله بتوانند کمبودها و
کاستیها ،ظل ها و نابرابریها و خفقان موجود در جامعة خویش را نمایکان سکازند و بتواننکد آگکاهی و دانکش مردمکان
سرزمین خود را ارتقا دهند و آنان را به پایداری در برابر ست و تسلی نشدن در مقاب ،ضعف و فقر و جه ،فراخوانند.
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 .1کوتاه سخن آنکه زهاوی و الهوتی ،هردو به مثابة طبیبی با تشخیص دردهای مردم خود و نابسامانی اوضکاع کشکور،
به بیان مسائ ،و مشکالت تودة مردم و آشفتگی مملکت که ناشی از سوءتدبیر شاهان از ی سو و دخالت بیگانگکان از
سوی دیگر بود ،پرداختند .این دو  ،آالم مردم و انتقاد از اوضاع جامعه و ظل و ست و استبداد و استعمار را با زبان شکعر
 که تأثیر آن بارها بیشتر از بیان سادة آن است  -به تصویر کشیدند و اعتراض خود را در قالب شعر بکه مخاطبکان خکودعرضه داشتند.

 .3پینوشتها
( )1ابوالقاس الهوتی ،به سا  1264هک .ش در کرمانشاه چش به جهان گشود .او برای ادامة تحصی ،به تهران آمد و غزلکی
را در روزنامة حب ،المتین به چاپ رساند که موجب شهرت او گردید .آنچه زمینة شهرت این شاعر را فراه آورده است،
شککعرهای اجتمککاعی اوسککت .الهککوتی ،سککه سککا در اسککتانبو زیسککت ،قصککاید ،غزلیّکات و تصککنیفهای او در آن ایّکام ،در
روزنامههای حب ،المتین و ایران نو منتشر میشد ،سپس به ایران بازگشت و در فتح تبریز شرکت نمود ،امّکا بکه علّکت کمکی
نیرو و هجوم قوای ژاندارم شکست خود و ناگزیر به خاک شوروی ساب گریخت و سرانجام در سا  1336هکک .ش در آن
کشور درگکشت (ر.ک :سبحانی .)613-612 :1326 ،الهوتی بخش اعظ زندگانی خود را در شوروی ساب و عمومکاً در
تاجیکستان گکراند .او در بدو ورود خود به خاک شوروی ،به قفقاز و سپس به نخجوان و باکو رفت و پس از آن رهسکپار
تاجیکستان گردیکد .او در آغکاز اقامکت خکود در تاجیکسکتان ،معلّک مدرسکة ابتکدایی بکود ،امّکا پکس از پیوسکتن بکه حکزب
کمونیست ،پلّههای ترقّی را یکی پس از دیگری پیمود و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان و وزیر معار
(محمّدی )242 :1 ،1332 ،گرچه الهوتی بیشتر وقت خود را صر

ایکن کشکور شکد.

مشاغ ،سیاسکی و نظکامی نمکود ،امّکا از شکعر و ادب

غاف ،نگشت .او اثری مثبت و سازنده بر ادبیات تاجیکی و فرهنگ این کشور برجای نهاد و در حافظة مردم آنجکا مانکدگار
گشت .شاعرِ دور از وطن ،ی

دم از زادگاه مادری خویش نیز غاف ،نبود و میتکوان بکه وضکو بازتکاب وقکایع و حکواد

ایران در آن برهه از زمان را در اشعار او دید.
( )2زهاوی در سا  1263میالدی در بغداد دیده به جهان گشود .او در آغاز ،ه سو با جوّ متعکار

آنزمکان ،بکه تحصکی،

علوم دینی روی آورد و پس از اخک اجازهنامه ،آمادة عهدهدار شکدن مناصکب دینکی شکد (ر.ک :هاللکی )26 :1336 ،و در
سا  1221میالدی ،در حالی که بیست و دو سا سن داشت ،در مدرسة دینی سلیمانیّه به عنوان معلّ مشغو بکه ککار شکد.
(ر.ک :سلوم )26 :1324 ،زهاوی پستهای متعکدّدی را آزمکود ،از جملکه :عضکویّت در مجلکس معکار

بغکداد ،مکدیریت

چاپخانة «الصالي » ،سردبیری بخش عربی روزنامة «الزيراء» و عضویت در دادگاه تجدیدنظر بغداد (ر.ک :احمد ادهک  ،بیتکا،
 )133 :2او رهسپار استانبو شد و در آنجا نیز مناصب مختلفی را بر عهده گرفکت و بکا ِسکمت اسکتاد فلسکفة اسکالمی در
مدرسة پادشاهی و استاد ادبیّات عرب در مدرسة دارالفنون مشغو به کار شد همچنین ،به عنوان نمایندة «المنتف » و سکپس
«بغداد» به مجلس راه یافت .زهاوی سرانجام در هفتاد و سه سالگی چش از جهان فروبست .او با سکه برهکه از تکاریخ عکراق
معاصر بود و خواننده میتواند مظاهر فعّالیّتهای شکاعر را در ایکن دوران ،چکه در دورة حکومکت سکالطین عثمکانی و چکه
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اشغا عراق توسّ استعمارگران انگلیسی و سپس دورة حکومت پادشاهی و استقال عراق ،در البهالی دیوانهای شکعر او
مشاهده کند .هیچکس نمیتواند منکر این امر شود که زهاوی از جمله شاعران پیشتازی بود که پرچ دار تغییر در ادبیّات
شدند و زمینه را برای نهضت شعر و رهکایی آن از بنکد جمکود و چنبکرة موضکوعات تقلیکدی بکر آن فکراه کردنکد (ر.ک:
الحانی.)4 :1314 ،
در آخر ،اشاره به این نکته ضروری مینمایدکه آنچه در زندگی الهوتی و زهاوی قاب ،تأمّ ،است ،برخکی افککار و عقائکدِ
ضدّ اسالمی آن دو است که متأسفانه به تأثیر از گرایشات کمونیستی در اشعارشان رخنه نموده است و همین افککار ،یککی
از دالی ،عدم اقبا عمومی از شعر این دو شاعر است و باعث شده سرودههای ایشان ،نزد مردم شناخته شکده نباشکد؛ البتّکه،
چنین رویکرد ضدّ ارزشی در سرودههای پایانی آنها در اواخر عمرشان ،کمتر مشاهده میشود.

کتابنامه
الف :کتابها

 .1أبو سعد ،أمحد ()1191؛ الش ر يالش راء يف ال را  ،لبنان :دار املعارف.

 .2أمحد أدهم ،امساعيل (يبات)؛ ش راء م وصرين ،القاهرة :دار املعارف.
 .3انوشه ،حسن ()1331؛ دانشنامة ادب فارسی در آسيای مرکزی ،چاپ ا ّو  ،تهران :دانشنامه.
 .4البدري ،حممد عبد املعطي (يبات)؛ جريقة اللغ ال ربي  ،القاهرة :املکتبة املصرية.
 .1بیگدلی ،علی ()1362؛ تاریخ سياسی واقتصادی عراق ،تهران :مؤسّسة مطالعات وانتشارات تاریخی میرا مل.،
 .6پورممتاز ،علیرضا ()1332؛ فرهنگ جامع چاپ و نشر ،چاپ اوّ  ،تهران :مؤسّسة نمایشگاههای فرهنگی.
 .3تجربهکار ،نصرت ()1313؛ سبک شعر در عصر قاجاریه ،تهران :توس.

 .8احلاين ،انصر ()1194؛ حموضرا ع مجي صقي الزهوي  ،القاهرة :معهد الدراسات العربية العالية.
 .1خفاجي ،حممد عبد املنعم ()1189؛ األد ال ريب احلقيث ،القاهرة :مکتبة الکليات األهزهرية.
 .10درويش ،حممود ()1191؛ ش ء ع الصط  ،الطبعة األولی ،بيوت :دار العودة.

 .11الرشودي ،عبد احلميد ()1111؛ مجي صقي الزهوي ؛ دراسو ينصص  ،الطبعة األولی ،بيوت :دار مكتبة احلياة.
 .12الزهاوي ،مجيل صدقي ()1191؛ الثمول  ،الطبعة الثانية ،بغداد.

)1191( ------------ .19؛ ديصان مجي صقي الزهوي  ،عبد الرهزاق هاليل ،بيوت :دار العودة.
)1124( ------------- .14؛ ديصان الزهوي  ،مصر :املطبعة العربية.
)1929( ------------- .19؛ الكل املنظص  ،الطبعة األولی ،بيوت.
)1121( ------------- .11؛ الرابعيو  ،بيوت :مطبعة القاموس.

 .13سلوم ،داود ()1184؛ أثر الفكر الغريب يف الشوعر مجي صقي الزهوي  ،بغداد :معهد البحوث والدراسات العربية.

ادبیاتِ اعتراض در شعر جمی ،صدقی الزهاوی و ابوالقاس الهوتی 123/

 .18عزالدددين ،يوسد ()1119؛ الشل ر ال رايل احلللقيث يأثللر التيلورا السيوسلي ياالجتموعيل في ل  ،القدداهرة :الدددار القوميدة
للطباعة والنشر.

 .11العالف ،عبد الکرمي ()1111؛ بغقاد الققمي  ،بيوت :الدار العربية للموسوعات.

 .20فياض ،عبداهلل ()1199؛ الثصرة ال رايي الکربی ،بغداد :دار السالم.
 .21الهوتی ،ابوالقاس ()1323؛ دیوان کامل ابوالقاسم الهوتی ،تصحیح مجتبی برزآبادی فراهانی ،تهران :اوسکتا
فراهانی.
)1312( ------------ .22؛ دیوان ابوالقاسم الهوتی ،با مقدّمة احمد بشیری ،تهران :امیرکبیر.
 .23محمّدی ،حسنعلی ()1332؛ از بهارتا شهریار ،تهران :ارغوان.
 .24املقاحل ،عبد العزيز ()1112؛ صقم احل ورة ،الطبعة األولی ،بيوت :دار اآلداب.
 .21نبوی ،حسن ()1313؛ تاریخ معاصر ایران از انقالب مشروطيت تا انقالب سفيد ،تهران :دانشسرای عالی.
 .26واتسون ،روبرت ()1362؛ تاریخ ایران دورة قاجاریه ،ترجمة وحید مازندرانی ،تهران :امیرکبیر.
 .29الواعظ ،رؤوف ()1194؛ االتوهو الصطني يف الش ر ال راي احلقيث ،بغداد :دار احلرية للطباعة.

 .28هاليل ،عبدالرهزاق ()1191؛ الزهوي الشوعر الفيلسص يالكوت املفكر ،القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .23یاحقی ،محمّد جعفر ()1331؛ چون سبوی تشنه ،تهران :جامی.

ب :مجالّت
 .33درگاهی ،محمود ()1333؛ «پیشاهنگ سپاه سرخ» ،مجلّة ایرانشناخت ،شمارة  16و  ،13صص .43-26
 -31مسبوق ،سیّد مهدی و دیگران ()1333؛ «میهندوستی در شعر مل

الشّعرای بهار و جمی ،صکدقی زهکاوی»،
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