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خلیلی از نویسندگان و ادیبان دورة پهلوی است؛ وی زادة عراق است و تباری ایرانی دارد. تسللّ  وی بل   عبّاس

 زبللان فارسللی و عربللی از او مللردی مگّلللر و زگللاه در  للوزة فرينللع و ادا فارسللی و عربللی سللاخت  اسللت. بللا 

ای داشلت  و مخلتصّ يای ادبلی و فرينگلی وی بازتلابی منگ ل تيای ب  عمل زمده مشخّص شد ک  فعّالیّبررسی

يای مگبوعاتی ز مات فراوانی برای توسع  و گسترش روشنفكری ادبیّات فارسی نیست. خلیلی از طریق فعّالیّت
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يای ادبی او نظیر ترةملة او ب  فارسی برزمده از رویداديای اةتماعی زن روزيای ایران است. فعّالیّتيای نوشت 
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 . پيشگفتار9

يلای يای ادبی ز مات و رنل در ادبیّات و فرينع ملل مختلف، کسانی يستند ک  در راه اعتالی دانش

یلان اند و در مگون  ک  بایست  است مورد توةّ  قرار نگرفت اند. برخی از این افراد زنفراوانی متحمّل شده

شلوند. یكلی از ایلن عامّة مردم و  تّی ةامعة ادبی ما شناخت  شده نیستند و گاه نیز ب  فراموشی سپرده می

اش ب  مصر و لبنان يم رسیده، ای دارد و زوازهتالشگران  وزة ادا و فرينع فارسی ک  شهرتی منگ  

قرن گذشت  با زثار و قللم او ر نیم( است. نویسنده و شاعر ایرانی ک  محافل ادبی ما د0220خلیلی ) عبّاس

 توان با ابعاد علملی و ادبلی ایلن نویسلنده ويای دورة پهلوی میزشنا بود. با نگايی ب  مجالّت و روزنام 

امتیازی وی تنها یك نمونل  از خلدمات فرينگلی مشلارالی  بل  ب  صا ب« اقدام»شاعر زشنا شد. روزنامة 

يلای ادبلی او تنهلا قابل مال ظ  این است ک  خلیلی و فعّالیّلت فرينع و ادا این مرز و بوم است. نكتة

شود. وی ب  سبب تسلّ  بر زبان و ادبیّات عربی بسیار مورد توةّ  بزرگلان منحصر در ادبیّات فارسی نمی

يای او ب  زبان عربی بازتاا صدای زبان و ادا فارسلی يا، م االت و کتااادا عربی بوده است. نوشت 

يلای ادبلی رزيا بوده است. در این م ال  سعی بر زن اسلت کل  بلا وسلعت و دامنلة فعّالیّلتدر فراسوی م

خلیلی در  وزة ادا فارسی و عربی بیشتر زشنا شویم و  تّی اإلمكان زوایای مختلف شخصلیّتی،  عبّاس

 دوستان گرامی معرّفی نماییم.علمی و ادبی او را ب  ادا

 . پيشينة تحقيق9-9

ای ب  معرّفی شخصلیّت ادبلی تا اندازه اند  ویژه کسانی ک  در  وزة تاریخ ادبی قلم زدهنویسان و بتاریخ

و صلدر ياشلمی  ادبیّلات نلوین ایلراناند. از ةملل  یع لوا زدنلد نویسلندة کتلاا خلیلی پرداخت  عبّاس

خلیللی  نویسلان و ادیبلان دربلارة. در ادبیّات عربی نیز تاریختاریخ ةراید و مجالّت ایرانصا ب کتاا 

و نیز زل محبوب  در کتابب بلا  شعراء الغرياند از ةمل  خاقانی در کتاا مگالبی را ب  رشتة تحریر درزورده

. در  وزة م لاالت نیلز پلز از ملري خلیللی دربلارة شخصلیّت ادبلی وی ماضي النجف    ااضفر اعنوان 

 0441م الة عبداهلل واال در شمارة اند؛ از ةمل  کنیم ک  ب  این موضوع پرداخت م االتی کوتاه مشايده می

مجلّلة  24و م الة محی  طباطبایی در يمین مجلّ  و نیز م الة علی بهزادی در شلمارة « تهران مصوّر»مجلّة 

يای زیلادی در ةهان عرا نیز دربارة شخصلیّت خلیللی نویسلندگان مجلالّت و روزنامل «. سیاه سپید و»

اند؛ از ةمل  عبداللّگیف یلونز در را ب  رشتة تحریر درزورده دست ب  قلم برداشت  و دربارة وی م االتی

 پژويشللی پیرامللون  -ای در ابعللاد علمللی امّللا تللا کنللون م اللل  ؛«األنبففاء»روزنامللة  0302سللال  023 شللمارة
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يای ادبی خلیلی در دو  وزة ادا فارسی و عربی نگاشت  نشده و این مسأل  نویسلندگان م الل  را فعّالیّت

تحلیللی بل   -خلیلی را با روشی توصیفی  عبّاستا زوایای مختلف اقدامات و خدمات ادبی زن داشت  بر

 دوستان برسانند.منصة رؤیت ادا

 . پردازش تحليلی موضوع5

 خليلی عبّاس. دربارة 5-9

 0202عراقلی در سلال  -ال سیاسلی ایرانلی فعّل نگار، دیپلملات وخلیلی، نویسنده، شاعر، روزنامل  عبّاس

م( در نجف اشرف زاده شد. مادرش از ايالی رودسلر، پلدرش شلیخ اسلداهلل خلیللی  0436) خورشیدی

و  03از علملای بلزري قلرن  ،عللی خلیللی  لا  ملالّ ،مجتهد و دانشمند بزري نجف بود. پدربزرگش

 خوايی ایلران بلود. ا  میرزا  سین خلیلی تهرانی، از علمای پیشتاز در نهضت مشلروط  ،عموی پدرش

سللپری نمللود و  وی دوران طفولیللت، نوةللوانی و ةللوانی را در نجللف (023تللا: بی مللدرس،ر.ک: )

ماتی عللوم عربلی و عللوم دینلی را در محضلر پلدر خلویش و اسلتادان بنلام زن سلامان، تحصیالت م دّ

انگلیسلی بلا نلام  ی، ضلدّةوانی ب  ينگام اشغال نیرويای انگلیسی در عراق ب  ةمعیّت سرّ فراگرفت. در

کم، نثر گیرا و انشلای خلوبش  سبب سنّ  پیوست. وی از سردمداران این نهضت بود و ب «نهضت اسالم»

فتف  »عهلده داشلت و بلا نلام مسلتعار  بلر ی ایلن ةمعیّلت رايای سرّولیت تحریر نام ئب  عنوان منشی، مس
 ،ی توانسلت کاپیتلان مارشلالایلن انجملن سلرّ (32: 0342خلیللی، ر.ک: ). کلردنگاری مینام « اإلسفم 

ای انجلام داد و از ایلن را ب  قتل برساند. وی در این انجمن سرّی فعّالیّت گسلترده ،فرماندار نظامی نجف

ل و پز از اشلغال نجلف يا وارد زورد و از این ةهت بعد از ةنع ةهانی اوّراه زیان فراوان ب  انگلیسی

یللی در  لالی کل  ةلزو خل عبّلاستلن محكلوم بل  اعلدام شلد.  03توسّ  اشغالگران انگلیسی ب  يملراه 

زل ر.ک: ) ت فراوان توانست از علراق فلرار کلرده و بل  ایلران پنلاه زورد.محكومان ب  اعدام بود با مش ّ

وی ابتدا ريسپار شمال ایران شد و ب  نهضت سلردار ةنگلل میلرزا کوخلك خلان  (343: 0346محبوب ، 

خوايانل  را سلرکوا هضلت ززادیةنگلی پیوست؛ امّا پز از زنك  نیرويلای انگلیسلی توانسلتند ایلن ن

ملدّتی را در  ،ز ب  لباس رو انیلتوی ابتدا ملبّ (014: 0342خلیلی، ر.ک: )کنند، خلیلی ب  تهران زمد. 

مدرسة مروی سپری کرد و برای اینك  شناخت  نشود خلود را شلیخ عللی فتلی اإلسلالم نامیلد. خلیللی تلا 

نلام   ی لی خلود را زشلكار يلا، و عمومی انگلیسلیيا، مترةم روزنامة رعد بود و پز از اعالم عفدّتم

سلپز بل  خلاطر رابگلة  (246: 0322پلور، ک: زریلن.)رساخت و از زن پز زندگی بهتری پیلدا کلرد. 
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تهلران  ةدر بلدیل 0311ش تلا  0233د از ین طباطبایی داشلت بلا کملك سلیّد ضیاء الدّنزدیكی ک  با سیّ

 قوانین شد. ةز ادارمشغول ب  کار شد و کفیل ادارة قوانین و ریی

پرداخت. « اقدام»رعد از ایران، خلیلی ب  تأسیز روزنامة  ةمدیر روزنام ،یند ضیاء الدّپز از فرار سیّ 

اقدام از يمان زغاز تأسیز ب  علّت قلم تنلد و زتشلین خلیللی و تظلاير بل  مخالفلت بلا سیاسلت  ةروزنام

 0134سلال بلیش از  20ز ایلن رو در ملدّت ایران، يرخندی یك بار دخار توقیف شلده و ا بیگانگان در

ماه ب  کرمانشاه  6خلیلی  0314در سال  (224: 0364صدر ياشمی، ر.ک: ). شماره از زن نشر نشده است

اقدام را با يمان روش تندروان  منتشر کرد و ب  يمین خاطر  ةروزنام ،پز از بازگشت ب  تهران .تبعید شد

خلیللی بلا وسلاطت پادشلاه علراق،  0301غداد تبعید شد و در سال دستگیر و ب  ب 0313بار دیگر در سال 

 0304لت نكند بخشلوده شلد و بل  ایلران بازگشلت. در سلال املك فیصل ب  شرط اینك  در سیاست دخ

وزارت معارف و صنایر مسلتظرف   ةيا ب  يزینفردوسی درزمد و در يمین سال ةخلیلی ب  عضویت کنگر

بل  خلا   تألیف ا مد امین مصلری را بل  فارسلی ترةمل  کلرد و سفم ضفيي اإلو  فجر اإلسم يای کتاا

اسفند  06وی در  (022: 0302برزین، ر.ک: )ش با عنوان پرتو اسالم منتشر شد.  0302رساند ک  تا سال 

ب  دست عناصر خپ و افراد  زا توده مورد ضرا و شلتم قلرار گرفلت و مجلروح شلد. ایشلان  0324

 ةامّا میرزاد ؛ةان سالم ب  در برد ،ا ی شده بودعش ی طرّ ةعلی  او و میرزادتروری ک   ةيمچنین در توطئ

اقلدام  ةش زخلرین شلمار 0320در بهمن  (002: 0342خلیلی، ر.ک: ) عش ی در این ترور ب  قتل رسید.

سلفیر  0324در سلال  ،نگاری را تلرک کلرد. خلیللیمنتشر شد و پز از زن دیگر برای يمیشل  روزنامل 

 ةعضلو يیئلت ملدیر ،و پز از بازگشت بل  ایلران (244: 0343رامین، ر.ک: ) ن و  بش  شدایران در یم

برکنلار گردیلد و پلز از زن دیگلر شلغلی نداشلت. او از اعضلای  0332امّلا در فلروردین  ،شیالت شلد

ی ایران بود. وی در زمانی ک  انجمن قلم ایران در  ال برگزاری مراسم تجلیل وی بلود نخستین ةبهة ملّ

بسیاری از بزرگلان و  ،در مراسم ختم خلیلی (006: 0342خلیلی، ر.ک: )درگذشت.  0321بهمن  22در 

ةمهور عراق و نیز يیئتی از ةانب ةمال عبلد الناصلر ای از سوی رییزقلم شرکت داشتند و نمایندهايل

برخلی از  یداخلی و خارةی و  تّل يایروزنام ( 000يمان: ر.ک: ). در مراسم تدفین او شرکت داشتند

 رادیويای کشوريای عربی خبر فوت خلیلی را نوشتند و مخابره کردند.
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 خليلی و زبان و ادبيّات فارسی عبّاس .5-5

 نویسیداستان .5-5-9

نویسی نموده است. این بري  از  یات ادبلی وی خلیلی مدّتی از  یات ادبی خود را صرف داستان عبّاس

يلای فضلای سیاسلی فلاره شلده یلا در تبعیلد بلوده و یلا از کلار الاست ک  وی از قیل و ق عموماً زمانی

يای وی نكتة اوّلی کل  نویسی پرداخت  است. با نگايی ب  داستاننگاری دست کشیده و ب  داستانروزنام 

مسائل زن پرداختل   در زن ب  کن  ةامع  و يایی است ک  نویسندهگیرد، کتابچ بسیار مورد توةّ  قرار می

نویسلی را کل  صفح  بیشتر نیسلت و نویسلنده در زن رعایلت خالص  011يایی ک  غالباً از چ است. کتاب

نویسی صلا ب سلبك بل  امروزه یك اصل در نوشتار متین است مدّ نظر قرار داده است. وی در داستان

 زاده، صللادق يللدایت و دیگللر کلل  او را در ردیللف سللیّد محمّللد علللی ةمللالرفللت خندانشللمار می

يای خلیللی، موضلوع داسلتان (2: 0341)ر.ک: گلبن، اند. ویسان خوا زن دوره ب  شمار زوردهنداستان

يای اةباری، فحشا و روا  فسلاد در بلین ةوانلان ةامعل  و طب لة ثروتمنلد وضر نامگلوا زنان، ازدوا 

 (224: 0322پور، )ر.ک: زریناست. 

است ک  عبارتنلد از: روزگلار سلیاه، انسلان، نویسنده، خندین داستان و رمان از خود ب  یادگار نهاده  

اسرار شب، انت ام، رشحات قلم، پیر خاک يندی، خیالیات، زنلدانیان، خلال گلاو، دیلر سلمعان، داسلتان 

يای روزگار سیاه، انسان، اسرار شب، دیلر سلمعان، امروز طهران، فجایر و م تبسات. در این میان داستان

يا  تّی پز از مدّتی کمیاا شده اسلت. رخوردار بوده و برخی از زنخیالیات و انت ام از توةّ  بیشتری ب

از سلسلل  « تهران مخلوف»است ک  پز از « روزگار سیاه»ترین اثر خلیلی در این موضوع، رمان معروف

رود ک  مورد توةّل  قلرار گرفلت. روزگلار سلیاه، رملانی اسلت يای اةتماعی فارسی ب  شمار میداستان

بیلان  ای ک  ب  روزگار سیاه افتاده و بدبخت گردیده ال فا ش اعی و در زن شرحعش ی، اخالقی، اةتم

انلدازه ملورد رود و پلز از انتشلار، بیيای خلیلی ب  شمار ملیشده است. روزگار سیاه از شايكار نوشت 

 :0364ر.ک: صدر ياشمی، توةّ  واقر گردید، ب  طوری ک  در مدّت خند سال س  مرتب  ب  طبر رسید. )

پز از عشل ی نافرةلام در دوران  کرده وروزگار سیاه، داستان زنی است ک  در تهران زندگی می (224

نوةوانی ب  ورطة فساد و فحشا افتاده و پز از مدّتی بدکارگی بل  کرمانشلاه رفتل  و دخلار بیملاری سلل 

ضلوع داسلتان، محتلوا و مو (م دّمل : 0313 )ر.ک: خلیللی، ديد.شده و داستان زندگی خود را شرح می

 خوا انتخاا شده و پیام داستان مشخّص است.
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الی داسلتان بل  نملایش گلذارده، قیلام ملردم تبریلز، نویسنده، رویداديای تاریخی معاصر را در البل  

طللب و نیلز فسلاد ديلد. وی طب لة ثروتمنلد و عشلرتنهضت ةنگل و بافت ةامعة شلهری را نشلان می

گذارد. او از یك طرف علل بیرونی یعنی ةامع  را سلبب مایش میدستگاه اداری و دولتی کشور را ب  ن

داند و از طرف دیگر علل درونی ک  خلود شخصلیّت داسلتان دارد را و در نهایلت منحرف شدن زن می

گون  زنان ب  فحشلا، کند ک  علّت اصلی روی زوردن اینداند و یادزوری میوی زن را قربانی ةامع  می

ای دلیل عدم زموزش و داشتن فن و  رفل  يا ب  تنهایی و ب ن است و اینك  زنضعف و بیچارگی این زنا

افتند. کتاا از نظر زگايی ب  طرز زندگانی گری میک  بتوان با زن امرار و معاش کنند در ورطة روسپی

ديلد، خواننلده را بلا العاده قابل توةّ  است و تفصلیالت مشلروح و درسلتی کل  نویسلنده میةامع  فوق

يلا و دیگلر رمان (00: 0341ر.ک: گللبن، سلازد. )يای ساق  ایرانلی بل  خلوبی زشلنا میی  خانوادهمح

 (م دّم : 0313 خلیلی، )ر.ک: ریزی شده است.يای خلیلی نیز با مضامینی شبی  ب  يمین رمان پیداستان

يای مشلغولیدلبا محوریت انسلان و  21يای قرن يای خلیلی، تحت تأثیر افكار و ایدئولودیداستان 

يای پیش روی بشر امروزین را ک  با پیشرفت روزافزون ةهان بلا زن مواةل  شلده بل  زن است و خالش

شلود و يای وی دیلده میگذارد. نگايی يمراه با یلأس و ناامیلدی در زثلار و فضلای داسلتاننمایش می

توان او را با مصلگفی می کند و از این  یثای خاص را ب  خوانندگان خود گوشزد میفضای سیاه بري 

شك تحلت تلأثیر و بی (م دّم : 0326)ر.ک: منفلوطی، سنع شمرد لگفی منفلوطی نویسندة مصری يم

 فالسفة غربی بوده است.

ديد. وی در ملورد زنلان معت لد اسلت کل  نویسنده در زثار خویش، تضاد طب اتی ةامع  را نشان می 

گیرنلد. ستند تا مردان بدکاره و بیشلتر ملورد مخاخلذه قلرار میزنان بدکاره در ةامع  بیشتر مورد اکراه ي

يا خود، رواب  زناشویی را مورد توةّ  قرار داده و معت د است؛ تفايم رو لی میلان زن يمچنین در رمان

ن لش محلی  و فضلای  شلود. خلیللی،و شوير اگر نباشد، اوّل نفاق، دوّم فراق و سوّم ب  طالق منجلر می

ديلد، داند و مسألة زموزش زنان را مورد توةّ  قرار میی زنان بسیار  ائز ايمّیّت میروةامع  را در ک 

 دادند.خیزی ک  در زن زمان بسیاری از نویسندگان و روشنفكران ةامعة ایرانی ب  زن ايمّیّت می

يایش شلبی  بل  ترةملة منثلور اشلعار گون  است ک  نثر او در رمانسیاق نوشتاری خلیلی این سبك و 

 (32: 0344ر.ک: کامشلاد، اروپایی است ک  با زبان مصنوع و شاعرانة ادبیّات سنّتی زمیخت  شده است. )
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در بعضی ةايا دارای عبارات مصنوع و مسجّر و تعبیرات کهن  یا مبتذل یا یك نوع انشای منشیانة ممللو 

يلای رشلار از ةملل زیلد و ساز تشبیهات و استعارات نثر کالسیك است ک  ب  صورت شعر منثور درمی

 (00: 0341ر.ک: گللبن، اسلت. ) يا و مواعظ پرةلوش و خلروشيا، خگاب خگابی، استگراديا، استفهام

تسلّ  وی ب  زبان و ادبیّات عربی، بسیار در نثر او ملخثّر افتلاده و باعلث موفّ یّلت در ایلن زمینل  گردیلده 

 است.

يا و اسلت. شلاید مجلالّت و روزنامل « النلامق کمل» نویسنده تحت تأثیر نویسندگان تلرک از ةملل  

شده و یا  ضور وی در علراق، سلبب زشلنایی وی بلا يایی ک  از راه ترکیة زن روز وارد ایران میکتاا

نویسی پرداختل  کل  يا شده باشد. خلیلی، زمانی ب  داستانوی از زن زثار نویسندگان ترک و تأثیرپذیری

زاده کرمانی، میرزا  یلدر عللی کملالی نی نظیر عبدالحسین صنعتیادبیّات معاصر ایران با زثار نویسندگا

اصفهانی، ززاد يمدانی، محمّد  سین رکن زادة زدمیت، یحیی قریب، سعید نفیسلی، سلید محمّلد عللی 

زاده، علی دشتی، صادق يدایت و بزري علوی زشنا بوده است؛ امّا خوانندگان زثلار وی و خلا  ةمال

 اند از موفّ یّت خلیلی در زمینة نویسندگی  كایت کند.تويای او میمجدّد نوشت 

 مجالّت ها وروزنامه .5-5-5

نگاری در مدّت  یات سیاسی و ادبی وی بسلیار  لائز خلیلی ب   رفة روزنام  عبّاسمانند میل ذاتی و بی

ی سلپری ايمّیّت است. وی بیشتر عمر خود را در راه اعتالی زگايی ایرانیان در عرصة سیاسی و اةتملاع

امتیاز باشلد. خلیللی، صلا بيای خلیلی در ایلن زمینل  مینمود و گواه این مدّعا  وزه و وسعت فعّالیّت

مجالّت دیگر؛ نظیر مجلّلة  خندین مجلّ  و روزنامة موفّق در ایران بود. يمچنین وی مدیر مسئول ةراید و

دیر مسئولی دورة دوّم ایلن مجلّل  الملك مشهور ب  بهار بود ک  خلیلی سمت ممیرزا یوسف خان اعتصام

امتیاز یا ملدیر مسلئول يا و مجالّتی ک  خلیلی صا بروزنام  (211: 0332نیا، ر.ک: محسنیرا داشت. )

زن بود عبارتند از: بلدی ، اقدام، زرزو، بازپرس، بیدار، تهران مصوّر، کانون، محی ، مظفر، نلدای ززادی 

يایی ک  بسیار مورد توةّل  خواننلدگان ایرانلی در زن زملان روزنام ترین و یكی از بارزترین بهار. مهم و

قلدر بلر ای ک  زنزد، روزنامة اقدام است. روزنام يا را رقم میبود و  تّی گاه خ  و مشی سیاسی ةناح

شناختند و نوعی امضای ينلری خلیللی اقدام می عبّاسشهرت خلیلی افزود ک  سایرین، دیگر او را با نام 

رفت. روزنامة اقدام ک  با گذشت زمان، تبدیل ب  یك مخسّسة خا  و نشر شده بلود، شلامل می ب  شمار
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شد و بسیاری از زثار خلیلی در يمین مخسّس  خلا  ةریده، مگبع ، کتابخان ، صحافی و کاغذفروشی می

ا یافت و شلهرت زن بل  فراسلوی مرزيلا رفتل  و بسلیاری از نویسلندگان و ادیبلان ةهلان علرو نشر می

خصوصاً در مصر نام خلیللی را بلا ذکلر صلا ب ةریلدة اقلدام در تهلران بل  خواننلدگان خلود معرّفلی 

کردند و در واقر نگاران، خلیلی را پدر یا بابا خگاا میروزنام  (214: 0334ر.ک: خلیلی، نمودند. )می

دم بلود. بسلیاری از قلکرد و يمیش  در یاری از نویسندگان نوپلا پیشاو در  قّ زنان پدری و بزرگی می

قلم ب  کمك او و از طریق نویسندگی در روزنامة اقلدام، کلار نویسلندگی را زغلاز کردنلد؛ بزرگان ايل

 (2: 0341ر.ک: گللبن، اش در اقدام منتشر شد. )مثالً پرویز ناتل خانلری از کسانی است ک  اوّلین نوشت 

شلعری خلود را در ایلن روزنامل  بل  خلا   محی  طباطبایی نیز با این روزنام  يمكاری داشت و قگعات

 رسانید.می

. ش منتشلر شلد 0233در سلال  خلیللی و عبّلاسامتیازی روزنامة اقدام در تهران ب  مدیری و صلا ب 

روزنامة اقدام نام خود را از روزنامة مشلهور ترکلی بلا يملین نلام بل   (226: 0364)ر.ک: صدر ياشمی، 

این روزناملة سیاسلی، عضلو ةبهلة ززادی، طرفلدار سلیّد  (043 :0342ر.ک: خلیلی، )عاری  برده است. 

در  0312تا  0311اوّلین بار از سال  (22: 0300ر.ک: برزین، ) السّلگن ضیاء الدّین طباطبایی مخالف قوام

ةانب  کرد و ب  معايدة سل يای ةنع ةهانی رویة ضدّ متّف ین را دنبال میتهران منتشر شد. در اثنای سال

يیئت ملّی میلسپو را مورد  مل  قلرار داد و در پلاییز يملان سلال  0322 مل  نمود و در سال  0320سال 

نوع امتیاز نفتی ب  شوروی بلود. در سلال  در م ابل  با ساعد ب  ةبهة ززادی پیوست، مخالف واگذاری ير

اسلت متمایلل ب  علّت بحران زذربایجان و مسألة تخلیة ایران توسّ  نیرويای شوروی، بل  ةنلاح ر 0322

باید گفت  (262: 0363ر.ک: زدند، شد. این روزنام  ب  خاطر لحن تندش باريا در محاق توقیف افتاد. )

خاطر فعّالیّت گسترده و زبلان تنلدش در  ک  این روزنام  در اثنای صدورش باريا توقیف شد و خلیلی ب 

د ضرا و ةلرح قلرار گرفلت و يای  كومت، ب  ویژه در دورة رضا خان، باريا مورمخالفت با سیاست

 خندین بار قصد ةان او را کردند.

يای کوتلاه خلود را در يلر شلماره منتشلر در مورد روزنامة اقدام باید گفلت کل  خلیللی در زن داسلتان

يای کوتاه عربی و غربی نیز توسّ  دیگر نویسندگان در زن ب  خا  نمود و يمچنین برخی از داستانمی

ت ک  شاعر معاصر عراقی، ا مد صافی نجفی، خندی با این روزنامل  يمكلاری رسید. شایان ذکر اسمی

 داشت.
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اخیلراً در ایلران »گوید: در مورد روزنامة اقدام می ةعفر خان از فرنع برگشت  سن م دّم در کتاا  

ة کنلد و طب لپرستی و خرافلات مبلارزه میای تأسیز شده ب  نام اقدام ک  ان البی است و با کهن روزنام 

کنم ایلن روزنامل  کلارش خوايلد و زرزو ملیداند. من خیلی دللم میمذيب و مخوف میاشراف را بی

پرست مانده، کهن يایی ب  دست زورد؛ زیرا ملّت ایران در  ال  اضر بیش از  د ع ببگیرد و موفّ یّت

انی خلود پاسلداری تواند ن  از دین خود، ن  از زیین خود و ن  از وظلایف انسلو خرافی شده است و نمی

ای اشلراف وابسلت  بل  دربلار بخش و رفاه و زسایش و امنیت در انحصار علدّهکند. زندگی خوا، لذّت

توانلد در زگلايی عملومی ملردم بل  خبلر شلده اسلت. روزنامل  میمغز و ظالم و از خلدا بیقاةار سبك

: 0303: ةمشلیدی، )ر.ک« يای   وق انسانی و اةتماعی یلاری کنلد و زگلايی بل  وةلود زوردارزش

يای ایران يمكاری داشت و اشعار و مگالب خلود را . وی يمچنین با بسیاری از مجالّت و روزنام (044

عربی کل  در تهلران بل  « اإلخفاء»توان ب  مجلّة يا مینمود؛ از ةملة این مجالّت و روزنام در زن منتشر می

تهلران »نمود و مجلّلة فارسی خود را خا  می يایک  در زن وی سروده« ارمغان»رسید و مجلّة خا  می

 اشاره نمود.« مهر»و « یاد»، «و ید»و مجلّة « سپید و سیاه»، «مصوّر

 . شعر5-5-1

 خليلی و سيمين بهبهانی عبّاس. 5-5-1-9

خلیللی اسلت. بهبهلانی فرزنلد يمسلر دوّم خلیللی، بلانو فخلر  عبّاسشاعرة معاصر، سیمین بهبهانی فرزند 

دان و از فرزنلدان انورخلان رشلتی اسلت. بلانو فخلر است ک  بانویی ادیب، شلاعر، زبلانعظمی ارغوان، 

سلیمین بهبهلانی در کتلاا  (0)بود و يم معلّم زبان؛ وی بل  زبلان فرانسل  تسللّ  داشلت. عظمی يم شاعر

خاطرات خود از مادر فداکار و ز متكش خویش بسلیار یلاد کلرده اسلت. بلانو فخلر عظملی در دوران 

ةمعیّلت »لین انجمن  مایت از زنان را با برخی دیگر از روشنفكران زن روزيای ایلران بلا نلام ةوانی اوّ

 .(22 :0330ر.ک: بهبهانی، ) تأسیز نمود« خواهنسوان وطن

شلود کل  فخلر عظملی برخلی اشلعار و قگعلات نحوة زشنایی خلیلی با فخر عظمی از زنجا زغلاز می 

رسانید و ایلن باعلث زشلنایی خلیللی مة خلیلی ب  خا  میشعری و مگالب اةتماعی خویش را در روزنا

با وی شد. پز از ازدوا  خلیلی با فخر عظمی در مدّت بسیار کوتلايی خلیللی دسلتگیر و بل  کرمانشلاه 

کند. در طلول ایلن ملدّت خلیللی در کرمانشلاه شود. وی تالش بسیاری برای ززادی خلیلی میتبعید می

زورد و فخر عظمی نیز از نبود شوير روزگار سیايی را سلپری حریر درمیرمان روزگار سیاه را ب  رشتة ت
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کند. پز از بازگشت خلیلی از تبعید ک  فخر عظمی ن ش مخثّری در این مورد داشت، روابل  وی بلا می

اش، در روح و روان وی نهد، گویا رمان خلیلی با توةّ  ب  غیبت طلوالنیيمسر خویش رو ب  سردی می

شود ک  شك و ظنّ فخر عظمی نسلبت بل  يمسلر مخثّر افتاده است. يمین امر سبب می )يمسرش( بسیار

کننلد کل  کند و يرقدر خلیلی و خانوادة او تالش میخود افزوده شده و تصمیم ب  ترک خانة خلیلی می

 کند.فخر عظمی را ب  خانة خلیلی بازگردانند، موفّق نشده و وی ت اضای طالق می

دانست خلیلی اصالً خوا نبود. گویا وی پدر را م صّر این ةدایی و مش ّت مادر میرابگة بهبهانی با  

کند تا با فرزند خود، رابگة نزدیكی برقرار کند، تلالش وی ملخثّر نیفتلاده و بلا و يرقدر خلیلی تالش می

نیست، امّلا  شود. از طرف دیگر، مادر بهبهانی نیز خندان راغب ب  این مسأل اعتنایی بهبهانی مواة  میبی

مانلد. سلیمین گردد و تا زملان ازدواةلش نلزد وی بلاقی میسالگی ب  نزد پدر بازمی 06بهبهانی در سن 

ر.ک: کنلد. )بهبهانی از خلیلی با نام پدر یاد نكرده و از او با يملان نلام خلیللی یلا خلیللی اقلدام یلاد می

 (02: 0330بهبهانی، 

تلوان زن را نادیلده قریحل  اسلت و نمینفكر و شاعر خوشسیمین بهبهانی برزمده از ازدوا  دو روش 

ای از يای او پلارهای کل  اشلعار و سلرودهانگاشت ک  ذوق و قریحة پدر در وی مخثّر نبوده باشد. شاعره

 ديد.تاریخ فرينگی، اةتماعی و سیاسی ما را نشان می

 خليلی و شعر فارسی عبّاس. 5-5-1-5

نگاری، در  لوزة شلعر و شلاعری توانلایی قابلل ذاتی در  رفة روزنامل خلیلی، عالوه بر استعداد  عبّاس

سرود. برادر خلیلی، ةعفلر خلیللی در کتلاا ای داشت. وی يم ب  فارسی و يم ب  عربی شعر میمال ظ 

نماید کل  خلیللی از يملان اوان املر در دوران طفولیلت ذوق و قریحلة ب  این نكت  اشاره می  كذا عفرفتم 

سرایش شعر داشت  و با تشویق پدر، اشعار زیادی از شاعران عرا را از بر بود و ایلن املر  بسیار خوبی در

ر.ک: کمك شایانی ب  خلیلی در وسعت دایرة وادگان او و نیز ضرا و زينع شعری او داشت  اسلت. )

 توةّ  ب  قریحة شعری ک  در زبلان عربلی داشلت بل  سلرایش وی در ایران و با (44 و 43: 0343خلیلی، 

ززمایی پرداخت. اغلب قگعلات شلعری وی در مند شد و در این  وزه نیز ب  طبرشعر ب  فارسی نیز عالق 

رسلید. سلیاه و... بل  خلا  می مجالّت ادبی زن روز ایران، نظیر مجلّة ارمغان و مجلّة و ید و نیز سلپید و

یا گذر از مكلانی سلروده شلده ای ای مناسبتی دارد و تحت تأثیر واقع مای مضامین شعری خلیلی گاه بن
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يای پر سوز و گدازی است ک  شاعر از فراق یار و تنهلایی و دلتنگلی خلود سلخن گاه يم غزل است، و

 گفت  است:
 زوخ کلل  بهللای مللی گلگللون دگللرم نیسللت

 اشك است ن  سیم و ن  گهر زا روان است

 کارایلللن دیلللدة يرةلللائی بلللدخواه و سلللی 

 انللدامبسللیار پللری دیللدم و مهللروی و گل

 سوز ک  می در تنم انلداختز زن زتش ةان

 سللودازده سللر پللای خللم انداختلل  تللا خنللد
 

 ةز اشلك و رخ زرد دگلر سلیم زرم نیسلت 

 وین زا روان درخور سوز و ةگلرم نیسلت

 یار دل ملن يسلت و بل  يرةلا نگلرم نیسلت

 ماننللد تللو ای رشللك پللی در نظللرم نیسللت

 خاکسللتری از يسللتی مللن ةللز بسللرم نیسللت

 یللللی خبلللرم نیسلللتسلللوز خلاز ناللللة ةان
 

 (034: 0344خلیلی، )

زوری دیلوانی بلزري يا ب  خا  رسانیده، در صورت ةمرقگعات شعری ک  وی در مجالّت و روزنام 

يا و مجالّت ب  صورت پراکنده وةود دارد و کسی تا کنون ب  شد، امّا این قگعات شعری در روزنام می

خلی در بیلروت ربی او است ک  توسّ  قلدری قلعل این برخالف شعر ع گردزوری زن نپرداخت  است. و

 ب  خا  رسیده است.

 . ترجمه5-5-9

خلیلی در  وزة زبان و ادا فارسی اسلت. خلیللی  عبّاسيای ترةمة زثار ادبی و سیاسی از دیگر فعّالیّت

سلید ضلیاء  «رعلد»کار خود را از يمان اوان امر یعنی پز از ورودش ب  تهران با يمكلاری در روزناملة 

در طول  یات ادبی و سیاسی خلود در تهلران بل  ترةملة بزرگلان ادا  الدّین طباطبایی زغاز نمود. وی

يلای خلیللی در زمینلة ترةمل ، پلز از فراغلت او از علالم عربی و غربی پرداخت  اسلت. اعظلم فعّالیّلت

 نگاری و پز از تعگیلی روزنامة اقدام است.روزنام 

مجلّلد  04نگاری دست ب  کار بزرگی زد و زن ترةملة وزنام خلیلی پز از دست کشیدن از  رفة ر 

نوشتة عزّالدّین عللی بلن ايثیلر عالملة شلهیر بل  فارسلی بلود. وی  الكامل يف تاريخ اإلسم   اإليراناز کتاا 

پرتلو »ا مد امین ادیب و متفكّر بلزري ةهلان علرا بلا نلام  اإلسفم   ضفيو  فجر اإلسم يمچنین کتاا 

لّد ب  فارسی ترةم  نمود. وی افزون بر تبحّر در زبان عربی، ب  زبان انگلیسی نیز تسللّ  در س  مج« اسالم

از زثلاری کل  متلرةم از زبلان  (010: 0343. )ر.ک: خلیلی، داشت و  تّی با زبان زلمانی زشنایی داشت

و « پلورتةان دیلون »اثر ماکسیم گورکی و نیز « زندانیان»انگلیسی ب  فارسی ترةم  نموده است؛ رمان 
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ای نبلود، بلكل  بسلیاری از است. ترةمة زثار غربی در دوران  یلات متلرةم املر تلازه« شارلوت»کتاا 

يلای ادبلی روشنفكران و ادیبان زن روز ایران ب  دلیل نیازی ک  ةامعة ادبی ایران برای زشنایی با گنجین 

يا زکنلده از ایلن نلوع جالّت و روزنام بینیم ک  مپرداختند و ما میيا میةهان داشت ب  این نوع فعّالیّت

توان وسعت و  لوزة ایلن دانشكده می يا است و با مراةع  ب  مجالّتی نظیر بهار، ارمغان، و ید وترةم 

 مهم را دریافت.

ابلن اثیلر را بل  فارسلی برگردانلده اسلت. ایلن کتلاا،  الكامفلگون  ک  گفت  شد، خلیلی کتاا يمان 

ش  0320تلا  0344يای يجری است ک  طی سال 324ابن اثیر تا وقایر سال  لالكامفترةمة خهارده مجلّد 

اکبر علمی ب  خا  رسید. باقی مجلّلدات زن ترةملة ابوال اسلم  اللت و نیلز در تهران و در مخسّسة علی

مترةم در م دّملة مجلّلد دوم زن پیراملون اثلر و  (026: 0302ر.ک: برزین، علی  ائری ياشمی است. )

يای پیشِ رو مگلالبی را تشلرین نملوده اسلت. خلیللی، اصلل را در ترةملة خلویش خالشترةمة زن و 

دانلد کل  بایلد داری متلرةم میاللفظی قرار داده است؛ خراک  شرط ترةمة خوا را امانتترةمة تحت

رعایت شود و تمام تالش خود را کرده ک  عینلاً مگاللب کتلاا را ترةمل  نمایلد و از شلرح، توضلین و 

يا خودداری نماید. مترةم، سبك کتاا ابلن اثیلر را شلبی  سلبك ابلن  تّی برخی از قضاوتاضافات و 

ر.ک: ابلن اثیلر، )داند و معت د است ک  وی در ن ل روایت از طبری ت لید نموده اسلت. ةریر طبری می

اره داند و در این بليای ترةمة عربی ب  فارسی را در مراةر ضمیر میمترةم یكی از دشواری (4: 0342

در تعبیر يم مثالً ب  طور مگلق اشاره شده ک  گفت یا شلنید یلا خنلین کلرد و در »گوید: و شیوة خود می

شود ک  گوینده یا فاعل کیست خصوصاً اگر شود ولی در فارسی مفهوم نمیسیاق کالم عرا معلوم می

ننده بدانلد گوینلده یلا مباشلر شود تا خوااضاف  می« خالد»یا « عمرو» متعدّد باشند پز میان دو يالل مثالً

الی نوشلتة خلود گریلزی بل  ن لد ترةملة قلرزن (. يمچنین مترةم در الب 3يمان: ر.ک: « )عمل کیست

يلای قلرزن در قلدیم و ک  صفت خداوند است در ترةمل «  لیم»گوید: مثالً لفظ کریم زده است و می

خلالف ادا دینلی و  تّلی ادا علادّی ةدید لفظ بردبار زمده و این لفظ مرکّب از برد و بلار اسلت و م

توان گفت ک  خلیللی در  لوزة يای بهتری برای خنین الفاظی بیابد. میکند تا معادلباشد. تالش میمی

 يای ارزشمندی انجام داده است.در این  وزه نیز فعّالیّت ترةم  نیز توانا بوده و
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 خليلی و زبان و ادبيّات عربی عبّاس. 5-1

 . شعر عربی5-1-9

يا زده محصور و مختص ب  زبلان فارسلی نیسلت؛ خلیللی يا و زثاری ک  خلیلی دست ب  خلق زنفعّالیّت

محی  عربلی در ةلان و  کودکی و ةوانی خود را در عراق سپری کرده و در نتیج ، زبان عربی و فضا و

زادگاه خود غافلل  زید، ازروح و روان او رخن  و نفوذ کرده است. بنابراین، وی ينگامی ک  ب  ایران می

ادا عربلی نملوده اسلت. گفلتن یلك  و يای ادبی خود را صرف خدمت ب  زباننبوده بخشی از فعّالیّت

 نكت  خالی از لگف نیست و زن اینك  خلیلی، معلّم عربیِ شاعر معاصر، پروین اعتصامی نیز بوده است.

يلای گون  ک  گفت  شد با گنجین يای خلیلی در  وزة شعر عربی است. خلیلی يمانبخشی از فعّالیّت 

ادا عربی زشنایی داشت و بسیاری از اشعار و قصاید عربی را  فظ بود. ب  يمین سلبب در  لوزة شلعر 

يای بسیاری از خود ب  یادگار نهاده است. خلیللی، پلرورش یافتلة نجلف اشلرف اسلت. عربی نیز سروده

يلا اسلت مایة شعری زنرخوردارند؛ یكی بنشاعران عراق، ب  ویژه شاعران نجف، از دو ویژگی عمده ب

شعرشلان  سلرایند و از ایلن  یلثشان شعر میستم موةود در ةامع  ک  غالباً ان البی است و علی  ظلم و

ةزو ادا متعهّلد و پایلداری اسلت و دیگلری اسللوا قلوی و محكملی اسلت کل  ایلن شلاعران از زن 

صدقی الزّياوی، محمّد مهدی الجوايری، معلروف  برخوردارند و ما این را در شعر شاعرانی نظیر ةمیل

 کنیم.الرّصافی و... مشايده می

موضوعاتی ک  خلیلی در زن ب  سرایش شعر پرداخت  عبارتنلد از: اشلعار اخوانیلات، غلزل، توصلیف  

يای شاعر، اشعار اخوانیلاتی اسلت کل  بل  طبیعت، اشعار ملّی و میهنی و اشعار مناسبتی. بخشی از سروده

گلاه در برخلی مجلالّت عربلی نظیلر  شد وای میان او و دیگر شاعران عرا ردّ و بدل میمكاتب صورت 

از دیگر موضوعات شعر وی توصلیف طبیعلت اسلت وی در شد. منتشر می اديف و  السفااا ، عرفان، اإلخاء

 گوید:می« احلااة»ی با نام اقگع 
فففففير  . 1 فففففا ل الَعن فففففَرلاَ  يفا الس   َ فففففاَن الَنسا

 اَزَل الفففففففَعر َد َعِففففففف  َضفففففففعءا الَ َ فففففففر  َ غَففففففف. 2

فففففففففففففَجر  . 3 َريفففففففففففففرا ا ال    َ املَفففففففففففففاءل َغن ففففففففففففف   ا
 

فففففففففففففففففرا  َفَ ففففففففففففففففف ر     فَفَمفففففففففففففففففج  ل الغَفففففففففففففففففَرا ل َ   

ففففففففففففففففففففَتَ ر    َ رّدَد الَ َضففففففففففففففففففففا َ ففففففففففففففففففففَرا ل فَاس 

 َ بَاتَففففففففففففف ا الّ ففففففففففففف الل تَففففففففففففففر َ  ل الج َ فففففففففففففر  
 

 (1231: 1333 )خِاِي،
با شور و شعف زن بلبل را ب  لرزه درزورد پز  ،ورد و عشق. خنكای نسیم سحری بلبل را ب  يیجان ز0)ترةم : 

کلرد و پژواک صلدای او را پخلش می ،ی کرد و فضابازعشقزیر نور ماه با گل سرخ  و در. 2لند شد بصدایش 
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کرد و نسیم خنكلای شلمال یی میسرانغم . و زا با صدای شرشرش برای درختان 3ی ادام  داشت بازعشقاین 

 زورد.(یمدرگل را ب  رقص 

کرد توانست ةایزة دوّم زن را برنده شود؛ امّا زن را برگزار می امل تطف خلیلی در مساب ة شعری ک  مجلّة 

وی از گرفتن ةایزة ن لدی خلودداری نملود و یع لوا صلروف در علوو، مجموعلة کلاملی از مجلّلة 

است « رائفر»نام قصیده  (003: 0343خلیلی، ر.ک: را ب  نشانة پیروزی او در این مساب   ايداکرد. ) امل تط 

 کند:گون  زن را زغاز مییناک  خلیلی 

 عی  ي ِفففل ال فففّ امفففا ن مففف  َ ففف كا أبث ففف. 1

ففففف عِففففف   أخ ففففف . 2  ةٍ افففففرّ  ٍس جبنبافففففكا ن  
 

 أاّت ففففففففففا األمففففففففففلا  رائففففففففففرل  جيففففففففففا    امففففففففففا 

 البففففففففف    ا ّ فففففففففا   ا حبففففففففف ل أن     فففففففففلَ 
 

 (153: 1323 )خِاِي،
تصمیم  ،کنندهدرخواستنمایم زنگاه یمشكافد ب  تو ابراز یمک  صخرة سخت را را  امعالق . عشق و 0)ترةم : 

ترسم ک  مبادا با یم. و برای زن دلی ک  در گوشة تنت است 2زید یدرمقگعی بگیرد، عشق و عالق  ب  ةوشش 

 ی را نداشت  باشد.(دلواپسب  تو تحمّل غم و  امعالق زشكار کردن 

میهنی در  مایت اعلراا و ملردم علراق سلروده اسلت. از ابلرايیم اللوائلی  خلیلی يمچنین اشعار ملّی و

خلیلی، نخسلتین شلاعری اسلت کل  پلز از معايلدة بلفلور در شلعرش نلام  عبّاسروایت شده است ک  

تموز در عراق زغلاز  21ينگامی ک  ان الا بزري  (000: 0343خلیلی، ر.ک: . )فلسگین را زورده است

علراق در  مایلت از مبارزاتشلان سلرود؛  و ملردمرا خگاا ب  ایلن ان لالا « علی مهل»شد، وی قصیدة 

 گوید:يا مییسیانگلشاعر در بخشی از این قصیده خگاا ب  

ِاافففففففففففجا َ رَأفَففففففففففف   1  . رلَ ي فففففففففففرا راَ فففففففففففاَل اإلنكا
ففففففَرد  أ  ففففففَراملَنا َعفففففف   َخطففففففا ل   2  . َ  ن  َ  ا

 يت  ثفففففففففعَ  الَر فففففففففا يف علر  انفففففففففاسفففففففففرّ . 3
ففففففففففرانَا. َ ملّففففففففففا   َتَسففففففففففاتل 4    ظففففففففففافاريَ  باَن  
فففففففٍل مففففففا َ  ففففففف ل بففففففالنا 5  َع ا الّفففففففي. َعَِفففففف  َمم 

 

ففففففففففرفف تل   فَفففففففففف ن  لنففففففففففا غَففففففففففَرا ن      الاَففففففففففعَ  أس 

َ  َ ففففففففاماكل   يَففففففففَرا  َمففففففففَرد نَا  لفففففففف  َمففففففففا فَفففففففففع 

فففففففففففتل ل    َ  بالاففففففففففف اا  ايالفففففففففففَك الَسفففففففففففَری َ احل 

ِ بانا الفففففففففففّردا ََتَفففففففففففّرأ لل   ظلِ  فففففففففففا  عِففففففففففف  َسففففففففففف

ِ فففففتل  َخَِ  رََ ب فففففت  َفمفففففل ففففف  سلفففففری  نفففففا خا  َلكل
 

 (435: 1341 )خِاِي،
رای ملا يا زرام باشید و مهربانی پیش  گیرید! اگر امروز ب  کام شلما اسلت فردایلی يلم بلای انگلیسی .0ترةم : )

امیلد و  . ةامة3رسد. ا ب  سريای شما میيای ما ب  پای شما نرسید، ولی فردا دستان م. اگر ک  گام2خوايد بود. 

و زنگلاه کل  لبلاس  .4 ؛وصلل  زدیلد ما يایأس ب  دلتبايی نیستیتان را با یما رشت  کردید و يای در دلزرزو را 
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قلدری يلا . ای انگللیز2یم گسلتاخی ورزیدیلد. از شلما گلرفت ملاتن کردید،  ک  با پیروزی بر ما  بر را پیروزی

   (.ده برای شما خلق کرده استرا بیهو خداوند ما يای شما برپاییم واید ما با نعمت! زیا گمان کردهدرنع کنید

ن اسلت. وی قالب شعری ک  خلیلی در عربی برای سرایش اشعار خویش برگزیده است، قصیده و موشلّ 

تلوان از يا برقلرار بلود. میبا بسیاری از بزرگان ادبیّات عربی زشنایی داشت و رابگة ادبی خوبی میان زن

و نیلز محمّلد « ا مل»و ةرةی زیدان و انتشارات «  امل تط»از یع وا صروف و مجلّة  ،ةملة این بزرگان

یلاد کلرد. يمچنلین وی رابگلة نزدیكلی بلا شلاعران و ادیبلان «  ااس  األسفبععاّ السّ » سین يیكل و روزنامة 

جفلی و نلاةی افی النّبیبی، معلروف الرّصلافی، ا ملد الصلّ ياوی، محمّد رضلا الشلّ عراقی نظیر صدقی الزّ

 0330محمّد رضا شبیبی ک  ب  دعوت دولت ایران در سلال ( 003: 0343 خلیلی،ر.ک: ايصیل داشت. )

گویلد: بزرگلواری و خورشیدی برای شرکت در کنگرة ابن سینا ب  ایران زمده بود در ملورد خلیللی می

 ( 222: 0414 خاقانی،ر.ک: . )ستایمیروانش را و اطاّلع او را از گذشت  م

نامید ک  در دو زبان فارسی و عربلی بل  نظلم و سلرایش شلعر «    الِّسفانن»توان شاعری خلیلی را می 

پرداختلل  اسللت و از ایللن روی او را در کنللار دیگللر شللاعران ذو اللّسللانین ادا فارسللی نظیللر منللوخهری 

 یگران قرار داد. و ددامغانی، مسعود سعد سلمان، سرا  الدّین قمری، ابوالگیب محمّد بن  اتم مصعبی 

 الّت عربیها و مج. روزنامه5-1-5

يلایی کل  در  لوزة نشلر در ادبیّلات فارسلی داشلت در  لوزة ادا عربلی نیلز خلیلی با توةّ  ب  فعّالیّت

توةّهی داشت  است. عالقل  و اشلتیاق خلیللی در تحریلر سلبب شلد کل  وی مگاللب  درخوريای فعّالیّت

. وی درزوردرشتة تحریلر  يای عربی در کشوريایی نظیر لبنان و مصر ب ی در مجالّت و روزنام اارزنده

يمكاری مستمری داشت. نتیجة این فعّالیّت، خلا  « امل تطف »با مجالّت ارزنده و بزري مصر نظیر مجلّة 

ی ارزشمند در  وزة ادبیّات فارسی و عربی و نیز اشعار عربی خویش در این مجلّ  بلود. صلا ب يام ال 

ی خلیللی پیراملون وی يام الل در م دّملة یكلی از ی ایلن مجلّل  و ياشلمارهدر یكلی از « امل تطف »مجلّة 

خلیلی صا ب روزنامة فارسی اقدام، ادیب و دانشمندی است ک  زبان فارسلی و  عبّاسمیرزا »گوید: می

زبان و قصایدی کل  یفارسپیرامون شاعران « امل تطف »ی نفیسی در مجلّة يام ال داند و عربی را خوا می

شلود بل  خلا  رسلانیده اسلت. وی در اوقلات فراغلت انلی ا سلاس میدر زن تصاویر شعری زیبای ایر

 درزوردهنملود، بخلش اعظملی از شلعر فردوسلی را بل  نظلم خویش و روزيایی ک  در تبعید سلپری می

 (.216: 0334خلیلی، ر.ک: « )است
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فلی معرّ زبانلانعرايای خود در صدد است تا ةایگاه و ارزش شعر و ادا فارسی را ب  خلیلی در نوشت 

در ارتباط بلود و قصلاید « آپعلفع»و « السفااا »، «األدي »، «العرفان»با مجلّة  م تط کند. خلیلی عالوه بر مجلّة 

رسلانید. بلرای نمونل  بخشلی از داسلتان یمسرود را در زن مجلالّت بل  خلا  و اشعاری ک  ب  عربی می

 زوریم:یمر اینجا یا زندانی خلیلی را ک  وی در مجلّة عرفان خا  کرده است د« سجن»

ا الّ » ي تجاجَح  ِيب املع َع ع  معضع  فِكّل د ف  رنّف  د    ساع ل البِري    ي آل  أعظ  ما فاما  رسما فكن ل أمسعل د اِتا
أينع فا  ن   في    أعفعا   د فعر أدفعلمفا  يف أ ن ر اي   ّّنفا افاينبف فت فعل: مضف  زمفان األنفس  ففاد، د فائل  سفاعاد مفا

 امففا  امففا أ اسففي  لففك اّل ف ن سففي  تففذ   مففع أن ففاا حبففر الضفف ال    شففغل ل    عففّر تِففك الففر ائل فِففي الّ دفعففا  تتجففا ب
 (225: 1351 )خِاِي،«   ِن...

شنیدم صدایی ک  قلب یمدنع زن را و من صدای دنع درزمد)ترةم : زنع بزري ساعت شهرداری ب  صدا 

خواند و یممرا  شد، گوییروح و روانم شنیده میسان زنگی در ب   زورد و ير صدای زنیدرمرنجور مرا از ةا 

و ایّلامی  ياسلاليا و ساعاتی کل  تنهلا ی  دقگوید: دوران انز و خوشی با محبوا گذشت و ب  پایان رسید، می

 گذرد و تنها کار من این است کل یماست ک  با تمام وةود با زرامش و مسرّت سپری کردم و اکنون از خاطرم 

گذرانم و ب  داد تو برسلد کل  یمزن دقایق و ایّام را بشمارم پز خدا ب  داد من برسد ک  این مش ّت و سختی را 

 کنی.(یمداری درد دوری را تحمّل 

يای عربی باعث زشلنایی بزرگلان ادا عربلی ب  ير روی، فعّالیّت ادبی خلیلی در مجالّت و روزنام  

بب بس  و گسترش فرينع و زبلان فارسلی در خلار  از مرزيلای با وی و زثارش شد و خود این امر س

 ایران و کشوريای عربی شد تا بیشتر با نفایز ادا فارسی و بزرگان زن زشنا شوند.

 . تعریب اشعار فارسی5-1-1

و اشعار فارسی را ب  عربی ب  نظم درزورده ک  کاری اسلت قابلل توةّل . وی  ياسرودهخلیلی بسیاری از 

مانده و  ب  دوراز دسترس پژويشگران  متأسفان بیت از شاينام  را تعریب نموده است ک   00111بیش از 

تلوان در برخلی مجلالّت عربلی قلدیمی یافلت.  تّلی برخلی از نزدیكلان خلیللی ب  صورت پراکنده می

معت دند ک  وی تمام شاينام  را تعریب نموده ک  بل  ا تملال زیلاد بل  صلورت نسلخة خگّلی در میلرا  

ترةملة معنلایی  کلامالًشود. ترةمة اشعار فارسی ب  عربی توسلّ  خلیللی دگی خلیلی نگهداری میخانوا

یناً متن فارسی را ب  عربی ترةم  ننموده است. لذا، پایبند ب  ملتن اصللی نیسلت. بلرای نمونل ، از عبوده و 

یم تلا بیشلتر بلا نحلوة ازوردهاین تعریب، قسمتی از ترةمة شاينام  توسّ  خلیلی و متن اصلی را در اینجا 

 تعریب وی زشنا شویم:
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 اگر تو کل  گلودرزی زن خواسلتی

 برزمللد ازیللن کینلل  گلل  کللام تللو

 نگلل  کللن کلل  خنللدان دلیللران مللن

 بل  خلاکسرانشلان فگنلدی یبتن 

 ز مهللللر و خللللرد روی برتللللافتی

 گردی ازین کینل  سلیر زمد ک گ  

 نگ  کن کلز ایلران و تلوران سلوار

 ی ناپدیللدامللردهین ةسللتن بلل  کلل
 

 ینللل  بیاراسلللتیبللل  ککللل  گیتلللی  

 خ  گلویی خل  باشلد سلرانجام تلو

 ز خویشللان نزدیللك و شللیران مللن

 ز یزدان نداری يملی شلرم و بلاک

 کنللون زنللت ةسللتی يملل  یللافتی

 ی دلیللرخنللد باشللریخللتن  بلل  خللون

 خلل  مایلل  تبلل  شللد بللدین کللارزار

 سلللر زنلللدگان خنلللد بایلللد بریلللد
 

 (234: 0346 )فردوسی،

 تعریب

ففففففففمَ  ا  ففففففففا َ  ففففففففعدرز  ن  َأنففففففففَ  يففففففففا  شا
فففففففففففَ  املفففففففففففرا َ  فااسففففففففففف  أنّفففففففففففك   َفففففففففففر  نِا

 مثّ عّ ففففففففففففففففرَد ينففففففففففففففففعيم  ألفففففففففففففففف  عففففففففففففففففا 
  نفففففرلَ  مففففف   فففففعمي الكفففففرا  َ يفففففَك  فففففر

 

ففففففففففففففف   َد ا الففففففففففففففف ل ا الففففففففففففففف ا    فَفففففففففففففف ّ ي ما

 مث  سففففففففرد ا ِففففففففل مفففففففف  شففففففففاٍخ  شففففففففا 

 بعفففففففففر  ا  فففففففففل  ل  لففففففففف  أيفففففففففَ  الفففففففففذ ا 

  ففففففففففل  نففففففففففرٍ  فمففففففففففع ّنفففففففففف   لِيفففففففففففرا 
 

 

  ففففففففف   َعففففففففف ا األبفففففففففرانا فر  ففففففففف  الفففففففففر  ا
 خ ففففففف  م  الافففففففع  العبفففففففعا  يفففففففَك مفففففففا

 

  (515: 1353 )خِاِي،
بیت را، ب  صورت یك دستة معنایی منسجم ک  دارای بلار معنلایی  يرخندخلیلی در ترةمة شاينام   

و شاید بهتر باید گفت ک  دارای یك تصویر و  الت ذينی و عاطفی مشخّص اسلت ةملر کلرده و بل  

ایلن  و کنلدباشد ارائل  مییمیك بیت ک  تشكیل از دور و قفل  مانند قالب شعری موشّحات عربی یعنی

  الت در تمام ترةمة شاينامة خلیلی  اکم است. 

یلة اخالقلی دارد بل  عربلی ترةمل  نملوده اسلت کل  مابنوی برخی از زثار کهن ادا فارسی را ک   

را بل  زن معلروف دانلد کل  علو اشلعاری می يانمون يدف را بیشتر در این خصوص زشنایی اعراا با 

کنلد و بالد و افتخار مییممانند رو یة کرم و سخاوت و بخشش و مردانگی ک  شعر عرا ب  زن ؛ است

شاید خلیلی خواست  از یك طرف روح ةوانمردی و کرم را بیشتر بازتاباند و از طرف دیگلر بل  اعلراا 

 القی است. سم ب  يمین مضامین ستوده و واالی اخنشان ديد ک  ادا فارسی نیز متّ
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بینیم ک  مورد توةّل  متلرةم بلوده یمی خلیلی از اشعار فارسی باز مضامین اخالقی را ياترةم در دیگر 

ی از بوستان سلعدی بلا اقگع  ق ل.ي 0344مجلّد یازديم ب  سال « العرففان»است؛ برای مثال خلیلی در مجلّة 

 سانیده است:ین مجلّ  ب  خا  ردر ارا ب  عربی ترةم  و « الّسخاء»نام 

 شلللنیدم در ایّلللام  لللاتم کللل  بلللود

 صللبا سللرعتی رعللد بانللع اديمللی

 دشلت بر کلوهریخت یمبتك دال  

 یكللی سللیل رفتللار يللامون نللورد
 

 بلل  خیللل انللدرش بادپللایی خللو دود 

 کلل  بللر بللرق پیشللی گرفتللی يمللی

 تو گفتلی مگلر ابلر نیسلان گذشلت

 یش بازمانلدی خلو گلرداز پک  باد 
 

 (240: 0364)سعدی، 

 تعریب

 َرا ع فففففففففففففففف ل  َففففففففففففففففر ا  باَ ففففففففففففففففاخا الكاففففففففففففففففمسَا 
 َ  َففففففففر  َ ففففففففاَن َا كاففففففففي الَ ففففففففبا يف الَسففففففففم ا 
 َ َمففففففففففففففففا  ففففففففففففففففع  ن  يَفع ففففففففففففففففرل    الَغ ففففففففففففففففا ل 
ففففففففففففففففففففففففففَتثاالل الرلغَففففففففففففففففففففففففففا َ   َاففففففففففففففففففففففففففعافارل ل َتس 

 

ففففففففففففففَر ا ااَففففففففففففففادا    لَفففففففففففففف ل ففلففففففففففففففر ا   ففففففففففففففاَن َخاف 

 َ لكنّفففففففففففففففففف ل البَفففففففففففففففففففر  ل يَففففففففففففففففففعَ  الطاففففففففففففففففففَرادا 

ففففففففففففففففففلّا َ ادا   مريعففففففففففففففففففا  َاففففففففففففففففففع ل عِفففففففففففففففففف   ل

َسفففففففففففف ل َغا ثففففففففففففا     ن  الَغا فففففففففففف ل َ ففففففففففففاد فَفا ي 
 

 

فففففففففففففففبا ل ل  ن  َ فففففففففففففففَری  َ َمفففففففففففففففا الّسفففففففففففففففا لل َيس 

َ ففففففففففففففففففففرا ْل  ن  َشففففففففففففففففففففاَء أن  ينف   َ   الففففففففففففففففففففّري
 

 (13: 1344 )خِاِي،
 . نقد، تحليل و شرح5-1-9

تسلّ  و تفوّق خویش در  وزة تاریخ و ادبیّات فارسی و عربلی، گلاه م لاالتی در  ب  خاطرخلیلی  عبّاس

نمود. ایلن نگلاه ر ادبی فارسی و عربی در مجالّت عربی زبان مكتوا می وزة ن د و شرح و توضین زثا

ای برخلوردار اسلت؛ یلژهوو  وزة فعّالیّت ادبی خلیلی ب  زثار و نفایز ادبی فارسی و عربلی از ايمّیّلت 

فهملد و بلا تلاریخ و یمخراک  نخست کسی دست ب  این عمل زده ک  شلعر فارسلی و عربلی را خلوا 

بی زشنایی کامل دارد و  تّی خود مهارتی ویژه در سرایش شلعر بل  فارسلی و عربلی تمدّن فارسی و عر

يا ب  صورت م االت ادبی در مجالّت عربی مصر و لبنلان باعلث داشت  است و از سوی دیگر این فعّالیّت

ی شد. نكتة الزم ب  یادزورزشنایی ادیبان عرا با ادبیّات فارسی و شعر فارسی و بزرگان ادا فارسی می

پژويی است ک  در زن دوره در راه زشنایی ةهان عرا با زثلار فارسی يادهاین است ک  خلیلی یكی از 

پلژوه توان ب  عبدالويّاا عزام فارسیمی يازنزدند؛ از ةملة یميایی ادا فارسی دست ب  خنین فعّالیّت
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را  و لبنلانان ایلران و مصلر مصری و ا مد  امد صراف عراقی اشاره نمود. البتّ ، نباید رابگلة خلوا میل

يا و مجالّت عربی در مصر و لبنان نزدیكی این رابگل  را فراموش کرد و کافی است با مراةع  ب  روزنام 

 شايد بود. 

را « اعر ال ارسفي األ فرالّ ف»برای زشنایی بیشتر در این موضوع، یكلی از م لاالت خلیللی تحلت عنلوان  

اسلت.  درزوردهبل  رشلتة تحریلر « امل تطف »در مجلّلة  م 0322ال یم ک  وی در اگوست سانمودهانتخاا 

زوازة ما فردوسی پرداخت  است و پیراملون فردوسلی، شلايكار نویسنده در این م ال  ب  بررسی شاعر بلند

ی م اللل  بلل  الالبلل يللای شللاينام  در ادبیّللات ةهللان قلللم زده اسللت. يمچنللین در یژگیواو و ايمّیّللت و 

ی ا تملالی میلان ایلن دو ادا نگلايی داشلت  اسلت. وی از ياتفاوتسی و عربی و يای ادا فاریژگیو

ی زیبلا، کنایل ، يااسلتعارهيای ادا فارسی را شلفافیت،  لالوت،  سلن سلبك، یژگیوخصوصیات و 

يلای ادا عربلی صلالبت، یژگیودانلد و از تشبی ، توصیفات زیبا، معانی عمیلق، ابتكلار و خالّقیلت می

داند. غزل، تشبیب و وصلف را نلزد پارسلیان، زیبلاتر و دلپلذیرتر از اعلراا لپذیر میبالغت و وادگان د

ی، شیفتگی، رثلا، فخلر و  ماسل  را و شكوداند و معت د است ک  ذکر دیار، ایستادن بر اطالل، گری  می

نزد عرا بیشتر و بهتر از عجم است. وی معت د است کل  تنهلا ده تلن از شلاعران پارسلی در شلعر خلود 

خلیللی، ر.ک: خاقانی در وصلف ایلوان ملداین اسلت. ) يازنک  مشهورترین  اندنمودهوف بر اطالل وق

0322 :201-200) 

يلا و یژگیوکنلد و سلپز از يای شلاينام  را بیلان میی از داسلتاناخالصل نویسنده در ایلن م الل ،  

موثّلق نیسلت و زکنلده از  گوید. خلیلی معت د است ک  این اثر از لحلا  تلاریخی خنلدانايمّیّت زن می

یل  و پنلد و انلدرز و نصلیحت و مادروناسگوره و خراف  است ولی از  یلث سلاختار، مفهلوم، فلسلف  و 

یی زشكار و مسلّم ک  متنبّی، پیلامبر شلعر علرا قلادر بل  يانشان و م صود خیزی نیست ةز  المثلضرا

: 0322خلیللی، ر.ک: ) وزة ادا را ندارد. زوردن نظیر زن نیست و این شاعر بلیغ یارای رقابت با او در 

دانلد و فلسلفة زن را بلاالتر از تملامی وی  ماسة شاينام  را بسیار باالتر از  ماسة ایلیاد يلومر می (202

با گذشت زمان، روح زمان  در زن  ضلور دارد و يملواره تلازه و  خراک کند؛ ی شعری بیان میيافلسف 

 ین است. نشدل

 يلازنو توضین اشعار عربی نیز م االتی ب  رشتة تحریر درزورده است ک  از ةملة  خلیلی در  وزة شرح

کند ک  این م ال  شرح و توضلین دو است. وی در م دّمة این م ال  بیان می« ال فعر النجفري»ی با نام ام ال 
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شلده و او در زن بل  او يدیل  داده « امل تطف »است ک  توسّ  مجلّة «  فل دفرألغ  »قگع  شعر بدوی با عنوان 

يای شعر بدوی عرا پرداخت  است. با نگايی بل  ایلن م الل  یژگیوب  شرح ابیات و توضیحاتی پیرامون 

بینیم کلل  نویسللنده بللا قللاموس وادگللان عربللی بلل  خللوبی زشللنایی دارد و ایللن بیللانگر مهللارت او در یملل

توان او را ملرد مگّلعلی در یث میی یا ف   لغة عرا است و از این  شناسزبانی و یا در کل ب  شناسواده

 این زمین  دانست. 

 . نتيجه1
يای ادبی، فرينگی، سیاسی و شك ةزو بزرگان ادا و فرينع این مرز و بوم است. فعّالیّتیبخلیلی،  عبّاس. 0

ی داشت  و مخلتص ادا و فرينلع فارسلی نیسلت. روزناملة اقلدام بل  عنلوان یلك امنگ  اةتماعی وی بازتابی 

بسیار بر روند گسترش روشنفكری در  يازنی است ک  نگاه ادست سیاسی نشانگر نظرات و زراء گروه و روزنامة 

 بوده است. اثرگذارکشور 

زنلدگی کلرده و مصلائب و  يلازنيای خلیلی، نگايی عامدان  بر قشری اسلت کل  شلاعر بلا و رمان ياداستان. 2

ی خانوادگی و زناشلویی، تنهلا ياکشمكشيی، گناه و را از نزدیك لمز کرده است. رن ، سیا يازنمشكالت 

 کند. ی است ک  در زن زندگی میاةامع بخشی از نگاه یك روشنفكر دورة پهلوی از 

ی او، بیانگر یك ا ساس غربت و دلتنگی يمراه با سوز و گلدازی ياغزليای وی ب  فارسی و ب  ویژه . سروده3

 امی و صائب است. ی اعتصياغزلاست ک  خیلی زیاد شبی  ب  

ادا  زوراننلاميای ادبی و فرينگی خلیلی در ادا عربی نیز بسیار ممتاز بوده و مورد توةّل  ادیبلان و . فعّالیّت4

ی ارتباطی فرينگی و ادبلی میلان ادا فارسلی و ياپلعربی در قرن گذشت  بوده است. ترةم  و تعریب از ةمل  

يا و مجلالّت عربلی در کشلوريای اسلت. فعّالیّلت در روزنامل  دهبرزملعربی است ک  وی ب  خوبی از عهدة زن 

ی نظیر مصر و لبنان باعث زشنایی ادا و فرينع زن سامان با ادا و فرينع فارسی شده است. اشعار پرورادا

یختل  اسلت. از ایلن برانگی و مبارزه با استعمار را در ةهان عرا ب  ویلژه در علراق خوايوطناو ب  عربی،  زّ 

 . برشمردتوان او را ةزو شاعران م اومت ةهان عرا میروی، 

 هانوشت. پی9
یهنی بسیاری در ةراید زن روزگار ایران سروده و منتشر نموده است از ةمل  این قگعل  بلا نلام و ميای ملّی ( وی سروده0)

 «: اصالح این ویران »

 بایللد نمللود گللونالللل ملللك را از خللون خللائن 

 ت، خون کاوه، پاک  شمت و فرّ کیان گر باید
 

 ةاری از ير سوی کشور ةوی خون باید نملود 

 دون بایلد نملود مُلك ةم را فلاره از ضلحاک
 

 (442-444: 0330)بهبهانی، 
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  را  عّباا 

 1( العرن يد  ال ارساأل    خرمات  يفدباّ األ يا ِاِ عّبااع ال أدراس  اعل )

 2زين  تران
 ، ايرانقءزوي  ،ةولي  الد    )ر((ميينجامعة اإلمام ام ،قسم الل غة الفارسية وآداهبا يف أستاذ مساعد

 3ناانا ر حمسف
  ، قءزوي ، ايرانةولي  الد    )ر((جامعة اإلمام امميينقسم الل غة الفارسية وآداهبا،  ستاذ مشارک يفأ

 4يرضا مالزائ
  ، قءزوي ، ايرانةولي  الد    )ر((جامعة اإلمام امميين (،طالب الدتتورا

  املِخّ 
قافة ق د الث  باألدري و  ي. إن إملام امليلالعصر البهلوی. قد ولد بالعراق وکان م  أصل ايراينأدباء الکتاري و امليلی م   عب اسيعترب 

ال  األدبي   ةالثقافي   ة و  راس   ات العدي   د  تش  ري إل   ی أن  ش  اطاتهة. إن الد  الفارس  ي  ة و غ  ة العربي    ل  ال الجم    جعل  ه شخص   ية مثقف  ة و ي   ءز  يف
 أية ل    ي   لوا جه  دا لتن  وير ال  ر خص  ية العلمي   . إن ه   ( الش  يک  عل  ی املس  توی االقليم  ، ب  ل ت  نعفحس  ب يب  األدري الفارس   خت  تص  
ق   د ب     ا  يته   و يعت   رب رم   ءزا للجه   ود ال    و « إق   دام» ش   اء يومي   ة ش   اطات اإلع مي   ة، منه   ا إم     خ    ل الن   يالعص   ر البهل   و  الع   ام يف

 تل   الف    يف جرت يف يتسية تنجم ع  األحداث اإلجتماعية ال  غة الفار کتاباته بالل  و  ي. إن أشعار امليلاإليراين للمجتمع الثقايف
بي   ة دش   اطات األم     الن   يحقيق   ات ه   روح والت  الش    ة و عر بالعربي    إ ش   اد الش    و  يبيت   ا م     ش   هنامة للفردوس    6744مج   ة إن تر  إي   ران.
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