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 چکيده
 بکر حکاک  شکرای  و اندزیسکته زمکانی ةدور یک  در تقریباً وعراق، ایران معاصرِ تاریخ ةتبرجس شاعران از تن دو زهاوی، و الهوتی

 فرمکاحک  تکاریخ از برهکه ایکن در عراق و ایران بر که مشابهی اجتماعی و سیاسی اوضاع .است ه  به شبیه بسیار شاعر، دو سرزمین

 ایکن هکد  .باشد ه  به شبیه شاعر، دو میان مستقی  ارتباط عدم وجود با زهاوی، و الهوتی هایسروده مضامین که شده سبب بود،

 در و مجکا  ایکن در دو آن هایسروده تشابه و تفاوت وجوه بیان و واعتراض نقد زمینة در زهاوی و الهوتی اشعار سیبرر ،پژوهش

 ادبیّکات ییآمریککا مکتکب مبنکای بکر ،تحلیلکی - توصکیفی ،جستار این است. عراق و ایرانمعاصر  ادبیّات میان پلی ایجاد آن، ورای

 بسکترهای ایکن بیکان ضکمن ،مکککور ةدور در عکراق و ایکران اقتصکادی و اجتماعی ،سیاسی اوضاع هایمشابهت اساس بر و تطبیقی

 جهک،، نقکد اسکتعمارگران، حضکور بکه اعتکراض حکاک ، دسکتگاه از انتقاد :چون هاییزمینه در را شاعر دو فکری اشتراکات مشابه،

 بکه منجکر یکسکان، اقتصکادی و اجتمکاعی سیاسی، هایزیرساخت که دهدمی نشان و کندمی بررسی ...و ملّت زبونی ،ترس غفلت،

 است. شده اعتراض و نقد بیان در زهاوی و الهوتی هایسروده ینومضم مشابهت

 عراق. و ایران معاصر شعر ،تطبیقی ادبیّات ،اعتراض و انتقاد زهاوی، الهوتی، کليدی: واژگان
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 پيشگفتار .5

   موضوع تعریف .5-5

 هکد  ککه اسکت یادبیّات اعتراض، ادبیّات» است: آمده 1«اعتراض ادبیّات» عنوانِ زیر اصطالحات، فرهنگ در

 (.313 :1332 )پورممتکاز، «اسکت سیاسکی اوضکاع بکه اعتکراض معمکوالً چیزی، به نسبت اعتراض ،نآ انتشار از

 سکر بر استقامت و شودمی گرجلوه او راه بستن و دشمن با جههموا در سیاسی، سطح در اعتراضی کالم قدرت

 بکه (.32 :1332 المقکالح، ر.ک:) کنکدیم جلوگیری ضمعتر شعرِ یِپیکار ارزش سقوط از که است هاخواسته

 و رنک  بیکان غالباً ادبی، ةگون این نارواست؛ و بیداد برابر در عصیان و سرپیچی اعتراضی، ادبیّات دیگر، عبارت

 یک  بکه و باشکد تغییرآفکرین شکیتال بایسکتی شکدن، واقع مؤثّر برای ولی» است. عصیان و خش  سپس، و ست 

 .«یافکت خواهکد مردمی شعری را خود صورت، این در گردد؛ مسلّح اجتماعی محتوایی دارای و انقالبی ةنظری

 (231 :1331 )درویش،

 جمیک، ککه اسکت ایدوره همکان عکراق، و نایکرا ادبیّکات تکاریخ در سازسرنوشت زمانی هایبرهه از یکی 

 مشکترک هکایویژگی ،شکاعر دو ایکن زنکدگی دوران اند.زیسکته درآن الهکوتی ابوالقاسک  و الزّهکاوی صدقی

 امکور در بیگانگکان دخالکت و اسکتعمار ةهجمک سرزمین، دو این بر کهنسا  استبدادی ةچنبر مانند دارد، بسیاری

 مصکاد  ازسکویی دوران ایکن جه،. و فقر شیوع و فاحش طبقاتی ةاصلف نابسامان، اجتماعی اوضاع کشور، دو

 شکد، شکعر سکاختار در تغییکر بکه منجکر تنهکا نه که عربی و فارسی ادب در شگر  هاییدگرگونی ظهور با بود

 وقکوع بکه مشکروطه انقکالب ایکران، در مکود.ن عمیک  تیتحواّل خوشدست نیز را مضمون و محتوا ةعرص بلکه

 آن اجتمکاعی و سیاسکی اوضکاع بکر مستقی  یتأثیر و بود کشور این ادبیّات و تاریخ در عطفی ةنقط که پیوست

 نفکو  نیکز ادبیّکات و شکعر در بلککه نبود، اجتماعی و سیاسی اوضاع به محدود تنها ،اثرگکاری این نهاد. جای بر

  ر.ک:) گردانیککد اندور آن زنککدگی تصککویر اینمککتمام ةآینکک را شککعر و داد قککرار تککأثیر تحککت را آن و کککرده

 .(46 :1313 کار،تجربه

 هایزمینکه اند،زیسکته زهکاوی و الهکوتی ککه مقطعی همان عراق، و ایران معاصر تاریخ از شیبخ بررسی با 

 بسکتری کشکور، دو ایکن ادبیّکات بر اثرگکاری با که یابی می را مشابهی سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی،

 مسکیر و نمکوده فکراه  است، وطن شرای  از یبازتاب که دوره این ادبی آثار ضامینم در واکاوی برای را هموار

 فکراروی آثکار، ایکن در مضامین بیان هایتفاوت و هاشباهت در کنکاش و شاعران آثار ةقایسم برای را باروری
                                                           
1. Protest Literatur 
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 در فککری اشکتراک هکایبارقکه سکراینده، دو این اشعار در اعتراضی ادبیّات بررسی است. گشوده پژوهشگران

   است. موضوع این واکاوی صدد در مقاله، این که ساخت خواهد نمایان خوبی به را شاعر دو این هایاندیشه

 ضرورت، اهمّيّت و هدف. 5-2
اعتکراض را در اشکعار آن دو  ادبیّکاتاین پژوهش با نگاهی نوع به اشعار زهاوی و الهوتی، در پی آن است تکا 

های این دو سکراینده را در ایکن زمینکه مکورد واککاوی قکرار دهکد. تفاوت ها ومورد بررسی قرار داده و شباهت

 اتکوان بکاعتکراض، مکی ادبیّکاتبکا مطالعکة اشکعار ایکن دو شکاعر از دریچکة  یّت این تحقی  از آن روست کهاهمّ

 ت سیاسی عصر این دو تا حدّی آشنا گردید.وضعیّ

 پژوهش یهاپرسش .5-9
 گککارتأثیر زهکاوی و الهکوتی شکعر زبکان بکر میکزان چه تا عراق، و ایران روز آن اجتماعی و سیاسی اوضاع .1

 است؟بوده 

 اعتکراض و قکدن مضکامین بیان ةنحو بر زهاوی و الهوتی حزبی نیبیجهان و باورها شخصی، زندگی چگونه .2

 است؟ هگکاشت اثر شاعر دو این

 چیست؟ اعتراض و نقد زمینة در زهاوی و الهوتی هایرودهس مضامین هایتفاوت و هاشباهت .3

 فکراه  اعتکراض و نقکد مفهکوم بکه پکرداختن در را شکاعر دو دیکدگاه تفاوت یا و مشابهت ةزمین عواملی چه .4

 است؟ دهنمو

   پژوهش ةپيشين .5-3
 اامّک ،اسکت گرفتکه صکورت شاعر دو این هایسروده در هاییواکاویی گفت، باید پژوهش ةپیشین خصوص در

 باشکد، پرداختکه زهکاوی و الهکوتی اشکعار در اعتراض و انتقاد مفهوم بررسی به مستق، صورت به که پژوهشی

 تکوانمی اسکت، شده نگاشته شاعر دو این هایسروده مضامین رسیبر در که هاییپژوهش هجمل از .نشد یافت

 :برد نام را زیر موارد

 شکاعر دیکدگاهِ «زن در شعر جمی، صکدقی زهکاوی»ای با عنوان در مقاله (132-111 :1326) همکاران و نیازی

 زهکاوی»در مقالکة  (21-61: 1322خاقانی و یدالهی ) .اندکرده بررسی اجتماع در او حقوق و زن با رابطه در را

 .انکدرداختکهپ وی هکایسکروده در بکاروک سکب  هکایمایکهبُکن در کنکاشکی به «باروک ادبی سب  ةآیین در

 از را زهکاوی اثرپککیری «فارسکی ادبیّکات و زبکان و زهاوی صدقی جمی،»( در مقالة 43-23: 1323نیا )محسنی

 صکدقی جمیک، هکایاندیشکه»( در مقالکة 123-33: 1332رضایی و همکاران ) .کرده است بررسی فارسی زبان

 و دینکی اجتمکاعی، سیاسکی، هکایاندیشکه بررسکی به تحلیلی رویکردی با «جهن  در شورش ةقصید در زهاوی
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 شکعر در دوستیمیهن»( در مقالة 112-131: 1333مسبوق و همکاران ) .اندپرداخته قصیده این در شاعر فلسفی

 و حکاتمی .نکداککرده بررسی سراینده دو اشعار در را وطن به عش  «یزهاو صدقی جمی، و بهار عرایالشّمل 

 عکار  و میکرزا ایکر  الهکوتی، ابوالقاسک  شکعر در زن مقکام» عنوان با ایمقاله در در (23-61 :1331) صفایی

-133: 1332پکور و صکالحی )سکبزیان نکد.اردهکک بررسکی شکاعر سه این هایسروده در را زن جایگاه «قزوینی

 ةمقولک «زهکاوی صکدقی جمیک، و بهکار عرایالشّمل  شعر در سیاسی نوستالژی تطبیقی بررسی»مقالة  ( در164

: 1332آبکادی )پکور و نکوشرزاق .نکداکرده واکاوی شاعر دو هایهسرود در را نوستالژی همان یا و غربت غ 

 جسکتجو الهکوتی اشکعار در را رئالیسک  اصو  نگارندگان «الهوتی اشعار در رئالیس  بازتاب»( در مقالة 63-21

   .دنادهرک

 ایکن زنکدگی بیکان بکه نگاشکته، الهکوتی دیکوان بکر که لیمفصّ ةممقدّ در بشیری احمد موارد، این بر افزون  

 زنکدگی شکر  در ککه هکاییکتاب میکان از همچنکین .اسکت پرداختکه او هایسکروده مضکامین بررسی و شاعر

 عبدالحمیککد اثککر ينصلص  دراسللو  هلوي الز   صلقي  مجيل  کتککاب تککوانمی اسککت، شککده نگاشککته او افکککار و زهکاوی

 ایککن از هرکککدام کککه ،بککرد نککام را هاللککی زاقعبککدالرّ ةنوشککت راملفك ل يالكوتلل  الفيلسلص  وعرالش لل هلوي الز   و رشککودی

 منکابع ایکن از نیکز پکژوهش ایکن در و پردازنکدمی شاعر این آراء و زندگی زوایای از ایگوشه بیان به ،هاکتاب

 راشکعا در اعتکراض و نقکد زمینکة در یمسکتقلّ تطبیقکی پکژوهش کنکون تکا ،اساس این بر است. شده گرفته رهبه

 .است نشده انجام زهاوی و الهوتی

 نظری چارچوب و پژوهش روش .5-1

 مکتکب بکرخال ِ مکتکب ایکن اسکت؛ اسکتوار ییآمریککا مکتب رویکرد بنیان بر مقاله، این در پژوهش اساس

 و باشکد گرفتکه صکورتآن دو  میان ایمبادله اینکه بدون ادبی، اثر دو تطبی ِ برای که استباور این  بر فرانسه،

 کفکافی، )ر.ک: پرداخکت ادبکی اثکر دو تطبیقکی بکه تکوانمکی نیز باشد، شده برقرار نویسنده دو میانِ ارتباطی یا

 در عکراق و ایکران بکر حکاک  اقتصکادی و اجتماعی سیاسی، بسترهای تشابه اساس بر حاضر نوشتار (.14 :1322

 دو ایکن اشکعار در اعتکراض و نقد مفهوم واکاوی به تطبیقی رویکردی با ،(2)زهاوی و (1)الهوتی زندگانی دورة

 هایسکروده اسکتخرا  بکا ککه صکورت این به است؛ تحلیلی - توصیفی آن در تحقی  روش و پردازدمی شاعر

 و الهکوتی پکرداختن نحکوة تکا اسکت برآن و پردازدمی آنان اشعار مقایسة به اعتراض، و انتقاد زمینة در شاعران

   .دهد قرار بررسی و بحث مورد موضوع این به را زهاوی
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 موضوع تحليلی پردازش .2

 زهاوی و الهوتی شعر در اعتراض و نقد مضمون تطبيقی بررسی .2-5

 بکه بایکد مضامین، این بیان تفاوت و تشابه وجوه بررسی و زهاوی و الهوتی اشعار هایمایهدرون ةعرض از پیش

 اشکاره اسکت، داده قکرار خکود تکأثیر تحکت را شعرشکان که دو آن زندگی و جامعه بر اثرگکار عوام، از برخی

 دو هایسکروده در مضکامین بیکان هایجلوه از تریدقی  و بهتر فه  ،عوام، تأثیرگکار این از آگاهی با تا کنی ،

 :است زیر شر  به عوام، این از برخی .باشی  داشته شاعر

 ةسکلط از ،سکرزمین دو هکر اسکت؛ ه  به شبیه زیادی حدود تا ،مککور ةدور در عراق و ایران سیاسی اوضاع -

 ظلک ، جکوّ اامّک بکود، مسکتق، ظکاهر به ،ایران و عثمانی دولت تابع ،عراق گرچه و بردندمی رن  سیاسی استبداد

 .بود افکنده سایه کشور دو هر بر خفقان و آشفتگی

 اسکتبداد رایک  ةنمونک را آن تکوانمکی و بکود دارریشکه اسکتبدادی آغاز، در عراق، و ایران سیاسی ةادار شک، -

 و داشکته نامحکدود و مطلک  ةسلط مستبد، سلطان که بینی می کشور، دو تاریخ به گکرا نگاهی با .دانست شرقی

 امکر در مکردم مشکارکت هکایجلوه از سکرزمین، دو این تاریخِ و است بوده مردم ناموس و ما  و جان صاحبِ

 .است تهی حکومت،

 برخکی پکیِ در و آمکد وجکود بکه عراق و ایران تقلیدی ةجامع بنیان در هاییشکا  ،میالدی نوزده  قرن در -

 و ایجکاد پادشکاهی استبداد بر کیمتّ سیاسی هاینظام تانیّحقّ در تردید اجتماعی، و اقتصادی سیاسی، تتحواّل

 .ساخت فراه  را مشروطه نظام برپایی و جنبش هایزمینه

 ،زهکاوی انکد.بکوده جنکبش ایکن پیکروزی شکاهد و اندزیسکته خکواهیمشکروطه ةبهبوهک در زهاوی و الهوتی -

 از پکس را، جامعکه بکر حکاک  ناامیکدی فضکای و شکنیده خکود گوش به را مشروطیّت اعالن از شوق فریادهای

 عثمکانی امپراتکوری و گرفکت دست در را حکومت زمام ،یترقّ و اتّحاد یّتجمع رفت، بیراهه به مشروطه آنکه

 پکس ناامیکدیِ ةدور و خواهانمشروطه پیروزی نیز الهوتی .است نموده درک خود جان و جس  با شد، تجزیه

 .است دیده چش  به را استبداد ةدوبار بازگشت و مجلس شدن بسته توپ به از

 درگیکر ایران، و جنگیدمی هاانگلیسی با عراق .بودند فرورفته استعمار با نبرد گردابِ در هردو عراق، و ایران -

 بکه معطکو  شکاعر دو توجّکه تربیشک ،شد سبب ،دفاع و مقابله این .بود آمریکا سپس و انگلستان و روسیه با نبرد

 کشکور ربک اجانکب ةسکلط از تکرس و خکود سرزمین خاک و آب از دفاع متجاوزان، برابر در کشور از حمایت

   .باشد
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 ةجامعک مشکترک هکایویژگی از همکه سیاسکی، هکایآگاهی نبکودِ و ماندگیعقب فقر، جه،، ؛چون مسائلی -

 شکاعر دو هایسکروده یالالبکه در روشکن، یلشکک بکه را آن تصکویر تکوانمی و اسکت زمکانآن عراقِ و ایران

 :1313 نبکوی، ؛31-13 :1362 اتسکون،و ؛23-3 :1361 ین،الدّعزّ ؛13-41 :1331 فیاض، :ر.ک) د.کر مشاهده

431-436) 

 در حضکور از الهکوتی زنکدگانی است؛ متفاوت هاآن ةمبارز اامّ اند،پیموده را جهاد و مبارزه راه شاعر، هردو -

 شکوروی در حزبکی یاهکگکرایش و غربکت در زندگی فرار، به و شودمی آغاز عملی ةمبارز و نبرد هایعرصه

 :کندمی اشاره موضوع این به نیز خود و است میدان دمر او .انجامدمی ساب 

 ران سککککخن ادیککککب مککککن نککککه تنهککککا
 

 میککککککککدان  مبککککککککارز و جنگککککککککاور 
 

 (631 :1312 )الهوتی،

 را خکود یانزنکدگ اعظک  بخکش ککه زهکاوی برخال  ؛گکراند تبعید و جهاد ، مبارزه در را خود عمر بیشتر او

 .نمود دولتی مشاغ، و مجلس در حضور صر 

 الهکوتی خصکوص در .اسکت قکراریبی و بلنکدپروازی زهاوی، و الهوتی شخصیّت مشترک و بارز ویژگی -

 بکا و غکرق نبکرد، و شکورش در را او زنکدگانی که داشته ناآرام و سرکش روحی ایرانی، شاعر این گفت؛ باید

 هکاینمیکدا در حضور گری،نظامی رو  ةسیطر ژاندارمری، در خدمت .است آمیخته ه در غربت و آوارگی

 دعکوت و درگیکری و جنگ تصویرگرِ را شعرش و افزود او باکیبی و رتهوّ بر همه و همه عملی، جهاد و نبرد

 بکر حکزب ایکن افککار تأثیر و شاعر کمونیستیِ گرایشات مجا ، این در نباید هالبتّ .گردانید ریزیخون و نبرد به

 در خکود گرچکه و داشکته بلنکدپرواز و نکاآرام روحکی الهکوتی، چکونهم نیز زهاوی .انگاشت نادیده را او جان

 دسکت در قلک  سکال  ادب، ةعرصک در اامّک اسکت، نیکازموده را نبکرد میکدانِ در حضور حانه،مسلّ ةمبارز ةعرص

 .است برخاسته کشورش یاری به و گرفته

 در را هکاآن شکعر و گکاشکت اثکر شکاعر دو ادبیّکات در شکد، بیکان مختصکر صورت به که عواملی این ةهم 

 مقایسکه و بررسی را هاآن هایسروده مضامین که زمانی و گردانید متمایز هاییجنبه در و مشترک زوایا برخی

 از را شکاعر دو شخصکی زنکدگی هکایویژگی و سکویی از دوران آن حکواد  و جامعکه شرای  تأثیر کنی ،می

 در اعتکراض و نقکد مضکمون ککاویوا سکرا  بکه زمینکه،پیش ایکن با .یابی می آشکار مضامین این در سو، دیگر

 روی .می شاعر دو هایسروده
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 منصبانصاحب ظلم و سلطان ستم از شکایت .2-5-5

 نداشکت، را اصکال  درخواسکت و حکاک  ست  و ظل  به اعتراض جرأت کسی که زمان آن در» گفت توانمی

 سککلطنت ندورا .136 :1333 دیگککران، و )مسککبوق .«کککردمککی محکککوم را والیککان ظلکک  و اداری فسککاد زهککاوی،

 حکومکت تکابع کشکورهای بکر ماندگیعقب و رکود و بود استبداد و ظل  با آمیخته ،عراق بر عثمانی پادشاهان

 بکا و دانکدمکی مملککت اوضکاع نابسکامانی و هاست  این عام، را سلطان شخص ،زهاوی .بود کندهاف سایه هاآن

 گوید:می او به ابخط ،سلطان غفلت از داقتنا و حکومت وضع به اعتراض

 َفللللللللللللللل  تَلغ   َحتَّلللللللللللللللو َ  ِلألملللللللللللللللرِ  تَبِللللللللللللللل   فونل   أال

 

 َهللللللل  َت   تَ ك ن للللللل َملللللللو احلَلللللللو    كَ علَّمت للللللل أَملللللللو 

 

 (982: 4291 الز هوي ،)

 تکو بکه ایهبکود خبکربکی آن از را آنچه کنونی وضع آیا ؟بریمی سر به خبریبی و غفلت در کی تا !شو هشیار ترجمه:)

 (است؟ نیاموخته

 کند:نمی فروگکار شملّت ح ّ در ستمی هیچ از که داندمی ظال  حاکمی دست ةازیچب را وطنش او

لللللللللل    َعبَثَللللللللللت   لََقللللللللللق  ظللللللللللو م  أط َمللللللللللو     ِ ابلشَّ

)( 

للللللللللللللل  ملللللللللللللللو رِهَجلللللللللللللللص   ِمللللللللللللللل  ُي َم لللللللللللللللل    ُي َمِ 

 

 )مهون(
 داده ارقر بازیچه را ملّت وشتسرن کند،می تحمی، مردم بر را عکاب و ست  که ظال  حاکمی هایطمع ترجمه:)

 (است.

 کند:می شکایت چینانسخن هایدرو  به سپردن گوش و حقیقت و ح ّ  به حاک  ننهادن وقع از و

 جيَونِبللللللللللللللللللو   ي نبَللللللللللللللل    احلَللللللللللللللل َّ  الَکللللللللللللللللل  َ  يأنَّ 
 

 ت سللللللللللللللللللللَم    الَصَشللللللللللللللللللللللوي َ  أراِجيلللللللللللللللللللللل َ  يأنَّ  
 

 (4793: 42) 
 (.شودمی سپرده چیناننسخ هایدرو  به گوش و شودمی رانده حاشیه به ح  سخن :ترجمه)

 ،متحمّک ظلک  بکار زیکر مکردم ککه را یتمشکقّ و رنک  و دهدمی سر اعتراض فریاد و داده ادامه را وهشک زهاوی

 زیردسکتان بکا عطوفت با و برداشته ست  از دست خواهدمی او از و کندمی ییادآور عثمانی سلطان به شوندمی

 نماید: رفتار خود

 َضلللللللَ ريا يَلللللللق   النَّلللللللو َ  إنَّ  األملللللللرِ  َمولِلللللللكَ  اي

 

 املََسلللللللللللللللوكينَو رَعلللللللللللللللواي َ  بِرِفللللللللللللللل م  عوِمللللللللللللللل    

 

 (422 )مهون:
 (.رفتارکن مهربانی و رأفت با مسکینت رعایای با هستند، مضیقه و سختی در مردم !فرمانروا و حاک  ای :ترجمه)
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 زیردسکتان به دادن بها جای به ،وقت حاک  اینکه و است مردم ةآشفت اوضاع و مملکت نابسامانی نگران شاعر،

 و تاریک  ار انشوطنکهک  هکایشکب او است. خوشگکرانی پی در ،هاآن احوا  و اوضاع به رسیدگی و خود

   داند:می رمنوّ و روشن را سلطان هایشب و عدالتیبی و ظل  از سیاه
 َعلللللللللل م دِ  ِملللللللللل  أيتيللللللللللتَ  ِبللللللللللو َعن للللللللللو ََلَللللللللللص َ 

 

 نَللللللللللللللوي  ليَولِ     ياسللللللللللللللَصدَّ  ليل للللللللللللللكَ  وبَيضَّ فَلللللللللللللل 
 

(4291: 985) 
 (.است تار و تیره ما هایشب و روشن تو شب .غافلی ما از ،برخورداری آن از که آرامشی وجود با :ترجمه)

 همکین بکه ؛بکردمکی رن  آنان تدبیرسوء و شاهان ظل  از و نبود برکنار مستبد و زورگو حاکمان ست  از نیز ایران

 نابسکامان اوضکاع از را شکاعر خشک  پکردازی ،یمک الهکوتی هکایسروده مضامین واکاوی به که هنگامی خاطر،

 غفلکت و خوشکگکرانی ،بینکی مکی و نمکایی مکی احسکاس خکوبی به او اشعار الیهالب در ،حاکمان ظل  و وطن

 کنکدمکی محککوم ،برندمی سر به فالکت و فقر در که ،جامعه محروم طبقات قبا  در را او عدالتیبی و سلطان

 هکایسیاسکت و شکاه ،الهکوتی کشکد.مکی تصکویر بکه هکایشسکروده در وضو  به را مملکت ةآشفت اوضاع و

 صکراحتاً و دانکدمکی ایران خاک به آنان تجاوز و بیگانگان دخالت و وطن باراسف اوضاع عام، را او نادرست

 کند:می خطاب غارتگر و دزد را سلطان

 کککرد نخککواه  سککفر ایککران کشککور بککه دگککر

 

 اسکککت هقافلککک امیکککر جکککاآن در دزد چراککککه 

 

(1323: 264) 

 ملّکت و دولکت امکوا  بکه طکرب و عکیش ایکن سنگین هایهزینه تحمی، و اروپا در شاه هایخوشگکرانی از او

 کند:می معرّفی اشعیّ و خواررشوه فردی را او و داردبرمی پرده ایران

 شککاه ای بککده اروپککا هککایزن بککه پککو  هککی

  لنککککدن کابینککککة رشککککوة ار نشککککد کککککافی
 

 کککن الککوزرا رئککیس بککه الککتحو نیسککت ور 

 ککککن صکککفا سکککتنمرده ککککه ایکککران مالیکککة
 

 (131 :همان)

 عکدالتیبکی ایکن هنگکام چکه تکا :پرسکدمکی سکت  ایکن از انتقکاد بکا و دانکدمی دهقان رن  را شاه عشرت بهای او

 :پابرجاست؟

 دهقکککککان پکککککو  ز شکککککهان چنکککککد تککککککا

 

 را؟ دلبکککککککککران بکشکککککککککند بکککککککککر در 

 

(1312: 13) 

 ایکن شکدند.مکی منسکوب عثمکانی حکومکت ازسکوی ککه بود والیانی ةعهد بر زهاوی، زمان در عراق ةادار 

 صکر  را خکود تهمّک تمکام و اندیشیدندمی خود منافع به تنها و داشتند رمتحجّ و بسته رویکردی اغلب والیان
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د اینان در جهت اصال  وضعیّت مردم عراق هکیچ اقکدامی نکردنک .نمودندمی ثروت آوریجمع و اندوزیما 

 و اسکتبداد یکو  زیر هاسا  ،عراق ملّت و ندکرد رها اقتصادی رکود و بیماری و فقر سیالب در را کشور این و

 .(16 :1333 العال ، ر.ک:) بردند رن  ،داشتندمی روا هاآن بر والیان این که ظلمی

 امور ةادار برای که والیانی تعدّی از ،سلطان به خطاب و نکرد سکوت ست  و جور همه این برابر در زهاوی

 نمود: شکایت ،برگزیده عراق
 م رِسللللللللل ه   أنللللللللتَ  ي الةم  ي لللللللللص    َيَسللللللللت   .4
  ََلللللللللللللللللو ُيلللللللللللللللللللق   أغنَللللللللللللللللو    الرَّعللللللللللللللللليَّ َ  إنَّ  .9

 

لللللللللللللللللللو   لينَلللللللللللللللللللو ِِبلللللللللللللللللللو ََيل لللللللللللللللللللل   َ  الل   كأَّنَّ

للللللللللللللللللكوكينَو امل سللللللللللللللللللتَبقينَ  عم ول للللللللللللللللللكَ   السَّ
 

(4291: 985) 
 نیافریکده هایشکاند  در عطکوفتی و رحک  گونههیچ خداوند گویی ؛هستند د سنگ فرستیمی تو که والیانی .1 :ترجمه) 

 بکر ککارد و ککرده تیکز هکاآن بکرای را سکاطورها ،تو مستبدّ کارگزاران که هستند گوسفندانی همچون ،رعیّت .2 .است

 (.اندنهاده هاآن گلوی

 و کننکدمکی خیانکت سکرزمین این اکخ و آب به شرمانهبی و اندعراق کشور ةادار دارعهده اکنون که کسانی

 دامکان در و برخاستند خاک این از روزی که هستند کسانی همان دارند،برمی گام آن نابودی و ضعف راه در

 اسکت، خکائن انمسکتبدّ ایکن توجّکهم ککه یاعتراضک فریاد و شاعر انتقاد تند زبان یافتند. نمو و رشد سرزمین این

   :شودمی شنیده هایشسروده الیالبه از گونهاین
 امل فلللللللللللللللللللللق   َيطَلللللللللللللللللللللي اي طََ نلللللللللللللللللللللص َ  .4
  أنللللللللللللللللللللللتَ  بَلن للللللللللللللللللللللصَ ، يالطَّوِعنلللللللللللللللللللللللصنَ  .9

 

َّّ  الصَّلللللللللللللللقرِ  يف    تَلللللللللللللللردَّ  كِلللللللللللللللق َ  َحللللللللللللللل
 َيِجلللللللللللللللللللللللللللللَقا حَلللللللللللللللللللللللللللللَمو   َكسللللللللللللللللللللللللللللَصتَله  

 

(4232: 668) 
 .شکوی بودنکا و بکروی بکین از است نزدی  که جایی تا زدند خنجر را تو ةسین !باد فدایت جان  که وطن ای .1 :ترجمه)

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

 قکانون ،آن پکی در و رسکید گکوش بکه عثمکانی امپراطکوری هکایسکرزمین در اصال  و تغییر نجوای که آنگاه

 بکه امیکد هکایبارقکه و تبرخاس ،شاعران ویژهبه ،مردم ةتود میان سرور و شعف از موجی شد، تصویب اساسی

 و گراییکد ناامیکدی بکه آرزوهکا و امیکدها ایکن ةهمک که نپایید دیری ا،امّ شد دمیده آنان میان در روشن ایآینده

 و وککیالن و پابرجاسکت همچنکان ظلک  و اسکتبداد و نبکوده بکیش ایوعکده تغییکر و اصکال  ککه دریافتند مردم

 انجکام مکردم امکور اصال  جهت در اقدامی هستند، هاآن حقوق حامیان و ملّت نمایندگان درواقع که وزیرانی

 آنکان بکر تکیکه و اعتمکاد از را مکردم و کنکدمکی انتقاد نمایندگان این از تشدّ به خود اشعار در زهاوی ندادند.

 دارد:می برحکر
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لللللللللللللللح   ِمللللللللللللللل  َكثللللللللللللللل َا   تَقلللللللللللللللَرب    ال   ِتهِ صمَ ك 
 

 اجلَللللللللللَر ِ  ِملللللللللل  عللللللللللَق أَ  مكللللللللللر يَِب  فلللللللللللَ ن   
 

(4291: 922) 
 (.است گری از ترمسری اینان میکروب کهچرا ،یدنشو نزدی  هاآن حکومت به زیاد :ترجمه)

 اسکت ککرده تجربکه عثمکانی ةدور در عکراق ککه شکرایطی بکا زمکان آن ایرانِ وضعیّت ةمقایس به که زمانی 

 ککه بکود شکده قسکی ت یتعکدّدم هکایایالکت بکه ،خکود ةهمسکای کشور همچون نیز ایران که بینی می ،آیی برمی

 آن خریکد بکرای بیشکتر مبلغکی ککه هرکسی به یا قاجاری حکومت منسوبان از یکی به ها،ایالت این از هرکدام

 ،وردنکدآمی چنکگ بکه را ایران از ایمنطقه حکومت که والیان این از هرکدام شد.می واگکار ،دادمی پیشنهاد

 ر.ک:) شکدندمکی ،متوسکّ  خکود امکوا  و امکالک ایشافکز و مردم از یاتمال گرفتن برای مختلفی هایشیوه به

 .(23-13 :1362 واتسون،

 زارع فقکر از هایشسروده در بود، کرده درک را آنان فقر و رن  و برخاسته مردم این میان از خود که الهوتی

 داند:می ایران ویرانی ،را ست  و استبداد این عاقبت و گویدمی سخن مال  ظل  و

 روشککن بککود مالکک  سککختید  و زارع فقککر ز

 

 نکال می و اسکتبداد ز ویکران شودمی ایران که 

 

(1323: 234) 

 آنکان دریکدن بکه مردم، ما  و جان از حراست جای به که داندمی سگ لباس در هاییگرگ را مالکان ،شاعر

 خکو،نکدهدرّ گرگکان ایکن فرستادن با و گرفته پیش در خیانت راه که کندمی تشبیه چوپانی به را شاه و مشغولند

 کند:نمی خود ةگلّ حا  به رحمی
 هگلّک در شکاه دارد گکرگ هزاران سگ جلد به

 

 دانکیمی چکه را چوپکان گونهاین کردن خیانت 
 

(1312: 23) 

 ککه هکاییناامیدی و امیدها و گردید اساسی قانون تصویب به منجر مردمی هایانقالب ،راقع در که طورهمان

 و اصکال  ةوعکد و شجنکب ایکن اامّک ،پیوست وقوع به مشروطه جنبش نیز ایران در افتاد، قفااتّ شد  کر ترپیش

 در را مکردم بکه خیانکت راه ،ملّکت نماینکدگان و شکد دچار عراق در مشروطه سرنوشت همان هب ایران، در تغییر

 ،بکود یکدهد چشک  بکه را مجلکس و قکانون و خکواهیمشروطه هاینشیب و فراز ،خود که الهوتی گرفتند. پیش

 انتقکاد وزیکران و وکیالن از تشدّ به خود شعر در ،دلی، همین به ؛دانستنمی بیش سرابی را اصال  هایوعده

 :خواندمی خائن و سودجو ،ناتوان افرادی را آنان و ردکمی

 گککوی می فککاش خککائن، وزیراننککد و وکککیالن

 

 هککردو یککا دار روی بککه یککا تککیغ  زیککر در اگککر 

 

(1323: 231) 
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 بکود، منصکبیصاحب دسکت در یک  هکر ککه والیکاتی بکه کشور تقسی  مشابه، استبدادی شرای  گونهآن 

 و پکانو ةمشکروط رفکتن بیراهه به وکیالن، خیانت خفقان، و ظل  این به واکنش در خواهیمشروطه جنبش ظهور

 بکه امید والیان، زا شکایت سلطان، از انتقاد چون: مشترکی مضامین شد سبب دیگر، لوایی در استبداد بازگشت

 شکخص زهکاوی ککه آنجکا باشکد. مجکا  ایکن در شکاعر دو هایسروده بارز ویژگی آن، از ناامیدی و مشروطه

 شمسکتبدّ حکومکت نابودی به را او و خواندمی نوش و عیش در غرق و خود مردم اوضاع از خبربی را سلطان

 در را او خوشکگکرانی و خواریرشکوه و کرده بخطا دزد را شاه ،ایحظهمال هیچبی نیز الهوتی دهد،می بی 

 اشکعار در ریزنکد،خون هکایخان نمکاد الهکوتی شکعر در ککه اینکدهدرّ هکایگرگ همان ؛زندمی طعنه فرنگ

 و وککیالن خیانکت الهکوتی اگکر ریزنکد.می را خکود دسکتزیر مکردم نخو و گرفته دست در ساطور زهاوی،

 ویکروس بکه ککه کنکدمی خطکاب بیمکارانی را آنکان نیکز زهاوی گوید،می فاش و زده فریاد را ملّت نمایندگان

 و نکابرابری ظلک ، بکه شکاعر دو مشکابهِ واککنش ایکن کننکد. حککر هاآن از باید مردم و شده مبتال خیانت مسری

 برابکر در اسکت دیمتعهّک و آزاده انسکان هکر طبیعی واکنش و مشابه فضای و مشترک شرای  محصو  خیانت،

 تی.عدالبی و ست 

 طبقاتی ةفاصل و فقر از انتقاد .2-5-2

 از حکاک  گکروه عکیش و رفکاه و سکویی از مکردم ةتکود بدبختی و فقر تصویر و عراق در موجود طبقاتی ةفاصل

 مکردم بکر ،جهک، و فقکر و بیمکاری گرسکنگی، خواند.فرامی مقابله و اعتراض به را ایآزاده انسان هر سو، دیگر

 گزافکی هکایمالیکات و بکود افکنده سایه د،دادنمی تشکی، را جامعه تاکثریّ که نیکشاورزا بر ،ویژهبه و عراق

 ةفاصکل و تبعکی  ایکن زهکاوی افکزود.مکی آنکان فالکت و فقر بر روز به روز ،ندبود آن پرداخت به مجبور که

 شکده بنکا ضکعیف مکردم امکوا  از که را ثروتمندان هایکاخ که آنجا ،کندمی ترسی  خود اشعار در را طبقاتی

   :کشدمی تصویر به کشاورزان رمحقّ هایخانه کنار در بود،
 د ث لللللصرَا أملللللَصاال   األكلللللصا ِ  َسلللللوِك  ِمللللل  مَجَ لللللصا

 

  القص للللصرا يَبن للللصنَ  األكللللَصا ِ  َجونلللل ِ  ِملللل  َيأت للللصا 
 

(4296: 928) 
 (.برافراشتند را قصرها ان،فقیر هایکلبه کنار در و انباشتند را بسیاری اموا  ها،کلبه ساکنان ةاندوخت از :ترجمه)

 بغصک خکود بکرای را سکرزمین ایکن خاک و آب تمام آیا پرسد:می سیراب و ستمگر ثروتمندان به خطاب او

   ؟نیستید ،ئقا مسکینان و گرسنگان برای یحقّ گونههیچ و ایدکرده

للللب ون   أي هللللو  اجليللللو ِ  النَّللللو ِ  يف يَصل للللك مللللو الشَّ

 

 املسلللللوِع   َحللللل َّ   أرِضلللللهِ  يف    ََل للللل أنَّ   رَ تَللللللأَ  

 

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

 ارمغکان بکه ایرانیکان بکرای را عکراق ةجامعک باراسکف وضکعیّت همان ایران، بر حاک  «یِرعیّت - ارباب» نظام 

 تبعکی  و فاسکد نظکام ایکن دسکتاوردهای از همه ،دیگر سوی از مالکان رفاه و سویی از رعیّت فقرِ ؛بود آورده
 انوشکه، و 12 :1312 بشکیری، )ر.ک: اسکت ایکران رنجبکران ةسکرایند نخستین گمانبی که الهوتی .بود فاحش
 ایککن از ،ششککعر جکایجککای در و نککرد سکککوت رنجبکران رنکک  و مالککان سککت  مقابک، در (346 :1   ،1331

 رفکاه ةبهکر او ببیند. او هایسروده میان در را دهقان و ربرنج نام بارها تواندمی خواننده و گفت سخن عدالتیبی
 داند:می انمظلوم خونِ ،را حاکمان

 تککککککا کککککککی امککککککرا ز خککککککون مظلککککککوم
 

 لبریککککککککککز کننککککککککککد سککککککککککاغران را؟ 
 

 (1312 :66) 

 حکک ّ کککردن پایمککا  و گیککریرشککوه از صککراحت، بککا و داردبرمککی الکککانم سککت  و خککواهیزیککاده از پککرده وی
 گوید:می سخن مالکان توسّ  کشاورزان
 رشککککککوت بککککککه دهاتیککککککان چنککککککد تککککککا

 کشکککککاورز خکککککود رنککککک  ز چنکککککد تکککککا

 

 را؟ دختککککککران خواجککککککه بککککککه بخشککککککند 

 را؟ قلنککککککدران ایککککککن دهککککککد نعمککککککت
 

 (13 :همان)
 و دهقکان رنک  تواننکدمکی چگونکه انکد،نچشیده را متزح و فقر درد گاههیچ که خبربی و غاف، خواجگان این

 کنند؟ درک را او عکاب
 ندیدسکتی راحکت جکز خواجکه ای خود عمر تمام

 

 دانکی؟می چکه را دهقکان و مزدور زحمت قدر تو 
 

 (23 :همان)

 انبیک مکردم ةتکود دست به نابودی را آنان سرنوشت و دهدمی هشدار رنجبران انقالب به را ثروتمندان ،الهوتی
 کند:می

  بریککز ککک  امککروز رنجبککر، خککون خواجککه، ای

  داد سکککؤا  خکککود آتیکککة از فکککروش ملّکککت
 

 سککرخ انقککالب کشککد، تککو از حسککاب فککردا 

 !سکرخ جکواب اینک  ککه نمکودم، او بکه تیغی
 

 (23 :همان)

 غنکی گکروه دو بکه جامعکه تقسی  و طبقاتی ةفاصل بیان در زهاوی و الهوتی هایسروده ةمقایس به که زمانی 
 کلمکاتی جامعکه، در موجود طبقاتی شکا  دادن نشان برای شاعر هردو شود کهمالحظه می آیی ،برمی فقیر و
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 یمتضکادّ کلمکات زهکاوی، شکعر در است. شکا  و تضادّ این تصویرگر زیبایی به که اندداده قرار ه  کنار را
 مقابک،، در و عراقنکد ةجامعک در موجکود ادّتضک بیکانگر خکود ،«اجليلو » و «الشلب ون» ،«القصصر» و «األکصا » :چونهم

 و «کشکاورزان» ،«دهاتیکان» برابکر در نداقدرت و ظل  نماد الهوتی اشعار در که «خواجگان» و «قلندران» ،«امرا»
 کنند.می ترسی  را عدالتیبی و تضاد فضای ند،اتمظلومیّ و فقر تصویرگر که «رنجبران»

 ظلک ، ترسکی  و طبقکاتی ةفاصکل نقد در او شعر و است زهاوی بیان از یزترت ،فقر هایجلوه بیان در الهوتی زبان

 خکونینی نبکرد ،سکازدمی متمایز زهاوی شعر از مجا  این در را الهوتی شعر آنچه گیرد.می خود به خون رنگ

 راهکی نبکرد جکز ،هکاآن رهکایی بکرای و خوانکدمکیفرا آن بکه را جامعه مظلوم صنف تهپیوس ،الهوتی که است

 :نمود درک خود جان با را دهقان رن  و شد زاده بندگی و فقر دامان در خود او بیند.نمی

 مککککککن بنککککککدگی و فقککککککر دامککککککن در

 

 ایکککککران خکککککاک بکککککه شکککککدم یکککککدهزای 

 

 (633 )همان:

 آن بکه را پیکروانش ،حکزب ایکن ککه اسکت انقالبکی جکوّ و کمونیسکتی افکار تأثیر تحت الهوتی ،سویی از 

 آنجکا و شکودمی گرجلکوه الهکوتی اراشع در ،است کمونیست حزب نمادهای زا که سرخ رنگ خواند.میفرا

 نکابودی و گرددمی ناز  نثروتمندا سر بر سهمگین، طوفانی همچون میزد،آمیدر الهوتی سرکش رو  با که

 چشک  بکه را او رن  و دهقان فقر و زیست زراعی سرزمینی در نیز زهاوی گرچه کند.می طلب را آنان دودمان

 و اسکت برخکوردار تکریکم عمک  از الهکوتی نسکبت بکه ،بکرد سکر بکه رفکاه در خود که او هایسروده اامّ ،دید

   نکرد. عنایت موضوع این به رداخت،پ ثروت و فقر ترسی  به ایرانی شاعر کهچنانآن

 استعمارگران به هجوم و بيگانگان به اعتراض .2-5-9

 و سکرخوردگی احسکاس» و آورد وجکود به کشور این در را یفراوان مشکالت ها،انگلیسی توسّ  عراق اشغا 

 ةخاتمک از پکس اسکتقال  اعطکای بکر مبنکی انگلکیس وعیکدهای و وعده مقاب، در ناسیونالیست هایگروه خش 

 اسکتعمارگر انکمکاح سکوی از جدیکد راتمقرّ اجرای و وضع خشن، سیاسی و اداری هایهرویّ اعما  جنگ،

  (22 :1362 بیگدلی،) «.داد گسترش کشور سراسر در سرعت به را شورش انگلیس،

و  ه اسکتسکرود عثمکانی سکرزمین بکه انگلکیس تجکاوز و جهکانی جنکگ در را شکماریبی قصاید ،زهاوی 

 همکراه بکه خود با که هاییمصیبت و جنگ از را واضح و شفا  تصویری ،هاآن الیهالب در تواندمی خواننده

 کشکاندن بنکدگی بکه ،آن و نکدکردمکی دنبا  را هد  ی  تجاوزها و هاجنگ این ةهم کند. مشاهده ،داشت

 بود. ی ایشانهاسرزمین هایثروت چپاو  و ی اسالمیهاملّت
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 یغمکا بکه آن هایثروت و شده واقع بیگانگان هجوم مورد چگونه که نگردمی خود کشور به حسرت با زهاوی

 را حک  ککه داندمی فریبکارانی را انآن و شده عترضم کشورش خاک به هایانگلیس تجاوز به بارها او رود.می

   :دید خواهند را تعدّی این تاوان قطعاً ، تاریخ گواهی به اامّ ،کنندمی انکار
  َملللللللللللللرَّةم  أيَّ َ  اللللللللللللللقَّهرِ  يف  َهللللللللللللل ه يَملللللللللللللو .4

  فَنلللللللللللوََل   أخلللللللللللَر   لللللللللللقَ ب   َملللللللللللرَّة   بَغلللللللللللصا .9
 

 فَللللللللللللأنَكريا اإلنكليللللللللللللز   فيهللللللللللللو احلَلللللللللللل َّ  رَأ  

 م َكللللللللللللللر ر   أمللللللللللللللر   َيالتَّللللللللللللللوري    الَبغلللللللللللللل  أَذ 
 

(4291: 422) 
 بارهکا .2 .کردنکد انککار را آن و شکد آشککار هایانگلیس برای حقیقت که نیست روزگار در بارنخستین این .1 :ترجمه)

 (است! تکراری امری تاریخ چشیدند، را تعدّی و ظل  این عکاب و تاختند و کردند ست 

 اسکتعمار تنیّکسکوء تیمکدّ از پکس اامّک ،داد ملّکت به را کشور این ستقال ا ةوعد ،عراق اشغا  از پس انگلستان

 سکرزمین تکرک قصکد هکایانگلیس و نیست بیش فریبی هاوعده این که دریافتند و شد شکارآ عراق مردم برای

 از انگلکیس ککه حککومتی بر و دروغین استقال  بر را خش  هایشعله ،برهه این در زهاوی شعر .دنندار را انآن

 از و اسکت درجریکان کشکورش در آنچکه از زهکاوی شککایت .دارد خکود در ،کنکدمی اداره را آن پرده پشت

 بکه خکود، هکایطمکع و مصکالح نفکع بکه بیگانگان توسّ ، سرزمین این سرنوشت تعیین و عراق حاکمان ناتوانی

 خکود ملّکت از و پکردازدمکی اوضکاع نایک نقکد بکه شقصاید از یکی در شاعر است. نمایان او اشعار میان خوبی

 نماینکد کوتکاه خکود خکاک و آب ةادار از ،هسکتند سرزمینشکان نابودی باعث که را انیندشم دست خواهدمی

 داند:می بیگانگان تعدّی و ظل  را، عکاب و حقارت بدترین او. (133 :1334 الواعظ،ر.ک: )
 غَوِضلللللللللللبو   الضَّلللللللللللغ ِ  ِمللللللللللل   َّ تََ   َ  أنلللللللللللتَ  اإذَ 

 

   َ  تَ  كَ وتِلللللللللللللللللليَ حَ  يف   ءم َشلللللللللللللللللل أ  ِ  َفِملللللللللللللللللل  
 

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

 (؟برد

 دارد:برمی پرده ،ندارند نقشی هیچ آن در مردم که دروغینی و پنهانی هایمعاهده از زهاوی
للللللللللللللللتل ل    َقللللللللللللللللق  َری تل    غَلللللللللللللللل  م َ وَهللللللللللللللللقة  يأخ 

 

للللللللللللللل     للللللللللللللليالشَّ  تفَت  ََلَلللللللللللللللو ييل َهلللللللللللللللقَّد     ي س 
 

(4232: 86) 
 از و شکودمکی نظرخکواهی آن مکورد در مکردم از سکویک  از شود،می منعقد دیگر ایمعاهده و لغو ایمعاهده :ترجمه)

 (.شوندمی تهدید ،دیگر سوی

 بکا زهکاوی انکد.بکرده ازبکین ار آن مکردم تعکزّ و انکدکرده نابود را عراق ةگکشت مجد و عظمت ،استعمارگران

 بازگردد: عراق ملّت به تعزّ و مجد این کندمی رزوآ مردمانش، عظمت و پیشین طالیی دوران یادآوری
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 األثيلل    املَ للق   ذلللكَ  ال  ريبَلل ِ  إىل يَل  للصد   َهلل  يأَ 
 

 األف للللص    أخَفللللوه   ث َّ  يَلَملللل    َكللللولنَّ  ِ  بَللللقا ََمللللق   
 

 (4291: 923) 
 حا  در ستاره چون که عظمتی و شکوه همان گشت؟ خواهد باز عرب به پیشین اصی، شکوه و جدم آن آیا :ترجمه)

 (.کرد افو  و درربود را آن ،تاریکی و بود درخشش

 ککه ببینکی  وضکو  بکه و کنکی  مشکاهده را مکردم بکر حکاک  ست  و ظل توانی  جوّ الی اشعار زهاوی میهالب در

 از دفکاع آمکادة و هشکیار باید بگوید: هانآ به تا گیردمی او  انشوطنه  ساختن آگاه برای دائماً شاعر صدای

 گردد: نابود و رود تارا  به آنان کشور رندانگک و باشند اجدادشان و آباء سرزمین از پاسداری و خود ح ّ

 ت لللللللللللللللللللللللللللللل  أَحللللللللللللللللللللللللللللللل   النَّللللللللللللللللللللللللللللللللوِ  أنأنل  
 

َموراتَلللللللللللللللللللللللللللللق     ع صا لِنفسلللللللللللللللللللللللللک  اللللللللللللللللللللللللللللل ِ 
 

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

 و تکرس ایکن از و پکیرنکدنمی را خکود فرزنکدان سستی و سکوت این هرگز عرب، جنگاور و غیور گکشتگان

 دارند: ابا و شرم دشمنان مقاب، در تسلی 

لللللللللللللل    َدا َ  إذا. 4  رب صَعهللللللللللللللو اإلجنليللللللللللللللزِ  رَج 
  رأَسللللللللل  َييلللللللللنِك    ن  َيحطلللللللللو َسلللللللللَي ِ    . 9

 

 تَ لللِ ر   «األي   » َيال تَرِضللل  «َخنلللَق   » فَللل  

  ي سللللللللللللليِطر   َعلللللللللللللقي م  َعللللللللللللل  بنيلللللللللللللل ِ  ي  للللللللللللللصدَ 
 

(4232: 441) 
 «اوس» نکه و بخشکید خواهکد را فرزنکدانش «خنکد » نکه نهند، پا زیر را عراق بوم و مرز انگلیس مردان اگر. 1 :ترجمه)

 خواهکد زیکر بکه را سکرش و اشکتد خواهکد شکرم فرزنکدانش تسکلی  و کوتس این از «قحطان». 2 داد. خواهد رضایت

 افکند.(

 و قکدرت بکا و آوردبرمی فریاد ،تحقیر و ست  این ازشود و بلند می زهاوی اعتراض و خش  فریاد که جاستاین

 خواند:میانش را به جانبداری از عراق فراوطنه  ت،شدّ

 ح قللللللللصِيك   َعلللللللل  تسللللللللک ت صا ال َيطَللللللللي بَللللللللي
 

للللللللللللل  أللللللللللللللي َ    يَلللللللللللللتَكل     فَللللللللللللل    ملللللللللللللنك   لك 
 

(4272: 44) 
 حقوقتکان از ککه نیسکت کسکی شما میان در آیا ننشینید. ساکت و خیزید پاه ب خود ح ّ گرفتن برای ان !وطنه  :ترجمه)

 (کند؟ دفاع

 بکرای میکدانی بکه ،کشکور این و بود شماریبی حواد  ةعرص الهوتی، زمان ایرانِ یعنی بحث؛ دیگر سوی آن

 در سکرزمین نایک پرداختند.می نزاع به ایران در خود فعامن سر بر که بود شده تبدی، بیگانه هایقدرت رگیرید
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 نکاتوانی و آن مکرداندولتضعف  ،این بر افزون و بود استراتژی  مناط  ترینمه  از یکی ،استعمارگران نگاه

 .گکردد  مبکدّ آمریککا سکپس و سیانگلک و سکیهرو جدا  ةعرص به ایران شد منجر متجاوزان، با مقابله در هاآن

 بکا مبکارزه و بیگانگکان بکا مخالفت ،وطنی یاهگرایش تا شد سبب ،کشور اوضاع نابسامانی و بیگانگان دخالت

 ککه یافکت تکواننمکی امایّ این در را شاعری هیچ .کند غلبه ادبی آثار بر بنیادین مضمون ی  عنوان به ،استعمار

هکای دخالکت و ایکران خکاک بکه بیگانگکان تجکاوز .باشد نداده اختصاص وطنی مسائ، به را اشعارش از بخشی

 ماننکد خکونکدهدرّ هکاییگکرگ بکه را اروپاییکان او نمانکد. نپنها الهوتی دید از ،مملکت امور در آنان پیدرپی

 کنند:می نابود ار آنان و آورده هجوم مردم به دندان و پنجه با وگرنه ،ایستاد آنان مقاب، در باید که کندمی

 ببندیککککککد عهککککککد سککککککت  ضککککککدّ بککککککر

  اروپکککککککا گکککککککرگ بکککککککدرد ورنکککککککه
 

 شککککرق عجکککک  بککککا عککککرب و تککککرک ای 

 شکککککککرق شکککککککک  دنککککدان و پنجککککه بککککا
 

(1312: 213) 

 آوردن فرمکان بکه و امکوا  تکارا  ،او هد  و آمده ایران ویرانی برای که است اهریمنی شاعر، دید از استعمار

 اصکلی اهکدا  از را ایکران نفتی هایثروت چپاو  و داردبرمی پرده بیگانگان مشو اتنیّ از الهوتی است. مردم

 :شماردبرمی آنان
 آمکککده  ایکککران بکککه رو هکککریمن بکککین، را اهکککرمن

 را  خلکک  نککان خککویش دسککت بککه گیککرد آمککده

 دسکته بک آرد نفکت خویش، چنگ مفت تا آمده
 

 

 آمککده ویککران بککارهی  را ملکک  ایککن کنککد تککا 

 را خلکک  وجککان جسکک  انفرمکک بککه آرد نککان، نککرخ

 شکسکککت آرد آزادگکککان صکککف بکککر تکککا آمکککده
 

 (131)همان: 

 به که بیگانگانی ةفتفری ،خواهدمی انشوطنه  از ،ایرانیان شکوه و تعزّ  و ایرانی اصی، نژاد یادآوری با او

 د:شونن ،هستند گرغارت و دزد و کنندنمی رح  خود نوعه 

 بنککککد ضککککحاک آهنگککککرِ کککککاوة نککککژاد ای
 

 مبنککد خککورآدم دزدان چنککین فتککارگ بککه د  

 

(1323: 233-232) 

  مبدّ ایویرانه به ،تجاوزها این از ناتوان و زبون ،ایران و شده آنان تاز و تاخت ةعرص و بیگانگان منز  وطن

  :کنند ایستادگی تعدّی این مقاب، در خواهدمی آزادگان از و آوردبرمی فریاد شاعر .است گردیده

 گردیککککککد بیگانککککککه منزلگککککککه وطککککککن  گردیککککد یرانککککهو وطککککن خواهککککانوطککککن
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  اغیکککککار تجاوزهکککککای مکککککا خکککککاک بکککککه
 

 گردیکککککد افسکککککانه جهکککککان اهککککک، بَکککککرِ
 

  (436 :)همان

 پکس نیسکت ممککن ،وطن خاک بر دشمنان ةسلط وجود با زندگی و ندارد بهایی ،ایران آزادی مقاب، در جان

 ایستاد: دشمنان برابر در جان پای تا باید

 برآیککد دشککمن وطککن از یککا مککن جککان تککن از بایککد  دیدن خویش مل  به ار دشمن نیست زندگانی
 

 (231 :)همان

 باید بلکه برانند، فرمان و کنند تاز و تاخت آنان اجداد و آبا سرزمین در دهند اجازه دشمنان به نباید مردم

 کنند: بیرون خود بوم و مرز از را دشمنان و دهند خر  به اراده و تهمّ 

 مکردم ای خاکنکد، ایکن در مکدفون شما نیاکان

  کککی؟ تککا آبایمککان سککر بککر اجانککب اسککب  سککُ 
 

 آخککر باغیرتیککد خطککر، از وارهانیککد را وطککن 

 آخککر تیککدباهمّ اگککر کشککور، ایککن از برانیککدش
 

 (121 :همان)

 دودمکان از ککه مردمکی بکرای و اسکت ننکگ داشکتند جنگاور و غیور پدرانی که فرزندانی برای ترس و غفلت

 نکنند: پایداری خود دشمنان برابر در اگر است عار ،اندساسانی و اشکانی

 تکرس و غفلکت و تنبلکی ایکن که ملّت ای خیز

 

 نیسکککت ساسکککانی و اشککککانی دودة شککککیوة 

 

 (223 :همان)

 هککایجلوه تککوانمی ،زهککاوی و الهککوتی هککایسککروده در ،کشککور خککاک بککه بیگانگککان تجککاوز تصککویرِ در 

 شکدن لگکدما  از بکاالتر را تحقیری هیچ و تازدمی انگلیسی ستعمارگرانا بر زهاوی د؛نمو مشاهده را مشترکی

 نیکز الهکوتی خوانکد.فرامی آنکان بکا مقابلکه بکه را انشوطنکهک  و داندنمی استعمار هایچکمه زیر ،وطن خاک

 خکود سکرزمین یکاری بکه و داده خر  به غیرت خواهدمی مردم از و کندمی خطاب صفتشیطان را متجاوزان

 و قحطکان غیورنکد. اجکدادی و آباء مدفن و سمقدّ خود، شاعران هایسروده در عراق و ایران خاک ند.برخیز

 و گیرنکدمی قکرار ایرانی شاعر شعر در ساسانی و اشکانی مردان برابر در ،عراقی شاعر اشعار در خند  و اوس

 در نبایکد هرگکز عریک ، ةپیشکین و نکژاد چنکین با مردمانی گردند.می عراق و ایران ناموس از دفاع و غیرت نماد

 هایسکروده تمکایز وجکه اامّ بخرند. جان به یانینپیش و خود برای را خواری و ت لّ و شده تسلی  متجاوزان برابر

 قکرار خطکاب مکورد ککه است افرادی شمو ِ در ،میهن دشمنان مقاب، در مبارزه به تشوی  در زهاوی و الهوتی
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 برابکر در و شکده حکدمتّ هک  بکا تکا ،اسکت هکاربع با بعد ةمرتب در و هااقیعر با زهاوی خطاب روی گیرند؛می

 را عکال  دیدگانسکتم تمکام و نهکاده بیکرون تقومیّک ةدایکر از پکا الهکوتی، که حالی در ،کنند پایداری استعمار

ایکن  غیکر در آینکد، میکدان به خود رهایی برای ه  دوشادوش باید عج  و عرب و ترک دهد.می قرار خطاب

 آورد. درخواهند ازپای را آنان استعمارگر گرگان ورت،ص

 توده غفلت و جهل ،ماندگیعقب بازگویی .2-5-3

 آنچکه ةهمک از جامعکه سکازیپکاک و بکود خکود ملّکت اصال  و رشد راستای در بیشتر ،زهاوی تهمّ و تالش

 بکر و تاخکتمی امعهج بر حاک  ماندگیعقب و جه، بر او بود. شده آن پیشرفت عدم و ماندگیعقب موجب

 و بکود گرنظکاره را غکرب پیشکرفت ،حسکرت بکا اعرشک ککرد.می کیدتأ مردم میان در دانش و عل  نشر وجوب

 کسکب بکه را انشوطنکهک  و دککرمکی مقایسه شرق هشیاری و کتحرّ عدم با ،را سرزمین آن صنعت و دانش

 فرهنکگ و دانکش بکه غربکی هکایملّکت ایمکان در را غکرب قکدرت و تکوان رمز او خواند.فرامی آگاهی و عل 

   :برخاست مردم جه، از شکایت و غرب و شرق اوضاع مقایسة هب بارها ،اشعارش در و ستدانمی

للللللر     .4  م غللللللَتم    َيهللللللصَ  َُيب للللللص مللللللو ا َ  الشَّ
 َسللللللل ق يا يَلللللللق اِبل لللللللل ِ  أبنلللللللو ه يالغَلللللللر   . 9

 

 يَقظلللللللللللَون َيهللللللللللصَ  َيثبَللللللللللو   يللللللللللرَكض   َيالغللللللللللر    

للللللللر     َكللللللللون صا َكَمللللللللو جهلللللللل م  يف أهل للللللللصه ياَلشَّ
 

(4232: 188) 
 کامک،، هوشکیاری بکا غرب و رودمی پیش کندی به است، آلودخواب که حالی در و خزدمی پیوسته شرق. 1 :ترجمه)

 جهک، بنکد در همچنکان شکرق، مردمکان و انکدرسکیده سکعادت بکه دانش و عل  مدد به غرب، فرزندان. 2 .داردبرمی خیز

 (.گرفتارند

 ،را مکردم هشکیاری و آگاهی عدم و شماردبرمی مملکتش اوضاع نابسامانی و فساد اسباب ،را تغفل و جه، او

 انتقکاد مکردم دانشیبی و سستی این از ،خاطر همین بهدارد؛ می روا آنان ح ّ در سلطان که داندمی ستمی عام،

 حکالی در ،برخاسکتند فلکتغ خواب از چگونه که شودمی یادآور را هاملّت دیگر آگاهی و پیشرفت و کندمی

 برند:می سر به خبریبی در هنوز شرق مردم که

 ََلللللللللللو َغفلَلللللللللل م  ِملللللللللل  األيللللللللللصا    تَلَيقَّظَللللللللللتِ . 4
للللللللللللل  ِ  يند   ِمللللللللللللل  يلكنَّنَلللللللللللللو. 9  مَجوَعللللللللللللل م  ك 

 

 ََنَ للللللللللللل    فيللللللللللللل ِ  نللَللللللللللللللزِ   َ  ِبلللللللللللللو م  َيحنلللللللللللل    
 نَرتَلللللللل    اجلَهلللللللل ِ  يف َكوألن للللللللو ِ  النَّللللللللو ِ  ِملللللللل 

 

(4793: 42) 
 مکایی  تنهکا. 2 .ایک فرورفتکه خبریبی و غفلت در همچنان ما که حالی در برخاستند غفلت خواب از هاملّت. 1 :ترجمه)

 (.چری می جه، مرتع در چهارپایانی همچون که



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

 آگکاه، و هشکیار مکردم .بخشککانند را تعکدّی و ظلک  ةریش و گکاشته کنار را غفلت و ترس باید مردم ةتود 

 گکرفتن بکازی بکه ةاجاز کسهیچ به و کنند هدایت پیشرفت سوی به را کشور توانندمی که قدرتمندند نیرویی

  خکااتّ سیاسکتی یکا و گردنکد غافک، آنکان ح ّ از حاکمان نگکارند و ادهند را کشورشان و خود مصالح و منافع

 و خکود مکردم از زهکاوی ککه بینی مکی ترکم ،ملّت توان و قدرت به عل  با اامّ د؛نگردان راضی را توده که کنند

 زهکاوی خشک  این بینی .می آنان به معترض و مردم بر خشمگین دائماً را او برعکس، باشد، راضی انشوطنه 

 مانکدگیعقب و جمکود و گردد پایما  حقوقشان شودمی سبب که است آنان تنبلی و غفلت بر خش  مردم، بر

 از و گیرنکد پکیش دانکش راه و کننکد اراده اگکر ،دارد ایمکان ملّت این نیروی به زهاوی شود. فرماحک  آنان بر

 دیکدم هرگکاه اسکت. مکن یمادّ هایرن  از تربیش بسی من، معنوی دردهای گوید:می او نمایند. دفاع خود ح ّ

 هکر و گشکت چیکره مکن بکر ناامیدی و سیأ دارند،برمی گام ترقّی راه در یکند به و است ناچیز مردم پیشرفت

 سکت  مقابک، در دیکدم هرگاه و شد فشرده حسرت از قلب  شوند،می درو  ةریفتف و روندمی خطا به دیدم زمان

 (33 :1366 شودی،الرّر.ک: ) .گشت سرازیر چشمان  از اش  آورند،مید فرو تسلی  سرِ

 مکردم غفلکت و سسکتی ةنتیجک گرفته، را عراق دامان که نابسامانی و آشفته اوضاع این که بردنمی یاد از زهاوی

 :است کشور این

للللللللللللر   َجللللللللللللوَءن َمللللللللللللو  ََتوي نِنللللللللللللو ِملللللللللللل  إال   الشَّ
 

 تَغوِضلللللللللللينَو ِمللللللللللل  إال   الظ لللللللللللل    َعم نَلللللللللللو َملللللللللللو 
 

(4291: 986) 
 خکودِ انگاریسه، ةنتیج ،بری می سر به آن در که ظلمی و ستا ما سستی ةثمر شده، ناز  ما بر که آفتی و شرّ :ترجمه)

 (.ماست

 و رانکدمکی حکک  آن بکر کهن عقاید که زیست رمتحجّ ایعهجام در را خود زندگانی اعظ  بخش نیز الهوتی

 مکردم ةتکود آگکاهی افکزایش و مملککت ترقّی به ایران شاهان زیرا ،بود نشده آن حا  شام، ملموسی پیشرفت

 مملککت مانکدگیِپکس و سکت  این .بودند کرده رها جه، و فقر ظلمت در را آنان بلکه ،ورزیدهن اهتمامی خود

 و بکدبختی اسکباب از ککه مکردم ناآگکاهی و جهک، نیکز و نیکافتگیتوسکعه و مانکدگیعقب هایزیان ،شد منجر

 مکردم دانشکیبکی زیان از الهوتی که طورهمان ،یابد بازتاب خواهمشروطه شاعران آثار در ،بود آنان روزیتیره

 خواند:فرامی دانش فراگیری به را آنان توده، جه، از انتقاد با و گویدمی سخن

 کنککد آبککادت کککه رنجبککرزاده ای نخککوا درس

 

 شکککودمی خرابکککی محککککوم عل بکککی تکککودة 

 

(1312: 333) 
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 الهکوتی نکدارد. نکابودی و ماندگیعقب جز سرانجامی ،برند سر به ناآگاهی و غفلت در آن مردم که کشوری

 انکیویر در ،خکائن قکدرتانصکاحب و مسندنشکینان ةفتنک دوشادوش را مردم جه، ،خود هایسروده از یکی در

   داند:می سهی  ایران

 دشکککمن بکککر داد مسندنشکککینان فتنکککة را وطکککن
 

 هککردو؟ یککا بککازار دانشبککی مککردم ایککن یککا و 

 

(1323: 231) 

 ت لّک از و آوردفرومی ،برندمی سر به غفلت خواب در که انشوطنه  سر بر را خود اعتراض و خش  فریاد او

 نباشند: زبون و غاف، ،ظالمان مقاب، در ،خواهدمی اهآن زا و نالدمی آنان خبریبی و غفلت و مردم زبونی و

 غفلکککککت اسکککککت بکککککس شکککککو بیکککککدار
 

 ت؟مککککککلّ و مکککککرارت بکککککه ککککککی تکککککا 

 

   (1312: 623) 

 و غیکرت و برنکدمکی سکر بکه زبونی و ت لّ بند در هنگام چه تا :کندمی سؤا  آنان از ،مردم سستی از انتقاد با و

 دهند؟نمی نشان خود از تالشی

 آخککر؟ غفلتیککد دچککار کککی تککا انایرانیکک ایککا

 باشککد شککانحسّ از ثمککر ملّککت هککر هککاییترقّ

 

 آخکککر؟ تیکککد لّ اسکککیر چنکککد تکککا ایرانیکککان ایکککا 

 آخکر یکدملّت هک  شکما ی،حسکّ  غیرتی، تالشی،
 

(1323: 121) 

 در الهکوتی و بکود وطن سرافرازی و اجتماعی عدالت سیاسی، آزادی» الهوتی هایآرمان ترینبزرگ از یکی

 از مالیکد،مکی خکاک بکر اسکتبداد هایچکمه زیر در را انسانی بزرگ هایآرمان این ةهم که کومتیح با جدا 

 در و گرفکت دسکت بکه نبکرد سکال  ه  استبداد، قدرت شکستن دره  برای او، نکرد. فروگکار کوششی هیچ

 بهکروزی آن و چرخیکد،مکی مکدار یک  بکر تنهکا اندیشکه، و سکخن با ه  و برآمد نظامی کودتای و تهاج  پی

 و ایسکتاد خکود ةاستثمارشد و مظلوم ملّت کنار در او (33 :1333 درگاهی،) «.بود مردم زندگی یترقّ و اجتماع

 ایسکتادگی و نبکرد بکه را آنان خارجی، و داخلی دشمنان ست  مقاب، در انشوطنه  سکوت و ضعف از انتقاد با

   فراخواند:

 خسکارت زیکن بنمکا آزاد را خکویش کن جنبش
 

 دهکاتی بکدتر ای روز از روز توسکت حکا  ورنه 
 

(1312 :341) 

 و ککارگران اشکعارش، در حکزب ایکن نمادهکای از جسکتن بهکره با بود، نهاده گردن کمونیستی عقاید به که او

 نمود: دعوت ست  بند از رهایی برای تالش و ظل  برابر در اتّحاد به را دهقانان
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 را سکککت  بنیکککاد و بککاش کارگرهکککا بکککا حککدمتّ
 

 دهکاتی ای هنکرور داس و شچکّک با کن ومح 
 

 (633 :همان)

 و آگکاهی کسکب بکه ملّکت تشکوی  اسکت، مشهود مجا  این در زهاوی و الهوتی اشعار یالالبه در آنچه 

 در غکرب اسکت. غکرب و شرق ةمقایس زهاوی، اشعار بارز هایجلوه از یکی است. سستی و غفلت نهادن کنار

 و تاریک  افکنکده، سکایه آن بکر اکنکونه  که جهلی با شرق، و است پیشرفت و سعادت بیداری، نماد او، شعر

 و داردبرمکی خیکز صکعود و روشنایی سوی به شده، کشیده تصویر به او هایسروده در که غربی است. ظلمانی

 غفلکت خکواب از هکاملّت دیگکر دهکد؛می هشدار شرقیان به او است. اسیر رکود و جه، بند در همچنان ،شرق

 سکال  خوابنکد. در هنکوز ککه هسکتند هکاآن تنهکا و انکدکرده سپری را خود دانشیبی و سستی دوران سته،برخا

 است. اهیآگ و عل  زهاوی، هنگا در مظلوم و اسیر هایانسان ةمبارز

 بکا جدیکد، فککری گرایشات و نوین هایروش از گیریبهره و تفکّر به می، عل ، کسب و مطالعه به اشتیاق 

 بکا و رسکید او دسکت بکه «املقتطل » علمکی ةمجلّک هاینسکخه ککه زمکانی ویکژه،به بود، شده پرورده زهاوی جان

 ککرد،می نفکو  شکرق بکه غربکی نویسکندگان آثار ةترجم و غرب با ارتباط طری  از که نوینی فکری تگرایشا

 در را اندیشکه دیآزا بککرهای فککری، هایجریان این از زهاوی آگاهی و( :1333 ،الزّهاوی :)ر.ک شد. آشنا

 هایشکرطپیش از آگاهی، و تفکّر بود، معتقد و ورزیدمی عش  اندیشه و عل  به عراقی شاعر ساخت. بارور او

 از را او هایسکروده زهکاوی، بکاور ایکن اسکت. اسکتبداد و ظل  از او رهایی و ملّت ی  پیشرفت برای ضروری

 زهکاوی نگکاه در ککه ناآگکاه مردمکان و یابندمی ورحض غرب لوای تحت او شعر در که آگاه، مردمان ةمقایس

 است. نموده آکنده آزادی، و رهایی برای عل  کسب به تشوی  نیز و هستند شرقیان

 ناآگکاهی سکه  و خوانکدفرامی دانکش کسکب بکه را مردم زهاوی، همچون نیز الهوتی دیگر، جانب در اامّ 

 بکه را سسکتی و غفلکت نیکز، او دانکد.می برابکر شکاهان ةتنکف و فروشکانوطن خیانکت با ایران، نابودی در را ملّت

 و رهکایی راه در هکا،ملّت دیگکر همچکون و هنکدد خکر  بکه غیرت خواهد،می آنان از و داده هشدار مردمانش

 در اسکت. متفکاوت زهکاوی دیکد ةزاویک با اندکی مجا ، این در او نگاه ةدریچ هالبتّ بردارند. گام خود پیشرفت

 از مجکا  ایکن در و اسکت دانشکیبی هکایزیان بیکان و ملّکت هشیاری راستای در زهاوی، تهمّ تربیش که حالی

 مانکدگیعقب بکا نبکرد تیکزِ سکال ِ عنوان به دانش از بردن نام و ناآگاه و آگاه هایملّت ةمقایس همچون ابزاری

 رهکایی بکرای ارزهمبک و جنکبش بکه دعکوت و توده به خطاب را الهوتی ایهسروده اعظ  بخش گیرد،می بهره

 همکان ککه  ظکال صکنف کشکیبهره مکورد ککه است زیردستی مردمِ نماد او شعر در دهاتی ةواژ گیرد.می دربر
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 و سکعادت در آگکاهی و علک  نقکش بکر زهکاوی، همچکون نیکز الهکوتی اند.گرفته قرار هستند، هاخان و اربابان

 شکد. خواهکد  محقّک تکوده انقالب با تنها رنجبران، و کارگران رهایی او، نگاه در اامّ است؛ واقف مردم آزادی

 بکارز او اشکعار در دارد،وامکی شبجنک و قیکام بکه دعکوت بکه را او که حزبی گرایشات تأثیر و گرینظامی رو 

 از همکه ککه کارگرها اتّحاد و انقالب داس، پت ، همچون؛ نمادهایی از خود، فراخوانِ این برای شاعر و است

 جوید.می مدد است، یستیکمون تفکّر هایجلوه

 نتيجه .9
 تکریناصلی از یکی عنوان به موجود اوضاع از اعتراض و انتقاد بیان به زهاوی و الهوتی شده موجب یتعدّدم عوام، .1

 برد: نام را زیر موارد توانمی هاآن ةجمل از که آورند روی خود هایسروده مضامین

 ککه کشور دو این اقتصادی و اجتماعی سیاسی، ماندگیعقب و شاعر دو رعص در عراق و ایران اوضاع نابسامانی الف: 

 در اساسکی عکاملی خکود که سالیکهن استبداد ةسیطر ب: شود. فرماحک  اوضاع بر ناامنی و آشفتگی بود شده موجب

 هکایدخالکت و اسکتعمارگران با سرزمین دو این مردمان درگیری و جدا   : .بود دوره آن در عراق و ایران هایبحران

 .کشور دو داخلی امور در بیگانگان

 دو مشکابه شکرای  و گکاشکت اثکر زهکاوی و الهکوتی شکعر بکر ،عکراق و ایکران کشور دو اجتماعی و سیاسی اوضاع .2

 ،اسکتبداد سکت  خود، میهن رن  مظاهر ، هردو که جایی تا گشت انشاعر هایسروده مضامین نزدیکی به منجر ،سرزمین

 در همچنکین و کشکیدند تصکویر بکه را کشکور هکایثکروت نرفت یغما به و مرداندولت فساد ،رعیّت حقوق نشد پایما 

 آنکان تکاز و تاخکت و کشور به اجانب ورود از و پرداختند بود هآورد کشورشان سر بر استعمار آنچه بیان به ،خود راشعا

 گفتند. سخن استعمارگران توسّ  عراق و ایران هایروتث غارت و

آن  شخصکی زندگی بر حاک  شرای  در توانمی ،را اعتراض و نقد بیان در شاعر دو اشعار میان هاتفاوت برخی منشأ .3

 از ،صکنعت و علک  ةسکای در غرب مردمان سعادت و دانش شکوفایی، به باور و عل  به زهاوی شدید اشتیاق دانست. دو

 ناآگکاهی و غفلکت خکاطر بکه ملّت سرزنش و عل  کسب به دعوت غرب، و شرق ةمقایس از را او شعر که است ملیعوا

 در را وتیالهک فکری گرایشات و گرینظامی رو  ژاندارمری، در خدمت تأثیر تواننمی دیگر، جانب در است. انباشته

 بکه تکوده ةوقفکبی خوانکدنِ و سکرخ انقکالب ،سکرخ جواب داس، پت ، چون نمادهایی حضور انگاشت. نادیده او شعر

 است. او اشعار در گرایشات و افکار این تأثیر هایجلوه از ظالمان، با مبارزه میدان

 و کمبودها بتوانند وسیلهبدین تا ،بود زمان مشکالت و مسائ، بیان اعتراض، و انتقاد از زهاوی و الهوتی هد  عمدة .4

 مردمکان دانکش و آگکاهی بتواننکد و سکازند نمایکان را خویش ةجامع در موجود خفقان و هانابرابری و هاظل  ها،کاستی

 فراخوانند. جه، و فقر و ضعف مقاب، در نشدن تسلی  و ست  برابر در پایداری به را آنان و دهند ارتقا را خود سرزمین
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 کشکور، اوضکاع نابسامانی و خود مردم دردهای تشخیص با طبیبی ةمثاب به هردو الهوتی، و زهاوی آنکه سخن کوتاه .1

 از بیگانگکان دخالت و سوی  از شاهان سوءتدبیر از ناشی که مملکت آشفتگی و مردم ةودت مشکالت و مسائ، بیان به

 شکعر زبان با را استعمار و استبداد و ست  و ظل  و جامعه اوضاع از انتقاد و مردم آالم ، دو این پرداختند. بود، دیگر سوی

 خکود مخاطبکان بکه شعر قالب در را خود اعتراض و کشیدند تصویر به - است آن ةساد بیان از تربیش بارها آن تأثیر که -

 داشتند. عرضه
 

 هانوشتپی. 3
 غزلکی و آمد تهران به تحصی، ادامة برای او گشود. جهان به چش  کرمانشاه در ش .که 1264 سا  به الهوتی، ابوالقاس ( 1)

 است، آورده فراه  را شاعر این شهرت زمینة آنچه گردید. او شهرت موجب که رساند چاپ به المتین حب، روزنامة در را

 در ،امایّکک آن در او هایتصککنیف و اتغزلیّکک قصککاید، زیسککت، اسککتانبو  در سککا  سککه الهککوتی، اوسککت. اجتمککاعی شککعرهای

 کمکی تعلّک بکه اامّک نمود، شرکت تبریز فتح در و بازگشت ایران به سپس شد،می منتشر نو ایران و المتین حب، هایروزنامه

 آن در شهکک.  1336 سا  در سرانجام و گریخت ساب  شوروی خاک به ناگزیر و خود شکست دارمژان قوای هجوم و نیرو

 در عمومکاً و ساب  شوروی در را خود زندگانی اعظ  بخش الهوتی .(613-612 :1326 سبحانی،ر.ک: ) درگکشت کشور

 رهسکپار آن از پس و رفت باکو و نخجوان به سپس و قفقاز به شوروی، خاک به خود ورود بدو در او گکراند. تاجیکستان

 حکزب بکه پیوسکتن از پکس اامّک بکود، ابتکدایی مدرسکة  معلّک تاجیکسکتان، در خکود اقامکت آغکاز در او گردیکد. تاجیکستان

 شکد. کشکور ایکن معار  وزیر و اجیکستانت علوم آکادمی رئیس و پیمود دیگری از پس یکی را یترقّ هایهپلّ کمونیست،

 ادب و شکعر از اامّک نمکود، نظکامی و سیاسکی مشاغ، صر  را خود وقت تربیش الهوتی گرچه (242: 1 ،  1332 دی،محمّ)

 مانکدگار جکاآن مردم حافظة در و نهاد برجای کشور این فرهنگ و تاجیکی ادبیات بر سازنده و مثبت اثری او نگشت. غاف،

 حکواد  و وقکایع بازتکاب وضکو بکه  تکوانمی و نبود غاف، نیز خویش مادری زادگاه از دمی  وطن، از دور شاعرِ گشت.

 دید. او اشعار در را زمان از برهه آن در ایران

 تحصکی، بکه زمکان،آن متعکار  جوّ با سوه  آغاز، در او گشود. جهان به دیده بغداد در میالدی 1263 سا  در زهاوی( 2)

 در و (26 :1336 هاللکی،ر.ک: ) شکد ینکید مناصکب شکدن دارعهده آمادة نامه،اجازه اخک از پس و آورد روی دینی علوم

 شکد. ککاربکه  مشغو   معلّ عنوان به هسلیمانیّ دینی مدرسة در داشت، سن سا  دو و بیست که حالی در میالدی، 1221 سا 

 مکدیریت بغکداد، معکار  مجلکس در تعضکویّ جملکه: از آزمکود، را دیمتعکدّ هایپست زهاوی (26 :1324 سلوم،ر.ک: )

، تکابی دهک ،ا حمدر.ک: ا) بغداد تجدیدنظر دادگاه در عضویت و «الزيراء» روزنامة عربی بخش سردبیری ،«الصالي » خانةچاپ

 در اسکالمی فلسکفة اسکتاد متسِک  بکا و گرفکت عهده بر را مختلفی مناصب نیز جاآن در و شد استانبو  رهسپار او (133: 2  

 سکپس و «المنتف » نمایندة عنوان به همچنین، شد کار به شغو م دارالفنون مدرسة در عرب اتادبیّ استاد و پادشاهی مدرسة

 عکراق تکاریخ از برهکه سکه با او فروبست. جهان از چش  سالگی سه و هفتاد در سرانجام زهاوی یافت. راه مجلس به «بغداد»

 چکه و عثمکانی نسکالطی حکومکت دورة در چکه دوران، ایکن در را شکاعر هایتالیّفعّ مظاهر تواندمی خواننده و بود معاصر
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 او شکعر هایدیوان الیالبه در عراق، استقال  و پادشاهی حکومت دورة سپس و انگلیسی استعمارگران  توسّ عراق اشغا 

 اتادبیّ در تغییر دارپرچ  که بود تازیپیش شاعران جمله از زهاوی که شود امر این منکر تواندنمی کسهیچ .کند مشاهده

ر.ک: ) کردنکد فکراه  آن بکر تقلیکدی موضکوعات چنبکرة و جمکود بنکد از آن رهکایی و شعر ضتنه برای را زمینه و شدند

  .(4 :1314 الحانی،

 عقائکدِ و افککاربرخکی  است، تأمّ، قاب، زهاوی و الهوتی زندگی درآنچه  نمایدکهمی ضروری نکته این به اشاره آخر، در

 یککی افککار، همین و است نموده رخنه اشعارشان در کمونیستی گرایشات از تأثیر به متأسفانه که است دوآن  اسالمی ضدّ

 ،هالبتّک نباشکد؛ شکده شناخته مردم نزد ایشان، هایسروده شده باعث و است شاعر دواین  شعر از عمومی اقبا  عدم دالی، از

 شود.می مشاهده ترکم عمرشان، اواخر در هاآن پایانی هایسروده در ارزشی ضدّ رویکرد چنین
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 حمك م ( -ِبصث يف األد  املقورن )فصلي   علمي   

 کل ي   اآلدا  يال لص  اإلنسوني  ، جوم   را   کرمونشوه
 488-467 ، ص   9246هل.  /  4173هل. ش/  4725، صي  99الس ن  الس ودس ، ال قد 

 1)دراس  يحتلي ( الهصيت يأبصالقوس  الزهوي  صقي  ي مج ش ر يف االحت وج أد 

  2عل  گن يون خن ور 
 العربي ة وآداهبا، جامعة عالمه طباطبايي، إيران الل غةأستاذ مشارک يف قسم 

  3ثراي  رحيم 
 العربي ة وآداهبا، جامعة عالمه طباطبايي، إيران  الل غةاملاجستي يف فرع 

  4فوري  ن ميت
 ام نور، إيرانبيجامعة العربية وآداهبا،  الل غةقسم أستاذ مساعد يف 

 ل   امل
ظددروف بلددديهما إلددی  ددد     تقريبدداو وتشدداهب   الهددوو والز هدداوي يف الفدسة نفسددها  عدا  الش دداعران الر اندددان يف األدبددس الفارسددي والعددريب

يف شدعراا، ورمدم أن   روف املتماثلدة قدد أث درت  ال  د اعران وهده يت عاشدها الش دة ال دياسدي ة واالجتماعي دروف الس  کبي، کما تشداهب  ال  د
. يهدددف هددها البحددد إلددی دراسددة مضددامس أشددعار بعضددهما الددبعک ولکددن تتواجددد يف أشددعاراا مضددامس  اثلددةاعرين ال يعددرف الش دد

و  مدن ورا  ذلدد ، جمدا  أدب اال تادداحي و دا يفشدابه واالددالف يف شدعراا عبدي عددن وجدو  الت  هداوي کمدا يسددعی إلدی الت  الهدوو والز  
وصيفي الت   -حليلي راسة هو املنهج الت  هه  الد   يفعري  بشاعريهما. املنهج الت   جر ا املسااة يف إقامة جسر بس أدب إيران والعراق 

لدی إ او ن در ألمريکي دة يف األدب املقدارن. و هي يقوم بتحليل أشدعار الهدوو والزهداوي يف بيدان أدب اال تاداحي علدی أسداس املدرسدة اال  
الفکري دة  فإن  مقالنا هها يتنداو  ثدد نقداال االشدساکاعران، عايشها الش   يتروف السياسي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة املتماثلة ال  ال   
عب و... وبدس  بعدک ااداالت منهدا: نقدد ا هداهز احلکدومي، ذم  االسدتعمار والعددو  األجنده، نقدد ا هدل والغفلدة واهلدوان يف الش د يف

ددل ددروف املشددسکة للعصددر ال ددأن  ا قددد واال تادداحي يف بيددان الن   تکمددن ورا  ظهددور املضددامس املشددسکةاعرين يعيشددان فيدده، هي کدداان الش 
 قريبس ومتماثلس.

ليلي  :   الهوو، الزهاوي، األدب املقارن، أدب ايران والعراق املعاصر، أدب اال تااحي.الکلمو  الق 
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