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چکیده
این مقاله در پی آن است که با روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بر تعاریف مدرنیسم اجتماعی
چه موضوعاتی نمایان است و وجوه تشابه و تفاوت در هر کدام از موضوعات چیست .تحلی
اشعار بارودی حاکی است که وی با بهرهگیری از ذوق سلیم و اس توار و ه مچن ین پی روی از
منتقدان غرب به امور مردم و اصالح عیوب جامعه میپردازد .او به مانند فرخی ی زدی مس اللی
چون عدالتمحوری ،وطن ،ترک ذلّت و خواری ،توج ه ب ه فق ر ،مخالف ت ب ا ظل م و س تم و
دعوت به علمآموزی را محوریترین موضوعات اشعار خود قرار میدهد .مهمترین جنبۀ تف اوت
اشعار بارودی و فرخی نیز در این است که فرخی چون منتقدی مس ئو ،،بیش تر ب ه اجتم اع و
مسال مربوط به آن پرداخته است؛ اما در اشعار بارودی کفه تقلید بر نوگرایی سنگینی م یکن د
حا ،اینکه با وقوع نهضت عرابی و مسأله تبعید ،درون وی منقلب میشود و با چش می تی زبین
و حساسیتی دوچندان مسال اجتماعی کشورش را دنبا ،میکند.
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به این مسئله بپردازد که نوآوریهای اجتماعی در اشعار محود سامی بارودی و فرخی ی زدی در
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 .1مقدمّه
کلمه مدرنیسم از واژه التین  Modoگرفته شده است بهطوریک ه ای ن کلم ه در دوره
های مختلف برای جداساختن افکار و روشهای معاصر از سنتی بهکار میرفت .مدرنیت ه
در وهله او ،تصویر روشنفکرانه غربی را مبتنی بر شناخت علم ی از جه ان و ش ناخت
عقلی از ارزشها به انسان اراله میکرد (کاهون ،د.ت .)94 :رفتهرفته مدرنیته بهعنوان اب زاری
کارآمد در نقد جامعه در حوزه سیاست ،جامعهشناسی وادبیات بهک ار رف ت واز عوام
برجستۀ آن می توان به توجه ب ه عق  ،فردی ت ،آزادی و پیش رفتاجتم اعی ن ام ب رد.
مدرنیسم در حوزه ادبیات با چالش کشاندن مفاهیمی چون نژاد ،طبقه وسلطه استعمار در
جهت پیشرفت عقالنیت وآزادی فکری در جامعه عربی وفارسی گام فراوانی برداشت.
امروزه نوآوری اجتماعی بهعنوان موضوعی مه م و حی اتی در ح وزه مدرنیس م مط رح
میشود؛ با این حا ،مطالعه ادبی ات موض وع نش ان م یده د ک ه طی ف گس تردهای از
تفسیرها و تعریفها در مورد آن اراله شده است .با واکاوی این تعاریف میتوان برداش ت
کرد که نوآوریاجتماعی موضوعی است که بیان میکند مردم همیشه در پی پیدا ک ردن
راههای جدید برای نیازهای اجتماعیشان هستند؛ از اینرو بخش ی از ج ذابیت ن وآوری
اجتماعی ناشی از این است که میتواند چتری برای ح و فص چالشهای اجتماعی ب ه
شیوه خالقانه و مثبت باشد؛ به عبارت دیگ ر ن وآوریاجتم اعی ،خ دمات و فعالیته ای
نوآورانه برای پاسخ به نیازهای اجتماعی است و عمدتاً توسط افرادی گسترش و توسعه
مییابد که اهداف آنها در اولویت نخست اجتماعی بوده است (رک :مبینی دهک ردی:1394 ،
 .)35انقالب مشر وطیت در ایران و انق الب عراب ی در مص ر ،ک ه ب ا ه دف اص الحات
سیاسی و اجتماعی انجام گرفت ،سرآغاز تحوّلی بزرگ در ادبیات دو کش ور ش د .ای ن
عوام به ظهور شاعران نوگرایی چون فرخی و بارودی انجامید؛ به عبارت دیگر مح یط
و وضعیت اجتماعی و سیاسی که این دو شاعر در آن رشد کرده بودند ،این نوع شعر را
میطلبید .بارودی و فرخی بهرغم پارهای از تفاوتهای فرهنگی ،دلی زیس تن در ج وار
تمدّن اسالمی و رویارویی با موقعیتی تقریبا مشابه از حیث موضوعاتاجتماعی افک اری
نزدیک به هم دارند .بارودی که پیشگام تجدّد در ادبیات عرب اس ت در کن ار احس ا
مسئولیت و تعهّد نسبت به اجتماع و وطن با زبان خاص شعر خود ،بس یاری از مس ال

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

 1-1بیان مسئله

 1-2ضرورت و اهمیت پژوهش

باروی و فرخی یزدی از شاعران معروف ادب عربی و فارسی بهشمار م یرون د ک ه در
مضمونهای نو اجتماعی اشعاری دارند .در مورد موضوعات نوآورانه آنها باید گف ت ک ه
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انقالب مشروطیت در ایران و انقالب عرابی در مصر ،که با هدف اص الحات سیاس ی و
اجتماعی صورت گرفت ،سرآغاز تحولی شگرف در ادبیات دو کشور بهش مار م یآی د.
این عوام به ظهور شاعران متعهدی چون بارودی و فرخی منجر شد و آنها را ب ه ای ن
امر وا داشت تا شعرشان بازتاب اتفاقات و حوادث اجتماعی عصرشان شود .ب ارودی و
فرخی یزدی بهعنوان دو شاعر معروف در ایجاد نوآوری اجتماعی ،موضوعات جدی د و
ماندگار و تأثیرگذاری را از خود برجای گذاش تند .در می ان نوآوریه ای ای ن دو ش اعر
مضمونهای یکسان فراوانی بهچشم میخورد .با توجه به این ،پرسش اصلی پژوهش این
است که همانندیها و ناهمانندیهای مضمونهای مشترک نوآوری اجتماعی دو شاعر ک دام
است؟
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مربوط به جامعه را به رشته شعر درآورد .فرخی یزدی نیز گونههای مختلفی را آفرید که
پیش از آن یا وجود نداشت یا شکلی متفاوت داشت.
بنا بر ارزش و جایگاه مهم هر دو شاعر در فرهنگ دو کشور ایران و مصر و نی ز ب ه
این دلی که هر ی ک ،مض مونهای ش عری مش ترکی را در ح وزه اجتم اع س رودهان د،
پرداختن به این موضوع در حیطه ادبیات تطبیقی را ضروری مینماید بهطوریکه ادبیات
تطبیقی میتواند برقرارکننده پیوند و ارتباط روحی و معنوی بین ملتها باشد از آنج ا ک ه
ادبیات باالترین مرحله از کما ،روح انسان اس ت وبازمان دهه ا وپدیدآم دهه ای ادب ی
نش اندهنده روحی ات و معنوی ات ه ر مل ت اس ت ،ای ن توان ایی را دارد ک ه
پیوندهایاجتماعی وتقارن و نزدیکی بین ملتها را فراهم سازد (حمیدی .)14 :1386 ،بر این
اسا این مقاله سعی میکند که به سؤاالت ذی پاسخ دهد:
 .1بارودی و فرخی در حوزه اجتماعی به بیان چه موضوعاتی پرداختهاند؟
 .2وجوه تشابه و اختالف دو شاعر در بیان موضوعات اجتماعی چیست؟
 .3بر اسا تعاریف مدرنیسم ،نشانههای مشترک نوآوری در موض وعات اجتم اعی
دو شاعر کدام است؟

هر دو شاعر به گونه متفکرانه و بسیار خالق به انعکا اتفاق اتاجتم اعی عص ر خ ود
پرداختهاند .از آنجا که هر دو شاعر از شاعران نوآور بهشمار م یآین د و در زمین هه ای
اجتماعی اشعار فرآوانی دارند ،بررسی تطبیقی مدرنیسم اجتماعی بین دو شاعر میتوان د
از بسیاری از مضمونهای مشترک مورد توج ه دو ش اعر پ رده ب ردارد ک ه در دو زب ان
متفاوت سرودهاند و زمینه را برای پرداختن به تحقیق ات مش ابه ب رای محقق ان ف راهم
سازد.
 1-3پیشینه پژوهش
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محمود سامی بارودی موضوع پژوهشهای متعددی بوده است .حجم انبوه کتاب ،مقاله و
رساله های دانشگاهی ،که درباره اشعار و اندیش ه وی نگاش ته ش ده ،گ واه ای ن اس ت؛
بهعنوان مثا ،کتاب «نوابغ الفکر العربی :محم ود س امی الب ارودی» از عم ر الدس وقی و
کتاب «اعالم من االدباء و الشعراء :محم ود س امی الب ارودی ام ام الش عراء ف ی العص ر
الحدیث» اثر کام محمّد عویضه است که به نقد و بررسی اشعار وی پرداختهاند .دکت ر
محمود شکیب و دکتر عبداألحد غیبی نیز در مقاله «تجدید و نوگرایی در ش عر ش اعران
نئوکالسیک مصر» مروری بر نشانههای نوآوری در شعر بارودی و احمد شوقی و حافظ
ابراهیم میکند و بارودی را بیش از اینکه ش اعری مقلّ د و کالس یک معرف ی کن د او را
شاعری نوآور و تجددگرا می نامد .دربارة فرخی یزدی نیز پژوهشهای متع دّدی نگاش ته
شده که مهمترین آنها در تحلی شعر و زندگی فرخ ی ی زدی عب ارت اس ت« :بررس ی
سبک نثر مقاالت فرخی یزدی» از محمود صادقزاده و «شیوه نثرنویسی فرخ ی ی زدی»
از دکتر یداهلل جاللی پندری .این نوع مقاالت به دلی تفس یر و توض یح در ب اب ش عر،
اندیشه و زندگی فرخی یزدی قاب توجّه است.
در حوزه ادبیات تطبیقی نیز به مقاله « مقایسه ادبیات کارگری در اشعار فرخی یزدی
و جمی صدقی زهاوی» میتوان اشاره کرد که در آن با بررسی آثار و تطبیق اندیشهها و
آرمانهای این دو شاعر بزرگ مطالبی بیان کرده و توانمندیهای آنها را در پیشبرد ادبی ات
کارگری در ادب فارسی و عربی نشان داده است؛ امّا پژوهشی دیده نمیشود که بهط ور
خاص به بررسی مدرنیسم اجتماعی با تکیه بر دفتر اشعار این دو شاعر پرداخت ه باش د.
از سوی دیگر در مورد این دو شاعر در حوزه ادبیات تطبیقی تاکنون تحقیق مستقلّی انجام
نگرفته است.

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

 1-4روش پژوهش

این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و بر اسا تعاریف مدرنیته ،سؤاالت مط رح ش ده
را پاسخ ،و وجوه مشترک در زمینه اجتماع را با ذکر نمونه مورد تشریح و بررس ی ق رار
می دهد و در این راه از مکتب ادبیات تطبیق ی امریک ایی ب ر اس ا وج وه مش ترک و
متفاوت ،پیروی میکند.
 .2بحث
 2 -1ادبیات نظری پژوهش
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نوآوری یا مدرنیسم و موصوفات آن ،اصطالحی است فراگی ر ک ه هم واره مرک ز تم ام
مشاجرات و مباحث بین نوگرایان و سنت گرای ان ت اریخ معاص ر ع رب و ای ران ب وده
بهگونهای که این مسئله بر تمام جنبههای ذهن و زبان دو فرهنگ س ایه انداخت ه اس ت.
تمام جریانهای سنّتگرا و مدرن در زمینه های هنر و ادبیات  ،الهیات و سیاست در تالش
بودهاند تکلیف خود را با این پدیده نو ظهور مشخص کنند .در مجموع «نوآوری سلسله
به هم پیوستهای از تحوّالت اقتصادی ،فرهنگی ،دینی ،زیباش ناختی ،معم اری ،اخالق ی،
شناختی و سیاسی است» (میالنی .)213 :1383 ،درستتر این اس ت ک ه ای ن تعبی ر را ب ه
همان معنای اصطالحی خود در قلمرو مفهوم ادبی این حوزه اطالق کنیم.
ادونیس(علی احمد سعید) شاعر و منتقد معاص ر نی ز در کتابه ا و مق االت خ ود از
جمله در کتاب «مقدّمه للشعرِ العربی» در باب نوآوری و شبهات درب ارة آن ب ه تفص ی
سخن گفته است .در این کتاب دو مفهوم «حدیث» (تازه ،معاصر) و «جدید» (ن و) را از
یکدیگر جدا میکند .وی در این باره می گوید :نوآوری دو معنا دارد :الف) .زمانی ب).
هنری .بر این اسا نو ،زمانی به معنی آخرین چیزی است که در زمان ن و باش د و ن و
هنری به معنی آنچه پیش از آن ،چیزی همانندش نیامده باشد .هر نویی ب ر اس ا ای ن
معانی تازه و معاصر است؛ امّا هر چیز تازه ،نو نیست (.. .احمد سعید «أدونیس»1983 ،م-99 :
)100؛ بدینسان درمییابیم چگونه شاعری که همزمان با ماست یا در میان ماس ت ی ا در
میان ما زندگی میکند ،گاهی قدیم است .بنابراین نو در بر دارنده معیارهای هنری است
که با الگوهای کنونی شاعر مطابقت دارد.
غنیم ی ه ال ،معتق د اس ت ک ه مس یر ن وآوری ادب ،مانن د مس یر ن وآوری و
تحوّ،اجتماعی و علمی است .تجدید در ادب برانگیختن ارزش های جدی دی اس ت ک ه
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 2-2وضعیت شعر عربی در ابتدای عصر نهضت
شعر عربی در نیمه اوّ ،قرن نوزدهم همانن د عص ر عثم انی ،زیب ایی نداش ت .اغ را
محدود ،معانی مبتذ ،و اسلوبهای همراه با تکلّفهای پیچیده بدیا و مادّه ت اریخ ب ود .در
این عصر شعر عربی در مصر نتوانست از قی د و بن دهای س نگین ب دیعی و آرایش های
لفظی و ساختار ضعیف رهایی یابد؛ زیرا آزادیهای فردی و سیاس ی و ح التی هم راه ب ا
رفاه مادّی برای مصریان فراهم نشد تا به ش کوفایی ادبی ات منج ر ش ود؛ ب دین علّ ت
ادبیات و شعر در زندگی خشک و بی روحی بهسر میبرد؛ لذا وقتی دی وان ش اعرانی از
قبی خشّاب ( 1815م) و شیخ حسن عطّار ( 1834م) و شیخ شهاب الدین ( 1845م) و سید
علی درویش ( )1853را بررسی میکنیم که در دوره حکومت محمدعلی پاشا ،عبّا اوّ،
و سعید میزیستند ،جز صورتهای لفظی که با جامه ضخیمی از محسّنات بدیعی پیچی ده
شده ،نمییابیم؛ بهعنوان مثا ،سیّدعلی درویش در وصف منفلوطی میگوید:
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ارزشهای قدیم را کنار میزند و معیارهای فکری جدید را طلب میکند که با معیاره ای
رایج اختالف داشته است .ایمان به رسالت ادب ایجاب میکند که نیازهای جامعه جدید
برآورده شود .وی معتقد است تجدید در ادب ،از انقالبهای اجتماعی و سیاسی مقدّمت ر
است و وظیفه آگاهی مردم را بر عهده میگیرد؛ سپس با این انقالبها همراه می ش ود ت ا
مردم را به مطالبات خود راهنمایی کند (غنیمی ،بیت ا .)41 :ن وآوری اجتم اعی موض وعی
است که بیان میکند مردم همیشه در پی پیداکردن راهه ای جدی د ب رای رف ا نیازه ای
اجتماعی خود هستند .از اینرو بخشی از جذابیت نوآوری اجتماعی ،ناشی از این است
که میتواند برای ح وفص چالشهای اجتماعی شیوه خالقان ه ایج اد کن د؛ ب ه عب ارت
دیگر نوآوری اجتماعی ،خدمات و فعالیتهای نوآورانه با هدف و انگی زه پاس خ ب ه نی از
اجتماعی است و عمدتاً توسط افرادی گسترش و توسعه مییابد که خواستههای آنها در
اولویتبخشیدن به مسال اجتماعی بوده است (مبینی دهکردی.)4 :1394 ،
ضمن توجّه به این تعاریف و استفاده از آن ،نباید از یاد برد که ظاهراً در همه زبانه ا
مدرنیسم یا مدرنیته به فراوانی و در متنهای گوناگون در مفاهیمی مانند «ویژگی ،تجرب ه
یا دوران مدرن»« ،فکر برجستهکننده حا ،بهعنوان گسستی از گذشته» بهکار م یرود .ب ا
توجه به تعاریفی که از نوآوری اراله شد درصددیم نشانهه ای آن را در اش عار محم ود
سامی بارودی و فرخی نمایان سازیم.

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

سَعیِدٌ مَن نَأی عَنه الصَّعیِدُ

صُعُودٌ ما لِطَالِعِه سُعُودُ

وَرَدنا مَنفَلوطَ فَال سَقاها

وَرَدناها

الوُروُد

فَمالی قَد بُعِثتُ لِقومِ عادٍ

وکأنّی صالحٌ وَ هُم ثَمُودُ

أَراهُم یَنظُرُونَ إلیَّ شَزراً

کَعِیسی حِینَ تَنظُرُه الیَهُودُ

فَأَضمَأنا

(الدسوقی1975،م)66 :
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هنر شاعران در این مرحله اغلب جماآوری انواع صنایا بدیعی و سرودن قص یدهای
از حروف معجمه یا مهمله یا قصیدهای است که حرف اوّ ،بیتهای آن در بیته ای دیگ ر
تکرار شود یا تاریخی با حساب جم از آن ب هدس ت آی د؛ ب دین علّ ت ش عر اغل ب،
حساب و ارقام و تمرینهای هندسی را تش کی م یداد (هم ان1975 :م .)66 :اندیش هه ای
دینی سیاسی مختلف موجب پیدایش جنبش های ملّی شد و در نتیجه بهج ای اکتف ا ب ه
ادبیات کالسیک غرب تمای به ایجاد نوعی ادبیات ملّی میهن ی جدی د در زب ان ع رب
بهوجود آمد (الفاخوری)921 -901 :1385 ،؛ اما بهدلی فاصله کم با عصر انحطاط ،اخ تالف
چشمگیری بین شعر دو دوره دیده نمیشود؛ رفتهرفته نظم شعر استحکام یافت و بنی ان
آن محکم گردید؛ امّا بهرهای از ابتکار و تجدید در آن یافت نمیشد؛ زیرا اصحاب ش عر
مانند شاعران قب در سرودن شعر با غز ،و سپس مدح و وصف حرکت میکردند.
سرانجام این شعر سرگردان بهدست محمود س امی ب ارودی در اواخ ر ق رن  ،19راه
خود را یافت .بارودی توانست روانی عب ارت را ب ا پی روی از س نّت ش اعران عباس ی
تلفیق و معانی و مضمونهای جدیدی را وارد شعر کند .او در آثار خود اشعاری بهدور از
هرگونه تصنّا و ابتذا ،سرود که این امر نمودار روش نی فک ر و شخص یّت برجس ته او
است (شفیعیکدکنی1380 ،ه  .)47 - 45 :از اینرو نهضت شعری در واقا با ب ارودی آغ از
می شود؛ چرا که وی شعر عربی را که به بازی با کلمات و افک ار بچگان ه منحص ر ب ود
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ترجمه :خوشبخت کسی است که «منطقه صعید» از او دور گردد؛ مک انی مرتف ا ک ه
طالا آن خوشبختی ندارد .به شهر منفلوط وارد شدیم و من از خداوند میخواهم ک ه
باران بر آن ناز ،نکند .ما در این شهر وارد شدیم و ورودمان ما را تشنه ساخت .پ س
مرا چه شده است که فرستاده شدهام برای قوم عاد و گویا من مانن د ص الح هس تم و
آنها مانند قوم ثمود.آنها را این چنین میبینم که مرا با چش م پس تی و حق ارت نگ اه
میکنند؛ همانطورکه قوم یهود به عیسی با مِی نگریستند.

ترقّی داد و در اشعار خویش بیشتر به تجربیّات شخصی و موض وعاتی پرداخ ت ک ه از
جامعه الهام میگرفت؛ از اینرو شعر عربی پس از قرنها انحط اط ب هدس ت ب ارودی ب ا
کارهای اساسی زندگی پیوند یافت.
 2-3وضعیت شعر فارسی در ابتدای عصر مشروطه

شعر فارسی از ابتدای قرن هفتم به بعد بر اثر حمالت مغو ،و تأثیر عمیق آن بر اوض اع
اجتماعی و ادبی ایران به درونگرایی یا پرداختن ب ه مس ال ذهن ی روی آورد .بن ابراین
بحران اوضاع اجتماعی برای شاعر مجالی جز اینکه به درون پن اه بب رد نگذاش ت .ای ن
گرایش با تأثیرپذیری از ویژگیهای حکومتی دوره صفوی ،شک و قالبی ت ازه و ن و ب ه
108


108

خود هرگز از قلمرو ذهن و پرداختن به اندیشههای درونی و تطبیق آن ب ا ع الم خ ار
فراتر نرفت .بنابراین ،این اندیشه بهطور طبیعی از دوره صفویه به دوره افشاریه و زندی ه
نیز منتق شد و در شعر شاعران دوره بازگشت بازتاب فراوان یافت (دزفولی ان)3 :1387 ،؛
به عنوان مثا ،شعر در اواخر عصر صفوی مراح تنزّ ،و سقوط خود را طی کرد .بهرغم
اینکه در آن زمان جامعه در آشفتگی و پریشانی بهسر میبرد ،ارتباطی با جامعه نداش ت.
حمله افغانها به ایران نیز مزید بر علت گشت و سبب دو چندان شدن نابسامانی ادب ی و
اجتماعی شد .بازگشت ادبی ،که در دو دوره زندی ه و افش اریه بت دریج ش ک گرف ت
به طور هدفدار در عصر قاجار مورد پیگیری واقا ش د .ابتک ار و ن وآوری در ای ن دوره
«قاجار» چندان مشهود نیست؛ امّا اشعاری از ش اعرانی چ ون مش تاق اص فهانی ،عاش ق
اصفهانی ،طبیب و هاتف اصفهانی به جای مانده است که از نظ ر ارزش ادب ی در زم ره
بهترین اشعار ادبیات فارسی بهشمار میآید (لنگرودی .)47 :1375 ،هدف این جنبش احیای
ادب فارسی و رهایی آن از انحطاط و ابتذا ،س بک هن دی ب ود .ابه ام و پیچی دگی ب ه
صراحت و سادگی روآورد و شعر از پیچیدگی و تعقید رها شد و آماده بیان مضمونهای
جدید شد؛ اما مضمونهای شعری این دوره همان مضامین قدیمی و تکراری بود .بیش تر
شاعران معروف این دوره موقعیتی درباری داشتند؛ از ای نرو ب ه موض وعات اجتم اعی
توجهی نشان نمیدادند (خسروی .)7 : 1389 ،گویا آنها از تحوّالت اجتم اعی و انقالبه ای
دوران خود اطالعی نداشتند و شعرشان انعکا دهن ده مح یط روزگارش ان نب ود .ای ن
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خود گرفت و بهعنوان سبک اصفهانی یا هندی ادامه حیات داد؛ امّا این سبک در کلی ت

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

چنین بود که شعر دوران مشروطیت از حاص تجربیات شاعران دوره بازگشت به نح و
کاملی برخوردار گشت .شاعران دوره مشروطه از جمله آنها فرخی یزدی ف رم و ش ک
جدید شعر را در خدمت مضمونهای نو قرار دادند بهگونهای که شعر این دوره به می زان
زیادی انعکا دهنده واقعیات اجتماعی و افکار و خواستههای آن گشت.
 2-4زندگی محمود سامی بارودی

محمود سامی بارودی شاعر و سیاستمدار مصری اس ت .وی در س ا1838( ،م1255 /ه)
در قاهره متولّد شد (الجیوسی2001 ،م .) 60 :بارودی هفت ساله بود که پدرش را از دس ت
داد .او زیر نظر مادری آگاه ،دانا و مدیر تربیت شد .وی پ س از تحص یالت ابت دایی در
 12سالگی وارد مدرسه نظام شد .در سا 1271 ،با درجه سرگروهبانی از مدرس ه نظ ام
دانش آموخته شد .پس از آن به آستانه رفت و به وزارت خارجه پیوس ت .او ع الوه ب ر
آنها تألیف کرد .وقتی اسماعی خدیوی پادشاه مص ر ب ه آس تانه مس افرت ک رد،

اسا

بارودی با جلب توجه او با وی به مصر رفت و از آن پ س عض و گ روه نظ امی ح اکم
مصر شد؛ در سا1863 ،م به درج ه س رگردی ارتق ا یاف ت و ب ه فرمان دهی محافظ ان
اسماعی منصوب شد و در هیأت نمایندگی نظامی مصر به فرانسه و لندن ب رای بازدی د
از ادوات نظامی شرکت جست؛ پس ازآن به درجه س رهنگی ارتق ا یاف ت .وی در ای ن
مدت اشعاری در باب فخر ،غز ،،وصف ،خمر و زیبایی طبیعت سرود (الدس وقی1119 ،م
.)215 :

زمانی که انقالب عرابی پاشا درگرفت ،محمود سامی بارودی از کس انی ب ود ک ه در
آن شرکت جست؛ سپس بههمراه تعدادی از رهبران انقالب به جزی ره س رندیب تبعی د
شد و هفده سا ،و اندی در آنجا بهسر برد (الحمصی1979 ،م .)616 ،در سا1900 ،م ش اعر
توجه کرد و وی را بخشید و اموا ،مصادره شدهاش را بازگردانید؛ سرانجام بعد از اینکه
به مصر بازگشت پنج سا ،بیشتر عمر نکرد و در سا1904( ،م1322 -ه ) وفات یافت.
(زیات حسن ،بیتا.)494 :
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مطالعه دیوانهای خطی شعر عربی از آنها نسخهبرداری میکرد و مخت ارات خ ود را ب ر
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 2-5فرخی یزدی
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 2-5-1مضمونهای مشترک نوگرا

در عصر معاصر در حوزه اندیشه اجتماعی ،تحوالت بنیادینی در ادبی ات ای ران و مص ر
پدید آمد و به مرور زمان اندیش ه تج ددخواهی و ن وگرایی در ادبی ات ای ن دو کش ور
فراگیر شد و ادبیات بویژه شعر برای بسترسازی و فراهمسازی زمینههای روش نفکری و
سنّتشکنی ،نقش قاب توجّهی ایفا کرد.
در حوزه اندیشه و محتوا ،موضوعاتی نظیر وطنپرستی و آزادیخواهی و رعایت قانون،
تمجید از علوم جدید و پیشرفت صنعت و مظاهر تمدّن پدیدار شد .در این مقاله س عی
میشود به تطبیق این مفاهیم در اشعار بارودی و فرخی یزدی پرداخته شود.
 2-5-2آزادی عمل

آزادی ،کما ،و ارزش انسانی و یکی از مقولههای مه م اندیش های س ت ک ه در حی ات
انسان نقشی مهم دارد و متفکران و شاعران از دیرباز به آن پرداختهاند .ش اعران معاص ر
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فرخی یزدی یکی از شاعران و سخنوران مشهور پارسی در عصر مش روطیت اس ت .او
در سا1276 ،ه.ش در یزد به دنیا آمد او در خانوادهای فقیر و دهقان پرورش یافت و در
مدار قدیم و سپس در مدرسه مرسلین انگلیسی ها به آموختن علم مشغو ،شد (مک ی،
 .)151 :1376فرخی به مدد اس تعداد ش گرف و ذوقفط ری ک ه داش ت از نوج وانی ب ه
سرودن شعر پرداخت و اولین شعر او بر ضد تبعیضهایی بود ک ه در مدرس ه مرس لین
روا می شد .همین سروده باعث اخرا او از مدرس ه ش د .از ش عرهای فرخ ی در دوره
جوانی مسمطی مستحکم و هنرمندانه است که بر ضد بیدادگریهای ح اکم س تمگر ی زد
سرود که همین سروده باعث خشم حاکم شد و او را دس تگیر کردن د و در نهای ت ب ه
دوختهشدن لبان او انجامید.
فرخی در مهر ماه سا1290 ،به تهران سفر کرد و در آنجا به مبارزات خود ادام ه داد
و مقاالت و اشعار مهیجی درباره آزادی نوشت .وی همچنین سردبیر روزنام ه طوف ان و
به عنوان نماینده مردم یزد انتخاب شد .وی سفرهای متعددی نیز به ش وروی و آلم ان و
ترکیه کرد .بعد از بازگشت به تهران بالفاصله از سوی شهربانی تحتنظر قرار گرف ت و
به اتهام بیادبی به مقام سلطنت به زندان محکوم شد و در س ا1318 ،ب هط ور عم دی
مسموم شد و دار فانی را وداع گفت (همان.)23 :

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

از جمله بارودی و فرخی نیز به موضوعات اجتماعی بویژه آزادی توجه کردهاند .این دو
شاعر مصداقهای مختلف آزادی از جمله آزادیعم  ،آزادیگفتار و ح قزن دگی و ...را
بیان کرده اند که هم از حیث موضوع و هم از حیث بیان در قالب نوآوری میگنج د .در
ادبیات کالسیک سخن از آزادی بسیار رفته و مفهوم غالب آن آزادگ ی و ره ایی از بن د
وابستگی ها و متعلقات دنیوی و جسمانی است؛ بهعنوان مث ا ،ای ن معن ا در ای ن بی ت
حافظ کامال آشکار است:
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
(خانلری)40 :1379 ،

حَلَبتُ أشطَرَ هذا الدَهرِ تَجرُبَةً

وَ ذُقتُ ما فیه مِن صابٍ و مِن عَسَلِ

فَمَا وَجَدتُ عَلَی أألیّام باقِیَة

أشهی إلی النفسِ مِن حُرّیّةِ العَمَلِة
(بارودی)404 :1992 ،

ترجمه :خیر وشر روزگ ار راتجرب ه ک ردم و آنچ ه از تلخ ی وش یرینی در آن ب ود
چشیدم .در ایام باقیمانده ،چیزی لذتبخشتر از آزادی عم برای ج ان انس ان ندی دم .در
جای دیگر میگوید:
لَا عَیبَ فِیَّ سِوی حُرّیّةٍ

أَعِنَّتنی عَن قَبولِ الذُلِّ بالمال

تَبِعتُ خُطّة آبائی فَسِرتُ بِها

عَلَی وَتِیرة آدابٍ و آسال
(همان)447 :

انسان آزاده هیچ وقت به تحم ظلم و ستم راضی نمیشود و ای ن روحی ه آزادگ ی
است که او را همیشه سربلند و با عزت حفظ میکند .و در جای دیگر میگوید:
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ترجمه :جز آزادی عیبی برمن نیست ،این آزادی از قبو ،ذلّت در برابر ما ،م را من ا
میکند .من راه پدرانم را در زندگی دنبا ،کردم و آن آزادگی و عدم گ ردننه ادن ب ه
ظلم است و مسیر زندگیم با آزادگی تعیین شده است.
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اندیشههای جدید آزادی در مصر بعد از حمله فرانسه به مصر و انقالب عرابی علی ه
استعمار بهوجود آمد بهطوریکه مضامین شعری در غرب در ش عر عرب ی رای ج ش د و
بارودی پیشگامی این موضوع و تفکر را داشت .در ایران نیز با به وقوع پیوستن نهض ت
مشروطه مصداقهای جدید آزادی در اشعار فرخی نمایان گش ت .ب ارودی در ای ن ب اره
میگوید:

کَیفَ یکونُ المرءُ حُرّاً مُهَذّبَاً

وَ یَرضَی بِمَا یَأتِی به کُلُّ فَاسِقٍ
(همان)378 :

ترجمه :چگونه انسان میتواند آزاده و پاک باشد در حالی که به هر آنچه فاسق با وی
میکند تن در دهد .بیشترین درد و اندوه فرخی ،وجود استبداد ،نبودن آزادی و ع دم
توجه به خواستههای مشروع و به حق طبقه فرودست جامعه اس ت .ان دوه ش اعر در
این باره منطقی و پذیرفتنی است و با فطرت و سرشت آدمی توافق دارد .او که م ی-
بیند در جامعه هیچگونه آزادی با همه مصادیق آن دستیافتنی نیست ،آرزو میکند تا
مردم محروم و پا بسته در استبداد ،رهایی ،و به حقوق خود دست یابند.
آخر ای ملت به کف کی اختیار آرد تو را
دولت هر مملکت در اختیار ملت است
112


112

(فرخی)79 :1382 ،

فرخی معتقد است که دستیابی به آزادی ب دون ت الش و تحم
نمیشود:
آزادی اگر میطلبی غرقه به خون باش

درد و رن ج ف راهم

کاین نوگ خاسته بیخار و خسی نیست
(همان)102 :

همان طورکه در این ابیات مشاهده می شود ه ر دو ش اعر ب رای آزادی ارزش قال
هستند جز اینکه بارودی آن را شخصاً میپسندد و آن را ویژگی خ ود م یپن دارد ح ا،
اینکه فرخی توجه مردم را بدان جلب ،و تشویق کند؛ گ ویی ک ه آزادی جامع ه ب رایش
مهم است.
 2-5-3اختالف طبقاتی

یکی از پدیدههایی که در جامعه مصر و ایران در عصر معاصر ،خود را بیشتر نمایان کرد،

اختالف طبقاتی بود .در کنار قشر محروم جامع ه ،ثروتمن دانی زن دگی م یکردن د ک ه
اوضاع زندگی آنها با زندگی فقرا تفاوت زیادی داشت .این طبقه شام حاکمان ،مالکان،
کارمندان دستگاههای دولتی میشد .در گذش ته معن ای ع دالت و مس اوات ب ه تقس یم
صحیح بیتالما ،و دادن حق مظلومان منتهی میشد؛ امّا بارودی و فرخی ک ه در اش عار
خود از عدالت و مساوات بسیار سخن گفتهاند ب ه معن ای که ن آن اکتف ا نک رده و ب ه
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پافشاری کن حقوق زندگان آور به دست

ورنه همچون مرده تا محشر فشار آرد تو را

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

توسعه و گسترش مفاهیم آن همت گماشتند و توانستند مصداقهای جدید ع دالت را ب ا
توجه به نیازهای زمان خود «مساوات ،حکومت مجلس ،دفاع از طبق ه ک ارگر ،آزادی و
آزادگی» بیان کنند .در نتیجه این دو شاعر تحوّالتی در ش عر و ادب ایج اد کردن د و ب ا
عبور از حدود زبان و فرهنگ خ ود توانس تند از موض وعات و مض مونهای ادبغ رب
استفاده کنند که از طریق روزنامهها و مسافرتهایشان به دیگر کشورها بهدست آمده ب ود.
بارودی در این ابیات از مردم میخواهد مقاب ظلم و بیعدالتیها به پا خیزند؛ مانند:
إذَا المَرءُ لَم یَدفَع یَدَ الجَورِ إن سَطَت

عَلَیهِ فَلَا یَأسَف إِذَا ضَاعَ مَجدُهُ

وَ أَقتَلُ داءٍ رُؤیةُ العَینِ ظَالِمَاً

یُسِیءُ وَ یُتلَی فِی المَحَافِلِ حَمدُهُ

عَفَاءٌ عَلَی الدُّنیَا إِذَا المَرءُ لَم یَعِش

بِها بَطَالً یحمی الحَقِیقَهَ شَدُّه
(بارودی)126 :1992 ،

یقول أُناسٌ إنّی صرتُ خالعاً

تلک هناتٌ لم تکن من خالئقی

لکِنَّنِی نَادَیتُ بالعَدلِ طالباً

رِضَا اهلل ،و إستنهضتُ أهلَ الحَقائِقِ
(همان)387 :

فرخی یزدی نیز در راه عدالت و احقاق حقوق مردم بویژه کارگران رنجدیده مب ارزه
می کند .وی مساوات و عدالت را دوست دارد و از تقسیم جامعه به دو طبقه غنی و فقیر
بشدت اظهار تنفر میکند و در جای جای اشعارش چه بهص ورت ب ارز و چ ه تمثیل ی
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ترجمه :گروهی به من تهمت میزنند که من آرمانهای انقالب را زیر پا گذاشتهام .این
خصلت بد بهشمار می آید و اخالق من با آن سازگار نیست؛ لکن من کسی بودم ک ه
حکومت و مردم را به برقراری عدالت فراخواندم و اه حقیقت را به انق الب ب رای
برقراری عدالت ترغیب کردم.
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ترجمه :اگر انسان نتواند دست ظلم را در کارهای خود کوتاه کند ،اینجاست که مجد
و بزرگواری خود را از دست داده است و بهدلی از دستدادن آن تأسف نمیخ ورد.
کشندهترین و مصیبتبارترین درد برای انسان ،ظلم ظالمی است ک ه ظل م روا دارد و
در مجالس از محامد و مکارم وی سخن گفته شود .دنیایی ک ه انس ان در آن ت ن ب ه
ظلم دهد و در راهگرفتن حق و بیان حقیقت دلیر نباشد و با تر زندگی کند نیس ت
شود ،بهتر از این زندگی است؛ در جای دیگر میگوید:

113


رنج و محنت طبقات محروم و زحمتکش جامعه را بهتصویر میکش د و ن دای ع دالت
سرمیدهد؛ چنانکه در جایی میگوید:
مزد کار کارگر را دولت ما میکند

صرف جیب هرزهها ،ولگردها ،بیکارها

(فرخی)113 :1382 ،

در جای دیگر میگوید:
جان بنده رنج و زحمت کارگر

د ،غرقه به خون زحمت کارگر است

بااست
دیده انصاف چو نیکو بنگری

آفاق رهین منت کارگر است
(همان)221 :
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دوران سرمایهداران و حکومت به این قش ر ه یچ ت وجهی نم یکردن د و از آنه ا ب رای
رسیدن به اهداف و امیا ،خود استفاده میکردند
تا بود سرمایه بهر درهمی سرمایهدار

خویشتن را از طما زین سو بدان سو

گر ندیدی حمله مالک به دهقان ضعیف

می
زند را بنگر چسان خود را به آهو
گرگ
میزند

(همان)124 :

همانطورکه مشاهده می شود هر دو شاعر در ابیات خود از ظلم و بیعدالتی مینالند
و با قلم خود به یاری مظلومان برمیخیزند .بارودی در اشعار خود ظلم و بیع دالتی را
نکوهش میکند و به ظالم میتازد .وی دالوریها را در راه احقاق حق میستاید و با ای ن
طریق به روشنگری میپردازد .فرخی نیز سرمایهداران را نکوهش میکن د و در کن ار آن
وضا بد طبقه کارگر را بهتصویر میکشد و دولت را مقص ر و مس بب اص لی ای ن ام ر
میداند.
-2-5-4محو احساس خود کمبینی و زندهکردن عظمت تاریخ کشور

بارودی که از اوضاع و احوا ،حاکم بر جامعه خشنود است ،مردم را به مسئولیتپذیری
نسبت به سرنوشت خود فرا میخواند و از آنان میخواهد که مسئو ،سرنوشت خ ود و
کشورشان باشند و خود را از ذلت و خواریی برهانند که دچار آن ش دهان د( .رک :محم د

زک ی .)40 ،1989 ،بارودی تاریخ عظیم مصر را در اذهان مردم زنده م یکن د و م یگوی د
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اشعار فرخی در مورد حمایت طبقه فقیر و محروم جامعه ،بیانگر این است که در آن
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مردمی که چنین سابقهای درخشان و بینظیر دارند ،شایسته عقبماندگی و سرس پردگی
در برابر ظالمان نیستند بلکه باید بار دیگ ر ت اریخ را تک رار کنن د و کش ور خ ود را ب ا
یکدلی و اتّحاد به دوران درخشان عهد فراعنه برسانند؛ موضوعی که تا قب از وی کسی
آن را به زبان نیاورده بود .وی در اشعار ذی به عظمت تاریخ کش ورش آش کارا اش اره
می کند:
سَلِ الجِیزَةَ الفَیحَاءَ عَن هَرَمی مِصرٍ

لَعَلَّکَ تَدرِی غَیبَ مَا لَم تَکُن تَدرِی

عَنهُم

وَ مِن عجبٍ أن یَغلِبَا صَولَةَ الدَّهر

لِیَشهَدَا

بِالفَخرِ

بِنَاءَانِ

رَدَّا

صَولةَ

الدَّهرِ

أَقَامَا عَلَی رَغمِ الخُطُوبِ

لِبَانِیهِمَا

بَینَ

البَرِیَّةِ

(بارودی)222 :1992 ،

بارودی با به تصویر کشیدن هیبت و عظمت ت اریخ مص ر باس تان ،آن را ب ا اوض اع
کنونی کشورش مقایسه میکند که دچار ناامنی و فساد شده است و میخواهد که م ردم
به ذلت تن ندهند و با الگوگرفتن از گذشتگان خود ،شکوه و عظم ت را ب ه کشورش ان
باز گردانند (ابویسانی.)7 : 1431 -1430 ،

حَارِثُهَا

و استَرجَعَ المَالَ خَوفَ العُدمِ تاجِرُه

و استَحکَمَ الهَولُ ،حَتَّی مَا یَبِیتُ فَتیً

فِی جَوشَنِ اللَّیلِ إلّا وَ هوَ سَاهِرُهُ

فَأهمَلَ

األَرضَ

جَرَّاً

( بارودی) 610 :

ترجمه :عادت و سنّت مصر تغییر شک یافت و خیر و نیکی جای خود را به شرارت
و بدی داد و اسا حکومت به لرزه افتاد بهگونهای که پرندگان آنجا لرزه بر جانشان
افتاد .کشاورز نیز به سبب ظلم و ستمی که به او م یش د ،کش اورزی را ره ا ک رد و
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ترجمه :از شهرجیزه الفیحاء در مورد دو هرم بپر ؛ شاید از آنچه نمیدانی «فرهن گ
و تمدن مصر» باخبر شوی .این دو بنا در مقاب آسیبها و خطره ای روزگ ار س الم
مانده و در مقاب توان و قدرت نابودکننده روزگارایستادگی کرده است .عجیب اس ت
که این دو چگونه مقاب یورش روزگ ار ایس تادگی ک ردهان د .ای ن دو بن ا ب ه رغ م
سختیها و مشکالت پا برجا ماندهاند تا اینکه سازندگان آن دو(هرم) عظمت و فخ ر
خود را در بین مردم ببینند.
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تاجر به سبب تر ضرر و از دس تدادن م الش از تج ارت دس ت کش ید .ت ر و
ناامنی بین مردم فراگیر شد بهطوریکه هیچ جوانی ،خواب به چشمانش نم یرف ت و
تا صبح بیدار بود.

بارودی عام همه این مشکالت را جه و عقبماندگی مردم میداند .او که همواره
نظاره گر کشورهای غربی و پیشرفتهای علمی آنان بود از مردم میخواهد تا عل م را م دّ
نظر قرار دهند .ب ه اعتق اد وی عل م و دان ش اس ت ک ه م ی توان د آنه ا را از ذ ّل ت و
سرسپردگی نجات دهد و به شوکت و جایگاه عالی برساند.
بقوّةِ العلمِ تقوی شوکةُ االُمَم

فالحُکمُ فی الدهرِ منسُوبٌ الی القَلَمِ
(همان)513 :
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لَکِنَّنا غَرَضٌ لِلشرِّ فِی زَمَنٍ

أَهلُ العُقُولِ بِهِ فِی طَاعَةِ الخَمَل

قَامَت بهِ مِن رِجالِ السُوءِ طائفةٌ

أَدهَی عَلی الّنَفِسِ مِن بُؤسٍ عَلی ثَکَل
(همان)403 -402 :

ترجمه :ما با اطاعتکردن صاحبان خرد و اندیشههایم ان از چن د آدم احم ق ه دف
شرارت روزگار گشتهایم .گروهی از مردان بیکفایت در رأ حکوم ت هس تند ک ه
تحمّ آنها بسیار فجیاتر و دشوارتر از بیچارگی و تحم شکنجه است.

در دوران تباه و تاریک استبداد داخلی ایران و اس تعمار ق درتهای اجنب ی عرص ه
زندگی شرافتمندانه بر هر ایرانی تنگ آمده بود بهطوریکه خفقان در جامع ه ج ای ه ر
گونه نهضت آزادی و فکری را از جامعه گرفته بود؛ با این اوصاف فرخ ی ب ا ی ادآوری
عظمت و شکوه ایران زمین میخواهد انگیزشی در مردم ایجاد کن د ت ا خ ود را از ای ن
قیدوبند استبداد برهانند .وی در وصف بزرگی و وارستگی مردم ای ران در ط و ،ت اریخ
چنین میگوید:
با آنکه کسی نیس ت ب ه وارس تگی م ا

هست از چه به گیسوی تو دلبستگی ما

ما خسته دالن قلب جه انیم و از این رو

دلخس ته جهانیس ت زدلخس تگی م ا
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ترجمه :قدرت و عظمت ملتها به وسیله علم و اندیشه نیرومند م یش ود و حک م در
دنیا ،حکم قلم است .وی هم چنین عام دیگر ذلّت مصر را دول ت اس تبدادی وق ت
میشمارد و مردم را به خیزش علیه حکومت ناالیق و ستمگر فرا میخواند.

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

در مملکتی کآتش و آش وب ب ود تن د

بیج ا نب ود کن دی و آهس تگی م ا

از حسن عم با خ ط برجس ته از ای ن
پس

ت اریخ گ واه اس ت ب ه برجس تگی م ا
(فرخی)91 :1382 ،

وی در جای دیگر چنین میگوید:
این همان ایران که منزلگاه کیکاوو

بود

خوابگاه داریوش و مأمن سیرو

بود

جای زا ،و رستم و گودرز و گیو طو

بود

نی چنین پایما ،جور انگلیس و رو

بود

( همان)186 :

با ذکر این مثالها درمییابیم که بارودی و فرخی یزدی ،این دو ش اعر برجس ته دوره
معاصر با سرودن اشعاری در حمایت از طبقه محروم به اق دامی ن و دس ت زدن د .ای ن
اشعار از لحاظ مضمون ،احساسات میتوان گامی تازه در ادبیات بهشمار آورد .در واق ا
بتازگی در آن مشاهده ،و این در حالی است که خطابش ان امی ر ی ا وزی ر نیس ت بلک ه
خطاب انسان است و ملت.
 2-5-5فقر و وضعیت معیشتی بد مردم

بیعدالتی در جامعه ،مشکالت زیادی بههمراه میآورد که یکی از آنها ،گس ترش فق ر و
ایجاد شکاف عمیق اقتصادی بین مردم است بهطوریکه ثروت به اقلیتی محدود منحصر
میشود و اکثریت نیز از آن بیبهره میمانند .این پدیدهای س ت ک ه م ردم فرودس ت را
آزار میدهد .بارودی در اشعارش اگرچه بهصراحت از فقر سخن نمیگوید ،مف اد ک الم
او این است که ثروت ارزشآفرین و فقر ضدارزش است .اگرچه مقوله فق ر در ادبی ات
سابقه بس طوالنی دارد این موضوع در شعر ب ارودی وارد مرحل ه جدی دی ش د .او از
عام فقر را فساد جامعه و حاکمان ناالیق و سه انگاری مسئوالن برمیشمارد.
ما مِصرُ عُمرَ الدَهرِ اِلّا غَنیمَةٌ

لِمَن حَلَّ مَغنَاها و نَهبٌ مُقَسَّمٌ

تَداوَلَها المَلّاک مِن کُلِّ أُمَّةٍ

وَ نَالَ بِها حَظّاً فَصیحٌ و أعجَمُ

فَمَا أهلُها إِلّا عَبِیدٌ لِمَن سَطا

و رَیعَها إلّا لِمَن شاءَ مَغنَم
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مضمون کلی شعر آنها در ادبیات هر دو زبان جامعه انسانی است با تم ام مظ اهری ک ه
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(بارودی)610 :1992 ،

ترجمه :مصر در طو ،روزگار برای کسی که در آن مسکن گزیده غنیمت و ما،دزدی
تقسیم شده بهشمار میآمده است .مالکان بسیار از هر امتی بر آن حکومت کردهاند و
عرب و عجمی از آن نصیبی بردهاند و اهلش نیز بنده ظالمان و ملک و دارایی آن نیز
غنیمتی برای طالب آن بهشمار می رود.

بارودی تنها راه چاره زدودن فقر و بیعدالتی را از بینبردن حکوم ت دیکت اتوری و
برقراری حکومت بر پایه مجلس میداند .این تفکر جدید نتیج ه آش نایی او ب ا فرهن گ
غرب و طریقه اداره آنها در کارهای کشور است که در اشعارشان بخوبی نمایان است:
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هِیَ عِصمَةُ الدِّینِ التی أَوحَی بِهَا

رَبُّ العِبَادِ إلی النَّبِیَّ «مُحَمَّدِ»

مُلکُهُ

وَ مَن إستَهانَ بِأمرِها لَم یُرشَدِ

فَمَن

إستَعَانَ

بِها

تَأیَّدَ

(همان)121 -120 :

ترجمه :حکومت بر پایه مشورت و مجلس وضا کن .این بهترین خط مش یی اس ت
که هر سرپرست و مرشدی برای پیشبرد اهداف خود اس تفاده م یکن د ،ای ن ش یوه
«حکومت شورا» محافظتکننده از دین است و پروردگار جهانیان به پیامبرمان محمّ د
نیز به مشورت کردن وحی کرد .هر کس از آن مدد جوید و شیوه حکومتی خود را بر
پایه آن بنا کند ،مملکتش مورد تأیید مردم واقا میش ود و ه ر ک س آن را ب یارزش
شمارد به مسیر سعادت راه نمییابد.

فرخی یزدی نیز از دست حاکمان وقت مینالد و آنها را ظالمانی م ینام د ک ه ج ز
منفعت خویشتن به چیز دیگری توجه نمیکنند و با سیاستهای نادرستش ان م ردم را ب ه
کام فقر و بدبختی کشاندهاند.
یک دست منفعت جو با مشتی اهرمن خو

با هم قرار دارند بر بیقراری ما

گوش سخن شنو نیست روی زمین وگرنه

تا آسمان رسیده است گلبانگ زاری ما
(فرخی)78 :1382 ،

در جای دیگر فرخی یزدی ،فقر و محرومی ت جامع ه را ب هتص ویر م یکش د و داد
سخن سر میدهد تا شاید یاریگری صدای او را بشنود و مردم را مدد رساند.
این س تمکاران ک ه م ی خواهن د س لطانی کنن د

ع المی را کش ته ت ا یک دم هوس رانی کنن د
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سَنَّ المَشوِرَةَ و هِیَ أَکرَمُ خُطَةٍ

یَجرِی عَلَیهَا کُلُّ راعٍ مُرشِدِ

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی
روز شادی نیست در شهری که از ه ر گوش هاش

بینوایان بهر ن ان ه ر ش ب نواخ وانی کنن د

تا به کی با پ و ،ای ن ی ک مش ت خل ق گرس نه

صبح عید و عصر جشن شب چراغانی کنند
(همان)118 :

همانطورکه مشاهده میشود هردو شاعر ،فقر را نتیجه ظلم و ستم حاکمان م یدان د
که با ندادن حقوق فقیران و بدترکردن معیشت آنها سفره خ ود را پ ر رون ق ک ردهان د.
بارودی برای جلوگیری از این حقکشی و پایما،کردن حقوق نیازمندان حکومت ش ورا
را مطرح می کند و فرخی یزدی نظام سلطه را به زیر سؤا ،میبرد وخواس تار واگ ذاری
قدرت به مردم برای از بینبردن فقر میشود.
 2-5-6دعوت به علمآموزی با هدف محو جهل و عقبماندگی

بارودی در عصری میزیست که جواما عرب از لحاظ علم ی در عق بمان دگی ش دید
بسرعت از آنها فاصله میگرفت؛ به همین سبب محمّدعلی پاشا به س اخت م دار

و

فرستادن فرستادگان علمی به اروپا روی آورد .مفکّران نیز از این امر غاف نماندن د و در
آثار و سخنان خود مردم را به کسب علم دعوت کردند .بارودی اوّلین شاعری بود که از
فضای اخالقی سخن گفت و با قصیده میمیه خود به س تایش عل م جدی د پرداخ ت و
معتقد بود اثری که علم جدید بر زندگی آنان گذاشته دلی واضح و آشکاری ب ر برت ری
علوم جدید نسبت به علم قدیم است.
عَاکِـفَةً

عَلَی الدُّروسِ بِهِ کَالطَیرِ فِیِ الحَرَم

مِن کُلِّ کَهلِ الحِجَا فِی سِنِّ عَاشِرَةٍ

یَکَادُ

بِالحِـکَم

کَأنَّهَا فَلَـــــکٌ لَاحَت بِهِ شُـهُبٌ

غنَی بِرُونَقِهَا عِن أنجُمِ الظُلَم

مَغنَی

عُلُومٍ

تَرَی

األَنبَاءَ

مَنطِقُهُ

یَنـــهَلُّ

(بارودی)516 :1992 ،

ترجمه :مدرسه بنا کنید .همانا این نها ،اگر رشد و نمو یاب د ،بهت رین ثم رهه ا از آن
عاید می شود .همانا مدرسه ،مکان علمی هس ت و دان شآم وزان در آن در امنیّ ت و
آرامش مشغو ،تحصی علم هستند؛ گویی آنها بس ان پرن دگان بی تالح رام هس تند.

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-08-08

شِیّدُوا المَدَارِس فَهیَ الغَرسُ إن ست

أفنَانَهُ أَثمَرَت غَضَّــاً مِنَ النِّعَم

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره ،4پاییز و زمستان 1396

بهسر می بردند و به آگاهی فکری نیاز داشتند تا بتوانند خود را به مرکب علم برسانند که
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عقلهای دانشآموزان بهوسیله علم در سالهای اوّلیّه کام میش ود و نزدی ک اس ت از
سخنانشان حکمت جاری شود .این مدار مانند آس مان م یمانن د و دان شآم وزان
ستارگان درخشان آن هستند و به سبب رونق و درخشانی و نور علمشان از س تاره-
های فلکی بینیاز هستند.

وی علوم جدید را از علوم قدیم برتر می داند و معتقد است آموزش عل ومی مانن د
حقوق ،پزشکی و  ...است که میتواند برای رفا نیازهای این عص ر راهگش ا باش د ن ه
علومی مث پیشگویی ،دعانویسی و ...
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وَ نَابغٍ نَالَ مِن عِلمِ الحُقُوقِ بِهَا

مَزِیَّةَ

بَل کَم مِن خَطِیبٍ شَفَی نَفسَاً بِمُوعِظَهٍ

وَ کَم طَبِیبٍ شَفَی جِسماً مِن السُّقم
(همان)516 :

ترجمه :چه بس ا نابغ ه ای ک ه عل م (حق وق) فض یلتی ب رای او ش ده و از دیگ ران
متمایزشده (و شایستهای قضاوت بین مردم جامعهاش شده است ).بس یاری از خطب ا
با موعظههایشان جانهای بسیاری را شفا میدهند و بس یاری از پزش کان ب ا علمش ان
بیماریهای صعبالعال زیادی را معالجه میکنند.

فرخی یزدی با دیدی روشن بینان ه و بص یرتی تی ز ب ین مس ال وط نش را بررس ی
میکرد .او پایین بودن میزان سواد و انتش ار جه

را از مهمت رین دالی

عق بمان دگی

کشورش در عصر مدرن میداند؛ عصری ک ه کش ورهای پیش رفته ب ا تکی ه ب ر عل م و
آموزش جوانان خود توانسته اند مسیر پیشرفت را هموار کنند و به علوم و فنونی دس ت
یابند که راهگشای بسیاری از مشکالت مردم کشورشان شده است .او ب ا لحن ی زیب ا و
دلکش به توصیف علم میپردازد و به مردم میگوید که اگر می

ب ه بزرگ ی و کرام ت

دارید ،ناچار باید علمآموزی را سرلوحه کار خود قرار دهید.
اگ ر مهی ا نش ویم

هم دوش ب ه م ردان دنی ا نش ویم

ب ا عل م و عم

ن ادانی و بندگیس ت ت وأم ب ه خ دای

ما بنده شویم اگر ک ه دان ا نش ویم
( فرخی)301 :1382 ،

فرخی نیز مانند بارودی در توصیف علم به نوآوری دست میزند ،علوم که ن را ب ه

دیده حقارت مینگرد و آن را مناسب نیازهای عصر جدید نمیداند .وی از م ردم م ی-
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البَستهُ

خَلعَةَ

الحُکَمِ

مدرنیسم اجتماعی در شعر محمود سامی بارودی و فرخی یزدی

خواهد که کشور ژاپن را الگوی خود قرار دهند؛ کشوری که با تکیه بر داشتههای خ ود
و با کسب علم و فناوری جدید توانست روسیه را شکست دهد.
خواهی از توضی ح عالم ای رفیق ه م وط ن
گوش خود بگشا و توضیحات آن بشنو زمن
تا ن گ ویی عل م باش د من حص ر در ال و لَن
یک فلزی کان مساوی هست در قدر و ثم ن
عالم آن را در موزر و توپ و مسلس میکند
جاه آن را صرف خاک انداز و منق میکند
ور زم ن خ واهی تو حسن و اتفاق و اتحاد
جن گ ژاپ ونی و روس ی را س راسر آر ی اد
(همان)188 :

توجه مردم را به دستیابی علوم جدید جلب میکند بهطوریکه با الگوبرداری از فرهن گ
غرب خواستار تحوّ ،بنیادی در اندیشه و افکار قدیمی مردم هستند.
 .3نتیجه
همانطورکه در متن مشاهده میشود ،اشتراکات گسترده فرهنگ ی ،سیاس ی و اجتم اعی،
اوضاع مشابهی در گونه های ادبی دو ملت در آغاز عصر نهضت مصر و عصر مش روطه
به وجود آورد و نوزاییهای ادبی نیز به دنبا ،این عوام تحقّق یافت که جلوهه ای آن در
اشعار فرخی و بارودی بخوبی نمایان است .این پژوهش به نتایج ذی رسیده است:
 بارودی و فرخی در اغلب مضمونها و افکار اجتماعی مانند اصالح جامعه ،وط ن،عدالت ،ترک ذلت و خواری و فقر ،دعوت به دموکراس ی و ط رد حاکمی ت مس تبد ب ا
 نوآوری در هر دو شاعر برگرفته از نوعی آگاهی و بیداری است ک ه در وض عیتبد جامعه و حاکمیت نامش روع ریش ه دارد و راه رس یدن ب ه آن را س اخت م دار
مکتبخانهها و در پی آن ترویج علم میدانند.

و
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هر دو شاعر در راه مدرنیسم و تجدّد ،علوم قدیم را ب هدی ده حق ارت م ینگرن د و
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 مدرنیسم و تجّدد ،که هرکدام زاییده ظهور صنعت چاپ ،روزنامه و مفاهیم فکریفرهنگ غرب است در اصالح فکری هر دو شاعر تأثیر بسزایی گذاشته اس ت؛ ای ن ام ر
روحی ه تج دّد و آزادیخ واهی را در ای ن دو ش اعر پ رورش داد ک ه انعک ا آن در
اشعارشان بهوضوح یافت میشود .همچنین این دو شاعر تنها راه خرو از عقبماندگی
را غلبه بر جه و بیسوادی ،ساخت مدار و مکتبخان هه ا و در پ ی آن ت رویج عل وم
جدید میدانند.
 مهمترین جنبه های تفاوت اشعار بارودی و فرخی در این است ک ه فرخ ی چ ونمنتقدی مسئو ،،بیشتر به اجتماع و مسال مربوط به آن پرداخت ه و آن را در ش عر خ ود
انعکا دادهاند؛ اما در اشعار بارودی کفه تقلید بر نوگرایی سنگینی میکند بهط وریک ه
موضوعات غالب اشعار وی وصف اطال ،و دمن و مدح ،غز ،و  ...است حا ،اینکه ب ا
وقوع نهضت عرابی و مسأله تبعید ،درون وی منقلب م یش ود و ب ا چش می تی زبین و
حساسیتی دوچندان مسال اجتماعی و کشورش را دنبا ،میکند.
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الحدیث؛ بیجا.1989 ،

 مکی ،حسین؛ دیوان فرخی یزدی؛  ،9تهران :انتشارات سهی .1382 ، میالنی ،عبا  ،تجدد و تجددستیزی در ایران؛ چ پنجم ،تهران :نشر اختران.1383 ، -غنیمی ،هال،؛ القضا یا المعاصرة فی ادد

و النقد؛ الق اهرة  -الفجال ۀ :دارالنهض ۀ المص ر

للطباعۀ و للنشر ،بیتا.
مقاالت
 ابویسانی ،نعمان عنق؛ مالمح التجدید فی شعر البارودی ،مجلة اللغة العربیة و آدابها؛ الع دد حمیدی ،سیدجعفر؛ ادبیات تطبیق ی ،فصیلنامه مطالعیات ادبییات تطبیقیی دانشیآاه آزادجیرفت؛ دوره  ،1ش ،1386 ،1ص.14
 خسروی ،زهرا؛ مقایسه عوام مشترک نوزایی شعر معاص ر عرب ی و فارس ی و رویکرده ایادبی -اجتماعی آن ،فصلنامه پژوهش ادبی؛  ،1389ص.7
 دزفولیان ،کاظم؛ بازگشت ادبی و مختصات زبانی شعر آن دوره ،مجله تاریخ ادبیات (علیومانسانی)؛ ش ،1387 ،59 /3ص.3
 مبینی دهکردی ،علی؛ نوآوری اجتماعی :کنکاشی بر مفهومسازی مبتنی بر تحلیتعاریف ،نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری؛  ،1394ص.35

و محت وی
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التاسا ،السنۀ الخامسۀ ،1430،ص.7
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