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 دنقل و فرخی یزدی أملمضامین اعتراض در اشعار سیاسی و اجتماعی  مقایسة

 

 چکیده

دنقل و فرخی یزدی از شاعران برجسته و سرشناس معاصر مصری و ایرانی هستند کـه  أمل

هـای مـردم نـ ی متعهد و ملتزم، اشعارشـان را در خـدمب بیـان درد و رانشاعر عنوانبههردو 

. آنـان در انـداستفاده کـردهدر این راه از سالح قلم به بهترین شکل  و اندقرار داده جامعة خود،

و در برابـر للـم اکـام  هآورداشعارشان برای بیداری مردم از خواب غفلب، فریاد اعتراض بر 

ی بیان اعتـراض خـود ها براآن اند.کردهاند، قد علم جبار که مردم روزگارشان را به ستوه آورده

نسبب به اوضاع سیاسی و اجتماعی از مضامین یکسانی چون: اعتراض به نبود آزادی، انتقـاد از 

ایـن مقاهـه سـعی  در اند.کفایتی ااکمان، دعوت به قیام و مبارزه با خودکامگی استفاده کردهبی

 ر برجسـتهشـاع دو واکنش شیوة و موجود که اشتراکاتتحلیلی -با روش توصیفی شده اسب 

های صـورت گرفتـه در ایـن مقاهـه، بر اساس بررسیشود و  بررسی «شعر اعتراضی»در اوزه 

دو شاعر متعهد، هر دو از مضامین یکسـانی  عنوانبهدنقل و فرخی یزدی  أمل که شدهمشخص 

نگارندگان در این مقاهه بـر آن هسـتند تـا بـا معرفـی دو  اند.برای بیان اشعار خود استفاده کرده

شـعر »را از زاویـه  آنـانعر و بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی ااکم بر عصر آنان، اشـعار شا

 .بررسی کنندو به صورت تطبیقی « اعتراضی

 دنقل، فرخی یزدی، شعر اعتراضی، اوضاع سیاسی و اجتماعی. أملها: کلیدواژه

 مقدمه

عی اسـب کـه جـوام وااوالاوضـاعبررسی ادبیات هر عصری مستلزم آشنایی با شـرای  و 

 مشـابه دینی و جغرافیایی سیاسی، موقعیب به توجه باکردند. ادیبان و شاعران در آن زندگی می
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 غربی کشورهای و بیگانگان همواره و اندداشته مشترکی سرنوشب کشور، دو این ،مصر و ایران

 سابقهبی تحوالت وقوع با همزمان گذشته، نوقر طول دراند. به این دو کشور چشم طمع داشته

اـاکم  سیاسـی وضعیب از انتقاد درصدد جوامع این روشنفکر قشر رفته، رفته، جهانی عرصة در

 خـویش جوالنگـاه عنوانبه ادبیات را عرصة برآمدند و مردم اجتماعی شرای  و کشورها بر این

 جامعـه، اعتراض به اوضاع با ملی را و قومی عزت شدن هگدکوب از ااصل خشمِ و برگزیدند

 و اجتمـاع فعاهیـب در تأثیرگـذار پویـا و ایاربـه عنوانبه را آن و دادند نشان ادبیات بدر قاه

)نـ::  .بـه کـار گرفتنـد اقتصـادی فرهنگی و اجتماعی، های سیاسی،جریان از تأثیرپذیر باهطبع

 (  611-619: 6921گودرزی، 

بـه شـکل « شـعر اعتراضـی»، نـام بـرد کـه دنقل و فرخی یزدی أملتوان از در این میان می

 خورد. ای در جای جای اشعارشان به چشم میبرجسته

 سؤاالت پژوهش

 اسب: سؤاالتاین مقاهه در پی پاسخگویی به این 

 ار این دو شاعر چگونه اسب؟بازتاب اوضاع اجتماعی و سیاسی در اشع -6 

 ها تجلی پیدا کرده اسب؟شکسب چگونه در شعر آن پدیدة -8 

 اند؟یمی برای بیداری مردم بهره جستهاز چه موضوعات و مفاه -9 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

سبب آشنایی مخاطبان با اندیشـه و  این پژوهش در ایطة ادبیات تطبیقی اسب، کهازآنجایی

کنـد. آشـنایی گر میشود و زیبایی ذوقی و ادبی جوامع مختلف را جلوهها میادبیات دیگر ملب

 یقی ضرورت چنین تحقیقی اسب.بیشتر با ادبیات معاصر و پژوهش تطب

 پژوهش پیشینة

کـه بـه دنقل و فرخی یزدی به صورت مجزا مقاالت زیادی نوشته شده اسـب،  أملپیرامون 

بررسـی تطبیقـی تجلـی ( »6931از جمله: محمود رضا تـوکلی )شود. ها اشاره میتعدادی از آن

ابی و یحیـی معـروف ؛ فرخنـده سـهر«عشق به میهن در اشعار فرخی یزدی و معروف اهرصافی

؛ صـحبب اهـه اسـنوند «دنقـل و شـفیعی کـدکنی أملبررسی نماد خورشید در شعر ( »6939)
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؛ یداهـه «های پایداری در شعر فرخی یزدی و عبداهرامن یوسفبررسی تطبیقی جلوه( »6931)

تحلیل مقایسة مضامین برجستة شـعر فرخـی یـزدی و ( »6936بهمنی مطلق و علی پورطریفی )

 .  «ینیرف قزواع

هیچ پژوهش تطبیقی در مورد این دو شاعر صورت نگرفته اسب و این پـژوهش  تاکنوناما 

   اوهین مقاهة تطبیقی در مورد این دو شاعر اسب.  

 شعر اعتراض

شعر اعتراض، سرپیچی و عصیان در برابـر بیـداد و نارواسـب، بـا داشـتن ایـن ااسـاس و 

ل و تغییر دادن آن ضروری اسب و با اطمینـان از هوشیاری عمیق که در ادامة این وضع، نامعقو

امکان تغییر موجود. این گونه شعر غاهباً بیان رن  و سـتم و سـ ا اعتـراض، خشـم و عصـیان 

اسب، وهی برای مؤثر واقع شدن بایستی تالش، تغییرآفرین باشـد و بـه یـ: نةریـة انقالبـی و 

 شـعری مردمـی خواهـد یافـبرت خـود را دارای محتوای اجتماعی مسلح گردد. در این صـو

تواند با برانگیختن، بسی  کردن، ایجاد هوشـیاری قـومی و این شعر می .(816: 6316)درویش، 

ا وطنی و گرایش اندیشة عمومی به سمب قیام به مسئلة مبـارزه و در نتیجـه، اصـالح ر یـم یـ

      .(5: 6312)کنفانی، وقوع و پیروزی انقالب کم: کند 

 مه دو شاعرمختصری از زندگی نا

 فرخی یزدی

در یـزد  .ه6812میرزا محمد متخلص به فرخی، فرزند ابـراهیم سمسـاری یـزدی، در سـال 

او بخشی از تحصیالت مقدماتی خود را در مدرسـه  .(11: 6921دیده به جهان گشود )مسرت، 

خواهان یزد گذراند. همزمان با شروع نهضب مشروطه، فرخی در امایب از مشروطه «مرسلین»

خواه و دموکرات یزد پیوسب. در جریـان بـه تـوس بسـته شـدن مجلـا و های آزادیه گروهب

شروع استبداد صغیر در زمان محمد علی شاه، او همچون اوادث سیاسی گذشته با زبان آتشین 

 (622: 6923شعر به انتقاد از عملکرد شاه مستبد پرداخب. )فرخی یزدی، 

نگـاری وارد عرصة روزنامه« طوفان»ا انتشار روزنامة ، ب.ه6911ر کنار شعر، از سال دفرخی 

شد و همچون اشعارش، تیترها و مقاالت تندی را در دفاع از اقوق ملب و مبـارزه بـا اسـتبداد 
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در این روزنامه منتشر کرد. تشکیل فراکسیون اقلیب مجلا، اعتراض علیه اسـتبداد رضـاخان و 

 (52بود. )همان: این دوره های او در ترین فعاهیب... از مهم

، به اتهام بدهی در زندان قصر ابا شد و در تمام مدت اـبا، همـواره 6961او در سال 

، 6962خواهانة خود تأکیـد کـرد تـا اینکـه در سـال با سرودن اشعار انتقادآمیز بر مواضع آزادی

 گیر بـا تزریـق آم ـول هـوا او راد خیمان وارد زندان شدند و پا از کشمکش طوالنی و نفا

 (62: 6915کشتند. )س انلو، 

 دنقل أمل

م در روستای اهقلعه، نزدیکی شهر قنا در مصر به دنیا آمد. )مجلـی،  6311دنقل در سال  أمل

های م، وارد دانشگاه شد و کارمند دادگستری شد و س ا به انجمن6352( او در سال 3: 8111

ف و اهمجلة منتشـر کـرد. )همـان: های األهرام، روزاهیوسادبی پیوسب و اشعارش را در روزنامه

داند و معتقـد اسـب اگـر او تمدن گذشته را سرچشمة ارزش معنوی و فنی اشعار خود می (91

تواند با مردم عصر خـود، ارتبـا  پیوند شاعر معاصر با تاریخ ملی و میراث ادبی قطع شود، نمی

های ملـی ادیان و اسطوره( همچنین او به تاریخ کهن، 661: 8116خوبی برقرار کند. )اهجیومی، 

: 6331هـای شـعری قـرار داد. )اهمسـاوی، باستان توجه خاصی داشب و آن را یکی از بن مایه

 م، در قاهره چشم از جهان فروبسب.6329( در نهایب او در سال 618

 دنقل و فرخی یزدی أملاوضاع سیاسی در اشعار های مشترک بن مایه

 دوستیوطن

هن پرستی، نسبب به سرنوشب سـرزمین خـود ااسـاس تعهـد و هر انسان آزاداندیش و می

هـای پردازد. شاعران در سـرودهکند و در این رابطه با تمام توان به دفاع از میهنش میولیفه می

گویند و گاه آمادگی خود را بـرای جانفشـانی در میهن، گاه از عشق خود به مام وطن سخن می

ای از مسائل پردازند و زمانی دیگر مجموعهاسفبار آن میشوند، زمانی به اال راه آن یادآور می

 (912: 6921کنند. )آباد، را مطرح می

در ایران بر اثر پیدایش نهضب مشروطه اا همبستگی ملی در میان مردم شـکل گرفـب و 

 بر پایة آن عشق به وطن بعنوان تعلق به سرزمین یا کشوری وااد بوجود آمد. 
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بی نیز وطن در دورة معاصر مفهوم جدیدی به خـود گرفـب. در مصر و سایر کشورهای عر

 (95: 6956)نجاتی، 

-دنقل و فرخی یزدی اسب  و بخش گسـترده أملعشق به وطن، موضوع بسیاری از اشعار 

دنقل در پـرداختن بـه مسـائل وطنـی و  أمل ها را به خود اختصاص داده اسب.ای از اشعار آن

شاعران بکار گرفته اسب. قصاید او سرشار از انقالب و قومی، اسلوبی خاص و متمایز از دیگر 

تمرد اسب به طوری که عشق به وطن در اشعار او رنگ خشم و غضب به خود گرفته اسب. به 

نامیـده « های براننیزه»یعنی « اهحراب اهمدبّبة»قصاید او را « فاروق شوشه»همین دهیل اسب که 

   (816: 8115اسب. )درباهة، 

بـل از شکسـب قم، ی: سـال 6311که در سال « األرض و اهجراح الینفتح»دنقل در قصیدة 

، اعراب در برابر اسرائیل سروده، از وقوع این شکسب خبـر داده اسـب. او در ایـن 6311 وئن 

اشعار وطنش را که از ی: سو، گرفتار طمع غاصبان و متجاوزان خارجی شده و از سوی دیگـر 

-خلی قرار گرفته، با اوصافی تکان دهنده به تصویر مـیدر معرض خیانب خائنان و مزدوران دا

 کشد: 

 ، باذنیها دم من قرطها اهمنزوعبهاألرض مازا

 قهقهة اهلصوص تسوق هودجها و تترکها بال زاد

 تشد اصابع اهعطش اهممیب علی اهرمال

 تضیع صرختها بحمحمة اهخیول

 األرض ملقاة علی اهصحراء لامئة

 ال ماءو تلقی اهدهو مرات و تخرجه ب

 تزاف فی ههیب اهقیظ

 تسأل عن عذوبة نهرها

 واهنهر سمّمه اهمغول

 و عیونها تخبو من اإلعباء، تستقی جذور اهشوک

 تنتةر اهمصیر اهمُرَّ یطحنها

 (651تا: ، بیدنقل أملاهذبول )
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هایش کنده شده )ربوده شـده( خـون جـاری گوشواره های زمین کههنوز از گوش ترجمه:

کنـد. انگشـتان راند و او را بدون توشـه، رهـا مـیاش را به پیش مین، کجاوهاسب. قهقهة دزدا

کنـد. زمـین در خورد. فریادهایش را شیهة اسبان نابود میها گره میتشنگی مرگبار بر روی شن

انـدازد و آن را ااهی که تشنه اسب بر روی صحرا افتاده اسب. سطل را بارها )به میان چاه( مـی

گیـرد و خزد. از رود گوارایش سـرا  مـیسوزان میآورد. در شعلة گرمای بدون آب بیرون می

هـای افتـد، از ریشـههایش از خستگی و ناتوانی بر هم میرود را مغوالن مسموم کردند. چشمه

 کند.کشد، پژمردگی او )زمین( را نابود میکند. سرنوشب تلخ را انتةار میخار طلب آب می

-و گوشـواره انددزدان به او امله کردها به زنی تشبیه کرده که دنقل در این قصیده، زمین ر

رمز مصر اسب که در زمـان ااضـر دچـار ضـعف و « ارض»در این سروده اند. را ربودههایش 

اسب که به اشغال نیروهای اشـغاهگر « سینا»صحرای  نماد)گوشواره( « قر »خواری شده اسب، 

هم نماد خیـر « نهر»دشمن اسرائیلی اسب.  مادن)دشمنان( « هصوص»صهیونیستی درآمده اسب. 

و برکب و روزی اسب که توس  مغوالن )دشمن اسرائیلی( مسموم و نابود شده اسب. در ایـن 

گویـد. مقصـود از عبـارت های عربی بویژه مصر سـخن مـییعنی امب« زمین»قصیده، شاعر از 

ختار ترا دی گونة قصیده، عقب کند(، بر اساس سا)دملی که سر باز نمی« اهجرح اهذی ال تنفتح»

-های عربی اسب که مانند زخم و دملی کشنده در پیکـرة امـبماندگی، ضعف و خواری ملب

 های عربی بوجود آمده و رشد کرده  و نیازمند درمان اسب. 

کند و ملب صـبور گوید و به آن افتخار میاز اصاهب مصر سخن می« ال أبکیه»او در قصیدة 

 کند:ها و دردهای فراوان شدند، ستایش میطن متحمل رن مصر را که بخاطر و

 التبـــدأ مـــن مصـــر اهقریبـــة مصـــر .6

 بـــعـــطبـــذ انـــنـــبدأ مــــها تــ. إن8ّ

ـــوبهـــ. ث9 ـــا اهــ ـــبلــخضر ال یأــ  ی، إذاـ

 کلـــهی اهـــصوراً فـــیسبْ عــها هــ. إن1ّ

 موـما اهــوت فــــها ال تعـرف اهمــ. أرض5
 

 ةــــار طیبــــن أاجــــِتبـدأ مها ـــإنّ 

ـــق ــاء عــ ـــدم اهم ــةلی األرض اهجدـ  یب

ــهــــبْ اهـــــه رفـــــلعتْــخ  شما ثقوب

 ذّات اهرایبــةــــوااد، فــی اهــــی اهــــف

 ریبةـری ... قــــــــودة ... اخـــــت إال ع
 

 (11-13تا: ، بیدنقل أمل)
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مده اسب(، بلکـه از زگی بوجود نیاا. مصر از مصر نزدی: پدید نیامده اسب. )به ت6 ترجمه:

 های طیبه )مدینه( بوجود آمده اسب.سنگ

آب و علـف سرشـته شـد، های آب بر روی زمـین خشـ: و بـی. مصر در زمانی که گام8

 آید.بوجود می

آورد، خورشـید شـود، هنگـامی هبـاس سـبزش را از تـنش درمـی. هباس سبزش کهنه نمی9

 کند.های آن را رفو میسوراخ

  .مصر همان کلی  در وااد در وجود گسترده اسب یسب،ها ن. مصر دوران1

 شناسد. پا مرگ نیسب مگر بازگشب دیگری که نزدی: اسب. . زمینش مرگ را نمی5

شود. او بسیار خرسند گیری دیده میعشق به وطن نیز در دیوان فرخی یزدی، به نحو چشم

 دانند:اسب از اینکه ملب نجیب ایران او را  وطن پرسب می

 ب نجیب ایران خوانده با یقین و ایمانلـم
 

 پرستمائا وطنـاعر سخن شناسم، سـش 
 

 (611: 6923)فرخی یزدی،  

ای ایـران را های اسطورهکند و شخصیبهمچنین او همیشه از گذشتة ایران با افتخار یاد می

 گیرد: به منزهة نماد در شعر وطنی خود بکار می

 ی کجاسـبرق ایرانــشور مردم عیـر ای بـآخ

 اشمب هرمز چه شد شاپور ساسانی کجاسـب
 

 لمانی کجاسـبـب آیین مســن از دسـشد وط 

 امانی کجاسـبـــسنجر سلجوق کو منصور س
 

 (621)همان: 

 به تعبیر دیگر، در اندیشة فرخی، وطن ایران یعنی ایران باستان:

 ود ــیکاوس بــنزهگاه کــه مــن همان ایران کــای

 ودـگودرز و گیو و طوس ب ای زال و رستم وــج
 

 روس بودـأمن سیــوش و مـــوابگاه داریــخ 

 ور انگلیا و روس بـودــی چنین پامال جــن
 

 (631)همان: 

ایران نام دارد و در آنجا فرهنگ دینی و ملـی -در واقع فرخی، مربعی ترکیبی دارد که اسالم

  با هم تلفیق کرده اسب:أمالًرا ک

 بــرســالم پــانی اسرــرور ایــن پــای وط 
 

 متی از آن که وطن رفب چـو اسـالم ز دسـبـه 
 

 (638و  636: 6923فرخی یزدی، )
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در این ابیات، فرخی با گریز زدن به تاریخ پرافتخار ایران و یـادآوری عـزت و غـرور، او را 

 کند تا برای دفاع از وطنش برخیزد و تالش کند. تحریض و تشویق می

به وطن در اشعار این دو شاعر با تالش برای بیداری همب و غیرت توان گفب که عشق می

 کنند.هموطنانش همراه اسب و آنان در این گونه اشعارشان مردم را به مبارزه دعوت می

 خواهی و اعتراض به استبدادآزادی

ی چـون: فسـاد أملبرخی از اندیشمندان و متفکـران مصـری، فقـدان آزادی را در کنـار عـو

اد سیاسی، گسترش فقر و ... از دالیل عمدة قیام مردم علیـه نةـام اـاکم قلمـداد اقتصادی، فس

 (  16: 8186اند. )عبداهکریم، کرده

دنقل و فرخی یزدی بعنوان شاعرانی متعهـد و مبـارز، همـواره در اشـعار خـود، فریـاد  أمل

 اند.آزادی خواهی و مبارزه با استبداد را سر داده

بیند که در پشـب دیوارهـای گوید و آزادی را همچو نوری میدنقل از آزادی سخن می أمل

 سخب و سنگدل اسیر شده اسب:

 کنبُ ال أامل إالّ قلما بین ضلوعی

 کنبُ ال أامل إالّ قلمی

 فی یدی: خما مرایا

 تعکا اهضوء اهذی یسری إهیها مِنْ دمی

 آه ... ما أقسی اهجدر

 عندما ینهض فی وجه اهشروق

 ی ننُقب ثغرةربّماننفق کلَ اهعمر ک

 هِیمرَّ اهنورُ هألجیال مرة

 ربّما هو هم یکن هذا اهجدار

 (833-838تا: ، بیدنقل أملما عرفنا قیمة اهضوء اهطلیق!!. )

کردم. کردم. من جز قلمم چیزی امل نمیام چیزی امل نمیمن جز قلبم در سینه ترجمه:

دارد. آه این ون من در آن جریان کند. نوری که خدر دستم پن  آینه اسب که نور را منعکا می

ایستد. چه بسا تمام یرام اسب. هنگامی که در برابر طلوع خورشید مدیوار چقدر سخب و بی
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های )آینده( نـور کنیم تا روزنه را )در این دیوار( ایجاد کنیم. تا برای نسلعمر را صرف این می

-ر نبود ما ارزش نور رها و آزاد را نمـیبار دیگر )از این دیوار( عبور کند. چه بسا اگر این دیوا

 فهمیدیم.

کنـد و درونـی خـودش صـحبب مـی آگـاهی و بیـداریاز در اقیقب دنقل در این شـعر، 

-ای شفاف و صیقلی مـیآید، همچون آیینهانگشتانش را که به واسطة آنان قلم به ارکب درمی

داند که را همچون نوری می کند. همچنین او آزادیداند که تمامی مسائل و امور را منعکا می

چرا  مسیر انقالب و پیروزی اسب. از طرف دیگر او برای نشان دادن استبداد و خفقـان اـاکم 

تمام عمرش را کند که استفاده کرده اسب. در بخش دیگر او اذعان می «دیوار»بر جامعه از نماد 

 روزنة نور )آزادی( در جامعه، صرف کرده اسب. برای ایجاد 

م، سروده اسـب، از اسـتبداد 6319که در سال « اهعشاء األخیر»قصیدة دیگری به نام  دنقل در

کند. او معتقد اسب که نبود آزادی او را به شدت آزرده و خفقان ااکم بر جامعة مصر انتقاد می

 خاطر کرده، به طوری که اتی قدرت هبخند زدن را نیز از او گرفته اسب:

 أعطنی اهقدرة اتی أبتسم

 ینغرس اهخنجر فی صدر اهمرحعندما 

 کاهقنفذ فی للِّ اهجدارو یدبُّ اهموت، 

 ار مبخرةَ اهرعب ألادق اهصّغأمالًا

 أعطنی اهقدرة اتی ال أموت

 منهٌ: قلبی من اهطرق علی کلّ اهبیوت

 علَّنی فی أعین اهموتی أری للِّ نَدَم

 فأری اهصّمبَ کعصفور صغیر

 ینقر اهعینین و یعوی

 (833-838تا: دنقل، بی أمل. )فی ثنایا ُکلّ فم

رود به من نیرو بده تا بتوانم هبخند بزنم، هنگامی که خنجر در سینة با نشاطم فرومی ترجمه:

خزد، در ااهی که دربردارندة ترس و واشب بـرای تیغی بر سایة دیوار میو مرگ مانند جوجه

ها، از کوبیدن بر )در( خانههای کودکان اسب، به من قدرت بده تا نمیرم، قلبم خسته شده چشم
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بیـنم کـه همچـون های مردگان، سـایة پشـیمانی را ببیـنم، پـا سـکوت را مـیشاید در چشم

 کند.ها ناهه میکند و در همة دهانگنجشکی کوچ: چشمان و قلب را سوراخ می

نتیجه مانـده سـخن از تالش خودش که برای آگاهی و بیداری مردم بیشاعر در این اشعار 

را کنایه از آگاه کردن مـردم « کوبیدن بر در خانة مردم»د. او برای نشان دادن این مسئله، گویمی

فایـده اسـب و آورد، بـیآورده اسب. در واقع هر چه قدر که او در خانة آنان را به صدا درمـی

کند که قدرت و توانای به او داده شود تا این شوند. به همین دهیل درخواسب میمردممتنبه نمی

        ضعیب تأسف بار را تحمل کند. و

دانـد، استبداد و نبود آزادی را محدود به زمان ااضر نمی ،در بخش دیگر این قصیده، شاعر

 داند:بلکه سرچشمة استبداد را از دیرباز و از زمان مماهی: می

 یاح اختبأت فی اهقبو اتّی تستریحاهر

 فیه من أرجحة األجساد فوق اهمنشقة

 س اهباب و نحنی األروقةو وقفنا نحر

 باهخةو اهجموحبینما خیل اهمماهی: تدق األرض 

 یقتفون األثر

 یسأهون اهدرب عن خطوة ریح فیه، عن أّیة ریح

 فنغضّ اهبصر

 و مضوا، و اهسنب: اهمجنون یهوی، فیصبُّ اهشرر

 و تواروا فی اهحواری اهضّیقة

 نحن ُعدْنا نحمل اهبشری هها

 و هتفنا باسمها

 عبثا تفیها،و هززنا ک

 (881و تدهّبْ رأسُها فی رااتینا میتة. )همان: 

باد خود را در پناهگاه پنهان کرد، تا در آن از تکان دادن اجساد بر روی دار بیاساید.  ترجمه:

هـای ها را پایین آوردیم، در ااهی که اسـبان مماهیـ: بـا گـامو ما به نگهبانی ایستادیم و رواق

پرسـند، از های باد میگردند. از راه در مورد گامدنبال جای )پا( می کوبند وسرکش زمین را می
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آید. و بندیم. و رفتند و سمّ دیوانة اسبان به زمین فرود می! پا ما چشم خود را فرومیکدام باد

های تنگ پنهان شدند. ما برگشتیم و برایش مژده آوردیم. نـامش راهافروزد و در کورهآتش برمی

هایش را تکان دادیم، اما بیهوده بود، سرش در میان دستمان آویزان شـد، در م، شانهرا فریاد زدی

 ااهی که مرده بود.

هـای اجتماعی ااکم بر ایران در زمان فرخی، زمینه را بـرای لهـور جریـان-شرای  سیاسی

بـرای ملـب آزادی خواهی فراهم کرده اسب. در این راستا ادبیـات اهمیـب آزادی و قـانون را 

کند. این دامن زنـی بـه ها مردم را به کوشش و سعی وادار میکرد و برای اصول آنح میتشری

ور شدن انقـالب مهیـا ادبیات به آتش قیام علیه اکومب فشار و ستمکاری، زمینه را برای شعله

   (19: 6929ساخب. )محمد خان، 

قبـل از آن،  شـود واهبته سخن از آزادی در مفهوم غربی آن با لهـور مشـروطیب آغـاز مـی

( شـعر 95: 6912مفهوم آزادی به معنای اخیر به هیچ وجه وجـود نداشـب. )شـفیعی کـدکنی، 

اند. اگر چه ادود مفاهیم این وا ه در اندیشـة شـاعران ایـن مشروطه را ستایشگر آزادی دانسته

دوران همانند نیسب، بجز در اندک مواردی اختالف، آزادی مترادف با دموکراسـی غربـی قـرن 

راه « خاقـان»های سیاسی فرانسه و انگلسـتان، بـه ایـران عهـد زدهم اسب که به دنبال فعاهیبنو

یافب و این فکر با انعکاس شی ور انقالب فرانسه، وارد شرق از جمله ایران شد. )زرین کـوب، 

6913 :8/189  ) 

در دیوان فرخـی یـزدی، وا ة آزادی دارای اعتبـار و اهتمـام خاصـی در دسـتگاه فکـری و 

ش در مسیر تحقـق ناپذیرو به واسطة مبارزات خستگیعاطفی شاعر اسب. شاید به همین دهیل 

ملقب شد. نکتة قابل توجه این اسب که نه تنها اندیشه « شاعر آزادی»های ملب بود که به آرمان

ای کـه  درگیر اسب، بـه گونـهأمالو تعقل شاعر، بلکه ااساسات و عواطف او با مقوهة آزادی ک

اندیشـد، کند که شاعر همچون عاشقی دهباختـه فقـ  بـه معشـوق مـیه چنین تصور میخوانند

شـاهد »جز آزادی نداشب. آزادی، زیباروی دنیـای پـرتالطم فرخـی اسـب. ترکیـب ای دغدغه

برای نخستین بار توس  فرخی در چند جای دیوانش بکـار رفتـه، بخـوبی مویـد « زیبای آزادی

 (22: 6931این سخن اسب: )ن:: اسنوند، 

 مـایـرفتهـر پذیــانبازی اگــقدم او را به جـم  اهد زیبـای آزادی خـدایا پـا کجاسـبـش
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 اـــد آزادی و بـــا شاهـه مـسب جانانـه
 

 بـــاسـا برخی جانانه مــان مادر همه جـج
 

 (611: 6923)فرخی یزدی، 

بیـان افکـار مشهور اسب. او بـا « استبداد کور»و « دیکتاتوری سیاه»دورة فرخی به همچنین 

-آزادی خواهانة خود در دورة اختناق اکومب رضا خانی، چهرة پلید و مستبدی را نشـان مـی

 ریزد: دهد که به نام آزادی، خون آزادی خواهان را می

 شب ــا را کــتبداد، آزادی مــریمن اســاه

 شور داراـه آزادی جهان آباد و چـرخ کـــن
 

 ردــک بر و سکون جایز، نه اوصله بایدـنه ص 

 رددــگداد میــا از مشروطه با افزار استبــپ
 

  (681)همان:                

او شاعری آزادی خواه اسب که شعرهایش را در مخاهفب با استبداد، بر در و دیوار زندان و 

کرد تا ادی کـه نوشب و به هر نحو ممکن به بیرون از زندان منتقل میگاه تکه تکه کاغذی می

 هایش، مانع از برآوردن فریادهای للم ستیزی و مبارزه با استبداد نشد.دوختن هب

داند و آزادی را خـدا، او تنهـا راه نجـات او در ادبیات زیر، استبداد و ستمگری را ناخدا می

 داند:ملب را پناه بردن به خدا می

 بـاهرانه در جنگ اسـزای، موفانـحی  طـدر م
  

 دای آزادیـــا خــتبداد بــاخدای اســن 
 

 (686: 6923فرخی یزدی، )

کند و بـا ردیـف کـردن آن در آزادی نزد فرخی امری مقدس اسب که به آن سوگند یاد می 

کنـد و هـم از ایـن طریـق بـر یکی از قصایدش هم از تکرار آن بر زبان، ااساس االوت مـی

 ورزد:اهمیب آن تأکید می

 زادیام آــــقــــزت و مــــــه عـــم بـــــســق

 حترم بـود آنکـاـــهان مــل جـیش اهــــه پــــب
 

 ب نـام آزادیـــهان اســـه روح بخش جــک 

 ترام آزادیـان ااــــه داشـب از دل و جـــک
 

 (626)همان:  

 اعتراض به نفوذ بیگانگان و مبارزه با استعمار

اکـنش هـا، وهای ضعیف در همـة زمینـههجوم استعمارگران به منابع فرهنگی و مادی ملب

اند که ولیفة مقابله با ستم استعمار را عمیقی را برانگیخته اسب و بیش از همه این شاعران بوده

  معتقد بودند.« هنر متعهد»اند، اهبته شاعرانی که به بعهده داشته
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اند که چشم طمع به ایـن دو کشور مصر و ایران در گذر تاریخ، آماج یورش بیگانگانی بوده

دنقل و فرخـی یـزدی شـاعرانی متعهـد بودنـد، مبـارزه بـا  أمل. از آنجا که بودند کشور دوخته

 اند.های مهم شعری خود قرار دادهاستعمار را یکی از اندیشه

های ملی کشورش، همچون نفب، به دسب دنقل در ابیات زیر، به تاراج و غارت ثروت أمل

کفایب عـرب هسـتند اشـاره ها که همان ااکمان بیاستعمارگران و دسب نشاندگان داخلی، آن

کند. او در این قصیده، برای بیان غارت منابع کشـورش توسـ  اسـتعمارگران و متجـاوزان، می

تشبیه کرده که مورد تجاوز و هت: ارمب بیگانگان قـرار گرفتـه اسـب. او « زنی»میهنش را به 

از سـوی  کفایب وقب عـرب کـههای ااکمان بیاین ابیات را به منةور محکوم نمودن سیاسب

شدند، سروده اسب و از اقدامات متجاوزانة اسـتعمارگران های متجاوز بیگانه امایب میقدرت

کند که کرامات و افتخارات گذشـته و اتـی هکة ننگی یاد می عنوانبههای ملی در تاراج ثروت

 رود نیل و فرات هم قادر به محو این ننگ و رسوایی نیسب: 

 األرض تطوی فی بسا  اهنف 

 ملها اهسفائن نحو قیصر کی تکون إذا تفّتحبْ تح

 اهلّفائف

 رقصةً و هدیةً هلنار فی أرض اهخطاة

 دینارها اهقصدیر مصهور علی وجناتها

 زنارها اهمحلول یسأل عن زناة اهترک

 و اهسیّاف یجلدها و ماذا؟ بعد أنْ فقدتْ بکارتها

  فی عامها األهفیّ من أهفین منْ عْشاقهاأمالًو صارتّ ا

 (655تا: ، بیدنقل أملاهنیل یغسل عارها اهقاسی و ال ماء اهفرات. )ال 

برنـد، تـا ها آن را به سوی قیصر مـیزمین، در سفرة نفب پیچیده شده اسب، کشتی ترجمه:

ای بـرای آتـش در سـرزمین گناهکـاران های زمین باز شود: رقص و هدیـههنگامی که پوشش

کمربنـدش را گشـوده و بـه  شود،هایش گداخته میهای از جنا قلع بر روی گونهباشد، سکه

برای چه؟ بعـد از آنکـه بکـارتش را از  زند،گردد، جالد او را تازیانه میدنبال زناکاران ترک می
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توانـد(، ننـگ و رسـوایی اش از دو هزار عاشقش آبستن شد. نه نیل )مـیدسب داد. و در هزاره

 سخب و بزرگش را بشوید و نه آب رود فرات. 

ای بزرگ مانند نفب، در خـواری نقل در شعر دیگری از اینکه مردم با وجود داشتن سرمایهد

 کند:کنند، انتقاد میو فقر و ذهب زندگی می

 کأسنان اهمش  -فی اهذل-اهناس سواسیة 

 ینکسرون کأسنان اهمش 

 (922فی هحیة شیخ اهنف . )همان: 

هـای شـانه در ریـش برابرند. مانند دانـه های شانه با هممانند دانه -در ذهب-مردم  ترجمه:

 شکنند.شیخ نفب می

دادن ذهب و شدت خشم و نارااتی شاعر از این ابیات به خوبی واضح اسب. او برای نشان 

تـا انـدکی  کرده و تمامی اجزای تشبیه را دکر کـردهاستفاده بدبختی مردم از تشبیه مفصل مؤکد

 برداشب اشتباه از این تشبیه نشود.

خی یزدی نیز از سرودن اشعار سیاسی و وطنی در وهلة اول مخاهفب بـا انگلسـتان هدف فر

هـای و بیرون راندن این دوهب استعمارگر از کشور و در مرالـة دوم از میـان برداشـتن دوهـب

دة انگلستان در وطن خود بوده اسب. به همین دهیل او قصاید زیادی را در مخاهفب دسب نشان

ن آن أمالهـا و عـای استعماری او و دعوت به قیـام علیـه ایـن سیاسـبهبا انگلستان و سیاسب

اند. در واقع ایران اگر چه در عصر مشروطه، رسماً مستعمرة اروپا نبوده، وهی ااهب نیمه سروده

استعماری داشب و بنابراین در میـان روشـنفکران ایـران رسـیدن بـه آزادی و اسـتقالل از بنـد 

 (3: 6916)میراامدی،  استعمار ی: دغدغة اساسی بود.

رامی دوهب بریتانیا اشاره کـرده و فرخی یزدی در یکی از اشعار خود، به للم و ستم و بی

 اند:این امر را عادت همیشگی این دوهب استعماری دانسته که باعث سیاه بختی ملب ایران شده

      (95: 6915)س انلو، 

 ةلوم کشیـمی و مــرایــفاکاری و بـز جــج
 

 یسبــــریتانی نــار بــادت دربــیوه و عــش 
 

 (691: 6923)فرخی یزدی، 
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های استعماری، بویژه انگلسـتان و روسـیه یـاد کـرده و در جایی دیگر از للم و ستم دوهب

 خواند:ها فرامیخواهی و قیام علیه آنمردم را به مشروطه

 لم و تور و انگلیا و روس هسبـاهیا کز ســا

 ری کنیـمهیــرک بــمدن تــته از راه ــه کــب
 

 راپا دسـتگیر و پـای بسـبـــران ســرج ایــای 

 ری کنـیـــدام منوچهـــه اقـــشروطــدر ره م
 

 (691)همان: 

خواهـد ماننـد ملـب کند و از مردم ایـران مـیس ا شاعر به جنگ روسیه و  اپن اشاره می

 ة ایران را بازگیرند: اپن در برابر استعمارگران متحد شده و استقالل از دسب رفت

 و اسن و اتفـاق و اتحـادــواهی تــن خــور ز م

 ه همدیگر ن یوستند دسـبــا بــون تـــل  اپــاه

 یم رویـرنتابــــهل بــار جــر و نــر ز باد کبــگ
 

 ادـــر آر یـــراســی را ســونی و روســنگ  اپــج 

 ند این سان شکسـبـند روسان را دهــوانستــی تـک

 ه جـویـد بــاز آیــن خاک بــته ایــید آب رفاــش
 

 (698)همان: 

 کفایتی حاکمان وقت و خیانت کارگزاران داخلیانتقاد از بی

دنقل و فرخی یزدی هر دو بعنوان شاعرانی آگـاه و مبـارز، همـواره ااکمـان وقـب و  أمل

در اشعار خود به دانستند و ها را مسؤول فالکب و عقب ماندگی کشورهایشان میکارگزاران آن

 پرداختند. ها میهای مختلف به انتقاد از اقدامات آنشیوه

م، سـروده اسـب، انتقـاد خـود را از 6315که در سال « اهزیارة»ای با نام دنقل در قصیده أمل

کفایتی سران اکومتی با هحنی تمسخرآمیز نشان داده اسب و اقـدامات دسـتگاه اـاکم را در بی

ارزش که همواره مشغول عیش و نوش و امـور سـطحی و بـی« داهناصرجمال عب»زمان ریاسب 

 گیرد:اند، به سخره میهستند و از مشکالت و دردهای جامعه غافل مانده

 یقال هم یجیء

 و قیل: ال بل جاء بألما

 و استقبلتْه فی اهمطار بعثةُ اهشرف

 و أطلقوا عشرین طلقة هدی وصوهه

 و طلقة فی کبد اهشما

 ا هم تشرقْ علینا ذه: اهصباحهذا فإنّ اهشم
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 و قیل و قیل إنّه بعد مجیئه انصرف

 فلم یطبْ هه اهمقام

 و قیل إنّه بعد مجیئه انصرفو قیل 

 فَلمْ یطبْ هه اهمقام

 و قیل معشوقتُه هی اهّتی هم ترضَ باهمُقام

 ثارتْ ألنّ کلبها األثیر هم یحتملْ اهحرّ 

 فعافبْ نفسه اهطعام

 أصدرتْ اهسلطات مرسوماً بأنّ یکفّ اهطقا عن ارارته

 هذا فإنّ اهشما همْ تشرقْ علینا هذا اهصَّباح

 و قیل إنّ أنفه مُلتهب من اهشراب

 (58-56تا: ، بیدنقل أملو یدمن اهنساء فی نداوة اهشباب. )

یـأت گویند: بلکه دیروز آمـده اسـب و هگویند: نیامده اسب. گروهی میای میعده ترجمه:

تشریفات در فرودگاه از او استقبال کردند و به مناسبب رسیدنش بیسب گلوهة شلی: کردنـد و 

ای هم به قلب خورشید زدند. به همین دهیل خورشید آن روز صبح بـر مـا طلـوع نکـرد. گلوهه

گویند: او بعد از آمدنش منصرف شد و )برگشب(. زیـرا اقامـب بـرای او خوشـایند گروهی می

اش( عصبانی شد، زیرا سـگ اش راضی به ماندن نشد، )معشوقهشود که معشوقهمی نبود و گفته

اصیلش، تحمل گرما را نداشب. و )سگ( از خوردن غـذا خـودداری کـرد. مقامـات اکـومتی 

فرمانی را صادر کردند مبنی بر اینکه هوا باید از ارارتش باز ایستد. به همین دهیل خورشـید آن 

اش از خوردن شراب ملتهب شده و بـه بینیگویند: ای( مید. و )عدهروز صبح، بر ما طلوع نکر

 های جوانان عادت دارد.زنان در شب نشینی

س ا او خواری و ذهب مردم کشـورش را در زمـان دیکتـاتوری )انورسـادات( جدیـد بـه 

گـذارد و دهنده از اکومب دیکتاتور جدید را بـه نمـایش مـیگذارد و تصاویر تکاننمایش می

 گوید:می ،کفایب اسیر شدهسلطة ااکمان بی در چنگالکه به کشورش  خطاب

 تلدین اآلن من یحبو

 فال تسنده األیدی
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 و من یمشی فال یرفع عینیه إهی اهناس

 و مَنْ یخطفه اهنخّاس

 قد یصبح مملوکاً یلوطون به فی اهقصر

 به فی سااة اهحربیلقون 

 هقاء اهنصر

 هذا قدر اهمهزوم

 ال أرض و ال مال

 ال یرد اهباب فیه و

 دون أنْ یطرقه جاب

 و جندیٌ رأی زوجته اهحسناء فی اهبیب اهمقابل

 األوهی اهعةیم أنةری أمّت:

 أصبحبْ شرذمةً من اهقتلی

 و شحاذین یستجدون عطف اهسیف

 و اهمال اهذی ینثره اهغازی

 فیهوی ما من اهرجال

 أنةری ال تفزعی من جرعٍة اهخزی

 أنةری

 :اتی تقیّأ ما بأاشائ

 (812-811من دفیء األمومة. )همان: 

رود، دستانش دیگر آوری که چهار دسب و پا راه میتو اکنون کسی را به دنیا می ترجمه:   

گیرد و کسی کـه رود، چشمانش را به سوی مردم باال نمیتکیه گاه او نیسب و کسی که راه می

کننـد. او را بـه قصر بـا او هـوا  مـی شود که درای میرباید، تبدیل به بردهفروش او را میبرده

کنند. این سرنوشب مغلوب اسـب: هـیچ پیرو روانه می سوی میدان جنگ برای به دسب آوردن

ای نیسب که درش را ببندند جـز ایـن کـه زمینی نیسب و هیچ امواهی نمانده اسب و هیچ خانه

مقابل دید. امـب بـزرگ  کوبد و سربازی که همسر زیبارویش را در خانةمأمور ماهیات آن را می
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پیشین خود را بنگر که اکنون به گروهی از جسدهای کشتگان تبدیل شـده اسـب و گـدایانی را 

کنـد. پـا بنگر که رأفب و مهربانی شمشیر و امواهی را که جنگجو پراکنده کرده و گـدایی مـی

نترس. بنگر  کند. نگاه کن، از نوشیدن و سرکشیدن خواریآنچه از مردان باقی مانده، سقو  می

 تا آنچه را که از گرمای مادری درون شکمب اسب، باال بیاوری.

دنقل برای اینکه شدت وابستگی و عدم استقالل مردم جامعـه را نمـایش دهـد، نـوزادی را 

گاه خودش قرار دهـد، ها را تکیهزند که تازه توانسته چهار دسب و پا ارکب کند و آنمثال می

کیه گاه متعلق به خودش نیسب. گویی که این نوزاد تازه جان گرفته بر اما غافل از این که این ت

         دیگری تکیه کرده اسب و هیچ اراده و اختیاری از خود ندارد.  

ه بـ« جمـال عبداهناصـر»از « أغنیة إهی اإلتحـاد اإلشـتراکی»قصیدة دیگری بنام دنقل در  أمل

-کنـد و از او مـیور تشـریفاتی انتقـاد مـیخاطر غافل شدن از مشکالت مردم و پرداختن به ام

خواهد که یونیفرم رسمی و تشریفات مراسم استقبال را کنار بگذارد و طرفدار اق و اقیقب و 

 به فکر مردم باشد:

 دَع أردیة اهحجاب اهرسمیة

 و مآدب اإلستقبال

 کنْ سیف اهحقّ 

 و ااذرْ أنْ تعلوه صدأ اهصمب فَیَلثمَه

 لفاغمسه یوماً فی ماء اهنی

 (12- 11و یوماً فی عرق اهعمّال. )همان: 

های تشریفاتی استقبال را رها کن. شمشیر اـق های شی: رسمی و مهمانییونیفرم ترجمه:

باش، براذر باش از این که زنگار سکوت روی آن نشیند و آن را ببوسـد، روزی آن را در آب 

   و روزی در عرق کارگران. نیل فرو ببر

کند که شمشـیرش کند و از او درخواسب میاهناصر را تحری: میشاعر به شدت جمال عبد

-را با شجاعب و دالوری صیقل دهد و از این که زنگار سکوت روی آن بنشـیند، براـذر مـی

    دارد.
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های دوهتی انتقـاد شـده کـه غزل از رجال و دستگاه 12غزل او، در  622در دیوان فرخی از 

شود. با این وجود، در دیـوان او انتقـاد، جنبـة کلـی می أملنزدی: به ی: سوم غزهیات او را ش

های مـورد انتقـاد، شـاه، هیـدر، وکیـل، در بین وا هدارد و کمتر از اسم خاص انتقاد شده اسب. 

هـا خـورد. همچنـین از عمـال آندار و استبداد به چشم مـیکابینه، مجلا، شیخ، زاهد، سرمایه

کنند: نـ:: )بهمنـی نی تند مانند خائن و نةایر آن یاد میمانند قوام اهسلطنه و وثوق اهدوهه با هح

 (81: 6936مطلق و پورطریفی، 

 وام اهسـلطنهـدام قــد ایران ز اقـــحو شــم
 

  هان نـام قـوام اهسـلطنهـحو بـادا در جــم 
 

 (811: 6923)فرخی یزدی، 

 وام اهسلطنهــن، قــون وثوق اهدوهه خائـچ
 

 ندـکیــم تقامبــهر محو مرز ایران اسـب 
 

 (691)همان: 

خورد و اتی زمانی که مطبوعـات مسـبب های سردار س ه را نمیفرخی، فریب لاهرسازی

دانـد کـه سلسـلة خواند، با آگاهی و هوشـیاری مـیهای کشور را اامدشاه میاصلی نابسامانی

سـب و مدار واقعـی کیداند که مسئول اصلی و قدرتقاجار رو به انقراض اسب. همچنین او می

 پردازد:به همین دهیل به اصل ماجرا می

 کشان زنده اسبنگ ما همواره با گردنـج  کندگان مرده، ما را کار نیسب ـا س رافــب

 (35)همان:   

گیـرد و ضـمن انتقـاد از او در مقابل للم و ستم سردار س ه موضعی انقالبی و شجاعانه می

 تازد:شور میهای کاهمال مردم جامعه، به مسبب اصلی جنایب

 یدار در این دار خـراب ـامعه بـود اگر جــب
 

 بـوده سـر دار نــــ ه جـز بـــردار ســای ســج 
 

 (615)همان: 

کند. او بر آن اسـب کـه فرخی یزدی در سراسر دیوان خود از مجلا و نمایندگان انتقاد می

 :دهندوکالی مجلا جز پر کردن کیسة بیگانه، هیچ کار سودمندی انجام نمی

ــ ــب، آن زد اــرف از کســاهبـروی ک  رسی وکاه

 ه را پرــیگانــیسة بــماید کــغزی نــی مــاز ته
 

 یردـاـاهی بگـرت خمیازه خواهد، اق بیـاج 

 یردـدایی کاسة خاهی بگــر گـه کف بهـا بــت
 

 (611)همان: 
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خریـد آراء کند که برای راه یافتن به مجلـا، بـه او در ابیاتی دیگر به نمایندگانی اشاره می

ثـروت  کنـد کـه بـا تهـی مغـزی،بگیر معرفی میها را فردی غارتگر و رشوهکنند و آناقدام می

هـا ریزد تا از این راه، اق دالهی خود را سـتانده و در جلـو آنمملکب را به جیب بیگانگان می

 کاسة گدایی بدسب گیرند:

 ردـــگیـاهی بـسند عــکه از آراء خریدن مــآن

 ا با جسـارتـدهد ترا به غارت میی: والیب 
 

 یردـا که دالهی بگــد تــفروشیـملکب را مــم 

 یردـــوه از واهی بگـفه از ااکم ستانده، رشـتح
 

 )همان( 

 قیامسرزنش مردم و دعوت به 

-گونه که بیداری و آگاهی آنمردم در تعیین سرنوشب ی: کشور نقش اساسی دارند. همان

ناپـذیری بـه های جبـرانخبری و غفلب آنان ضربهشود، بیر میها سبب پیشرفب و افظ کشو

 زند.آن می

دنقل و فرخی یزدی، عالوه بر انتقاد از ااکمان و رهبران جامعة خود، به انتقاد از مردم  أمل

ها را به واـدت و ها را مورد سرزنش قرار داده و آناند و غفلب و سهل انگاری اننیز پرداخته

 اند.راخواندهمبارزه با دشمن ف

دو گروه از مردم کشـورش « أغنیة اهکعکعة اهحجریة»یا « سفر اهخروج»دنقل در قصیدة  أمل

کشد: گروهی که با اعتراض و شرکب در تةاهرات علیه استبداد و سـتم اـاکم را به تصویر می

د دهند و گروهی با تأییمعرض مرگ، دستگیری، زندان و شکنجه قرار میدر بر جامعه، خود را 

 گزینند. اعمال و اقدامات اکومب، راه آسایش و سالمب را برمی

در « انور سـادات»دنقل این قصیده را در زمان تةاهرات دانشجویان در اعتراض به اقدامات 

کشد که در راه رسیدن به خواهانی را به تصویر میم، سرود. او ابتدا مبارزان و آزادی6318سال 

انـد و خـود را در معـرض زده و جان خود را به خطر انداختهاق و آزادی، دسب به تةاهرات 

 اند:های پلیا قرار دادهگلوهه

 دقّبْ اهساعة اهخامسة

 لهر اهجند دائرة من دروع و خوذات ارب

 ها هم اآلن یقتربون رویداً رویداً 
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 یجیئون من کل صوب

 ینقبضون -فی اهکعکعة اهحجریة -و اهمغنون

 و ینفرجون

 کنبضة قلب

 اهحناجریشعلون 

 یستدفئون من اهبرد و اهةلمة اهقارسة

 یرفعون األناشید فی أوجه اهحرس اهمقترب

 یشبکون أیادیهم اهغّضة اهبائسة

 هتصیر سیاجاً یصدّ اهرصاص

 اهرصاص

 و آه

 تغنون: نحن فداؤک یا مصر

 نحن فداؤ ...

 و تسق  انجرة مخرسة

 معها یسق  اسم:

 (918-916تا: ، بیدنقل أملیا مصر، فی االرض. )

خودهـای جنگـی لـاهر ها و کالهای از زرهساعب پنجم زنگ زد، سربازان در دایره ترجمه:

آینـد و شـوند، از هـر طـرف مـیشدند، آری اکنون این، آنان هستند کـه کـم کـم نزدیـ: مـی

هـا شوند مانند ضربان قلب، انجرهشوند و باز میسرودخوانان در اطراف کی: سنگی جمع می

نزدیـ: کنند. در برابر نگهبانانی کـه د. از سرمای سوزان و تاریکی خود را گرم میافروزنرا می

زننـد تـا نوایشـان را بـه هـم گـره مـیهای هطیف و بـیدهند و دسبشوند، سرود را سرمیمی

سرایند: ما فدای تو ای مصر، ما فـدای ها، آه میها، گلوههها، گلوههاصاری شود در مقابل گلوهه

نام تـو را بـر روی ـزمین( سـقو   -ای مصر-کند و با آنای الل شده سقو  می...، و انجره

 کند.می
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-های خائن که به خاطر منـافع مـادی خـود بـه وطـن و هـمدنقل در شعر دیگری از انسان

کنند و از اقدامات لاهمانة ااکمان برای به دسب آوردن مقامات و ثـروت وطنانشان خیانب می

 کند:انتقاد میکنند، به شدت امایب می

 أاببب فی: اهمجد و اهشعراء

 اهوهم هکنّ اهذی سراوهه من عنکبوت

 یمشی فی مدائن: اهملیئة باهذباب

 یسقی اهقلوب عصارة اهخدر اهمنمّق

 و اهطواویا اهتی نزعب تقاویم اهحوائ 

 أوقفب ساعاتها

 و تجشّأتْ بموائد اهسفرة

 (651-651تنتةر نیاشین اهتی یسخو بها اهسلطان. )همان: 

پسندم، اما کسی که هباسـش از عنکبـوت عةمب و بزرگی و شاعران را برای تو می ترجمه:

هـا را از عصـارة زنـد. قلـبهای سرشار از مگا تو قدم میخیاهی )بافته شده( اسب، در کوچه

دارنـد، هـا را از دیوارهـا برمـیهایی که تقـویمکند. و طاووسرخوت آرایش کرده، سیراب می

هـایی هسـتند زنند و منتةر مدالاندازند و بر سر میزهای سفیران آرو  میا از کار میساعاتش ر

 بخشد.ها میکه سلطان به آن

ریاکار و متملق به کار گرفتـه اسـب کـه  را نمادی برای افراد« طاووس»دنقل در این ابیات، 

هی مـردم را از برای گمراه کردن مردم و به دسب آوردن رضایب ااکمان خودباخته، مةاهر آگا

 کند و خواهان دریافب مدال افتخار از دسب افراد خودکامه اسب.  جامعه پاک می

دنقل با سرودن قصاید تنـد و متمردانـة خـود همـواره سـعی در بـرانگیختن و  أملدر واقع 

تحری: مردم برای مبارزه با للم و ستم داشب. تمرد و مخاهفب او در برابـر سـلطه و اسـتبداد 

ترین مسائلی اسب که بر بسیاری از اشعار او رنـگ تمـرد و اعتـراض زده اسـب، همااکم از م

.« در واقـع روح تمـردو اعتـراض خمیرمایـة همـة اشـعار او بـود»تـوان گفـب: بطوری که می

        (652: 6333)اهدوسری، 
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-او در شعر زیر با هحنی خشمگینانه و متمردانه مردم را به مبارزه با للـم و اسـتبداد فرامـی

 خواند:

 أیها اهواقفون علی اافة اهمذبحة

 أشهروا األسلحة

 سق  اهموت و ذفر  اهقلب کاهمسبحة

 و اهدم انساب فوق اهوشاح

 اهمنازل أضراة

 و اهزنازن أضراة

 فارفعوا األسلحة

 واتّبعونی

 أنا ندم اهغد و اهباراة

 رایتنی: عةمتان و جمجمة

 و شعاری: اهصباح

 (991-991تا: ة، بیأملشعریة اهکفارفعوا األسلحة. )األعمال اه

هـا را برکشـید، مـرگ اید، اسلحههای قتلگاه کنار هم ایستادهای کسانی که در کناره ترجمه:

هـا های تسبیح از هم گسسته اسب و خون بر روی امایـلسقو  کرده اسب و قلب مانند دانه

انـد و تـا چشـم ان شـدهها گورستهای زنداناند، سلولها گورستان شدهجاری شده اسب، خانه

هـا را برکشـید و از مـن پیـروی کنیـد. پـرچم مـن دو کند، گورستان اسب. پا اسلحهار میک

 ها را برکشید.استخوان و ی: جمجمه اسب و شعارم: صبح اسب، پا اسلحه

تحری: کند و شدت وخامب و تغییر اوضاع جامعه دنقل برای این که مردم را برای انقالب 

-ها نشان دهد، تصویری بسیار دردناک و غم انگیـزی ترسـیم مـیع را به آنو اسف باری اوضا

جا تبدیل به گورستان مردگان شده اسـب از جمله این که از شدت کشتار و قتل عام، همه کند.

تا جایی که عالمب روی پرچم کشور نیز استخوان و جمجه اسب که نمـادی از ایـن وضـعیب 

  اسب.  
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مومی جامعه به مبارزه و انقالب علیه اکومب، بخش دیگـری ها و قشرهای عتوده تحری:

عنوان شاعری متعهد اسب. فرخـی بـا تـذثیر از انقـالب کمونیسـتی ه از رساهب فرخی یزدی ب

های سوسیاهیستی، طبقة کارگر و دهقـان را بـیش از دیگـر قشـرهای دهیل گرایشه شوروی و ب

بعنـوان نمـاد ایـن دو طبقـه، از « داس چکـش و»کند. به همین دهیل مردم به مبارزه دعوت می

 بسامد زیادی برخوردار اسب:

 وستش با داس برکن با چکش مغـزش بکـوبـپ

 ردـــد کــایــب را زدم داس درو بـــکنـــسـم
 

 سبــــر توانگر را که با ما قلب قلبش صـاف نیـه 

 شبـــد کــایــارگران بـکش کــر را با چـــقــف
 

 (613: 6923)فرخی یزدی،   

فرخی یزدی در ی: چکامة وطنی با اقتباس از قرآن کریم، سکوت سخنوران و سستی مردم 

دانـد و بـر ایـن در آتش نمرودهای زمانه مـی« خلیل وطن»را سبب خواری وطن و اسیر شدن 

 شود:عقیده اسب که این آتش تنها با آب شمشیر فرزندان ایران زمین خاموش می

 دــــــه آمـــن را چـــان آوران وطــــــزب

 سانــــنین گشته خونسـرد و افسـرده آنـــچ

 ینــــرودیان بـــن را ز نمـــــلیل وطـــخ

 ران ـناء ایــــــیر ابـــــمشـــگر آب شـــم
 

 ا ایـن زبـونیـه هب بسته خـو کـرده بــک 

ـــک ــویی دیـ ـــه گ ــونیـ ــد رهنم  وشان کن

ـــب ـــجان آتـــ ــیـش از دردهــــ  ای درون

 «یـا نـار کـونی» رمانــــار فــــند کـــک
 

 (635-631: همان)      

همچنین او با دهسوزی و عشق شدید خود به کشورش، همة افراد جامعه را به جانبـازی در 

 کند:راه آزادی تشویق می

 ان در راه آزادی دهـیمـقد جان را رایگــن
 

 ر به جیب و کیسة ما مفلسـان نقدینـه نیسـبــگ 
 

 (669)همان: 

 عدالت     

عداهتی و نابرابری اسب. در جامعة ایران نیز های خودکامه، بیهای اکومبویژگییکی از  

هـای سیاسـی هرج و مرج ناشی از اشغال ایران توس  بیگانگان و درگیری گوناگون میان جناح

عـداهتی از ذهـن اندیشـمندان و شـاعران دور نمانـد و رسـاهب شد، مسئلة فقـر و بـیسبب می
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دنقل عقیده دارد کـه  أملشعرهایی با مضامین اجتماعی ایفا کردند.  اجتماعی خود را با سرودن

سیاسی کنونی، باید دو نقش -شاعر در جهان کنونی و در جهان عرب در سایة شرای  اجتماعی

نقش ملی و میهنی تا متعهد به وطـن و  -8نقش هنری تا شاعر نامیده شود.  -6اساسی ایفا کند: 

 (  68: 6939معروف،  پیشرفب آن باشد. )ن:: سهرابی و

بـرد و بـا های اجتماعی و سیاسی جهان عرب رن  میها و نابسامانیعداهتیاو همواره از بی

دنقل اگر چـه  أملنمود. های کهن آن را ترسیم میپرده در قاهب نماد و اسطورهبیانی ساده و بی

داند. آن را محال نمی بیند، امازدة اعراب را دور از دسترس میبازگشب عداهب به جوامع بحران

مراثـی »آید. در قصـیدة او ایمان دارد که روزی خورشید عداهب از پشب ابرهای تیره بیرون می

آیـد. او در خـالل گفتگوهـای آکنـده از ، یمامه دختر بزرگ کلیب به صحنة گفتگو مـی«اهیمامة

کنـد. سـم مـیعواطف انسانی با عمویش مهلهل، آرزوهای نهان خود را در برقراری عداهب مج

إنـی ال »گویـد: ورزد و با زبانی کودکانـه مـییمامه از گرفتن دیة پدر و پذیرش صلح امتناع می

-من تا زمانی که جان در بدن دارم، صلح نمـی« أصاهح إهی األبد مادامب روای فی هذا اهجسد

سـوء کنم. دنقل در این سروده در قاهبی هنری به ااکمان وقب جهان عرب نسبب به پیامدهای 

های هوشیار درخواسب نمود تا مبـارزة سازش با اسرائیل هشدار داده و از تمامی اعراب و ملب

های اشغاهی ادامه دهنـد و مهلهـل گیری سرزمینخود را برای رسیدن به هدف نهایی و باز پا

 (  13: 6922رود. )سلیمی و چقازردی، نمادی برای نشا ، زندگی و امید به شمار می

 ای امیـد بخـشآخر این سروده، با اشاره به بازگشب کلیب، فضـا را بـه گونـه شاعر در بند

کند که با بحرانی شدن اوضاع، پر او را آتش کند و بازگشب او را به عنقایی تشبیه میترسیم می

رسـاند ها مـیدرنگ خود را به شهرهای ویرانه و اشغال شده، توس  صهیونیسباند و او بیزده

عداهتی اسب کـه در این سروده، نماد « خورشید»رهاند. ها مین للم و خونریزیها را از ایو آن

در پشب ابر سیاه و سهمگین جنایب اسرائیل پنهان شده اسب و در انتةار مبـارزانی اسـب کـه 

 ابرهای تیره را کنار بزنند و خورشید عداهب و امنیب طنین انداز کنند:

 کلیب یعود

 کعنقاء قد أارقب ریشها

 اهحقیقة أبهیهتةل 
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 و ترجع التها فی سنا اهشما ... أزهی و تفرد أجنحة اهغد

 (951تا: فوق مدائن تنهض من ذکریات اهخراب. )دنقل، بی

گردد همچون عنقایی که پرش را آتش زده باشی تـا اقیقـب همچنـان کلیب بازمی ترجمه:

شـود. تر مـیباشکوهتر و درخشان باقی بماند و اسلحة او در پرتو درخشش خورشید، درخشان

 خیزند.ها به پا میشوند بر فراز شهرهایی که از یادآوری ویرانیهای فردا یکه تاز میبال

-گوید که وعدة آن را به مردم میاز اق و عداهتی سخن می« اهزیارة»همچنین او در قصیدة 

 شود: گاه محقق نمیدهند، اما هیچ

 یقال هم یجیء

 او قیل: ال ... بل جاء باألم

 و أستقبله فی مطار بعثة اهشرف

 و أطلقوا عشرین طلقة هدی وصوهه

 و طلقه فی کبد اهشما

 (56تا: هذا فإن اهشما هم تشرق علینا ذه: اهصباح. )دنقل، بی

گویند: نیامده اسب و گفته شده: نه، دیـروز آمـده اسـب و در فرودگـاه گروهی می ترجمه:

ناسـبب ورودش، بیسـب گلوهـه شـلی: کردنـد و هیأت تشریفات از او استقبال کردنـد و بـه م

 ای نیز به قلب خورشید زدند. به همین خاطر آن روز صبح خورشید بر ما طلوع نکرد.    گلوهه

شاعر خورشید را نماد عداهب دانسته که همه منتةر طلوعش هسـتند و بـرای اسـتقبال از او 

 ه خورشید به خاطر شلی: گلوهـهاند، اما غافل از این کهیأت خاص و باشکوهی را تشکیل داده

 .ه اسبو مرد هطلوع نکرد

بخشی به عداهب، از استعارة مکنیه استفاده کرده و خورشـید را ماننـد همچنین او برای جان

انسانی دانسته که دارای قلب بوده و  همان طور که اگر قلب انسان با مشکلی رو بـه رو شـود، 

   هیل اصابب گلوهه با قلبش مرده اسب.به دمیرد، خورشید )عداهب( نیز انسان می

فرخی تنها شاعری اسب که همه او را به نام آزادی مـی شناسـند و بـرای دسـب یـابی بـه 

دسـب ه جان خود را بـ»برای تحقق این هدف باید عداهب و آزادی بر این نکته معتقد اسب که 

 «:تقدیم گرفته و سر را قدم ساخته و تا وادی فنا پیش برویم
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 طلـب شـاهد آزادی و عـدل ها درعمر
 

 ایـمسر، قدم ساخته و تا ملـ: فنـا تاختـه 
 

  (16: 6923)فرخی یزدی،  

 :داندرا کشور ویران و ناامن می بهاعدفرخی کشور بی

 این دل ویران ز بیداد غمب آباد نیسب
 

 که عدل و داد نیسب انیسب آبادی بر آنج 
 

 (1)همان: 

 :توان جهان را زیر سلطه خود گرفبمی و اعتقاد دارد که با عداهبهمچنین ا

 خوش آنکه در طریق عداهب قدم زنـیم
 

ــیم  ــم زن ــاهم عل ــرام در همــه ع ــن م ــا ای  ب
 

 (82)همان: 

 نادانی و جهل

در اوزة شعر معاصر عربی و فارسی، روشنفکران و آگاهان جامعه همواره در صدد هوشیار 

بر این بـاور بودنـد کـه نـادانی اـاکم بـر ها ای پویا بودند. آننمودن مردم برای ساختن جامعه

دارد. به همین دهیل مبارزه با آن را سرهواة کارهای خود قرار ها را از پیشرفب بازمیجامعه، آن

 دادند.می

دنقل مبارزه با جهل اساساً با رویکردی اجتماعی و مبارزاتی توأم اسـب و هـر  أملدر شعر 

کـردن و هوشـیاری مـردم نـدارد. او همـواره  گوید، هدفی جـز بیـدارجا که از جهل سخن می

زند. او در شـعر خواهان بیداری مردم اسب و اعتراضش را در برابر جهل در اشعارش فریاد می

خبری از شرای  ااکم بر جامعه در رؤیـای پـوم مدینـة هایی که به علب جهل و بیزیر، انسان

 خواند:به بیداری فرامی ها رابرند، مورد انتقاد قرار داده و آنفاضله به سر می

 یا إخوتی اهذین یعبرون فی اهمیدان فی انحناء

 مُنحدرین فی نهایة اهمساء

 التحلُمُوا بعاهم سعید

 (658تا: فخْلفَ کل قیصر یموت: قیصرٌ جدیدٌ. )دنقل، بی

کنید، در انتهای غـروب سـرازیر ترجمه: ای برادرانی که از میدان سر به زیر افکنده عبور می

میـرد، پادشـاهی دیگـر ید، رؤیای مدینة فاضله را نبینید، زیرا پا از هر پادشاهی که مـیشومی

 آید.می
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-کنند و از اقـایق بـیای دیگر از اینکه مردم با غفلب دسب و پنجه نرم میدنقل در قصیده

 دهد:وطنانش را مورد خطاب قرار میگرانه همکند و با هحنی سرزنشاند، انتقاد میخبر مانده

 قلب هکم مراراً 

 إنّ اهطوابیر اهتی تمر

 فی استعراض عید اهفطر و اهجالء

 فتهتف اهنساء فی اهنوافذ انبهاراً 

 (811ال تصنع انتصاراً. )همان: 

کنند در ر ة عید فطـر و های سربازانی که عبور میبارها به شما گفتم به یقین دسته ترجمه:

 آورد.    پیروزی به ارمغان نمی -ا فریاد زدندهزنان با چشمان خیره از پنجره -روز استقالل

شاعر در این ابیات معتقد اسب که مردم بـرای بـه دسـب آوردن پیـروزی و موفقیـب بایـد 

 شود.تالش کنند و ستقیماً وارد صحنة مبارزه و جهاد شوند و پیروزی با شعار دادن ااصل نمی

می بینند وهی  خودوتعدی در برابر فرخی از جهل و نادانی ملتی می ناهد که این همه للم   

در  نشـود،اند و اعتقاد بر آن دارد که تـا ملتـی بیـدار کنند و سکوت کردهزبان به شکوه باز نمی

   :عقب ماندگی محض خواهد ماند

 دردی بدتر از علـب نـادانی نیسـب

ــزل دارد ــن  من ــروی گ ــه ب ــا آنک  ب
 

 جزءعلم دوای این پریشانی نیسـب 

 نـی نیسـببد بخب و فقیرتـر زایرا
 

 (621: 6923)فرخی یزدی،  

این موضـوع  أملماندگی کشور ایران، عهای علمی جهان و عقبفرخی با توجه به پیشرفب

 کنند:تحرکی آنان ذکر میرا جهل ایرانیان و غفلب ملب و بی

 تـابیم روگر ز باد کبر و نار جهل بـر
 

 شاید آب رفتة ایـن خـاک بـاز آیـد بـه جـوی 
  

  (811)همان:                                                                                  

 او معتقد اسب که جهل و نادانی مردم باعث چ اول کشور شده اسب:

 اذن غارت را به این غارتگران داده اسب سـخب 
 

 سستی و خون سردی و نادانی و اهمال ما 
 

 (25)همان:  
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 نتیجه

خی یزدی، هر دو همة مشکالت جامعه را تنها ناشـی از دسـتگاه اـاکم دنقل و فر أمل .6

دانند، بلکه با تحلیل انتقادی شـرای  اجتمـاعی معتقدنـد کـه مـردم نیـز در ایجـاد ایـن نمی

هـای مختلـف ، به همین دهیل در جای جای اشعار خود و به صورتمشکالت سهیم هستند

 .اندبه این مسئله اشاره کرده

انـد کـه باعـث دهنموهای مختلف بالغی استفاده برای بیان مسائل از جنبههر دو شاعر . 8

 تأثیرگذاری بیش از پیش بر روی خوانند شده اسب.  

در اوزه مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار فراوان اسـب و  این دو شاعراشعار اعتراضی . 9

عتراض به جهل خواهی، فراخوانی مردم برای آزادی، اآزادیدر بطن خود مضامینی همچون 

کفایتی ااکمان زمان، للـم سـتیزی،  دعـوت بـه ها، انتقاد از بیو غفلب مردم و سکوت آن

 گیرد.عشق به وطن و ... را بر میقیام و مبارزه با خودکامگی، 

غضب به خود گرفته اسب، در اـاهی کـه  عشق به وطن در اشعار دنقل رنگ خشم و -1

ای ایـران را بـه های اسطورهو شخصیبورزد می فرخی افتخارگونه به گذشتة وطنش، عشق

 گیرد. منزهة نماد در شعر وطنی خود بکار می

به دسب اسـتعمارگران  های ملی کشورتاراج و غارت ثروت دنقل در اشعارش به أمل -5

فرخـی نیـز مخاهفـب بـا انگلسـتان و بیـرون هدف  کند.و دسب نشاندگان داخلی اشاره می

هـای دسـب رگر از کشور و در مرالة دوم از میان برداشتن دوهـبراندن این دوهب استعما

 دة انگلستان در ایران بوده اسب.نشان

هـا عنوان شاعرانی آگاه و مبارز، همواره ااکمان وقب و کارگزاران آنه هر دو شاعر ب -1

 .دانستندرا مسؤول فالکب و عقب ماندگی کشورهایشان می

 کتابنامه

 بسیه سرایی در ادب عربی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. ش(. ا6921آباد، مرضیه. ) .6

تحلیل مقایسة مضامین برجسـتة شـعر فرخـی »ش(. 6936بهمنی مطلق، ید اهلل، پور طریفی، علی. ) .8

 .  91-63ادبیات پارسی معاصر. شماره دوم. صص: «. یزدی و عارف قزوینی
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ن در اشعار فرخـی یـزدی و بررسی تطبیقی عشق به میه»ش(. 6931توکلی محمدی، محمد رضا. ) .9

 .  18-15. صص: 5نشریه ادبیات تطبیقی. سال سوم. شماره «. معروف اهرصافی

م(. اإلتجاهـات و اهحرکـات فـی اهشـعر اهعربـی اهحـدیث. بیـروت: مرکـز 8116اهجیومی، سلمی. ) .1

 دراسات اهوادة اهعربیة.

عر فرخـی یـزدی و هـای پایـداری در شـبررسی تطبیقی جلـوه»ش(. 6931اسنوند، صحبب اهه. ) .5

-16. صـص: 62کاوشنامة ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی. سال پـنجم. شـماره «. عبداهرامن یوسف

31. 

 م(. شیء عن اهوطن. بیروت: داراهعودة.6316درویش، محمود. ) .1

 تا(. األعمال اهشعریة اهکأملة. بیروت: مکتبة مدبوهی.دنقل، أمل. )بی .1

 عر علی خطو  اهنار. اهقاهره: دار اهغد هلنشر. م(. أمل دنقل شا6336اهدوسری، اامد. ) .2

 . تهران: امیرکبیر.8ش(. نقد ادبی. جلد 6913زرین کوب، عبداهحسین. ) .3

 ش(. شهر شعر فرخی. تهران: انتشارات ایدری. 6915س انلو، محمد علی. ) .61

نشـریة ادبیـات «. نمادهـای پایـداری در شـعر معاصـر»ش(. 6922سلیمی، علی، چقازردی، اکرم. ) .66

 .      22-16. صص: 6شمارة «. ایداریپ

بررسی نماد خورشید در شعر أمل دنقـل و شـفیعی »ش(. 6939سهرابی، فرخنده، معروف، یحیی. ) .68

. صص: 61نامة ادبیات تطبیقی. دانشکدة ادبیات و علوم انسانی. سال چهارم. شمارة کاوش«. کدکنی

6-81    . 

سی از عصر جامی تا روزگار ما. ترجمة: اجب ش(. ادبیات فار6912شفیعی کدکنی، محمد رضا. ) .69

 اهه اصیل. تهران: نشر نی.

 ینایر هماذا؟ و إهی أین؟. اسکندریة: مرکز اإلسکندریة هلکتاب.  85م(. 8168عبداهکریم، منی. ) .61

 ش(. دیوان. به کوشش اسین مکی. تهران: امیرکبیر.6923فرخی یزدی، محمد. ) .65

. 61مجلـة اآلداب. اهسـنة «. قف من أدب اهمقاومة اهفلسـطینیةأبعاد و موا»م(. 6312کنفانی، غسان. ) .61

 .2-5. صص: 1اهعدد 

 م(. أمل دنقل امیراهشعراء اهرفض. بیروت: دار اهشروق.8111اهمجلی، نسیم. ) .61

ش(. فکر آزادی در ادبیات مشروطة ایـران. پاکسـتان: مرکـز تحقیقـات 6929محمد خان، مهرنور. ) .62

 فارسی ایران و پاکستان.

 م(. اهبنیات اهدالهة فی شعر أمل دنقل. دمشق: اهکتاب اهعربی. 6331، عبداهسالم. )اهمساوی .63
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 ش(. زندگی و شعر فرخی یزدی پیشوای آزادی. تهران: ثاهث.6921مسرت، اسین. ) .81

ش(. پژوهشی در تاریخ معاصـر ایـران. مشـهد: انتشـارات آسـتان قـدس 6916میراامدی، مریم. ) .86

 رضوی.

جنبش ملی مصر از محمدعلی تا جمـال عبداهناصـر. تهـران: سـهامی  ش(.6956نجاتی، غالمرضا. ) .88

 انتشار.
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 ل(و ئامةة رای،  کرماناا،  یرران  الااب  امسجبقسم اللغة الفارسیة و آداهبا  يف ساعدستاذ مأ) 1الدکتور موسی برنیان
 رران(یامةة رای،  کرماناا،  جب ةاحملاضر  ةاالستاذ و و آداهبا  الةربیةقسم اللغة  يفدکتورة ) الدکتورة حدرث دارايب

 

 حتجاجیة يف القصائد السیاسیة واالجتماعیة ألمل دنقل وفرخي رزديمقارنة امضامنی اال

 الملخص

أمل دنقل وفرخي یزدي من الشعراء املعاصرینی املصري و اإلیراين الذین وضعوا قصائدهم يف خدمة التعبري عن 
و کالمهااا ماان الشااعراء امل تاازمنیل هااء ء الشااعراء امااتفدموا الق اام ک ف اال ال ااال  يف هااذا معااا ش وااعوم هاات ع م 

الطریاا ل هاام ااتفااوا فاام اوااعالهم إلملش ال اااف ماان نااوو الما ااة و انتا ااوا أماااو اا اااو ا بااالین الااذین أ وا ال اااف 
هذه املوضاوعات هايا ااتفاا  بظ   مل أمل دنقل و فرخي یزدي امتاادوا من املوضوعات املشاهبة يف أوعالهم، 

لاقدان ااریة، انتقاد من اا او، إملش ال اف ل قیاو و م افحة ا متبدادل ال  ج الذی اعت د ه يف هذا املقال هو 
التح ی يل هذا امل  ج یصف امل امنی املشرتکة يف أوعالهم ع م إطال الشعر ا اتفااييل وضحا  -امل  ج الوصاي

ي کالمهاا مان الشاعراء امل تازمنیل  ان يف هاذا املقاال نعارل هاذین الشااعرین و أوضااع م أنح أمل دنقال و فرخاي یازد
 ال یامیة و ا يت اعیةل
         أمل دنقل، فرخي یزدي، الشعر ا اتفايم، األوضاع ال یامیة و اإليت اعیةلالالمات الرئیسیة: 
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