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Abstract
The literature of resistance is considered the potent
voice of the oppressed nations against the arrogance
and the oppressing rulers as portrayed by poets in their
poems. Among others, Abolqasem Aref Qazvini and
MaroofRasafi are two such poets in contemporary
Iranian and Iraqi literary scene. The literature of
resistance themes are prominently featured in their
political-social poems. Therefore, it is important and
even quite necessary to study political-social themes
present in their poetry. Using a descriptive-analytical
method, this study tries to explore manifestations
of resistance in poems by Abolqasem Aref Qazvini
and Maroof Rasafi in order to answer the following
questions: what shared themes and elements of
resistance can be seen in poems by Aref Qazvini
and MaroofRasafi? What are their poetic features
as far as the literature of resistance is concerned?
AbolqasemAref Qazvini and Maroof Rasafi are
among renowned Iranian and Iraqi poets who have
devoted their poems to serving their homeland, thus
earning a reputation as committed poets of literature
of resistance. Employing simple and occasionally
outspoken language, they point to many elements
of the literature of resistance, the most important
of which include defending homeland, fighting
arrogance, call for unity and avoiding division,
complaining about the oppression of rulers, call
for the awakening of the Islamic Ummah and other
political-social issues mentioned in the paper.
Keywords: Literature of Resistance, Poem, Aref
Qazvini, Maroof Rasafi.

چکیده
 فريادِ رساي ملتهاي مظلوم در برابر،ادبيات پایداری و مقاومت
استعمار و حاکمان ظالم است که شاعران آن را در اشعار خود به
 ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از.تصویر کشیدهاند
جملۀ این شاعران در ادبيات معاصر ایران و عراقند که مضامین
ادبيات پایداری در سرودههای سیاسی ـ اجتماعی آنها بهوضوح
 تحقیق در مضامین سیاسی ـ اجتماعی، بنابراین.مشاهده ميشود
 در.شعر این دو شاعر اهمیت دارد و بسیار ضروری مینماید
 جلوههاي،این پژوهش ميكوشيم با روش توصیفی ـ تحلیلی
پایداری و مقاومت را در اشعار عارف قزوینی و معروف رصافی
 در حوزۀ مقاومت و:بررسی كنيم و به این سؤاالت پاسخ دهيم
پایداری چه مضامین و مؤلفههاي مشترکی در اشعار عارف قزوینی
و معروف رصافی میتوان مشاهده کرد؟ ویژگیهاي شعری این
دو شاعر در حوزۀ پایداری چیست؟
ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از برجستهترین
شاعران ایرانی و عراقیاند که در خدمت به وطن خود شعر
سرودهاند و بهعنوان سرايندگان متعهد و شاعران ادبیات پایداری
 این دو شاعر با زبانی ساده و گاهی صریح در.شناخته شدهاند
 به بسیاری از مؤلفههاي ادبیات پایداری اشاره کردهاند،اشعار خود
 دعوت به اتحاد و، استعمارستیزی،که مهمترین آنها دفاع از وطن
 دعوت به بیداری امت، شکایت از ستم حکمرانان،پرهیز از تفرقه
اسالمی و دیگر موضوعهاي سیاسی ـ اجتماعی است که در اين
.مقاله به آنها خواهيم پرداخت
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مقدمه
تعریف مسئله
امروزه ادبیات پایداری و مقاومت در میان ملتها جایگاه
خاصی دارد .این ادبیات ،فریاد ستمدیدگانی است که شاعران
دردآشنا آن را به تصویر ميكشند تا از این طریق ،پایداری
ملتی زیر ظلم و ستم را به جهانیان اعالم کنند .به تعبیری
دیگر ،ادبیات مقاومت گویای دردها و رنجهایی است که
در برههای از تاریخ بر ملتی گذشته است یا فریادی است
شجاعانه در مقابل ستمگران که از ملتها میخواهد ذلت و
خواری را از خود دور سازند .در دو ادب فارسی و عربی
از دیرباز همواره شاعرانی بودند که به مضامینی چون وطن
و لزوم دفاع از آن ،وحدت ملی و اتحاد اجتماعی ،ترقی و
تجدد ،ستیزهگری با نفاق و ریاکاری ،انتقاد از حاکمان ظالم
و ارباب مستبد و  ...توجه داشته و تصاویر بسیار بدیعی را
ارائه کردهاند .ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از
شاعران برجستۀ معاصر در دو زبان فارسی و عربیاند که
به جلوههاي پایداری در شعر خود توجه نموده و همگام با
مردم از وطن خود دفاع كردهاند .عوامل مشترکی که تطبیق
میان این دو شاعر را از منظر ادبیات تطبیقی توجیه میكند
عبارتند از:
 .1عارف قزوینی براي فعالیتهاي میهنپرستانه به شاعر
ملی ایران مشهور است و معروف رصافی به شاعر آزادی.
 .2هر دو شاعر در عصری ميزیستند که کشورشان به
استعمار خارجی و استبداد داخلی و خفقان سیاسی گرفتار
بود.
 .3مشکالت اجتماعی و آسیبهاي سیاسی در کشورِ
هر دو شاعر همچون استبداد ،استعمار ،فقر و عقبماندگی،
بیعدالتی و مشکالت مربوط به زنان یکسان است.
 .4هر دو در مسیر مبارزۀ خود ،رنجها ،تلخیها ،سختیها
و ناکامیهاي زیادی را تحمل كردند که بازتاب آن در زندگی
و اشعار ایشان نمایان است.
به دالیل فوق و به سبب اهمیت محتوایی و تاریخی
شعر این دو شاعر ،نگارندگان این دو شاعر را برگزيده و
در محدودۀ این مقاله كوشيدهاند مضامین مشترک و متفاوت
پایداری و مقاومت را در شعر آنها بررسی كنند .گفتنی است

این جستار در حوزۀ پژوهشهاي ادبیات تطبیقی مکتب
امريكايي جای میگیرد که معتقد به بررسی موازنهای و
مقایسهای است.
سؤالها و فرضیهها
ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که به این سؤالها پاسخ
دهیم :در حوزۀ ادبيات مقاومت و پایداری در اشعار ابوالقاسم
عارف قزوینی و معروف رصافی چه مضامین و مؤلفههاي
مشترک و متفاوتی میتوان مشاهده کرد؟ ویژگیهاي شعری
این دو شاعر در حوزۀ ادبيات پایداری چیست؟
فرضیۀ این پژوهش بر این اساس استوار است که به نظر
ميرسد این دو شاعر ،در اثر شرایط سیاسی و اجتماعی
حاکم بر جامعۀ خود به کاربرد مؤلفههاي مقاومت در شعر
خود توجه کرده و مضامین مشترک بسیاری چون آزادگی،
استعمارستیزی ،دعوت به اتحاد و همبستگی مردم را در
سرودههاي خود به تصویر کشیدهاند .اما دربارۀ مضامین
متفاوت دو شاعر به نظر ميرسد که عارف قزوینی در شعر
خود ،از مؤلفههایی چون تکریم شهیدان راه آزادی ،انتقاد
از روزنامهنگاران و غفلت مردم بسيار سخن گفته است و
معروف رصافی به مضامینی چون دفاع از حقوق زنان ،توجه
به فقیران و نگرانی از وجود وزیران دستنشاندۀ غرب در
عراق پرداخته است .نکتۀ دیگر اینکه احتمال دارد شعر این
دو شاعر در حوزۀ ادبيات پایداری ،ممتاز به ویژگیهایی
چون عشق راستین به وطن و زبان ساده و صریح باشد.
پیشینۀ پژوهش
گفتنی است دربارۀ ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف
رصافی کتابها و مقالههاي مختلفی نوشته و شعر آن دو را از
زاویههاي گوناگونی بررسی كردهاند .برخی از اين پژوهشها
به قرار زیر است:
پایاننامۀ «بررسی جنبههاي رمانتیک تصنیفهاي عارف
قزوینی» ( )1390از سعید قاسمی فالورجانی که در دانشگاه
شهرکرد به راهنمایی پرستو کریمی نوشته شده است و
نگارنده ضمن اشاره به تأثير ترجمۀ متون رمانتیک اروپایی بر
تصنیفهاي عارف به این نتیجه رسیده که تصنیف موسیقی

بررسی تطبیقی جلوههای پایداری در شعر ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی

ایران در اواخر عهد قاجار به وسیلۀ این شاعر ،استقالل ادبی
و هنری یافته است .این پژوهش بسیار ارزنده بوده و بیشتر
در حوزۀ تصنیفسازی محل بحث است.
پایاننامۀ «بررسی تطبیقی جلوههاي ملی و میهنی در
اشعار عارف قزوینی و حافظ ابراهیم» ( )1392از علی دالور
که در دانشگاه بیرجند به راهنمایی عبدالرحیم حقدادی نوشته
شده و نگارنده ضمن بررسی اشعار سیاسی ـ اجتماعی دو
شاعر به این نتیجه رسیده که آنها در اثر محیط اجتماعی ـ
سیاسی مشابه و به علت وابستگی حاکمان ایران و کشورهای
عربی به بیگانگان ،به اشعار ملیگرایانه روی آورده و در دفاع
از کشور حس وطندوستی را در میان مردم تقویت کردهاند.
این تحقیق نیز بسیار ارزشمند بوده و به ایدههاي دو شاعر در
دفاع از وطن نگاه تازهای دارد.
پایاننامۀ «بازتاب مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار
معروف الرصافی» ( )1390از سهیال سادات امیری که در
دانشگاه کردستان به راهنمایی احمد نهیرات نگاشته شده و
نگارنده در آن به این نتیجه رسیده که معروف الرصافی از
شاعران کالسیک و انقالبی دورۀ معاصر است که در دورۀ
او حوادث بسیاری چون اعالم قانون اساسی ،جنگ جهانی
اول ،شورش انقالبی  1920و جنگ جهانی دوم و استعمار
عراق رخ داده است و این حوادث بر روح او اثر گذاشته و او
نیز در خدمت جامعه و مبارزه برضد استعمار شعر ميسروده.
این پژوهش نیز باارزش است چراکه اندیشههاي سیاسی ـ
اجتماعی این شاعر را بهخوبی نشان داده است.
پایاننامۀ «جلوههاي ادبیات انتقادی در اجتماعیات
معروف الرصافی» ( )1392از رضا ساعد جلیل که در
دانشگاه مازندران به راهنمایی مصطفی جمالجو نوشته شده
و نگارنده پس از بررسی اشعار این شاعر به این نتیجه رسیده
که معروف الرصافی شاعری است که در بیداری و آگاهی
مردم نقش داشته و با اشعار انتقادی خود به دنبال اصالح
حاکمان و جامعۀ خود بوده است.
تا آنجا که ما بررسی کردهايم در مورد بررسی مضامین
و جلوههاي مشترک پایداری و مقاومت در شعر ابوالقاسم
عارف قزوینی و معروف رصافی پژوهش تطبیقی نكردهاند و
اين پژوهش ميتواند کنکاشی نو در این زمینه باشد.
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مختصری دربارۀ ابوالقاسم عارف قزوینی
ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر ،تصنیفساز و موسیقیدان
مشهور دوران مشروطیت است .او بنا به گفتۀ خودش در
سال  1300ق .زاده شده اما زمان دقیق و مكان تولد او سال
شر و شور با
 1297در قزوین است .او در خانوادهای پر ّ
مشاجرههاي فراوان والدین با یکدیگر به دنیا آمده است
(سپانلو .)7 :1381 ،پدرش مال هادی ،وکیل دعاوی است.
عارف قزوینی بعد از مرگ پدرش و تقسیم میراث پدری با
دو تن از دوستانش از قزوین به همدان میروند و در آنجا
با اشراف ،آشنا و همنشین میشود .او از طریق این اشراف
به خدمت مظفرالدین شاه میرسد .از تولد عارف تا این
دوره از زندگیاش جز چند سالی که به تحصیل سپری
شده ،در بیبند و باری گذشته است اما با جنبش مشروطه،
مسیر زندگی او تغییر میکند .این شاعر در دورۀ مشروطه
در تهران زندگی میکرد (ایزدپناه )145 :1380 ،و در این
راستا با افکار ضد استبدادی مشروطهخواهان آشنا شده و
همزمان با به صدا درآمدن طبل آزادی به جمع انقالبیون
میپیوندد و با شعر و ترانههای خود به زبان گویای انقالب
تبدیل میگردد .به همین سبب او را «شاعر ملی ایران» لقب
دادهاند .این لقب یادگار مشروطه است و از آن ،به او ارث
رسیده.
این شاعر ،در دوران خفقان رضاشاهی و شکست
مشروطه خواهان ،بدترین روزهای زندگیاش را تجربه
کرد .او که جوانیاش را در مبارزه با استعمارگران داخلی و
خارجی و ظلم و ستم آنان سپری کرده بود در چهلسالگی
مجبور به سکوت و انزوا شده بود و این سکوت روح
آزادهاش را ميآزرد و سبب گریز وی از اجتماع و انس
گرفتن او با طبیعت همدان و حیوانات شد .نکتۀ دیگر این
است که «عارف در مقام شاعری حساس با طبعی ظریف
و استعدادی بسیار در شاعری ،عقیده دارد که وظیفهاش
برداشتن نقاب از چهرۀ پلیدترین دشمنان آزادی و پیشرفت
و رسوا کردن آنان است» (علوی .)64 :1386 ،عارف
سرانجام در سال  1352ق .برابر با  1312ش .در همدان
درگذشت و در صحن آرامگاه بوعلی سینا به خاک سپرده
شد (ایزدپناه.)145 :1380 ،
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مختصری دربارۀ معروف رصافی
معروف بن عبدالغني محمود البغدادي الرصافي در سا ل 1875
م .در بغداد و در محلۀ قراغول واقع در منطقۀ رصافه ديده به
جهان گشود (خورشا .)95 :1381 ،تربیت این شاعر از همان
آغاز کودکی و در نبود پدرش بر عهدۀ مادرش بود .انس او
به مادر بیش از پدرش بود و اين را در اشعارش ميتوان ديد.
او در موارد گوناگون از مادرش به بزرگي و احترام ياد ميكند
(العطبة .)6 :1992 ،رصافي تحصيالت خود را از مدارس
ديني آغاز كرد و در مدارس ابتدايي و مدرسۀ استاد آلوسي،
علوم ديني و اسالمي را فراگرفت .اين علوم ،باورها و افكار
اوليۀ او را شكل داد .عالوه بر اين ،رصافي از انديشههاي
مليگرايانۀ استادش آلوسي تأثير پذيرفت كه پيشرو انديشۀ
مليتگرايي درآن زمان بود .همچنین به دنبال ارتباط علمي و
فرهنگي امپراتوری عثماني با غرب ،مجالت و روزنامهها در
قلمرو این امپراتوری گسترش يافتند که عراق هم یکی از
سرزمینهاي آن قلمرو بود (الرصافی .)5 :1999 ،رصافي هم
مانند ديگر افراد باسواد به مطالعۀ مقالههاي علمي و سياسي
در مجلههايي نظير المقتطف ،الهالل ،الجامعة و المشرق
روي آورد .برخی از این مجالت ،مطالب علمي و فرهنگي
و تاريخي در زمینۀ ميراث گذشتۀ عربها چاپ مي كردند
(شرارة.)35 :1924 ،در نتیجه آگاهي او به فرهنگ گذشته و
افكار و انديشههاي بزرگان علم و ادب افزايش يافت و اين
مطالعات بعدها تأثير خود را در اشعار و نوشتههاي او نشان
داد .رصافي نسبت به جامعۀ خويش ،زندگي مردم ،مشكالت
و رنجهاي آنها واكنش نشان ميداد .اشعار اجتماعي او
دربردارندۀ رنجها و سختيهاي طبقات پايين جامعه است
كه با زباني ساده و نزديك به زبان روزنامه و مجالت ،این
مشکالت را به تصویر کشیده است.
جلوههاي مشترک پایداری در اشعار عارف قزوینی و
معروف رصافی
امروزه شعر و ادب پایداری بخش عظیمی از آثار ادبیات
معاصر را به خود اختصاص داده است (سلیمی و چقازردی،
 .)86 :1388عارف و رصافی ازجمله شاعران معاصر ادب
فارسی و عربی هستند که نسبت به جامعۀ خويش ،زندگي

مردم ،مشكالت و رنجهاي آنها بیتفاوت نیستند .اشعار
این دو شاعر ،دربردارندۀ رنجها و سختيهاي طبقات پايين
جامعه است كه آنها با زباني ساده و نزديك به زبان روزنامه
و مجالت سرودهاند .از مهمترین جلوههاي پایداری در شعر
این دو شاعر ،دفاع از وطن ،پایداری در برابر ظلم و استکبار،
شکایت از ستم حکمرانان ،مخالفت با بیگانگان ،دعوت به
اتحاد و آزادیخواهی و  ...را میتوان نام برد که در این مقاله
بررسی میشوند.
دعوت به مبارزه برضد استعمار (استعمارستیزی)
یکی از مؤلفههاي برجستۀ پایداری در شعر عارف قزوینی
و معروف رصافی ،استعمارستیزی و دعوت مردم به آن
است .عارف اشعارش را وسیلهای برای بیان افکار سیاسی
و اجتماعی و تهییج مردم میداند (آرینپور)359 :1372 ،
و از آن بهعنوان حربهای دربرابر سیاستهای استعمارگران
استفاده میکند:
اجنبی صاحب ایران شد و این است غمم
آن یکـــی شاد که امالک و زر و زن دارد

(عارف قزوینی)79 :1385 ،

او هیچ گاه دوست ندارد که بیگانگان به قصد آبادسازی
کشور به وطنش وارد شوند و در همین مضمون میگوید:
خانــهای که شـود از دســــت اجانـــب آباد
ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتالحزن است

(همان)64 :

این شاعر در طول زندگانی خود ،عاشق وطنش است و آن
را سربلند و مستقل میخواهد و چون آن را در آستان ۀ اشغال
بیگانگان میبیند خشمگین میشود و آرزوی مرگ میکند:
به مرگ راضیم از وضــع نامنظـــــم ایـــران
ز پا فکنده مرا سخت غصه و غــــم ایــــران
دیـــارکــاوهلگـــدکــوباجنبـیبـودآوخ
کجاست سام و چه شد گیو نیو و رستم ایـران؟
به انگلیس کـه تلبیس اوست برتـر از ابلیـــس
فروخت خاک وطن را وزیر اعظـــم ایـــران
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نشسته میبود ای کـاش مادرت بــه عزایـــت
که از وجود تو ملـــت گرفـــت ماتـــم ایران
(همان117 :ـ)118

معروف رصافی نیز چون عارف قزوینی در اشعار خود
برضد استعمار برخاسته و خواستار بیرون رفتن آنها از
کشور و نابودی آنهاست .گفتني است که وقتی عراق به
دست استعمارگران ميافتد شاعر با آنها مخالفت کرده و
در اشعار فراواني ،دشمني خود را با آنها اعالم ميكند .در
مقابل ،استعمارگران به خاطر شهرت و مقبوليت عمومي
شاعر سعي ميكنند او را به سوي خود بكشانند اما موفق
نميشوند (الرصافی .)177/3 :1999 ،این شاعر با تأثيرپذيري
از افكار جنبش جمالالدين اسدآبادی به وحدت عربها
و ايستادگي در برابر استعمار انگليس فراخواند و هنگامي
كه عراق به دست استعمارگران افتاد براي آزادي كشورش
كوشيد و با معاهدۀ سال  1930م .که میان عراق و استعمار
انگليس امضا شد بهشدت مخالفت كرد (العطبة:1992 ،
 .)21معروف رصافی در شعر «غادة االنتداب» نیز برضد
استعمارگران برميخيزد و در شعر خود ،آنها را مانند زني
معرفي ميكند كه ظاهري زيبا اما دروني زشت و آشفته دارند:
ــــاء ِم ْن ِزيِّ َهـــا
ن َ ْح ِسبُ َها َح ْسنَ
َ
(جنبُ َ
ِّياب
ول) تَ َ
حت الث ْ
َو َما ِس َوي َ
حـمــ ٌة
ـر َهـا فِـيـه لَـنا َر َ
َظـا ِه ُ
الويْ ُ
الع َ
اب
ـذ ْ
ــل فِي بَا ِطن ِـها َو َ
َو َ
ابـنَا ْأم َســــــي فَ ِظ ًيعا بِها
ُم َص ُ
رب َما أف َ
اب
يا َّ
الم َص ْ
ْــظ َع َهذا ُ

(الرصافی)177/3 :1999 ،

ترجمـه[ :انگلیـس] را در پوشـش ظاهـری هماننـد زني
زيبـا ميپنداریـم کـه در زیـر لبـاس جـز پلیـدی نـدارد.
ظاهـرش مهربانـي و رحمـت مينماید امـا در درونش ظلم
و عـذاب نهفتـه اسـت .درد و رنـج مـا بـا وجـود آن روز به
روز شـديدتر ميشـود .خداونـدا! چه قدر ايـن رنج دردناك
است!
معروف رصافی گاهی در شعر خود با بیانی سخرهآمیز و
با استفاده از اسلوبهاي امر و نهی در معنای تحقیر و استهزاء،
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خفقان ناشی از سیاستهاي استعماری انگلستان در عراق را
به تصویر ميکشد (نعمتی قزوینی .)320 :1389 ،او در شعر
«حكومة االنتداب» نیز دشمني شديد خود را با استعمار انگليس
و حكومت دستنشاندهاش در عراق ابراز ميكند .شاعر در اين
شعر ،تمام اعمال حكومت عراق را دروغين خوانده و مجلس و
قانون اساسي را تشريفاتي و ناكارآمد ميداند .رصافي حكومت
را از بين برندۀ اموال و ثروتهاي طبيعي كشور معرفی کرده
و بیان میکند كه اين ثروتها به جيب انگليس ميريزد .در
ادامه ،شاعر اين حكومت را مناسب عراق نميداند و خواستار
بركناري آن است:
س أ َّم ٍة
ــم َو ُد ْستُ
ٌ
ـــور َو َم ْجلِ ُ
ِع ْل ٌ
حــر ُف
يح ُم
الص ِح ِ
الم ْعنَي َّ
َّ
ُك ٌل َعنِ َ
س لَنَــــا ِس َوي أل َفا ِظ َها
أس َم ُ
ْ
اء ل َ ْي َ
ِ
َ
ــع َر ُف
أ َّمـا َم َعانيـــ َها فَل ْيـ َس ْت تُ ْ
ـــــــور يَ ْع َلم أن َّ ُه
َم ْن يَ ْق َرأ ُّ
الد ْستُ
َ
ِو ْف ًقا ل ِ َص ِّ
ـد ِ
صـــنَّ ُف
اب ُم
ـك اإلنْتِ َ
َ

(الرصافی)311/3 :1999 ،

ترجمـه :اهتزاز پرچم كشـور و قانون اساسـي و مجلس
ملـي هيـچ كـدام در معناي واقعي خـود كاربـرد ندارند .تنها
لفـظ و ظاهـر اسـم آنهـا بـراي ماسـت و معنـا و كارايـي
واقعـي آنهـا براي ما ناشـناخته اسـت .هر کسـی كـه قانون
اساسـي را بخوانـد ميفهمـد جـز سـندي بـراي قيموميـت
عراق نيسـت.
شایان ذکر است که بسامد مضمون استعمارستیزی در
شعر هر دو شاعر از جهت کیفی و ک ّمی با هم برابری میکند.
نکتۀ دیگر اینکه عارف قزوینی ،مضمون استعمارستیزی را در
اشعار خود بیشتر با وطنپرستی درمیآمیزد.
وطنپرستی
آدمي از ديرباز ،تعلق خاطر ويژهاي به وطن داشته و در هر
جاي كرۀ خاكي كه باشد قلبش براي سرزمين مادري ميتپد
و اين موضوع بهويژه در شعر شاعراني كه سرزمنيشان در
آتش جنگ و استعمار سوخته ،نمود بيشتري يافته است.

«دو فصلنامۀ ادب نامه تطبیقی» سال دوم ،شمارۀ اول ،پاییز و زمستان1394
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اين موضوع ،شاعران بسياري را وادار كرده كه براي
برانگيختن شور و حماسه در ملت خود به دفاع از وطن
بپردازند (مسبوق .)132 :1390 ،عارف قزوینی و رصافی
نیز از جمله شاعرانیاند که یکی از مهمترین جلوههاي
پایداری در شعر آنها وطنپرستی و دفاع از آن است که
با زبانی ساده و عاشقانه بیان شده است .البته باید اشاره
کنیم که بسامد وطنپرستی در دیوان عارف قزوینی بیش از
دیوان معروف رصافی است اما از لحاظ کیفیت ،شعر دو
شاعر با هم برابری ميکند.
گفتنی است وطنی که در شعر عارف مطرح است سرزمین
ایران در معنای جغرافیایی آن است و این شاعر ،همۀ نقاط
ایران را وطن خود میداند .او مسکن و مأوایی خاص در یک
شهر یا روستای این خاک برای خود انتخاب نکرده است و
این کار را کوتهبينانه میداند و معتقد است باید تمام سرزمین
ایران آباد شود .عالوه بر آن ،او در اشعارش جان خود را
فدای وطن کرده و در ادامه از بیچارگی وطن خود ميگوید:
شادم که چوخوش گشت نثار وطـــن من
آن بود و نبــــود من و این جان و تن من
بیچاره و درمانده کسی نیست چو من لیک
درمانده و بیچارهتر از مــــن ،وطـن مـن
(عارف قزوینی)120 :1385 ،

این شاعر که به دالیل صداقت ،صراحت ،شور و هیجان
داشتن ،اهل عمل بودن ،نزدیکی به زبان مردم و دانستن
موسیقی به شاعر ملی مل ّقب است (نورمحمدی:1378 ،
 ،)227در شعری دیگر چنین با سوز و گداز خود را فدای
وطن ميکند:
بعـد از آن یـادی از وطـن کـردم
تـا کنـم جـان خویـش نثـار وطن
ور بـه آتـــش کشـند پیکـر مـن
نقـش خاکسـتر مـن اسـت وطـن
(عارف قزوینی)117 :1385 ،

عارف ،میهندوست و آزادیخواه و کسی بود که جز به
وطنش ،به هیچ چیز دیگر عشق و عالقه نداشت (حائری،

 .)17 :1364او عاقبت هر عشقی جز عشق به وطن را مایۀ
ننگ دانسته و در شعر خود بارها اينچنین عشق خود را به
وطن نشان ميدهد و نالهاش را بهر آن میداند:
نالۀ مر ِغ اسیر این همه بهر وطـــن است
مسلک مر ِغ گرفتارِ قفس همچو من است

(عارف قزوینی)64 :1385 ،

نکتۀ دیگر اینکه عارف بهدالیلی بیشتر از همه جای ایران
دلباختۀ آذربایجان است (چاوش اکبری:)271 :1380 ،
چه آذرها به جـــان از عشق آذربایجـــان دارم
من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم

(عارف قزوینی)77 :1385 ،

عارف از شاعران آزادیخواه است و در عصر وی
یعنی عصر مشروطه ،فریاد آزادیخواهی یکی از بلندترین
فریادهاي شاعران پایداری است (صیدی .)73 :1389 ،او
آزادی را بیشتر در برابر استبداد و ظلم پادشاهان قاجار به
کار میبرد .این شاعر ،در شعر زیر ضمن اینکه خاک ایران را
متعلق به ایرانیان دانسته معتقد است ملتی که آزادی خود را
از دست بدهد مرگ برای او بهتر است:
نعرۀ یا مــرگ یا آزادی ملـــــــت بجـــاست
کاین جواب زورگـوییهـای روس ژاژخــاست
امر و نهی روس آزادیکش آخــر بهر چیست؟
او مگر آگه نمیباشد که ایــران زا ِن ماســــت؟
گو به روس کـوردل ،نیکو ببین کاین خاک پاک
خاک فرزنــدان ایران است یا خــاک شماست؟

(عارف قزوینی)63 :1385 ،

معروف رصافي نیز همچون عارف ،در اشعار خود به
دفاع از وطن پرداخته و بارها خود را عاشق وطن معرفی
میکند و این دفاع از میهن را از آموزههاي دینی میداند .او
وقتی حكومت عثماني وارد جنگ جهاني اول ميشود با شعر
«الوطن و الجهاد» مردم را به ياري حكومت در برابر دشمنان
ترغيب کرده و بیان میکند که دفاع از وطن و عزت آن ،از
اصول و دستورهاي دين اسالم است و كسي كه در راه وطن
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كشته شود به مرگی شرفمند دست مییابد و در غير اين
صورت ،خوار و ذليل خواهد شد:
و استَقتِ ُلوا فِي َسبِيلِ َ
الذو ِد َعن َو َطــنٍ
السـنَــــنَا
ون ِد
يـم َ
َ
يـــن اهلل ِ َو ُّ
ب ِ ِه تُ ِق ُ
الصب ِر َو ات َّ ِخ ُ
ـــذوا
َو استَلئَ ُموا لِل ِع َدي ب ِ َّ
الع َزائـ ِم فِي تَد ِميـ ِر ِهم ُجـــنَنَا
ِص َ
دق َ
َو استَ َ
أن تَلبِ ُسوا أب َ ًدا
الوغَي ْ
نك ُفوا فِي َ
ِیم ِة َحتَّي تَلبِ ُســـوا َ
الك َفنَا
عــ َ
ار ال َهز َ
َ
إن ل َ ْم تَ ُموتُـوا ِك َر ًاما فِـــي َم َوا ِطنِ ُك ْم
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
الجـــــبَنَاء
تـ ْم أذل َء فيـ َها میتَ َة ُ
ِم ُّ

(الرصافی)311/3 :1999 ،

ترجمـه :در راه دفـاع از وطـن ،جـان بـر كف شـويد كه
ديـن و سـنتهاي خداونـد بـر پايـۀ دفـاع از وطن اسـتوار
اسـت .بـا صبـر و اسـتقامت در مقابـل دشـمن ،لبـاس رزم
بـر تـن كنيـد و همتهاي راسـتين را بـراي نابودي دشـمن
سـپر خـود سـازيد .همـواره در جنـگ تـا آخرين نفـس ،از
ِ
ننـگ شكسـت امتناع كنيـد .اگر با عـزت و افتخار در
قبـول
سـرزمينتان از دنيـا نرويـد بيشـك مانند انسـانهاي ترسـو
به مرگـي باذلـت تن خواهيـد داد.
دعوت به بیداری امت اسالمی
از دیگر مؤلفههاي مقاومت و پایداری در دیوان عارف و
رصافی بیدار ساختن مردم از وضعیت سیاسی ـ اجتماعی
کشور است .عارف که اغلب اشعارش حزنآمیز و غمانگیز
است (حائری )55 :1364 ،در سرودههای خود ،در بیدار
کردن مردم از خواب غفلت و برگشتن به هویت ایرانی
تالش کرده و همواره ملت را به بیدار باش و دوری جستن
از غفلت دعوت میکند:
ای دیـده خـون ببـار که یـک ملتی به خـــواب
رفتـ ه اسـت و من دو دیدۀ بیــــدارم آرزوسـت
(عارف قزوینی)49 :1385 ،
او در شعر دیگری ،از خواب غفلت مردم غمگین است و از
عصبانیت خود چنین سخن میگوید:
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ببیـن چـه غافـل و آرام خفتـه ایـن ملت
چــو گوسـفند در آرامگاه پوشـــــالی

(همان)124 :

عارف در اشعار خود به مبارزه با فقر و جهالت و فرقهبازی
نیز پرداخته است .اشعاری که این شاعر در آنها به این موضوع
مهم پایداری توجه داشته عبارتند از« :فرقهبازی و جهالت»،
«دموکرات و اعتدالی»« ،تکمیل معارف»« ،بیابانگرد»« ،نور صبح
معارف»« ،فقر و جهالت» و  . ...او در همۀ این سرودهها فقر و
جهل مردمش را مای ه ذلت دانسته و مردم را به بیداری و دانایی
دعوت میکند که از این فقر و جهالت که سبب آن شاهان و
بیگانگا ِن مزدور هستند نجات یابند:
ِ
جهالـــت افـــــراد
فق ِر خلق و
چه بگویم که میکنـــد بیــــداد
کوشش و جنبشـــی کن ای ملت
خویشتن را رهــــان از این ذلت
همچنان شیــر بگســـالن زنجیر
ُ
بکش آن شاه و این امیــر و وزیر
عاقلی گر تو کــــار مجنون کـن
اجنبی را ز خــــــانه بیرون کن

(همان)183 :

چنانکه در شعر فوق مشاهده ميشود ،عارف مردم را به
کوشش و رهایی از ذلت شاهان و بیگانگان مزدور دعوت
کرده و عامل همۀ این ذلت را جهالت دانسته است.
معروف رصافی نیز چون عارف قزوینی در اشعار زیادی
مردم را به آگاهي و بيداري فراميخواند و اوضاع و شرايط
كنوني كشورش را مناسب آنها نميداند و همگان را
به نجات از اين ناداني و حقارت دعوت ميكند .شاعر با
يادآوري گذشتۀ درخشان ،مردم را به تالش براي بازيابي
ِ
عظمت از دست رفتۀ گذشته فراخوانده و در شعر «الي األمة
العربية» ميگويد:

بح لَي ُل ُك ْم
الص ِ
ـو ُم ب ِ ُّ
َمتَي يَ ْن َجلِي يَا قَ ْ
ُ
ذهـــول
ـم َغ ْف َل ٌة و
فَتَ ْذ َه ُ
ـب َع ْن ُك ْ
ـــم
َو يَ ْن ِط ُق بِال ْ َم ْج ِد ال ْ ُم َؤثِّلِ َس ْعيُ ُك ْ
ـــــذ ُ
ُ
ول
ئم َو َع
فَيَ ْس ُك ُت َع ْن ُك ْم َل ٌ
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ـــم
تُر ُ
ِيد َ
ون ل ِ ْل َعليَا َسبِ ًيل َو َه ْل ل َ ُك ْ
ُ
ــون َسبِ
ــــيل
إلَي َهـا َو أنتُ ْم َجا ِه ُل َ
أُن َ ِ
س إن َّـــــ ُه
الم َ
اش ُ
ـد ُك ْم َ
أين َ
ـدا ِر ُ
َع َلي ال ْ َك ْو ِن فِ ُ
ُ
دليـل
الحيَا ِة
ـم َو َ
يك ْ
تـم
و َ
أين ال َغنِ ُّي ُ
الم ْرتَ َجي فِي بِال ِد ُك ْ
ُ
ـــــول
يَ ُجو ُد َع َلي تَ ْشيِي ِدها َو يَ ُط

(الرصافی)16/3 :1999 ،

ِ
شـب نادانـي شـما بـه
ترجمـه :اي مـردم! چـه وقـت،
صبـح بيـداري خواهـد رسـيد و از خـواب غفلـت بيـدار
خواهيـد شـد؟ چـه وقـت تلاش شـما آن مجـد و بزرگي
گذشـته را زنـده خواهـد كـرد تـا مالمتگـر از سـرزنش
دسـت بـردارد؟ دنبـال شـرف و بزرگي هسـتيد امـا آيا در
جهـل و نادانـی بـه آن بزرگـي راهـي مييابيـد؟ شـما را
سـوگند ميدهـم كـه کجاسـت مدرسـههایی كـه نشـانهاي
از وجـود شـما بر روي هسـتي بود؟ كجاسـت آن ثروتمند
و پناهگاهـی کـه در راه ِ سـاختنِ مدرسـهها بخشـش کند و
ایـن بخشـش را ادامـه دهد؟

او در شعر «تنبيه النيام» نیز از مردم ميخواهد پردههاي
جهل را كنار بزنند و براي نجات جامعۀ خويش بكوشند:
أن يَ ْغ َشي البِ َل َد ُس ُعو ُد َهــا
آن ْ
َأما َ
َو يَ ْذ َه ُب َع ْن ه ِذي النِّيَا ِم ه ُ ُجو ُد َها
َمتَي يَتَأتَّي فِي ال ُق ُل ِ
وب إنْتِبَا ُه َهــا

اب َع ْن َها َرينُ َها َو ُج ُمو ُد َهــا
فَيَ ْن َج ُ
ــــر
أس ٌد يَ ْح ِمي البِ َل َد غ ََض ْن َف
َأما َ
ٌ
هــا
فَ َق ْد َع َ
الم َظال ِ ِم ِس ُ
اث فِي َها ب ِ َ
يد َ

(همان)19/3 :

ترجمه :آيا وقت آن نرسـيده كه سـعادت و خوشـبختي
بـه كشـور روي بيـاورد و خـواب غفلـت از ايـن كشـور
رخـت بربنـدد؟ چـه وقـت ،بيـداري بـه دلهـا راه خواهد
یافـت و موانع آگاهـي و عقبماندگي كشـور از بين خواهد
رفت؟ آيا شـیر شـجاعي نیسـت تا در برابـر حاکمان گرگ
صفـت کـه با سـتم خـود كشـور را بـه فسـاد كشـاندند از
كشـور دفـاع کند؟

مخالفت با حاکمان ظالم
گفتني است که «بذر اولیۀ ادب مقاومت را ظلم و ست ِم
موجود در جامعه تشکیل میدهد» (مصطفوینیا و دیگران،
 .)569 :1390از این رو مخالفت با ظلم و حاکمان ظالم
از مضامین مشترک پایداری و مقاومت شاعران معاصر
همچون عارف و رصافی است .عارف در شعرهايي چون
«خسرو بیگانهپرست» و «در انتقاد از رضاشاه» با حاکمان
ظالم مخالفت کرده و مالک اصلی کشور را ملت میداند.
وی تنها مردم را شایستۀ به دست گرفتن زمام کشور دانسته
و در تقابل مردم و شاهان ،همیشه جانب مردم را میگیرد.
نیز شاهان را عامل ناتوانی و ویرانی کشور معرفی ميكند و
خود را دشمن خونی آنان میداند:
منم دشمن خونی خســروان
کز آنان شد ایران چنین ناتوان
(عارف قزوینی)110 :1385 ،

عارف در اشعار خود ،شخصیتهای مردمی همچون کلنل
محمدتقی پسیان و شیخ محمد خیابانی را ميستاید و در
ابیاتی مثل بیت زیر با خاندان قاجار و رضاشاه مبارزه ميكند
و در این خصوص میگوید:
از اولين ساللۀ آدم الی کنون
زین خانواده یک نفر آدم ندیدهام

(همان)109 :

رصافي نیز چون عارف به مبارزه برضد حاکمان ظالم
برمیخیزد .او در زمان حكومت عثماني با تأثيرپذيري از
افكار آزاديخواهانهاي كه در جهان عرب مطرح شده بود به
مبارزه با ظلم و ستم حكومت پرداخت و در اشعاري به ع ّمال
حاكم عثماني اعتراض كرد و حتي در برخي موارد خواستار
بركناري سلطان عثماني شد .او در شعر «رقية الصريع» با
جسارت به ستمهاي سلطان عبدالحميد اعتراض کرده و
چنین ميگوید:
ـد ُل َط َ
ار ف ََع ِّجلِ
يا َع ْ
ال اإلنتـ ِـ َظ ُ
الص ْب ُر َع ْن َ
ك فَأ ْقبِلِ
يا َع ْد ُل َض َ
اق َّ
ـو َ
اك ُم َع َّو ُل
يس َع َلي ِس َ
يا َع ْد ُل ل َ َ
الم ْعو ِِل
الصر ِ
هـ َّل َع َط ْف َت َع َلي َّ
ِيخ ُ
َ

بررسی تطبیقی جلوههای پایداری در شعر ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی

َك ْي َف الــ َق َر ُار َع َلي ُأمو ِر ُح ُكوم ٍة
َحا َد ْت بِه ِـ َّن َعنِ ال َّطرِيقِ األمثَ ُ
ـل
الم ْل ِ
ك تَ ْف َع ُل ِم ْن ف ََظائ ِ َع َج ْو ِر َها
فِي ُ

َمــا ل َ ْم تَ ُق ْل َو تَ ُق ُ
ــول َما ل َ ْم تَ ْف َع ُل

(الرصافی)218/3 :1999 ،

ترجمـه :اي عدالـت! درنـگ نكـن كـه انتظـار بـه درازا
كشـيد و كاسـۀ صبرمان لبريز شـد؛ پس بيا .اي عدالت! تنها
اميـد و تكيـهگاه مـا تويي .چـرا به نالـۀ مظلـوم بیاعتنایی؟
چگونـه نسـبت بـه كارهـاي حكومتـي كـه از راه درسـت
منحـرف شـده بيتفاوتـي؟ حكومـت ،سـتمهاي ناروايي را
كـه نگفتـه بود ،انجـام ميدهـد و كارهايي را كه وعـده داده
بـود انجـام نميدهد.
دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه
دعوت مردم به اتحاد و پرهیز از تفرقه از دیگر جلوههاي
پایداری و مقاومت در شعر عارف و رصافی است .دعوت
به اتحاد و همبستگی ملی و مبارزه با تفرقه از دیگر مضامین
برجستۀ پایداری در شعر عارف قزوینی است .او اولین
تصنیفسازی است که مضامین اجتماعی و افکار سیاسی
و انتقاد از اوضاع زمان خود را در لباس شعر و آهنگ بیان
کرده است (چاوش اکبری .)298 :1380 ،این شاعر دربارۀ
دعوت به اتحاد و همبستگی ملی و مبارزه با تفرقه معتقد
است که همۀ کشورهای اسالمی باید به خاطر دین اسالم
با هم متحد شوند تا بتوانند در برابر بیگانگان مقاومت کنند.
نیز بیان میکند که پیشرفت بیگانگان و کفار به خاطر نفاق ما
مسلمانان است:
کفر و دین بهــم در مقتله است
پیشرفت کفر از نفاق مـــاست
کعبه یک ،خدا یک ،کتاب یک
این دو دلی از کجـــا رواست؟
(عارف قزوینی)207 :1385 ،

معروف رصافی نیز همچون عارف قزوینی معتقد است
ً
اصول
که تمامی قدرت اجتماع ،ناشی از اتحاد ملت است و
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هدف از اجتماع ،اتحاد قواست .وی كنار نهادن اختالفات
اديان مختلف و اتحاد و همدلي همۀ مردم را يك ضرورت
ميداند .این شاعر ،در شعر «في سبيل الوطن» ،مسيحيان را
خطاب ميكند و انجيل و قرآن را در يك راستا و براي يك
هدف ميداند .وی در اين شعر ،از مسيحيان و مسلمانان
میخواهد که براي دفاع از وطن و ايستادگي در مقابل رژيم
صهيونيستي با هم متحد باشند:
َع َل َمالتَّ َعـــا ِدي ِل ْختِ َل ِف ِديَـان َ ٍة
ان!
َو إ َّن التَّ َعا ِدي فِي الدِّيَان َ ِة ُع ْد َو ُ
ـــور ثَ َلثَ ٌة
ــم ُأم
إذَا ال َق ُ
ٌ
وم َع َّم ْت ُه ْ
ان
ان َو ْأو َط ٌ
ل ِ َس ٌ
ـم ُ
ان َو بِـــاهلل ِ إيْ َ
ــن ا ُ ُخ َّو ٍة
ف ُّ
َأي اعتِ َقـــا ٍد َمان ِ ٌع ِم ْ
ـيل َك َما قَ َ
بـ َها قَ َ
إنج ُ
ال ِ
رآن
ـال قُ ُ
ِكتَاب َ ِ
ـم يَن ِزل ْ ُه َما اهللُ َربُّنَــــا
ـان ل َ ْ

ان
ـس َع َد اإلنْ َس ُ
َع َلي ُر ْسـلِ ِه َّإل لِيَ ْ

(الرصافی)237/2 :1999 ،

ترجمه :به سـبب تفـاوت در دين ،چرا دشـمني [در ميان
مـردم] باشـد کـه دشـمني در ديـن ،ظلم بـه شـمار ميآيد.
وقتي سـه چيـز :زبـان ،سـرزمين و اعتقاد به خداوند سـبب
همبسـتگي مـردم شـود .پـس كداميـن بـاور از بـرادري كه
انجيـل و قـرآن بـه آن سـفارش كردهاند جلوگيـري ميكند.
خداونـد ايـن دو كتـاب را تنهـا بـراي سـعادت بشـر بـر
پيامبرانش فرسـتاده اسـت.
معروف رصافی در همین قصیده به كساني كه با تعصب
و سختگيري بيجا مانع تحقق همبستگي ميان اديان مختلف
ميشوند با زباني منطقي ميگويد كه آيا دين در حالي كه
برای سعادت بشر آمده به دنبال تفرقه و در نتيجه بدبختي
و سيهروزي است؟ او در ادامه بیان ميکند که افرادی كه بر
طبل تفرقه ميكوبند از روي ناداني چنين ميكنند:
اس ِم الدِّ ينِ يَد ُعو ُم َف ِّرقًا
ف ََم ْن قَ َ
ام ب ِ ْ
ان
أصلِ الدِّيَان َ ِة ب ُ ْهتَ ُ
ف ََد ْع َو ُاه فِـي ْ
ـو َس َعا َد ٌة
أن َ ْش َقي بِأم ِر الدِّ ينِ َو ُه َ

ان
إذًا فَاتِّـبَ ُ
ــر ُ
اع الـدِّ ينِ ُخ ْ
ـس َ
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ين َط َحا بِه ِْم
الجا ِهلِ َ
َو ِلك َّن َج ْه َل َ
إلَـي ُك ِّل قَ ٍ
ـان
ده ب ُ ْر َه ُ
ول ل َ ْم يُ َؤيِّ ُ

ميدهند و حقیقت را پنهان ميکنند چراکه نفع خود را در
آن ميبینند:
(همان)238/2 :

ترجمـه :هـر كسـي بـه نـام ديـن بـه تفرقـه فرابخوانـد
دعـوت او بهتـان زدن بـه اصل دين اسـت .آيا ما به دسـتور
ديـن کـه مایـۀ خوشـبختی اسـت بدبخـت میشـويم؟ در
ايـن صـورت پيـروي از ديـن زيانـکاری اسـت .امـا ناداني
بيخـردان آنهـا را به گفتن سـخناني سـوق مي دهـد كه با
منطق سـازگاري نـدارد.
برخی از مضامین متفاوت پایداری در شعر عارف و رصافی
در دیوان ابوالقاسم عارف قزوینی و ديوان معروف رصافی
غیر از مضامین مشترک پایداری ،مضامین پایداری دیگری نیز
مشاهده میشود که با یکدیگر متفاوتند و در این بخش از
مقاله بدانها میپردازیم.
دیگر مضامین پایداری در شعر ابوالقاسم عارف قزوینی
یکی از مضامین برجستۀ پایدارای که در شعر عارف قزوینی
میتوان ديد تکریم شهیدان راه آزادی است .وی در این زمینه
تصنیفی بسیار مشهور دارد که در رثای شهیدان راه آزادی در
گیالن و آذربایجان سروده و در آن ،اندوه خود را چنین بیان
کرده است:
ازخـــونجوانــانوطــناللهدمیده
از ماتـــم سرو قدشـــان سرو خمیده
در سایۀ گل ،بلبل از این غصـه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

(عارف قزوینی)359 :1385 ،

یکی دیگر از مضامین برجستۀ پایداری در دیوان عارف،
انتقاد از روزنامهنگارانی است که در جهت بیدار کردن مردم
نمیکوشند .این شاعر ،غزلی با عنوان «خرنامه» دارد که در
آن با زبانی طنزآمیز ،انتقادات شدید و جسورانهای از روزنامۀ
نسیم شمال میکند زیرا معتقد است مسئوالن این روزنامه
بهجای آگاهی دادن به مردم و بیدار کردنشان ،آنها را فریب

پـــی تخــــریب کلههـاي عوام
از چه داری تو جد و جهد تمـام
روزنامه نه خوانچه و خوان اسـت
که در آن ماهی و فسنجـان اسـت
گوئیا ای مدیــــر خـر گــــردن
منفعـــت بــردهای ز خــر کردن
ای خر از این خران چه میخواهی
تو ز خود بدتران چـه میخــواهی
اهل این ملک بیلجـــــــام خرند
به خدا جمله خاص و عــام خرند
(همان)298 :

خواب غفلت مردم ،دیگر مضمون مقاومت است که
عارف بدان پرداخته و از این مسئله غمناک است و آرزو
ميکند که مردم از این خواب غفلت بیدار شوند:
ایدیدهخونببارکهیکملتیبهخواب
رفتهاستومندودیدۀبیدارمآرزوست

(همان)53 :

عارف برای بیداری مردم از خواب غفلت ،اقتدار گذشتۀ
ایران را برای آنها ترسیم کرده و با امید به بازگشت آن شکوه
گذشته میسراید:
به اقتدار چه نازی که روزی ایران را
مزیّت و شرف و فخر و اعتباری بود

(همان)231 :

دیگر مضامین پایداری در شعر معروف رصافی
یکی از مضامین مهمی که معروف رصافی در شعر خود
به تصویر کشیده ،دفاع از حقوق زنان در برابر حاکمان
ظالم است .او در قصیدۀ «المرأة المسلمة» ،زن مسلمان را
فردی مظلوم و ضعیف میداند که از کوچکترین حقوق
خود نیز محروم شده است و حتی اجازۀ یادگیری علم و
دانش را نیز ندارد:

بررسی تطبیقی جلوههای پایداری در شعر ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی

بین النّ ِ
حم ِة ِمن ُمسلِ َمة
أح ُّ
أر َ
اس ذا َمظ َل َمة َ
لم َ
ـق َّ
بالر َ
الج َ
المأثمة
هل ِص َوانًا لهـا ِمن ُک ِّل ما یَد ُعو إلی
قد َج َع ُلوا َ
َ
لم أعلی ُرتبَ ًة عندهــم من أن تل ّقـاه و أن تع َلمـه
و ال ِع ُ

(الرصافی)140/2 :1999 ،

ترجمـه :در میـان مـردم ،مظلومتـر از زن مسـلمانی
ندیـدم که شایسـتۀ دلسـوزی باشـد .نادانـی را از میان همه
چیـزی کـه بـه گناه دعـوت میکند پوششـی بـرای او قرار
دادنـد .علـم ،باالترین عنصر نـزد آنهاسـت از اینکه او یاد
بگیـرد و بداند.
دیگر مضمون پایداری در دیوان رصافی ،نگرانی او از
وجود وزیران دستنشاندۀ غرب در عراق است .او در
قصیدۀ «الوزارة عندنا» معتقد است وزارت در عراق ،لباسی
است که در کارخانههاي لندن بافته میشود و به همین
خاطر فقط کسانی که خوی نوکری انگلیس را دارند به آن
دست ميیابند:
إن الوزارة ال أبا لک عندنا
ّ
ال یَرتدیه سوی امــریء

ثوب یُ َفتَّل فی َمعاهد لندنا
ٌ
ودیدنا
االنکلیز
وداد
طبعا
َ
ً
(همان)213/2 :

ترجمـه :وزارت ـ پـدرت مبـاد ـ جامـهای اسـت که در
مراکـز لنـدن بافته میشـود .و آن را کسـی جز شـخصی که
دوسـت و همخـوی انگلیس باشـد نمیپوشـد.

او در قصیدۀ «الوزارة المذنبة» این نکته را ميگويد که در
کشور عراق ،وزیران از خود هیچ استقاللی ندارند و هر چه
مشاور انگلیسی به آنها بگوید باید به انجام برسانند ،هرچند
خالف حقیقت باشد:
ر علی ظهر الـــوزاره
کالـــوز
کم وزی ٍر هو
َ
کسراج فی َمنـــــاره
الحــــق با ٍد
إن وجه
ِّ
ٍ
ّ
م و اسـأل ُمستَشــاره
ال تَ َسل عنه وزیر القو
ـم ُل ِمـن غیـر إشـاره
فوزیر القـــوم ال یَعـ
َ
(همان)186/1 :

ترجمـه :چـه بسـا وزیـری کـه ماننـد پشـته بـر پشـت
وزارت نشسـته اسـت .بیشـک چهـرۀ حق همچـون چراغ
در منـاره اسـت .در مـورد آن از وزیـر مـردم نپـرس بلکه از
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مستشـار [خارجـی] بپرس .وزیر ملت بدون اشـارۀ او کاری
نمیکنـد.
توجه به فقیران ،دیگر مضمون مقاومت در شعر رصافی
است .شوقی ضیف مینویسد :هیچ چیز به اندازۀ مشکل فقر
در جامعه و زندگی ثروتمندان در اوج رفاه و آسایش و در
میان لباسهاي حریر و دیبا ،گرسنگی و برهنگی یتیمان،
رصافی را به درد نمیآورد (ضیف ،بیتا .)68 :رصافی بر این
باور است که ثروتمندان جامعۀ عراق از عرق جبینِ فقیران
به نان و نوایی رسیدهاند و به همین جهت بیتوجهی آنها به
درماندگان را برنمیتابد و در قصیدهای میگوید:
کل فَق ٍر لدی ّ
أری ّ
کل ذی ِغنی
مستخدمافی ِعقــاره
أجیراله
ً
ً
و لم یُع ِطه ّإل الیَسیـــر و إنّما
وحیَسـاره
علی َکدِّهقَ َ
امت ُص ُر ُ
لبس ِمن تَذلیله ال ِع َّز ضـافیًا
و یَ ُ
زراب ِ َعیــنإحتِ َقـاره
وینظره َش ً

(الرصافی)100/1 :1999 ،

ترجمـه :میبینـم کـه هـر فقیـری نـزد هـر ثروتمنـدی،
چـون کارگـری اسـت کـه در زمیـن او کار ميکنـد .و بـه
فقیـر جز چیـز اندکـی نميبخشـد و کاخهـاي راحتطلبی
شـخص ثروتمنـد بر پایۀ سـختیهاي شـخص فقیر اسـت.
و فـرد ثروتمنـد از خـواری شـخص فقیر ،لبـاس بلند عزت
را میپوشـد و بـا چشـم تحقیـر بـه او نـگاه میکنـد.
بحث و نتیجه گیری
ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از جمله شاعران
معاصر ایرانی و عراقیاند که در اشعار خود ،بسیار به
مؤلفههاي مقاومت و پایداری توجه كردهاند و هدف هر دو
از این اشعار ،هدایت مردم و پیشرفت جامعه بوده است.
هر دو شاعر به مخالفت با استعمارگران برخاسته و در
اشعار خود كوشيدهاند ارادۀ افراد جامعه را در مقابل آنها
تقویت کنند ،با این تفاوت که عارف قزوینی در شعر خود
برضد استعمارگران روس و معروف رصافی برضد استعمار
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انگلیس برخاستهاند .در این باره گفتنی است بسامد مضمون
استعمارستیزی در شعر هر دو شاعر از جهت کیفی و ک ّمی
با هم برابری میکند.
نکتۀ دیگر این است که هر دو شاعر ،حس وطنپرستی را
در میان مردم سرزمینشان ایجاد کردهاند و دراین میان ،بسامد
وطنپرستی در دیوان عارف قزوینی بیش از دیوان معروف
رصافی است ،هرچند رصافی مشهور به شاعر آزادی است.
اما از لحاظ کیفیت ،شعر هر دو با هم برابر بوده و بسیار هنری
و زیباست .دیگر مضامین مشترکی که دو شاعر در اثر اوضاع
حاکم بر جامعه و اقتضای شرایط بدان پرداختهاند دعوت به
بیداری امت اسالمی ،دفاع از حق مظلومین ،وحدت ملی و
اتحاد اجتماعی ،ستیزهگری با ارباب قدرت و حاکمان ظالم
است که با زبانی ساده بیان كردهاند و شعر دو شاعر در این
مضامین از جهت ک ّمیت و کیفیت با هم برابری میکند.
مضامین متفاوتی که در شعر دو شاعر میتوان ديد این
است که عارف قزوینی در شعر خود از مضامینی چون
تکریم شهیدان راه آزادی ،انتقاد از روزنامهنگاران و غفلت
مردم سخن گفته و معروف رصافی به مؤلفههایی چون دفاع
از حقوق زنان ،توجه به فقیران و نگرانی از وجود وزیران
دستنشاندۀ غرب در عراق توجه كرده است.
گفتني است که شعر هر دو شاعر در بیان مضامین پایداری
به سبک سنتی بوده و برخاسته از وجدان صادقانه است .نیز
زبان شعری دو شاعر در بیان مضامین پایداری اغلب زبانی
صریح بوده و دارای شجاعتی مثالزدنی است ،هرچند در
شعر دو شاعر میتوان نمادهای پایداری را نیز مشاهده کرد
که از جهت کمیت و کیفیت با هم برابری میکنند .نکتۀ آخر
اینکه اشعار پایداری هر دو شاعر از لحاظ کیفی یعنی از
جهت هنری و زیباشناختی با هم برابرند.
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