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چکیده
ادبیات  پایداری  و مقاومت، فریادِ رساي ملت هاي مظلوم در برابر 
استعمار و حاکمان ظالم است که شاعران آن را در اشعار خود به 
تصویر کشیده اند. ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از 
جملۀ این شاعران در ادبیات معاصر ایران و عراقند که مضامین 
ادبیات پایداری در سروده های سیاسی ـ اجتماعی آن ها به وضوح 
مشاهده مي شود. بنابراین، تحقیق در مضامین سیاسی ـ اجتماعی 
در  می نماید.  بسیار ضروری  و  دارد  اهمیت  دو شاعر  این  شعر 
تحلیلی، جلوه هاي  ـ  توصیفی  با روش  مي کوشیم  پژوهش  این 
پایداری و مقاومت را در اشعار عارف قزوینی و معروف رصافی 
بررسی کنیم و به این سؤاالت پاسخ دهیم: در حوزة مقاومت و 
پایداری چه مضامین و مؤلفه هاي مشترکی در اشعار عارف قزوینی 
و معروف رصافی می توان مشاهده کرد؟ ویژگی هاي شعری این 

دو شاعر در حوزة پایداری چیست؟
ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از برجسته ترین 
شعر  خود  وطن  به  خدمت  در  که  عراقی اند  و  ایرانی  شاعران 
سروده اند و به عنوان سرایندگان متعهد و شاعران ادبیات پایداری 
شناخته شده اند. این دو شاعر با زبانی ساده و گاهی صریح در 
اشعار خود، به بسیاری از مؤلفه هاي ادبیات پایداری اشاره کرده اند 
که مهم ترین آن ها دفاع از وطن، استعمارستیزی، دعوت به اتحاد و 
پرهیز از تفرقه، شکایت از ستم حکمرانان، دعوت به بیداری امت 
اسالمی و دیگر موضوع هاي سیاسی ـ اجتماعی است که در این 

مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
واژگان كلیدی: ادبیات پایداری، شعر، عارف قزوینی، معروف 

رصافی

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. 
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مقدمه
تعریف مسئله

ملت ها جایگاه  میان  در  مقاومت  و  پایداری  ادبیات  امروزه 
خاصی دارد. این ادبیات، فریاد ستمدیدگانی است که شاعران 
دردآشنا آن را به تصویر مي کشند تا از این طریق، پایداری 
ملتی زیر ظلم و ستم را به جهانیان اعالم کنند. به تعبیری 
که  است  رنج هایی  و  دردها  گویای  مقاومت  ادبیات  دیگر، 
در برهه ای از تاریخ بر ملتی گذشته است یا فریادی است 
شجاعانه در مقابل ستمگران که از ملت ها می خواهد 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، ستیزه گری با نفاق و ریاکاری، انتقاد از حاکمان ظالم 
و ارباب مستبد و ... توجه داشته و تصاویر بسیار بدیعی را 
ارائه کرده اند. ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از 
فارسی و عربی اند که  شاعران برجستۀ معاصر در دو زبان 
به جلوه هاي پایداری در شعر خود توجه نموده و همگام با 
مردم از وطن خود دفاع کرده اند. عوامل مشترکی که تطبیق 
میان این دو شاعر را از منظر ادبیات تطبیقی توجیه می کند 

عبارتند از:
1. عارف قزوینی براي فعالیت هاي میهن پرستانه به شاعر 

ملی ایران مشهور است و معروف رصافی به شاعر آزادی.
2. هر دو شاعر در عصری مي زیستند که کشورشان به 
استعمار خارجی و استبداد داخلی و خفقان سیاسی گرفتار 

بود.
کشورِ  در  سیاسی  آسیب هاي  و  اجتماعی  مشکالت   .3
هر دو شاعر همچون استبداد، استعمار، فقر و عقب ماندگی، 

بی عدالتی و مشکالت مربوط به زنان یکسان است.
4. هر دو در مسیر مبارزة خود، رنج ها، تلخی ها، سختی ها 
و ناکامی هاي زیادی را تحمل کردند که بازتاب آن در زندگی 

و اشعار ایشان نمایان است.
تاریخی  و  محتوایی  اهمیت  سبب  به  و  فوق  دالیل  به 
این دو شاعر را برگزیده و  این دو شاعر، نگارندگان  شعر 
در محدودة این مقاله کوشیده اند مضامین مشترک و متفاوت 
پایداری و مقاومت را در شعر آن ها بررسی کنند. گفتنی است 

مکتب  تطبیقی  ادبیات  پژوهش هاي  حوزة  در  جستار  این 
و  موازنه ای  بررسی  به  معتقد  که  می گیرد  جای  امریکایي 

مقایسه ای است.

سؤال ها و فرضیه ها
ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که به این سؤال ها پاسخ 
دهیم: در حوزة ادبیات مقاومت و پایداری در اشعار ابوالقاسم 
عارف قزوینی و معروف رصافی چه مضامین و مؤلفه هاي 
مشترک و متفاوتی می توان مشاهده کرد؟ ویژگی هاي شعری 

این دو شاعر در حوزة ادبیات پایداری چیست؟
فرضیۀ این پژوهش بر این اساس استوار است که به نظر 
اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  اثر  در  شاعر،  دو  این  مي رسد 
حاکم بر جامعۀ خود به کاربرد مؤلفه هاي مقاومت در شعر 
خود توجه کرده و مضامین مشترک بسیاری چون آزادگی، 
در  را  مردم  همبستگی  و  اتحاد  به  دعوت  استعمارستیزی، 
مضامین  دربارة  اما  کشیده اند.  تصویر  به  خود  سروده هاي 
متفاوت دو شاعر به نظر مي رسد که عارف قزوینی در شعر 
انتقاد  آزادی،  راه  تکریم شهیدان  مؤلفه هایی چون  از  خود، 
از روزنامه نگاران و غفلت مردم بسیار سخن گفته است و 
معروف رصافی به مضامینی چون دفاع از حقوق زنان، توجه 
به فقیران و نگرانی از وجود وزیران دست نشاندة غرب در 
عراق پرداخته است. نکتۀ دیگر اینکه احتمال دارد شعر این 
ویژگی هایی  به  ممتاز  پایداری،  ادبیات  حوزة  در  شاعر  دو 

چون عشق راستین به وطن و زبان ساده و صریح باشد.

پیشینۀ پژوهش
معروف  و  قزوینی  عارف  ابوالقاسم  دربارة  است  گفتنی 
رصافی کتاب ها و مقاله هاي مختلفی نوشته و شعر آن دو را از 
زاویه هاي گوناگونی بررسی کرده اند. برخی از این پژوهش ها 

به قرار زیر است:
پایان نامۀ »بررسی جنبه هاي رمانتیک تصنیف هاي عارف 
قزوینی« )1390( از سعید قاسمی فالورجانی که در دانشگاه 
و  است  شده  نوشته  کریمی  پرستو  راهنمایی  به  شهرکرد 
نگارنده ضمن اشاره به تأثیر ترجمۀ متون رمانتیک اروپایی بر 
تصنیف هاي عارف به این نتیجه رسیده که تصنیف موسیقی 
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ایران در اواخر عهد قاجار به وسیلۀ این شاعر، استقالل ادبی 
و هنری یافته است. این پژوهش بسیار ارزنده بوده و بیشتر 

در حوزة تصنیف سازی محل بحث است.
در  میهنی  و  ملی  جلوه هاي  تطبیقی  »بررسی  پایان نامۀ 
اشعار عارف قزوینی و حافظ ابراهیم« )1392( از 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 آن ها 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 وطن دوستی را در میان مردم تقویت کرده اند. 
این تحقیق نیز بسیار ارزشمند بوده و به ایده هاي دو شاعر در 

دفاع از وطن نگاه تازه ای دارد.
پایان نامۀ »بازتاب مضامین سیاسی و اجتماعی در اشعار 
در  که  امیری  سادات  سهیال  از   )1390( الرصافی«  معروف 
دانشگاه کردستان به راهنمایی احمد نهیرات نگاشته شده و 
نگارنده در آن به این نتیجه رسیده که معروف الرصافی از 
شاعران کالسیک و انقالبی دورة معاصر است که در دورة 
او حوادث بسیاری چون اعالم قانون اساسی، جنگ جهانی 
اول، شورش انقالبی 1920 و 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 مي سروده. 
این پژوهش نیز باارزش است چراکه اندیشه هاي سیاسی ـ 

اجتماعی این شاعر را به خوبی نشان داده است.
اجتماعیات  در  انتقادی  ادبیات  »جلوه هاي  پایان نامۀ 
در  که  جلیل  ساعد  رضا  از   )1392( الرصافی«  معروف 
دانشگاه مازندران به راهنمایی مصطفی جمال جو نوشته شده 
و نگارنده پس از بررسی اشعار این شاعر به این نتیجه رسیده 
که معروف الرصافی شاعری است که در بیداری و آگاهی 
انتقادی خود به دنبال اصالح  مردم نقش داشته و با اشعار 

حاکمان و جامعۀ خود بوده است.
تا آنجا که ما بررسی کرده ایم در مورد بررسی مضامین 
و جلوه هاي مشترک پایداری و مقاومت در شعر ابوالقاسم 
عارف قزوینی و معروف رصافی پژوهش تطبیقی نکرده اند و 

این پژوهش مي تواند کنکاشی نو در این زمینه باشد.

مختصری دربارۀ ابوالقاسم عارف قزوینی
ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر، تصنیف ساز و موسیقی دان 
مشهور دوران مشروطیت است. او بنا به گفتۀ خودش در 
سال 1300 ق. زاده شده اما زمان دقیق و مکان تولد او سال 
1297 در قزوین است. او در خانواده ای پر شّر و شور با 
است  آمده  دنیا  به  یکدیگر  با  والدین  فراوان  مشاجره  هاي 
)سپانلو، 1381: 7(. 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 می روند و در آنجا 
با اشراف، آشنا و همنشین می شود. او از طریق این اشراف 
این  تا  عارف  تولد  از  می رسد.  مظفرالدین شاه  به خدمت 
سپری  تحصیل  به  که  سالی  چند  جز  زندگی اش  از  دوره 
شده، در بی بند و باری گذشته است اما با جنبش مشروطه، 
مسیر زندگی او تغییر می کند. این شاعر در دورة مشروطه 
در تهران زندگی می کرد )ایزدپناه، 1380: 145( و در این 
راستا با افکار ضد استبدادی مشروطه خواهان آشنا شده و 
انقالبیون  به جمع  آزادی  درآمدن طبل  به صدا  با  همزمان 
می پیوندد و با شعر و ترانه های خود به زبان گویای انقالب 
تبدیل می گردد. به همین سبب او را »شاعر ملی ایران« لقب 
داده اند. این لقب یادگار مشروطه است و از آن، به او ارث 

رسیده.
شکست  و  رضاشاهی  خفقان  دوران  در  شاعر،  این 
تجربه  را  زندگی اش  روزهای  بدترین  خواهان،  مشروطه 
کرد. او که جوانی اش را در مبارزه با استعمارگران داخلی و 
خارجی و ظلم و ستم آنان سپری کرده بود در چهل سالگی 
روح  سکوت  این  و  بود  شده  انزوا  و  سکوت  به  مجبور 
انس  و  اجتماع  از  گریز وی  و سبب  مي آزرد  را  آزاده  اش 
گرفتن او با طبیعت همدان و حیوانات شد. نکتۀ دیگر این 
است که »عارف در مقام شاعری حساس با طبعی ظریف 
وظیفه اش  که  دارد  عقیده  شاعری،  در  بسیار  استعدادی  و 
برداشتن نقاب از چهرة پلیدترین دشمنان آزادی و پیشرفت 
عارف   .)64  :1386 )علوی،  است«  آنان  کردن  رسوا  و 
با 1312 ش. در همدان  برابر  سرانجام در سال 1352 ق. 
درگذشت و در صحن آرامگاه بوعلی سینا به خاک سپرده 

شد )ایزدپناه، 1380: 145(.
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مختصری دربارۀ معروف رصافی
معروف بن عبدالغني محمود البغدادي الرصافي در سال  1875 
م. در بغداد و در محلۀ قراغول واقع در منطقۀ رصافه دیده به 
جهان گشود )خورشا، 1381: 95(. تربیت این شاعر از همان 
آغاز کودکی و در نبود پدرش بر عهدة مادرش بود. انس او 
به مادر بیش از پدرش بود و این را در اشعارش مي توان دید. 
او در موارد گوناگون از مادرش به بزرگي و احترام یاد مي کند 
از مدارس  را  )العطبۀ، 1992: 6(. رصافي تحصیالت خود 
دیني آغاز کرد و در مدارس ابتدایي و مدرسۀ استاد آلوسي، 
علوم دیني و اسالمي را فراگرفت. این علوم، باورها و افکار 
اندیشه هاي  اولیۀ او را شکل داد. عالوه بر این، رصافي از 
ملیگرایانۀ استادش آلوسي تأثیر پذیرفت که پیشرو اندیشۀ 
ملیتگرایي درآن زمان بود. همچنین به دنبال ارتباط علمي و 
فرهنگي امپراتوری عثماني با غرب، مجالت و روزنامه ها در 
قلمرو این امپراتوری گسترش یافتند که عراق هم یکی از 
سرزمین هاي آن قلمرو بود )الرصافی، 1999: 5(. رصافي هم 
مانند دیگر افراد باسواد به مطالعۀ مقاله هاي علمي و سیاسي 
المشرق  و  الجامعۀ  الهالل،  المقتطف،  نظیر  مجله هایي  در 
روي آورد. برخی از این مجالت، مطالب علمي و فرهنگي 
و تاریخي در زمینۀ میراث گذشتۀ عرب ها چاپ مي کردند 
)شرارة، 1924: 35(.    در نتیجه آگاهي او به فرهنگ گذشته و 
افکار و اندیشه هاي بزرگان علم و ادب افزایش یافت و این 
مطالعات بعدها تأثیر خود را در اشعار و نوشته هاي او نشان 
داد. رصافي نسبت به جامعۀ خویش، زندگي مردم، مشکالت 
او  اجتماعي  اشعار  مي داد.  نشان  واکنش  آن ها  رنج هاي  و 
پایین جامعه است  دربردارندة رنج ها و سختي هاي طبقات 
که با زباني ساده و نزدیک به زبان روزنامه و مجالت، این 

مشکالت را به تصویر کشیده است.

و  قزوینی  عارف  اشعار  در  پایداری  مشترک  جلوه هاي 
معروف رصافی

ادبیات  آثار  از  پایداری بخش عظیمی  ادب  و  امروزه شعر 
معاصر را به خود اختصاص داده است )سلیمی و چقازردی، 
1388: 86(. عارف و رصافی ازجمله شاعران معاصر ادب 
فارسی و عربی هستند که نسبت به جامعۀ خویش، زندگي 

اشعار  نیستند.  بی تفاوت  آن ها  رنج هاي  و  مشکالت  مردم، 
این دو شاعر، دربردارندة رنج ها و سختي هاي طبقات پایین 
جامعه است که آن ها با زباني ساده و نزدیک به زبان روزنامه 
و مجالت سروده اند. از مهم ترین جلوه هاي 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 آزادی خواهی و ... را می توان نام برد که در این مقاله 

بررسی می شوند.

دعوت به مبارزه برضد استعمار )استعمارستیزی(
یکی از مؤلفه هاي برجستۀ پایداری در شعر عارف قزوینی 
آن  به  مردم  دعوت  و  استعمارستیزی  رصافی،  معروف  و 
است. عارف اشعارش را وسیله ای برای بیان افکار سیاسی 
)آرین پور، 1372: 359(  تهییج مردم می داند  اجتماعی و  و 
و از آن به عنوان حربه ای دربرابر سیاست های استعمارگران 

استفاده می کند:
اجنبی صاحب ایران شد و این است غمم
آن یکـــی شاد که امالک و زر و زن دارد

)عارف قزوینی، 1385: 79(

او هیچ گاه دوست ندارد که بیگانگان به قصد آبادسازی 
کشور به وطنش وارد شوند و در همین مضمون می گوید:

)همان: 64(

خانــه ای که شـود از دســــت اجانـــب آباد
ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

این شاعر در طول زندگانی خود، عاشق وطنش است و آن 
را سربلند و مستقل می خواهد و چون آن را در آستانۀ  اشغال 

بیگانگان می بیند خشمگین می شود و آرزوی مرگ می کند:
به مرگ راضیم از وضــع نامنظـــــم ایـــران
ز پا فکنده مرا سخت غصه و غــــم ایــــران
دیـــار کــاوه لگـــدکــوب اجنبـی بـود آوخ
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 می بود ای کـاش مادرت بــه عزایـــت
که از وجود تو ملـــت گرفـــت ماتـــم ایران

)همان: 117ـ118(
معروف رصافی نیز چون عارف قزوینی در اشعار خود 
از  آن ها  رفتن  بیرون  خواستار  و  برخاسته  استعمار  برضد 
به  نابودی آن هاست. گفتني است که وقتی عراق  کشور و 
با آن ها مخالفت کرده و  استعمارگران مي افتد شاعر  دست 
در اشعار فراواني، دشمني خود را با آن ها اعالم مي کند. در 
عمومي  مقبولیت  و  شهرت  خاطر  به  استعمارگران  مقابل، 
اما موفق  شاعر سعي مي کنند او را به سوي خود بکشانند 
نمي شوند )الرصافی، 1999: 177/3(. این شاعر با تأثیرپذیري 
عرب ها  وحدت  به  اسدآبادی  جمال الدین  جنبش  افکار  از 
انگلیس فراخواند و هنگامي  ایستادگي در برابر استعمار  و 
که عراق به دست استعمارگران افتاد براي آزادي کشورش 
کوشید و با معاهدة سال 1930 م. که میان عراق و استعمار 
 :1992 )العطبۀ،  کرد  مخالفت  به شدت  شد  امضا  انگلیس 
برضد  نیز  االنتداب«  »غادة  شعر  در  رصافی  معروف   .)21
استعمارگران برمي خیزد و در شعر خود، آن ها را مانند زني 
معرفي مي کند که ظاهري زیبا اما دروني زشت و آشفته دارند:

ِزیَِّهـــا ِمْن  َحْسنَــــاَء  نَْحِسبَُها 
الثِّیاْب تَحَت  )َجنبُوَل(  ِسَوي  َما  َو 
َرحـَمــٌة لَـنا  فِـیـه  َظـاِهـُرَهـا 
الَعـَذاْب َو  ها  ـِ بَاِطن فِي  الَویْــُل  َو 
بِها فَِظیًعا  أْمَســــــي  نَا  ـُ ُمَصاب
الُمَصاْب َهذا  أْفــَظَع  َما  ربَّ  یا 

)الرصافی، 1999: 177/3(
ترجمـه: ]انگلیـس[ را در پوشـش ظاهـری هماننـد زني 
زیبـا مي پنداریـم کـه در زیـر لبـاس جـز پلیـدی نـدارد. 
ظاهـرش مهربانـي و رحمـت مي نماید امـا در درونش ظلم 
و عـذاب نهفتـه اسـت. درد و رنـج مـا بـا وجـود آن روز به 
روز شـدیدتر مي شـود. خداونـدا! چه قدر ایـن رنج دردناک 

است!
معروف رصافی گاهی در شعر خود با بیانی سخره آمیز و 
با استفاده از اسلوب هاي امر و نهی در معنای تحقیر و استهزاء، 

خفقان ناشی از سیاست هاي استعماری انگلستان در عراق را 
به تصویر مي کشد )نعمتی قزوینی، 1389: 320(. او در شعر 
»حکومۀ االنتداب« نیز دشمني شدید خود را با استعمار انگلیس 
و حکومت دست نشانده اش در عراق ابراز مي کند. شاعر در این 
شعر، تمام اعمال حکومت عراق را دروغین خوانده و مجلس و 
قانون اساسي را تشریفاتي و ناکارآمد مي داند. رصافي حکومت 
را از بین برندة اموال و ثروت هاي طبیعي کشور معرفی کرده 
و بیان می کند که این ثروت ها به جیب انگلیس مي ریزد. در 
ادامه، شاعر این حکومت را مناسب عراق نمي داند و خواستار 

برکناري آن است:

ِعْلــٌم َو ُدْستُـــوٌر َو َمْجلُِس أمٍَّة
ُف ِحیِح ُمحــرَّ ُکٌل َعِن الَمْعنَي الصَّ
أْسَماُء لَْیَس لَنَــــا ِسَوي ألَفاِظَها
َسْت تُــْعَرُف ـْ أمَّـا َمَعانِیـــَها فََلی
َُّه ْستُـــــــوَر یَْعَلم أن َمْن یَْقَرأ الدُّ
نَُّف ـَ ِوْفًقا لَِصـكِّ اإلنْتِـَداِب ُمصــ

)الرصافی، 1999: 311/3(

ترجمـه: اهتزاز پرچم کشـور و قانون اساسـي و مجلس 
ملـي هیـچ کـدام در معناي واقعي خـود کاربـرد ندارند. تنها 
لفـظ و ظاهـر اسـم آن هـا بـراي ماسـت و معنـا و کارایـي 
واقعـي آن هـا براي ما ناشـناخته اسـت. هر کسـی کـه قانون 
اساسـي را بخوانـد مي فهمـد جـز سـندي بـراي قیمومیـت 

عراق نیسـت.

در  استعمارستیزی  بسامد مضمون  که  است  ذکر  شایان 
شعر هر دو شاعر از جهت کیفی و کّمی با هم برابری می کند. 
نکتۀ دیگر اینکه عارف قزوینی، مضمون استعمارستیزی را در 

اشعار خود بیشتر با وطن پرستی درمی آمیزد.

وطن پرستی
آدمي از دیرباز، تعلق خاطر ویژه اي به وطن داشته و در هر 
جاي کرة  خاکي   که باشد قلبش براي سرزمین مادري مي تپد 
و این موضوع به ویژه در شعر شاعراني که سرزمنیشان در 
است.  یافته  بیشتري  نمود  استعمار سوخته،  و  آتش جنگ 
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)عارف قزوینی، 1385: 120(

)عارف قزوینی، 1385: 117(

)عارف قزوینی، 1385: 64(

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 بیچاره تر از مــــن، وطـن مـن

بعـد از آن یـادی از وطـن کـردم
تـا کنـم جـان خویـش نثـار وطن
ور بـه آتـــش کشـند پیکـر مـن
نقـش خاکسـتر مـن اسـت وطـن

نالۀ مرِغ اسیر این همه بهر وطـــن است
مسلک مرِغ گرفتارِ قفس همچو من است

براي  که  کرده  وادار  را  بسیاري  شاعران  موضوع،  این 
از وطن  به دفاع  برانگیختن شور و حماسه در ملت خود 
بپردازند )مسبوق، 1390: 132(. عارف قزوینی و رصافی 
جلوه هاي  مهم ترین  از  یکی  که  شاعرانی اند  جمله  از  نیز 
پایداری در شعر آن ها وطن پرستی و دفاع از آن است که 
اشاره  باید  البته  است.  بیان شده  عاشقانه  و  زبانی ساده  با 
کنیم که بسامد وطن پرستی در دیوان عارف قزوینی بیش از 
دیوان معروف رصافی است اما از لحاظ کیفیت، شعر دو 

شاعر با هم برابری مي کند.
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 می داند. او مسکن و مأوایی خاص در یک 
شهر یا روستای این خاک برای خود انتخاب نکرده است و 
این کار را کوته بینانه می داند و معتقد است باید تمام سرزمین 
آباد شود. عالوه بر آن، او در اشعارش جان خود را  ایران 
فدای وطن کرده و در ادامه از بیچارگی وطن خود مي گوید:

این شاعر که به دالیل صداقت، صراحت، شور و هیجان 
دانستن  و  مردم  زبان  به  نزدیکی  بودن،  عمل  اهل  داشتن، 
 :1378 )نورمحمدی،  است  ملّقب  ملی  شاعر  به  موسیقی 
227(، در شعری دیگر چنین با سوز و گداز خود را فدای 

وطن مي کند:

عارف، میهن دوست و آزادی خواه و کسی بود که جز به 
وطنش، به هیچ چیز دیگر عشق و عالقه نداشت )حائری، 

نکتۀ دیگر اینکه عارف به دالیلی بیشتر از همه جای ایران 
دلباختۀ آذربایجان است )چاوش اکبری، 1380: 271(:

1364: 17(. او عاقبت هر عشقی جز عشق به وطن را مایۀ 
ننگ دانسته و در شعر خود بارها این چنین عشق خود را به 

وطن نشان مي دهد و ناله اش را بهر آن می داند:

چه آذرها به جـــان از عشق آذربایجـــان دارم
من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم

)عارف قزوینی، 1385: 77(

وی  عصر  در  و  است  آزادی خواه  شاعران  از  عارف 
یعنی عصر مشروطه، فریاد آزادی خواهی یکی از بلندترین 
او   .)73  :1389 )صیدی،  است  پایداری  شاعران  فریادهاي 
آزادی را بیشتر در برابر استبداد و ظلم پادشاهان قاجار به 
کار می برد. 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:

نعرة یا مــرگ یا آزادی ملـــــــت بجـــاست
کاین جواب زورگـویی هـای روس ژاژخــاست
امر و نهی روس آزادی کش آخــر بهر چیست؟
او مگر آگه نمی باشد که ایــران ز اِن ماســــت؟
گو به روس کـوردل، نیکو ببین کاین خاک پاک
خاک فرزنــدان ایران است یا خــاک شماست؟

)عارف قزوینی، 1385: 63(

به  اشعار خود  در  عارف،  نیز همچون  معروف رصافي 
بارها خود را عاشق وطن معرفی  از وطن پرداخته و  دفاع 
می کند و این دفاع از میهن را از آموزه هاي دینی می داند. او 
وقتی حکومت عثماني وارد جنگ جهاني اول مي شود با شعر 
»الوطن و الجهاد« مردم را به یاري حکومت در برابر دشمنان 
ترغیب کرده و بیان می کند که دفاع از وطن و عزت آن، از 
اصول و دستورهاي دین اسالم است و کسي که در راه وطن 
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این  غیر  در  و  به مرگی شرفمند دست می یابد  کشته شود 
صورت، خوار و ذلیل خواهد شد:

و استَقتُِلوا فِي َسبِیِل الَذوِد َعن َوَطــٍن
ـنَــــنَا بِِه تُِقیـُموَن ِدیـــَن اهللِ َو السُّ
بِر َو اتَِّخـــُذوا َو استَلئَُموا لِلِعَدي بِالصَّ
ِصدَق الَعَزائـِم فِي تَدِمیـِرِهم ُجـــنَنَا
َو استَنَكُفوا فِي الَوَغي أْن تَلبُِسوا أبًَدا
اَر الَهِزیَمِة َحتَّي تَلبُِســـوا الَكَفنَا ـَ عـ
إْن لَْم تَُموتُـوا ِکَراًما فِـــي َمَواِطنُِكْم
َء فِیـَها ِمیتََة الُجـــــبَنَاء ْم أِذلَّ ُـّ ِمت

)الرصافی، 1999: 311/3(

ترجمـه: در راه دفـاع از وطـن، جـان بـر کف شـوید که 
دیـن و سـنت هاي خداونـد بـر پایـۀ دفـاع از وطن اسـتوار 
اسـت. بـا صبـر و اسـتقامت در مقابـل دشـمن، لبـاس رزم 
بـر تـن کنیـد و همت هاي راسـتین را بـراي نابودي دشـمن 
سـپر خـود سـازید. همـواره در جنـگ تـا آخرین نفـس، از 
قبـول ننـِگ شکسـت امتناع کنیـد. اگر با عـزت و افتخار در 
سـرزمینتان از دنیـا نرویـد بي شـک مانند انسـان هاي ترسـو 

به مرگـي باذلـت تن خواهیـد داد.

دعوت به بیداری امت اسالمی
و  عارف  دیوان  در  پایداری  و  مقاومت  مؤلفه هاي  دیگر  از 
رصافی بیدار ساختن مردم از وضعیت سیاسی ـ اجتماعی 
کشور است. عارف که اغلب اشعارش حزن آمیز و غم انگیز 
بیدار  در  خود،  سروده های  در   )55  :1364 )حائری،  است 
ایرانی  هویت  به  برگشتن  و  غفلت  خواب  از  مردم  کردن 
تالش کرده و همواره ملت را به بیدار باش و دوری جستن 

از غفلت دعوت می کند:

)عارف قزوینی، 1385: 49(

ای دیـده خـون ببـار که یـک ملتی به خـــواب
رفتـه  اسـت و من دو دیدة بیــــدارم آرزوسـت

او در شعر دیگری، از خواب غفلت مردم غمگین است و از 
عصبانیت خود چنین سخن می گوید:

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 فرقه بازی 
نیز پرداخته است. اشعاری که این شاعر در آن ها به این موضوع 
مهم پایداری توجه داشته عبارتند از: »فرقه بازی و جهالت«، 
»دموکرات و اعتدالی«، »تکمیل معارف«، »بیابا نگرد«، »نور صبح 
معارف«، »فقر و جهالت« و ... . او در همۀ این سروده ها فقر و 
جهل مردمش را مایه  ذلت دانسته و مردم را به بیداری و دانایی 
دعوت می کند که از این فقر و جهالت که سبب آن شاهان و 

بیگانگاِن مزدور هستند نجات یابند:

فقِر خلق و جهالـــِت افـــــراد
چه بگویم که می کنـــد بیــــداد
کوشش و جنبشـــی کن ای ملت
خویشتن را رهــــان از این ذلت
همچنان شیــر بگســـالن زنجیر
بُکش 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 مي شود، 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 بیداري فرامي خواند و اوضاع و شرایط 
را  همگان  و  نمي داند  آن ها  مناسب  را  کشورش  کنوني 
با  ناداني و حقارت دعوت مي کند. شاعر  این  از  به نجات 
بازیابي  براي  تالش  به  را  مردم  درخشان،  یادآوري گذشتۀ 
عظمِت از دست رفتۀ گذشته فراخوانده و در شعر »الي األمۀ 

العربیۀ« مي گوید:

لَیُلُكْم بِح  بِالصُّ قَـْوُم  یَا  یَْنَجلِي  َمتَي 
ذهـــوُل و  َغْفَلٌة  َعْنُكـْم  فَتَْذَهـُب 
َسْعیُُكـــْم الُْمَؤثِِّل  بِالَْمْجِد  یَْنِطُق  َو 
َعـــــُذوُل َو  َلئٌم  َعْنُكْم  فَیَْسُكُت 
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)الرصافی، 1999: 16/3(

)عارف قزوینی، 1385: 110(

)همان: 109(

)همان: 19/3(

پرده هاي  مردم مي خواهد  از  نیز  النیام«  »تنبیه  او در شعر 
جهل را کنار بزنند و براي نجات جامعۀ خویش بکوشند:

ُسُعوُدَهــا الباَِلَد  یَْغَشي  أْن  آَن  أَما 
ه ُُجوُدَها النِّیَاِم  هِذي  َعْن  یَْذَهُب  َو 
إنْتِبَاُهَهــا الُقُلوِب  فِي  یَتَأتَّي  َمتَي 
ُجُموُدَهــا َو  َرینَُها  َعْنَها  فَیَْنَجاُب 
َغَضْنَفــــٌر الباَِلَد  یَْحِمي  أَسٌد  أَما 
ا ـَ ِسیُدهـ بِالَمَظالِِم  فِیَها  َعاَث  فََقْد 

منم دشمن خونی خســروان
کز آنان شد ایران چنین ناتوان

کنون الی  آدم  ساللۀ  اولین  از 
زین خانواده یک نفر آدم ندیده ام

ترجمـه: اي مـردم! چـه وقـت، شـِب نادانـي شـما بـه 
صبـح بیـداري خواهـد رسـید و از خـواب غفلـت بیـدار 
خواهیـد شـد؟ چـه وقـت تـالش شـما آن مجـد و بزرگي 
گذشـته را زنـده خواهـد کـرد تـا مالمتگـر از سـرزنش 
دسـت بـردارد؟ دنبـال شـرف و بزرگي هسـتید امـا آیا در 
جهـل و نادانـی بـه آن بزرگـي راهـي مي یابیـد؟ شـما را 
سـوگند مي دهـم کـه کجاسـت مدرسـه هایی کـه نشـانه اي 
از وجـود شـما بر روي هسـتي بود؟ کجاسـت آن ثروتمند 
و پناهگاهـی کـه در راهِ سـاختِن مدرسـه ها بخشـش کند و 

ایـن بخشـش را ادامـه دهد؟

ترجمه: آیا وقت آن نرسـیده که سـعادت و خوشـبختي 
بـه کشـور روي بیـاورد و خـواب غفلـت از ایـن کشـور 
رخـت بربنـدد؟ چـه وقـت، بیـداري بـه دل هـا راه خواهد 
یافـت و موانع آگاهـي و عقبماندگي کشـور از بین خواهد 
رفت؟ آیا شـیر شـجاعي نیسـت تا در برابـر حاکمان گرگ 
صفـت کـه با سـتم خـود کشـور را بـه فسـاد کشـاندند از 

کشـور دفـاع کند؟

عارف در اشعار خود، شخصیت های مردمی همچون کلنل 
محمدتقی پسیان و شیخ محمد خیابانی را مي ستاید و در 
ابیاتی مثل بیت زیر با خاندان قاجار و رضاشاه مبارزه مي کند 

و در این خصوص می گوید:

مخالفت با حاكمان ظالم
ستِم  و  ظلم  را  مقاومت  ادب  اولیۀ  »بذر  که  است  گفتني 
موجود در جامعه تشکیل می دهد« )مصطفوی نیا و دیگران، 
با ظلم و حاکمان ظالم  این رو مخالفت  از   .)569 :1390
معاصر  شاعران  مقاومت  و  پایداری  مشترک  مضامین  از 
همچون عارف و رصافی است. عارف در شعر هایي چون 
با حاکمان  از رضاشاه«  انتقاد  بیگانه پرست« و »در  »خسرو 
ظالم مخالفت کرده و مالک اصلی کشور را ملت می داند. 
وی تنها مردم را شایستۀ به دست گرفتن زمام کشور دانسته 
و در تقابل مردم و شاهان، همیشه جانب مردم را می گیرد. 
نیز شاهان را عامل ناتوانی و ویرانی کشور معرفی مي کند و 

خود را دشمن خونی آنان می داند:

لَُكـــْم َهْل  َو  َسبِیاًل  لِْلَعلیَا  تُِریُدوَن 
َسبِــــیُل َجاِهُلــوَن  أنتُْم  َو  إلَیَهـا 
ــــُه َـّ إن الَمـَداِرُس  أیَن  أُنَاِشـُدُکْم 
دلیـُل الَحیَاِة  َو  فِیُكـْم  الَْكْوِن  َعَلي 
باِلِدُکتـْم فِي  الُمْرتََجي  الَغنِيُّ  أیَن  و 
یَُطـــــوُل َو  تَْشیِیِدها  َعَلي  یَُجوُد 

ظالم  حاکمان  برضد  مبارزه  به  عارف  چون  نیز  رصافي 
از  تأثیرپذیري  با  عثماني  حکومت  زمان  در  او  برمی خیزد. 
افکار آزادي خواهانه اي که در جهان عرب مطرح شده بود به 
مبارزه با ظلم و ستم حکومت پرداخت و در اشعاري به عّمال 
حاکم عثماني اعتراض کرد و حتي در برخي موارد خواستار 
با  الصریع«  »رقیۀ  در شعر  او  عثماني شد.  سلطان  برکناري 
و  کرده  اعتراض  عبدالحمید  سلطان  ستم هاي  به  جسارت 

چنین مي گوید:
ِل َظاُر فََعجِّ ـِ یا َعـْدُل َطاَل اإلنتـ
ْبُر َعْنَك فَأْقبِِل یا َعْدُل َضاَق الصَّ
ُل یا َعْدُل لَیَس َعَلي ِسـَواَك ُمَعوَّ
ِریِخ الُمْعِوِل الَّ َعَطْفَت َعَلي الصَّ ـَ ه
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َکْیَف الــَقَراُر َعَلي أُموِر ُحُكومٍة
ِریِق األمثَـُل ـِنَّ َعِن الطَّ َحاَدْت بِه
فِي الُمْلِك تَْفَعُل ِمْن فََظائَِع َجْوِرَها
َمــا لَْم تَُقْل َو تَُقــوُل َما لَْم تَْفَعُل

)الرصافی، 1999: 218/3(

ترجمـه: اي عدالـت! درنـگ نکـن کـه انتظـار بـه درازا 
کشـید و کاسـۀ صبرمان لبریز شـد؛ پس بیا. اي عدالت! تنها 
امیـد و تکیـه گاه مـا تویي. چـرا به نالـۀ مظلـوم بی اعتنایی؟ 
چگونـه نسـبت بـه کارهـاي حکومتـي کـه از راه درسـت 
منحـرف شـده بي تفاوتـي؟ حکومـت، سـتم هاي ناروایي را 
کـه نگفتـه بود، انجـام مي دهـد و کارهایي را که وعـده داده 

بـود انجـام نمي دهد.

دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه
دعوت مردم به اتحاد و پرهیز از تفرقه از دیگر جلوه هاي 
پایداری و مقاومت در شعر عارف و رصافی است. دعوت 
به اتحاد و همبستگی ملی و مبارزه با تفرقه از دیگر مضامین 
اولین  او  است.  قزوینی  عارف  شعر  در  پایداری  برجستۀ 
سیاسی  افکار  و  اجتماعی  مضامین  که  است  تصنیف سازی 
و انتقاد از اوضاع زمان خود را در لباس شعر و آهنگ بیان 
کرده است )چاوش اکبری، 1380: 298(. این شاعر دربارة 
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 می کند 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، 1385: 207(

نیز همچون عارف قزوینی معتقد است  معروف رصافی 
که تمامی قدرت اجتماع، ناشی از اتحاد ملت است و اصواًل 

هدف از اجتماع، اتحاد قواست. وی کنار نهادن اختالفات 
ادیان مختلف و اتحاد و همدلي همۀ مردم را یک ضرورت 
مي داند. این شاعر، در شعر »في سبیل الوطن«، مسیحیان را 
خطاب مي کند و انجیل و قرآن را در یک راستا و براي یک 
مسلمانان  و  مسیحیان  از  شعر،  این  در  وی  مي داند.  هدف 
می خواهد که براي دفاع از وطن و ایستادگي در مقابل رژیم 

صهیونیستي با هم متحد باشند:
َعاَلَم التََّعـــاِدي إِلْختاَِلِف ِدیَـانٍَة
یَانَِة ُعْدَواُن! َو إنَّ التََّعاِدي فِي الدِّ
ْتُهــْم أُمـــوٌر ثاََلثٌَة إَذا الَقوُم َعمَّ
لَِساٌن َو أْوَطاٌن َو بِـــاهللِ إیْـَماُن
ٍة فَأيُّ اعتَِقـــاٍد َمانٌِع ِمــْن اُُخوَّ
بـَها قَاَل إنِجـیُل َکَما قَـاَل قُرآُن
ُّنَــــا ِکتَابَـاِن لَـْم یَنِزلُْهَما اهللُ َرب
َعَلي ُرْسـلِِه إلَّ لِیَـْسَعَد اإلنَْساُن

)الرصافی، 1999: 237/2(

ترجمه: به سـبب تفـاوت در دین، چرا دشـمني ]در میان 
مـردم[ باشـد کـه دشـمني در دیـن، ظلم بـه شـمار مي آید. 
وقتي سـه چیـز: زبـان، سـرزمین و اعتقاد به خداوند سـبب 
همبسـتگي مـردم شـود. پـس کدامیـن بـاور از بـرادري که 
انجیـل و قـرآن بـه آن سـفارش کرده اند جلوگیـري مي کند. 
خداونـد ایـن دو کتـاب را تنهـا بـراي سـعادت بشـر بـر 

پیامبرانش فرسـتاده اسـت.
معروف رصافی در همین قصیده به کساني که با تعصب 
و سختگیري بیجا مانع تحقق همبستگي میان ادیان مختلف 
مي شوند با زباني منطقي مي گوید که آیا دین در حالي که 
برای سعادت بشر آمده به دنبال تفرقه و در نتیجه بدبختي 
و سیه روزي است؟ او در ادامه بیان مي کند که افرادی که بر 

طبل تفرقه مي کوبند از روي ناداني چنین مي کنند:
قًا یِن یَدُعو ُمَفرِّ فََمْن قَاَم بِاْسِم الدِّ
یَانَِة بُْهتَاُن فََدْعَواُه فِـي أْصِل الدِّ
یِن َو ُهـَو َسَعاَدٌة أنَْشَقي بِأمِر الدِّ
یِن ُخـْســَراُن بَاُع الـدِّ إًذا فَاتِـّ
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)عارف قزوینی، 1385: 359(

)همان: 238/2(

)همان: 298(

)همان: 53(

)همان: 231(

ترجمـه: هـر کسـي بـه نـام دیـن بـه تفرقـه فرابخوانـد 
دعـوت او بهتـان زدن بـه اصل دین اسـت. آیا ما به دسـتور 
دیـن کـه مایـۀ خوشـبختی اسـت بدبخـت می شـویم؟ در 
ایـن صـورت پیـروي از دیـن زیانـکاری اسـت. امـا ناداني 
بي خـردان آن هـا را به گفتن سـخناني سـوق مي دهـد که با 

منطق سـازگاري نـدارد.

از خـــون جوانــان وطــن الله دمیده
از ماتـــم سرو قدشـــان سرو خمیده
در سایۀ گل، بلبل از این غصـه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

عوام کله هـاي  تخــــریب  پـــی 
تمـام و جهد  تو جد  داری  چه  از 
روزنامه نه خوانچه و خوان اسـت
که در آن ماهی و فسنجـان اسـت
گــــردن مدیــــر خـر  ای  گوئیا 
بــرده ای ز خــر کردن منفعـــت 
ای خر از این خران چه می خواهی
تو ز خود بدتران چـه می خــواهی
اهل این ملک بی لجـــــــام خرند
به خدا جمله خاص و عــام خرند

ای دیده خون ببار که یک ملتی به خواب
رفته است و من دو دیدة بیدارم آرزوست

به اقتدار چه نازی که روزی ایران را
مزیّت و شرف و فخر و اعتباری بود

یکی دیگر از مضامین برجستۀ پایداری در دیوان عارف، 
انتقاد از روزنامه نگارانی است که در جهت بیدار کردن مردم 
نمی کوشند. این شاعر، غزلی با عنوان »خرنامه« دارد که در 
آن با زبانی طنزآمیز، انتقادات شدید و جسورانه ای از روزنامۀ 
نسیم شمال می کند زیرا معتقد است مسئوالن این روزنامه 
به جای آگاهی دادن به مردم و بیدار کردنشان، آن ها را فریب 

که  است  مقاومت  مضمون  دیگر  مردم،  غفلت  خواب 
این مسئله غمناک است و آرزو  از  بدان پرداخته و  عارف 

مي کند که مردم از این خواب غفلت بیدار شوند:

عارف برای بیداری مردم از خواب غفلت، اقتدار گذشتۀ 
ایران را برای آن ها ترسیم کرده و با امید به بازگشت آن شکوه 

گذشته می سراید:

دیگر مضامین پایداری در شعر معروف رصافی
یکی از مضامین مهمی که معروف رصافی در شعر خود 
حاکمان  برابر  در  زنان  از حقوق  دفاع  کشیده،  تصویر  به 
ظالم است. او در قصیدة »المرأة المسلمة«، زن مسلمان را 
فردی مظلوم و ضعیف می داند که از کوچک ترین حقوق 
خود نیز محروم شده است و حتی اجازة یادگیری علم و 

دانش را نیز ندارد:

برخی از مضامین متفاوت پایداری در شعر عارف و رصافی
در دیوان ابوالقاسم عارف قزوینی و دیوان معروف رصافی 
غیر از مضامین مشترک پایداری، مضامین پایداری دیگری نیز 
مشاهده می شود که با یکدیگر متفاوتند و در این بخش از 

مقاله بدان ها می پردازیم.

دیگر مضامین پایداری در شعر ابوالقاسم عارف قزوینی
یکی از مضامین برجستۀ پایدارای که در شعر عارف قزوینی 
می توان دید 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:

َو لِكنَّ َجْهَل الَجاِهلِیَن َطَحا بِِهْم
إلَـي ُکلِّ قَوٍل لَْم یَُؤیِّدُه بُْرَهـاُن

مي دهند و حقیقت را پنهان مي کنند چراکه نفع خود را در 
آن مي بینند:
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)الرصافی، 1999: 140/2(

حَمِة ِمن ُمسلَِمة لم أَر بیَن النّاِس ذا َمظَلَمة     أَحـقُّ بالرَّ
قد َجَعُلوا الَجهَل ِصَوانًا لهـا     ِمن ُکلِّ ما یَدُعو إلی المأثَمة
و الِعلُم أعلی ُرتبًَة عندهــم     من أن تلّقـاه و أن تعَلمـه

مسـلمانی  زن  از  مظلوم تـر  مـردم،  میـان  در  ترجمـه: 
ندیـدم که شایسـتۀ دلسـوزی باشـد. نادانـی را از میان همه 
چیـزی کـه بـه گناه دعـوت می کند پوششـی بـرای او قرار 
دادنـد. علـم، باالترین عنصر نـزد آن هاسـت از اینکه او یاد 

بگیـرد و بداند.
از  او  نگرانی  رصافی،  دیوان  در  پایداری  مضمون  دیگر 
در  او  است.  عراق  در  غرب  دست نشاندة  وزیران  وجود 
قصیدة »الوزارة عندنا« معتقد است وزارت در عراق، لباسی 
همین  به  و  می شود  بافته  لندن  کارخانه هاي  در  که  است 
خاطر فقط کسانی که خوی نوکری انگلیس را دارند به آن 

دست مي یابند:
لندنا َمعاهد  فی  یَُفتَّل  ثوٌب  عندنا       لك  أبا  الوزارة ل  إّن 
ودیَدنا النكلیز  وداد  طبًعا  امــریء     سوی  یَرتدیه  ل 
)همان: 213/2(

ترجمـه: وزارتـ  پـدرت مبـادـ  جامـه ای اسـت که در 
مراکـز لنـدن بافته می شـود. و آن را کسـی جز شـخصی که 

دوسـت و هم خـوی انگلیس باشـد نمی پوشـد.
او در قصیدة »الوزارة المذنبۀ« این نکته را مي گوید که در 
کشور عراق، وزیران از خود هیچ استقاللی ندارند و هر چه 
مشاور انگلیسی به آن ها بگوید باید به انجام برسانند، هرچند 

خالف حقیقت باشد:
کم وزیٍر هو کالـــَوز  ر علی ظهر الـــوزاره

إّن وجه الحــــقِّ بادٍ  کسراٍج فی َمنـــــاره 
ل تََسل عنه وزیر القو  م و اسـأل ُمستَشــاره
ـ  ـَمُل ِمـن غیـر إشـاره فوزیر القـــوم ل یَع

)همان: 186/1(
ترجمـه: چـه بسـا وزیـری کـه ماننـد پشـته بـر پشـت 
وزارت نشسـته اسـت. بی شـک چهـرة حق همچـون چراغ 
در منـاره اسـت. در مـورد آن از وزیـر مـردم نپـرس بلکه از 

مستشـار ]خارجـی[ بپرس. وزیر ملت بدون اشـارة او کاری 
نمی کنـد.

توجه به فقیران، دیگر مضمون مقاومت در شعر رصافی 
است. شوقی ضیف می نویسد: هیچ چیز به اندازة مشکل فقر 
در جامعه و زندگی ثروتمندان در اوج رفاه و آسایش و در 
یتیمان،  برهنگی  و  گرسنگی  دیبا،  و  حریر  لباس هاي  میان 
رصافی را به درد نمی آورد )ضیف، بی تا: 68(. رصافی بر این 
باور است که ثروتمندان جامعۀ عراق از عرق جبیِن فقیران 
به نان و نوایی رسیده اند و به همین جهت بی توجهی آن ها به 

درماندگان را بر نمی تابد و در قصیده ای می گوید:

)الرصافی، 1999: 100/1(

أری کّل فَقٍر لدی کّل ذی ِغنی
أجیًرا له مستخدًما فی ِعقــاره
و لم یُعِطه إّل الیَسیـــر و إنّما
ه قَاَمت ُصُروُح یَسـاره علی َکدِّ
و یَلبُس ِمن تَذلیله الِعزَّ ضـافیًا
و ینظره َشزًرا بَِعیــن إحتَِقـاره

ترجمـه: می بینـم کـه هـر فقیـری نـزد هـر ثروتمنـدی، 
چـون کارگـری اسـت کـه در زمیـن او کار مي کنـد. و بـه 
فقیـر جز چیـز اندکـی نمي بخشـد و کاخ هـاي راحت طلبی 
شـخص ثروتمنـد بر پایۀ سـختی هاي شـخص فقیر اسـت. 
و فـرد ثروتمنـد از خـواری شـخص فقیر، لبـاس بلند عزت 

را می پوشـد و بـا چشـم تحقیـر بـه او نـگاه می کنـد.

بحث و نتیجه گیری
ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی از جمله شاعران 
به  بسیار  خود،  اشعار  در  که  عراقی اند  و  ایرانی  معاصر 
مؤلفه هاي مقاومت و پایداری توجه کرده اند و هدف هر دو 
است.  بوده  جامعه  پیشرفت  و  مردم  هدایت  اشعار،  این  از 
در  و  برخاسته  استعمارگران  با  مخالفت  به  شاعر  دو  هر 
افراد جامعه را در مقابل آن ها  ارادة  اشعار خود کوشیده اند 
تقویت کنند، با این تفاوت که عارف قزوینی در شعر خود 
برضد استعمارگران روس و معروف رصافی برضد استعمار 



»دو فصلنامۀ ادب نامه تطبیقی« سال دوم، شمارۀ اول، پاییز و زمستان1394 30

انگلیس برخاسته اند. در این باره گفتنی است بسامد مضمون 
استعمارستیزی در شعر هر دو شاعر از جهت کیفی و کّمی 

با هم برابری می کند.
نکتۀ دیگر این است که هر دو شاعر، حس وطن پرستی را 
در میان مردم سرزمینشان ایجاد کرده اند و دراین میان، بسامد 
وطن پرستی 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 پرداخته اند دعوت به 
بیداری امت اسالمی، دفاع از حق مظلومین، وحدت ملی و 
اتحاد اجتماعی، ستیزه گری با ارباب قدرت و حاکمان ظالم 
است که با زبانی ساده بیان کرده اند و شعر دو شاعر در این 

مضامین از جهت کّمیت و کیفیت با هم برابری می کند.
مضامین متفاوتی که در شعر دو شاعر می توان دید این 
چون  مضامینی  از  خود  شعر  در  قزوینی  عارف  که  است 
تکریم شهیدان راه آزادی، انتقاد از روزنامه نگاران و غفلت 
مردم سخن گفته و معروف رصافی به مؤلفه هایی چون دفاع 
از حقوق زنان، توجه به فقیران و نگرانی از وجود وزیران 

دست نشاندة غرب در عراق توجه کرده 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 
مثال زدنی است، هرچند در  بوده و دارای شجاعتی  صریح 
شعر دو شاعر می توان نمادهای پایداری را نیز مشاهده کرد 
که از جهت کمیت و کیفیت با هم برابری می کنند. نکتۀ آخر 
از  یعنی  کیفی  لحاظ  از  دو شاعر  هر  پایداری  اشعار  اینکه 

جهت هنری و زیباشناختی با هم برابرند.
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