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مقدمه
ادبیات تطبیقی ،به عنوان یکی از حوزههای مطالعات ادبی ،عالوه بر تحقیق دربارهی اثرپذیری و
اثرگذاری آثار ادبی بر یکدیگر ،ریشه جریانهای فکری و فنی در ادبیات ملل و روابط متقابل میان
آنان نیز کشف و بررسی می نماید .همچنین این موضوع که با وجود اختالفهای فرعی چون طرز
بیان ،چگونه اندیشههای آدمیان به سرچشمهای واحد می رسد و چگونه اندیشهای در یک نقطه از
جهان مطرح می شود و در جای دیگر به گونهای دیگر بروز می یابد.
محمد غنیمی هالل معتقد است «ادبیات تطبیقی داللت و مفهومی تاریخی دارد و موضوع تحقیق
در این علم عبارت است از پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبانهای مختلف ،یافتن پیوندهای
پیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال و پژوهش در تمام عالیق معنوی و هنری ،به لحاظ نقش
آن .ادبیات تطبیقی ،به سان وسیلهای برای پیوندهای انسانی ملتها و دولتهاست»(غنیمی هالل،
 )13 :3131همچنین وسیلهای برای «افزایش تفاهم و نزدیکی بیشتر میان ملتها ،به منظور شناخت
عادات ها ،شیوه های تفکر ،آرزوهای ملی و دردهای میهنی» (ندا؛.)33 :3993
از سوی دیگر ،بنا به گفتهی ویلیام جی گریس «ادبیات هر ملت نماینده دل و جان و روان آن
ملت و یکی از ارکان سیاسی و فرهنگی و تمدن هر قوم به شمار میآید»(جی گریس؛.)05 :3133
از این رو ادبیات یک ملت نمیتواند از حوادث و جریانات سیاسی و اجتماعی زمانه تأثیر نپذیرد.
از این رو شناخت تحوالت و جریانات و رویدادهای سیاسی و اجتماعی به منظور شناخت و فهم
ادبیات امری ضروری است.
بازتاب تاریخ و وقایع سیاسی -اجتماعی به عنوان یکی از ویژگیهای مهم آثار ادبی ،در ادبیات
مشروطهی ایران و عصر انتداب (مشروطه) عراق ،بسیار بارز است .شاعران و ادیبان در دو سرزمین
ایران و عراق در دورهی مذکور در سروده های خود ،رویکرد جدیدی از ادبیات پدید آوردند .آنها
در اشعار آگاهی بخش خود کوشیدند به اهدافی چون :رسیدن به آزادی فکر و بیان ،استقالل و
قانون اساسی جهت خالصی یافتن از سلطنت مطلقهی حاکمان خودکامه ،دست یابند .بدین ترتیب
میبینیم متناسب با شرایط موجود در جامعه مفاهیم و مضامین جدید شعری همچون :آزادی ،میهن،
مردم ،استقالل ،قانون ،بیگانهستیزی ،تعلیم و تربیت ،مبارزه با فقر ،زنان و ...که همگی متأثر از
شرایط سیاسی ،اجتماعی حاکم بر جامعه است ،پدید می آید.

در این میان شاعران بزرگ این دوره ،همچون ادیب الممالک فراهانی در ایران و معروف رصافی
در سرزمین عراق با بیانی ساده و به دور از تکلّف ،زبان به انتقاد از اوضاع و شرایط نامناسب
سیاسی و اجتماعی گشودند و در قالب اشعار سنتی مسائل جاری سیاسی را مطرح کردند که این
امر ضرورت تحقیق دو جانبه و مقایسهی اشعار این دو شاعر را ایجاب می سازد.
در باب پیشینهی تحقیق ،در حوزهی بررسی اشعار و شخصیت معروف رصافی و ادیب
الممالک به طور جداگانه کتابها و مقاالت متعددی نوشته شده است که برشمردن تکتک آنها در
این جستار نمیگنجد .اما در حوزهی ادبیات تطبیقی تحقیقات ارزشمندی میان آثار معروف رصافی
و دیگر شاعران برجستهی معاصر فارسی به ویژه ملکالشعرا بهار و پروین اعتصامی انجام گرفته
است که در این باره به مقالههایی چون«بررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی»
(« ،)3133مقایسه نسائیات ملکالشعراء بهار و معروفرصافی» (« ،)3139بررسی جایگاه زن در
شعر بهار و الرصافی»(« ،)3139بررسی تطبیقی پدیدهی فقر در شعر پروین اعتصامی و معروف -
الرصافی»(« ،)3195بررسی تطبیقی ادب پایداری در شعر معروفالرصافی و فرخی یزدی» ()3195
میتوان اشاره کرد .از سوی دیگر اشعار ادیبالممالک با هیچ شاعر غیرایرانی تطبیق داده نشده
است.
همچنین دربارهی بررسی تطبیقی اشعار معروف رصافی و ادیب الممالک فراهانی به عنوان
شاعرانی که هر دو تقریباً در یک دورهی زمانی میزیستهاند و به عنوان شاعران پیشرو مبارز و
متعهدی که در چکامههایشان به بیداری ملت علیه ظلم و ستم سیاسی حاکمان پرداختهاند ،تاکنون
مقالهای تألیف نشده است .از این رو هدف از انجام این تحقیق ،جستجوی مضامین سیاسی مشترک
در شعرهای ادیب الممالک فراهانی و معروف رصافی است .افزون بر این ،مشترکات نوع زندگی و
عملکرد این دو شاعر در چگونگی به تصویر کشیدن مباحث سیاسی و نیز تأثیر این سرودهها در
آگاهانیدن مردم از وقایع سیاسی دو سرزمین ایران و عراق نیز تشریح مینماید .روش تحقیق در
این پژوهش ،به صورت توصیفی-تحلیلی است.

-1مختصری از زندگی واحوال ادیب الممالک فراهانی
میرزامحمدصادق ادیبالممالکامیریفراهانی(3110-3311ق)شاعر ،روزنامهنگار و ادیب
برجسته ی عصر مشروطه در روستای گازران از توابع اراک به دنیا آمد .از اوان کودکی با ادبیات
فارسی و عربی آشنایی یافت و در  30سالگی با درگذشت پدر به تهران رفت .تخلص وی در
ابتدای شاعری «پروانه» بود اما از حسنعلی خان امیر نظام گروسی-وزیر فواید عامه –لقب «امیر
الشعرایی»گرفت و تخلص خود را به «امیری» تغییر داد .وی در سال 3131ق مجلهی ادبی و
فرهنگی «ادب» را در تبریز تأسیس نمود .اما پس از مدتی این مجله تعطیل و ادیب الممالک مدیر
مدرسه ی لقمانیهی تبریز شد .در این مرحله وی شاعری است مداح و وابسته به دربار قاجار که
کمتر موضوعات اجتماعی و سیاسی و انتقاد در اشعارش دیده می شود .البته نشانه هایی از خلجان
روح تجددطلبی و شور نوگرایی در این دوره نیز در اشعارش هویداست( .با تصرف ،کیوانی:3111،
)30
اما با آغاز مشروطیت و اشتغال رسمی ادیب الممالک به روزنامه نگاری ،طغیان افکار آزادی
خواهانه و شور و احساسات میهن پرستانه ی وی گذشته از اشعار جدی وطنی و مقاالت سیاسی،
در اشعار طنزآمیزی که وی برای روزنامه هایی چون مجلس ،ارشاد ،ادب و ایران سلطانی ،تهیه می
کرد ،نیز انعکاس می یابد .انتشار روزنامه در شرایط نامساعد وخفقان آور آن روزگار و آگاه کردن
مردم از ظلم ،فساد و تباهی حاکمان و عوامل استعمار در کشور ،از نکات قابل توجه زندگی ادیب
است که به زعم برخی ،وی نخستین شاعر ایرانی است که به چاپ و انتشار روزنامه اقدام نموده
است( .همان )33 :به سبب همین دگرگونی های نسبی محتوای شعر ادیب الممالک در این دوران،
وی را از شعرای انتقالی عصر مشروطیت به شمارآورده اند( .ر.ک :براون)311: 3131 ،
وی در دورهی استبداد صغیر مانند بسیاری از مشروطهخواهان از تهران خارج و در سال 3131
ق به همراه مجاهدان فاتح وارد تهران شد .ادیبالممالک در ابتدا از خلع محمدعلیشاه و برپا شدن
مجدد مشروطه و مجلس استقبال میکند و طی اشعاری شادی و مسرت خود را در این باب ابراز
میدارد (ادیب الممالک ،)111، 331،010 :3131 ،اما حکومت و مجلس جدید که به نوعی سازش
عملی میان مشروطه خواهان میانه رو و استبداد طلبان قدیم بود ،موجب بحران های وسیع در سطح
کشور می شود که فروپاشی قدرت مرکزی ،ظلم وستم مدعیان مشروطه ،مداخالت دول خارجی،

یأس وسرخوردگی از برآورده شدن آرزوهای انقالبی و تشکیک در صحت نظام مشروطه از جمله
مظاهر آن به شمار می رود .این امر موجب سرایش اشعار متعدد ادیب در انتقاد از مشروطه و
مشروطهطلبان میگردد ،به طوری که تندترین انتقادها ،حملهها ،اعتراضها ،طنزها و هجویات او
متعلق به همین دوره است .ادیب الممالک پس از چندی به استخدام وزارت عدلیه درآمد و تا آخر
عمر به همین خدمت اشتغال داشت .ذکر مضامین سیاسی و اجتماعی در زبانی ادیبانه ،فاخر و مؤثر
باعث شده تا برخی از ادبا ،او را بزرگ ترین شاعر مشروطیت بشناسند(ر.ک:همایی.)301 :3113 ،

-2نگاهی به زندگی معروف رصافی
معروف بن عبدالغنی مشهور به الرصافی در سال 3310م در خانوادهای نسبتاً تنگدست ،در زمان
سلطنت سلطانعبدالعزیز در عراق دیده به جهان گشود .از کودکی به فراگیری قرآن همت گماشت.
پیش از اینکه تحصیالت ابتدایی خود را به پایان برساند ،وارد مدرسهی نظامی شد و در آنجا فنون
نظامی را آموخت .سپس به مدرسهی دینی رفت و از محضر مشایخ و عالمان بزرگ دینی روزگار
خویش همچون شیخ عالمه محمود شکری اآللوسی به مدت  33سال علوم دینی و اسالمی را
فراگرفت .در همین دوران شیخ شکری آلوسی لقب «معروف الرصافی» را به او داد .رصافی در
زمینهی علوم اسالمی از محضر استادان دیگری همچون «شیخ عباس قصاب» و «شیخ قاسم قیسی»
نیز بهره برد.
رصافی از سال3953م تا سال3953م یعنی سال اعالم قانون اساسی(مشروطیت) در دبیرستانهای
بغداد ،زبان و ادبیات عربی تدریس میکرد .پس از اعالم قانون اساسی ،در پناه امکانات ،اختیارات
و آزادی عملی که دولت عثمانی به شاعران و ادیبان داده بود ،رصافی توانست در سروده هایش-که
در روزنامههای «المؤید» و «المقتطف» به چاپ می رسید -به تشریح مسائل سیاسی و اجتماعی
عراق بپردازد .او بیپروا به بیان آراء و اندیشههای خود پیرامون ضرورت انجام اصالحات در
اوضاع و شرایط نابهسامان مردم سرزمین و مشکالت بی شمار میهنش از جمله؛ فقر و تنگدستی
فراگیر ،ظلم سیاسی و اجتماعی و دادخواهی از حق دست رفتهی مردم پرداخت و گاهی نیز با قلم
تند و تیز خود ظلم و ستمهای عبدالحمید ثانی را مورد هجوم و انتقاد گزنده خود قرار داد( .ر.ک:
بقاعی)13 :3991،

وی در ادامهی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود به حزب «اإلتحاد و الترقی» پیوست .رصافی
در سال 3959م به سمت سردبیری روزنامه «سبیل اإلرشاد» رسید و پس از آن در دو دورهی متوالی
در سالهای 3933و 3931م به عنوان نمایندهی مجلس انتخاب شد.
پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول ،رصافی در سال3935م مجدداً در دانشسرایی در قدس به
تدریس مشغول شد .او پس از چند بار سفر به آستانه نهایتاً در سال3931م روزنامهی «األمل» را با
همکاری یکی از دوستانش با نام ابراهیم حلمی منتشر ساخت .در این روزنامه بود که وی توانست
فعالیتهای سیاسیش را پیش ببرد .هرچند این روزنامه پس از  13شماره توقیف شد اما روزنامه
اولین و آخرین کرسی سخنرانی وی نبود( .الفاخوری )3530 :3135،
معروف رصافی در سراسر زندگیش به مبارزه و فعالیتهای مستقیم سیاسی گرایش داشت.
اعتراض به معاهدهی عراق و انگلیس به عنوان نمایندهی مردم در پارلمان در سال 3915از مهمترین
فعالیتهای سیاسی رصافی به شمار می رود( .الحاوی)333 :3913 ،
معروفرصافی دامنهی مبارزات سیاسی خود را در طول سالهای3915-3915گسترش داد و
علیه اشغال کشورش توسط انگلیسی ها و استعمار آنان بر سرزمینش برخاست .اما پس از جنگ
جهانی دوم به انقالب رشید عالی کیالنی علیه اشغال انگلیسیها پیوست اما این انقالب ناکام ماند و
به شکستی زودهنگام انجامید .پس از آن معروف رصافی از عرصهی سیاست کنارهگیری کرد و
برای همیشه خانه نشین شد .پس از آن خیل عظیمی از مشکالت ،بیماریها و فقر گریبانگیر او شد.
تا اینکه سرانجام پس از پشت سر نهادن یک زندگی پر از مبارزه با سالطین عثمانی و استعمارگران
خارجی و تالش برای بیداری ملت و آزاد سازی آنان از یوغ استعمار در  31آذار 3910وفات یافت.
رصافی به دلیل اشعار انقالبی و آتشین و پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی به «شاعر الحریه»
و «شاعر البوساء» ملقب گشته است.

-3مهمترین حوادث سیاسی دوران زندگی ادیب الممالک فرهانی و معروف رصافی
از نظر تاریخی و اجتماعی ،دورهی قاجار یکی از ادوار پرآشوب و پر حادثهی تاریخ ایران به
شمار میرود .بروز مسائل متعدد سیاسی و اجتماعی سبب می شود که ایرانیان ازخواب چند قرنه-

ی تاریخی بیدار و خواهان حکومت مشروطه شوند .سرانجام در روزگار مظفرالدین شاه ،مشروطه
استقرار
مییابد اما پس از مرگ وی ،حکومت ظالمانهی محمدعلی شاه قاجار و مخالفتهای پنهان
وآشکار وی با نهضت مشروطه ،به توپ بستن مجلس و پیامدهای ناشی از آن از قبیل استبداد
مجدد و کشتار آزادیخواهان از وی چهرهای منفور در نزد مردم و آزادی خواهان می سازد.
سرانجام با فتح تهران توسط مجاهدان گیالن ،تبریز و ایل بختیاری ،وی از سلطنت خلع می شود.
اما ظلم و ستم مدعیان جدید مشروطه و فقدان عدالت بازدارنده ،یادآور روزگار مستبدان پیشین
برای مردم است.
از سوی دیگر ،در دورهی ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه ایران یکسره ،صحنه کشاکش میان دو
دولت روسیه و انگلیس بر سر منافع و گسترش حوزه نفوذ خویش است .به دنبال نفوذ سیاسی
آلمان در شبه قارهی هند و ایران ،دولت های روس و انگلیس برای حفظ منافع خویش طی قرار
دادی که به معاهده  3951م .معروف شده است ،ایران را میان خود تقسیم می کنند .کاری که
تجزیهی غیر رسمی کشور را به دنبال دارد .این معاهده و پیامدهای آن یکی از مهمترین
محورهایی است که باعث می گردد شاعران شعر خویش را مصروف ترویج نفرت از بیگانگان و
عوامل بی لیاقت داخلی آنان نمایند و از این راه مردم را به مبارزه و ایستادگی در برابر بیگانگان
فرا خوانند.
اما ایام حیات ادیبالممالک فراهانی ،روزگار چهار شاه سلسلهی قاجاریه (ناصر الدین شاه،
مظفرالدین شاه ،محمدعلی شاه و احمد شاه) را در بر می گیرد .به این ترتیب وی یکی از معدود
ادبایی است که دورهی قبل از مشروطیت ،مشروطیت ،دوران استبداد صغیر و فتح تهران به دست
مجاهدان و دوران سرخوردگی از مشروطه را درک کرده و از نخستین شاعران عهد مشروطیت است
که علیه استبداد و استعمار بر می خیزد و با اشعارش مردم را به مبارزه علیه آنان تشویق و تهییج می
کند.
«معروف رصافی» نیز از لحاظ زمانی -اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم -در دورهای
میزیسته است که یکی از حساسترین و پرحادثهترین دورههای تاریخ سیاسی جهان است .سهمی
از این اتفاقات مهم در این دوره مربوط به کشورهای عربی و از جمله سرزمین عراق است .بازتاب
حوادث و جریانهای سیاسی در شعر این شاعر بزرگ به قدری است که عزیزة مریدن در کتاب

«الحرکات الشعر فی العصر الحدیث» در این باره می گوید« :تحوالت اجتماعی سیاسی آن روز
عراق با نام معروف عبدالغنی محمودالرصافی ملقب به «شاعر العرب األکبر» عجین شده است.
(ر.ک :مریدن ؛ )39 :3933زندگی در این دوره سبب گشت که بخش عظیمی از مضامین شعری
رصافی در خدمت بیان آراء و اندیشه های سیاسی و انتقادهای تند و تیز در مقابل ظلم و ستم
حاکمان عثمانی از جمله سلطان عبدالحمید و استعمار استعمارگران و بیکفایتی سالطین عثمانی به
منظور بیدار کردن مردم دربیاید .توجه رصافی به مسائل و دغدغههای سیاسی سرزمینش به حدی
بود که یک باب به نام «السیاسیات» در دیوان خود دارد.
حد فاصل بین دو جنگ جهانی اول و دوم ،استعمار کشورهای غربی از جمله استعمار کشور
فرانسه ،ایتالیا و انگلیس به اوج خود رسید .دولت انگلیس سعی نمود سیطرهی خود را بر تمام
ج هان اسالم از جمله عراق گسترش دهد لذا برای رسیدن به هدف خود دولت عثمانی را مانع
بزرگی بر سر راه خود میدید .و از اینجاست که معروف رصافی «در حمایت از دولت عثمانی به
دلیل داشتن موضع گیری های اسالمی در برابر استعمار به پا خاست و در تأیید آنها قصیدههای
زیادی سرود( ».أبو حاقد )355 :3919 ،از همین روی وی در بخش عظیمی از سروده هایش علیه
استعمار سخن میگوید و از آن ابراز انزجار مینماید .البته الزم به ذکر است که« :وی بیش از همه،
از اندیشههای سید جمالالدین اسدآبادی دربارهی وحدت اسالمی و پیشرفت مسلمانان بر اساس
دین اسالم متأثر بود و رابطهی بسیار خوبی با حکومت عثمانی داشت و پیروی از آن و حمایت از
عثمانیان را برای رسیدن به وحدت بین مسلمانان الزم و ضروری می دانست» (شراره.)35 :3933 ،
وقوع انقالب عثمانی 3953م و قیام احمد عرابی و اعالم قانون اساسی از دیگر حوادث سیاسی
مشهور در دوران معروف رصافی در عراق به شمار می آیند.
از آنجا که از طریق بن مایه های سیاسی و تحلیل تطبیقی آن در آثار ادبی می توان سیر تفکر،
نمودهای آن و گسترهی اندیشه ای خاص را در یک یا چند حوزهی جغرافیایی یا اندیشگانی
بررسی کرد ،مضامین مشترک سیاسی اشعار این دو شاعر بررسی می گردد.

-4بررسی تطبیقی مهمترین مضامین سیاسی در شعر ادیب الممالک فراهانی و معروف رصافی
 -1-4وطن

ادیبالممالک به کرات خود را عاشق وطن معرفی میکند و این تنها موضوعی است که در
سراسر اشعارش به دفاع و حمایت از آن برمیخیزد (.ادیب الممالک )11 :3131 ،وی دیدگاه خود
را دربارهی وطن این گونه توضیح می دهد:
مررررد ،وطرررن را چنررران عزیرررز بشرررمارد

برررا دل و جررران کررره شررریرخواره لررربن را

مررررد ،وطرررن را چنررران ز صررردق پرسرررتد

فرراش و هویرردا کرره بررت پرسررت وثررن را

هررر کرره ز حررب الرروطن نیافررت سررعادت

بسرررته بررره زنجیرررر ننرررگ گرررردن و ترررن را

(همان)31 :

همچنین وی از نخستین شاعرانی است که از قالب سرود برای بیان احساسات میهنی و
دردهای درونی خود که ناشی از نابسامانی و ضعف و زبونی ایران و ایرانی بود ،بهره می برد .در
میان اشعار ادیب چهار سرود با عنوان سرود ملی(ادیب الممالک ،)013: 3131 ،سرود غم(همان:
)013سرودشادی (همان )010 :و سرود وطنی (همان )011 :به چشم می خورد که همه از درون
مایه ای وطنی و ملی برخوردارند:
ز راه کرررررررم ای نسررررررریم سرررررررحرگه

سرررروی پارسرررراگرد بگررررذر از ایررررن ره

بررره «سررریروس» از مرررا بگرررو ای شهنشررره

چرررا گشرررتی از حرررال ایررن ملرررک غافرررل

که گشته چنین خراب و تبه -فتاده ز غم ،رعیت شه -به حال پریشان و روز سیه

ز برای خردا ،از طریرق وفرا ،بنگرر بره سروی مرا

که جهان به ما شدهچون قفس،به گلورسیدههمی نفس

(ادیب الممالک)013 :3131 ،
با تأمل در این گونه اشعار وی ،می توان دریافت ادیب الممالک شاعری است وطن پرست و از
دخالت بیگانگان در امور ایران و تقسیم گستاخانهی منافع کشور بین اجانب ،دلی پرخون وروحی

نگران وآشفته دارد و از استقالل ملی ایران حمایت و طرفداری می کند .در قصیدهی  11بیتی
معروف وی با مطلع «چند کشی جور این سپهر کهن را» (همان ،)33 :که در برانگیختن ایرانیان
وطن پرست بر ضد معاهدهی روس تزاری و انگلیس (قرارداد)3951سروده شده است ،عمق
نگرانی و درد و عشق وطن احساس می شود که درآثار دیگر شاعران دورهی بازگشت به چشم
نمیخورد .این ناله و زاری های وی چندان نیز اغراق آلود نیست چرا که بدترین مصایب کشور،
که تکه پاره شدن ایران و از دست رفتن مناطق وسیعی ازآن از غرب و شمال است ،در طول همین
دوره برکشور ما وارد شده است.
تفاخر به شاهان و پهلوانان نامی و اسطوره ای ایران مانند سیروس ،انوشیروان ،شاپور و ...و یاری
خواستن از آنان علیه هجوم دشمنان داخلی و خارجی(همان )013،013:و به طور کلی ذکر مجد و
عظمت ایران قدیم و تأسف و تحسر بر از دست رفتن آنها نیز از دیگر اقدامات ادیب در راستای
وطن دوستی و هویت ملی است.
اما وطن یکی از درونمایههای قوی شعرهای سیاسی معروف رصافی نیز است ،که زیباترین
ستایشها را از آن در اشعار خود آورده است .نفوذ و تأثیر مفهوم وطن در سروده های رصافی به
شعر او تشخص خاصی میبخشد .او در اشعارش به وطن عشق میورزد و جان خود را در همه
حال فدای وطن خویش می نماید و پیوسته در جستجوی آزادی وطنش است:
إنّرررا نحبرررررک حـبررررراً لهرررا إنتهرررررراء لررره

یسرررررتغرق األرض وااألکررررروان واألزمنرررررا

نفرررردیمکا منررررررا بمررررررأروااح مـطهررررررررة

أهخلصاررررررن ک فیررررک السررررررّ و اللعرررررنها

إذها داهاتررررک مألررررن األیاررررررام دااهیرررررررر

فهلهرررراراعی اک عاینرررررراً ترررررألف الوسنرررررها

ج
(رصافی؛)111 :3555

ترجمه(:آنچنان به تو عشق می ورزیم که این عشق ما تمامی ندارد و تمام گسترهی زمین و هستی
و زمان را در بر گرفته است .جان های پاکمان را فدایت می کنیم ،آن جانهایی که به خدا سوگند
آشکارا و نهان خالصانه وفادار تو هستند .اگر مصیبتی از جانب روزگار به سراغ تو آید .خدا

چشمی را که خواب گرفته ،حفظ نکند .پس شاد باش و آسوده خیال و تا ابد زندگی کن و هرچه
مدح و ستایش می خواهی به دست آور).
رصافی نیز همچون ادیبالممالک راجع به وطنش با ناله و اندوه سخن میگوید .در این شعر با
عنوان «تجاه الریحانی شکوای العامه» که آن را در جشنی به مناسبت سفر امین ریحانی به عراق
سرود ،نسبت به بسیاری از مسائل و مشکالت و مردم در وطنش زبان شکایت می گشاید و با اندوه
می گوید:
أ أمررین جمَررتا إلرری العررراقم لألکهرری ترررری

مرررا فیررره مرررن غررررر العررررلی و حجولررره

ال
عررررفواً فررررذاک النجررررمـ أهصباررررحا آفألررر ً

وا الررررررقهومـ مـحتهرمبررررونه باعرررررردا أفولألرررره...

أ أهمررررینه لهرررا تهغررررضألب علررریا فه ننررررری

لهررررا أدیعرررررری شهیَررررراً بمغهیرررررررم دالرررررریله

لهررا خهیررره فألرری وطررن یکررون السرریفـ عنررر

ررر ردا جبانرررره وا المرررررال عنررررد بخیرررررله

(رصافی)000 -001 :3555،

ترجمه( :ای امین به عراق آمدی تا درخشش بزرگی ها و یکتایی های را ببینی؟ ببخش آن ستاره
افول کرد و مردم بعد از آن سقوط درگیر جنگند .ای امین از من خشمگین مشو زیرا من چیزی را
بدون دلیل ادعا نمی کنم .در سرزمینی که شمشیر در دست ترسوها باشد و مال و ثروت به دست
خسیس ،هیچ خیری نیست).
با توجه به اشعار ادیب و رصافی همچنین می توان دریافت که وطن در اشعار ایشان عالوه بر
مفهوم ملی ،مفهوم وطن اسالمی را نیز در خود دارد.البته ادیبالممالک ،دید گستردهتری نسبت به
این موضوع دارد؛ به این مفهوم که وطن اسالمی در اشعار او ،شامل همهی ملل مسلمان از هر قوم
و ملیتی است اما این مفهوم در اشعار رصافی بیشتر متوجه ملل عرب و ترک و روی هم رفته وطن
عربی است.

 -2-4نفرت از استعمار و بیگانه ستیزی
با عقد قرارداد  3951هر چه مردم ایران بیشتر از مفاد این قرارداد و آثار شوم تجاوزات روس و
انگلیس آگاهی مییافتند خشم و خروش و نفرت خود را نسبت به بیگانگان در جراید و مطبوعات
بیشتر نشان می دادند به ویژه این که بسیاری بر سر تجاوزات این دول در مرزهای ایران کشته
شدند و بارگاه امام رضا(ع) در اثر بمباران روسیه تخریب گردید .نوع بیان ادیب در این باره بسیار
خشمگین و هجوآلود است .وی در بیان این واقعه ،سپاهیان متجاوز مسیحی روس را به کنایه «خر
مسیح» و روسیه را «اصطبل» می نامد و این گونه می گوید:
خر مسریح لگرد زن شرده اسرت و از مسرتی

فسرررار کنرررده و بگسسرررته بنرررد پررراالن را

فرررار کرررده ز اصررطبل و جاسررته در بـررن برراغ

بسرررود سررربزه و فرسررروده شرررا بسرررتان را

(ادیب الممالک)30 :3131 ،

ادیب همچنین ضمن بیان بیداد دول خارجی نسبت به ایران و ایرانی ،با شغال نامیدن بیگانگان از
ایشان ابراز تنفر و انزجار می نماید:

برره ایررررررررررانیان روس بیررداد کررررررررد

گمررانش کرره ایررران تهرری شررد ز مررررررد

چرررررو بیشره تهری مررررراند از نررره شریر

شرررغررررراالن در آینررررد در وی دلررررررررریر

(ادیب الممالک)151 :3131 ،

استعمارستیزی همچنین از جمله مضامین سرودههای سیاسی معروف رصافی در این دوران
است .استعمارگران که درصدد محکم کردن جای پای خود در کشورهای دیگربودند از هر ترفندی
چون :براندازی حکومت های موجود و برسرکار آوردن حکومتی مطیع و دست نشاندهی خود
گرفته تا دادن وعده های دروغین ،استفاده می کردند .با نگاهی اجمالی به سرودههای معروف
رصافی می توان گفت وی با مدد قلم تیز و زبان گویایش در شعرهایش سعی در آشکار کردن

چهرهی واقعی استعمارگران مخصوصاً انگلیسی ها و برمال نمودن نقشه ها و وعده های دروغین
آنان دارد.
رصافی در قصیدهی «األنکلیز فی سیاستهم اإلستعماریه» بی محابا به انگلیسیها حمله و ضمن
پرده برداری از نیات شوم آنها میگوید که سرشت انگلیسی ها مانند دیگی سرشار از انواع مکر،
خدعه و دروغ و خباثت است و این دیگ به غلیان آمده و آنان با ترفندها و وعده های دروغین
خود عراق را به یغما برده و چیزی در این دیار باقی نگذاشتهاند:
لهقهرررد جامارررعا الداهرررررر الماکهایمررررردا کلهرررا

بمقألرردر کهبیمررر صألیررر ه مألررن ماعررردان الخبررث

وا صررربا عالهیهرررا مألرررن بمَرررررار صررررروفه

سألررجااالً مألررن الکررذبم الممررواه وا الحألنررثأل...

یقولررررون إنررررا عامرررررررلونه لسعرررررردکم

وا لهرررم یعمالررروا غیر رره الکهر رواارث وا الکررررث

فکرررم باعاثررروا فألررری الشررررق حربر ر ًا ذمیمر ر ً

تمثرررل فألررری أههوالألهرررررا ساعررررر البعررررث

وا هررررم سررررلبوا أرضا العررررراق سررررمینهها

وا لهررم یترکرروا للقررومم فألیهرررا سألرروی الغررث

إذها مارررا راأهیر رتا القهررروما فألررری فهرررخ ماکر ررمهم

راققررتا لههـررم تهبکألرری عالهرری القهررومم أو تهرثألرری

فهلهرررا تررررجـ فألررری الدنررررریا وفهررراء لألعاهر ردألهم

فهلهررا بـرردا فألرری األهیارررامم لأللعاهرررردأل مألررن نهکررثأل

(رصافی؛)135 :3555
ترجمه(:روزگار همهی کیدها را در دیگ بزرگی که از فلز خبایث ساخته شده است جمع کرده
است و با دلوهای بزرگ از چاههای مصیبت و ناگواریهای خود دروغ و گناه را بر آن دیگ ریخته
است...آنان می گویند که ما برای سعادت شما کار می کنیم ،در حالی که کارهای آنها جز مصیبت و
پریشان حالی چیزی برای ما نداشت .چه بسا که آنان در مشرق زمین آتش جنگ بدی را بر
افروختند که گویا روز قیامت برپا گشته است .آنها ثروت های سرزمین عراق را دزدیدند و برای

ملت چیزی جز خار و خاشاک باقی نگذاشتند .وقتی قومی را دیدی که در دام آن استعمارگران
گرفتارآمده اند برای آن قوم دل بسوزان و برآنان گریه کن و مرثیه سرایی کن .در دنیا امید به این
نداشته باش که به عهد و پیمان شان وفا کنند چرا که در دنیا همه پیمانها واژگون می شود).
3

رصافی همچنین در قصیدهی «ولسون بین القول و الفعل» در مورد وعده های دروغین ویلسون

رئیس جمهور وقت آمریکا سخن می گوید .رصافی در این قصیده با زبانی تند او را مورد هدف
قرار
میدهد و نتیجهی اعتماد سیاستمداران و ساده انگاری آنها را به طرحهای صلحآمیز او و ناامیدی
مردم سرزمین خویش و دیگر ملّت ها را بیان می کند:
«او گفت هدف من در این میدان نبرد تنها آزادی مردم است اما مردم را فریب داد .پس مردم به
سمت او روی آوردند و چنین پنداشتند که به زودی به هدف خواهند رسید .کار ویلسون رشتن و
پنبه کردن بود(وعده می داد و بعد خلف وعده می کرد) و آیا حق در نزد چنین شخصی جز در
مغرب زمین ارزشی دارد که جز در سرزمین خودش مورد حمایت قرار بگیرد؟!» (رصافی؛:3555
.)011

 -3-4آگاهی دادن به مردم
به غیر از قیام مسلحانه علیه استبداد و استعمار ،ادیب الممالک با چاپ اشعار سیاسی و اجتماعی در
روزنامه برای آگاهی و بیداری مردم تالش می کرد .وی به عنوان یکی از روشنفکران صدر
مشروطه ،توده ی مردم را اسیر اوهام ،جهل و خرافات و ناآگاه از اوضاع مملکت و دشمنان
(بیگانگان) را بیدار می پندارد و از این کیفیت به عنوان «خواب غفلت» یاد می کند:
مررا همرره سرمسررت ودشررمنان بررا هرروش

مررا همرره در خررواب وحاسرردان همرره بیرردار

ما همه مدهوش و سسرت و تنبرل و کاهرل

دشررمن هشرریار و چسررت و چابررک و عیررار

(ادیب الممالک)315 :3131 ،

به زعم وی مشروطیت طلیعهی بیداری مردم محسوب می شود ،از این روست که ادیب بارها در
ضمن اشعار خود و حتی برای تأکید بیشتر ،در عناوین اشعار به «گفتار در تنبیه وایقاظ خواب
زدگان» یا «گفتار در بیداری و تنبیه» ،اشاره کرده است .وی حتی در مثنوی طنزآلودی در ردی کسی
که گفته بوده است «روزنامه چه فایده ای دارد؟» جهل و نافهمی عوام را به تمسخر می
گیرد(.همان)110 :
البته باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اوضاع اجتماعی عصر مشروطه و بیسوادی
اکثریت مردم ،اهمیت کالم منظوم که به خاطر سپردن آن آسان تر بود و می توانست نقش ویژه ای
را در تهییج و بیداری مردم ایفا کند ،بیش از پیش آشکار می شود.
در آن سوی میدان در عراق ،معروف رصافی نیز دست به انتشار روزنامه می زند و در اشعارش
نیز تحت تأثیر تحوالت سیاسی و حضور بیگانگان در سرزمینش در اشعارش سعی می کند که
دیوارهای نادانی و نابخردی مردم را بشکند و آنان را از خواب غفلت بیدار کند و عزم های آنان را
در راه مبارزه جهت آزاد سازی وطن از یوغ استعمار ،استوارتر سازد.
لحن اعتراضآمیز همراه با بر انگیختن همت مردم ،به منظور بیداری و ایستادگی در برابر ظلم و
ستم های زمانه در قصیدهی «إلی األم العربی » ،به خوبی قابل مشاهده است که رصافی در ابتدا با
زبان ی تند و تمسخر آمیز مردم سرزمین خویش را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید:
ماتهررری یانجلررری یاررراقومـ بمالصررربح لیلکررررم

فهتهررررذهبا عنکرررررم غفررررول وا ذهررررول؟

تریررردونه للعـلألیرررا ساررربمیالً وا هارررل لهکررررم

إملهیهاررررا وا أنترررررم جااهأللرررررررونه سارررربمیل

بم لهررراد بمهررررا جاهررررل وا فررررقر کأللهاهررررما

أکررررول شرررررررروب للحایرررررراة قتررررول

وا لهکررررن إذها مستنرررررهب قهرررراما بایررررنهکم

تلقّررررررررراه مررررنکم بمالعنررررادأل جاهرررررول

(رصافی؛)031 :3555

ترجمه( :ای قوم! شب سیاه شما کی به سپیدی می رسد و غفلت و سهل انگاری شما از بین می
رود .در جستجوی راهی برای رسیدن به بزرگی هستید و آیا شما راهی برای آن سراغ ندارید؟

سرزمینی که جهل و فقر در آن است و هردوی آنها جرعههای زندگی را میخورند و هر دوی آنها
بسیار کشندهاند).
سپس در ابیات بعد با نرمی بیشتر و با یادآوری مجد و عظمت و افتخارات گذشته مردم
سرزمینش سعی در بیداری آنان و رهانیدن آنان از ظلم و ستم دارد« :آیا شما از قومی نیستید که
علمشان ،که به واسطهی آن همه جهل را در میان مردم از بین می برد .آنان همتی دارند که
آهوان (زنان زیبا) آن را سست نمی کند اگر چه همت آنها به قدری بود که آهوان را خسته کرده
است .هان بیدار باشید یک جنبشی علمی عربی الزم است که جانها و عقلها به واسطه آن زنده
شوند و اگر عزم و همت ها بعد از این همه رنج و سختی به پا برنخیزند پس مالمت و سرزنش من
بر شما افزایش می یابد( ».رصافی؛)031 :3555
به این ترتیب رصافی در اشعارش ،ابتدا با زبانی کنایه و تمسخر آمیزو با صراحت ،ضعف و سستی
و سکوت بی ثمر مردم را مورد هدف قرار می دهد سپس به سان نصحیتگری خیرخواه با یادآوری
عظمت گذشته به تحریک همت آنان روی می آورد.

 -4-4دعوت مردم به مبارزه
بخش گسترده و مهمی از اشعار ادیبالممالک با مضمون تشویق و تهییج مردم علیه ظلم و ستم
قاجار و دول متجاوز خارجی سروده شده است .به عنوان مثال شاعر طی ابیات ذیل از کلیه ی
اقشار جامعه می خواهد تا علیه استبداد محمدعلی شاه و مداخالت بیگانگان برپا خیزند و از بذل
جان خود در این مبارزه ابایی نداشته باشند:
ای نگهبانرران آیررین ،ای دلیررران در حررروب

ای مرردیران جرایررد ،ای خطیبرران در خطرروب

ج

ج

ای علمرررداران امرررت ،ای نررروامیس خررررد

ای خداونرردان فکرررت ،ای جواسرریس قلرروب

راعرری مررا گلرره را برره دسررت گرررگ داد

سراقی مرا برادة مرا را بره سارم دارد مشرروب...

ای که داری درد دین را جفت با عشق وطرن

دست از شادی بشوی و خانه ز آزادی برروب

جان فدا کن بی تحاشی،کز شرف یرابی نروال

سر به کف نه بی محابا ،تا ز حق گردی مثوب

(ادیب الممالک)350 :3131 ،

او حتی با لحنی حماسی ایرانیان را به هوشیاری و جنگ با دول بیگانهی متجاوز فرا میخواند و
هر گونه صلح با آنان را رد می کند:
ببرررر راه دشرررمن از ایرررن بررروم و مررررز

ز ترررروپش مترررررس ،از نهیرررربش ملرررررز

مبررررر ز آشررررتی نررررام هنگررررام جنررررگ

مبرررر دل ز نرررام و مرررده ترررن بررره ننرررگ

(همان)131 :
و معتقد است اگر ایرانیان دست به دست هم بدهند می توانند بردشمنان خارجی فایق آیند:
کنررون گررر برره هررم دسررت یرراری دهرریم

بررررره پیرررررروزی امیررررردواری دهررررریم

نررره از روس مرررانیم یرررک ترررن بررره جرررای

نرررره از انگلیسرررران برررری عهررررد و رای

(همان)133 :
معروف رصافی نیز به عنوان یک شاعر متعهد و ملتزم ،همواره سعی می کند در سروده های خود
به مبارزه با حکومت های ظالم زمانه برخیزد .وی از سکوت مردم در برابرستم پیشگی حاکمان
زبان به شکایت می گشاید و مردم را به مبارزه علیه هر نوع ظلم و ستمی بر پا می دارد ،و وطن
پرستان و عاشقان وطن و آزادی خود و سرزمین را به مبارزه دعوت می کند.
به عنوان مثال وی در قصیده «الوطن و الجهاد» به عنوان یک شاعر ملتزم سیاسی این چنین می
سراید:
یاررا قهررومـ إن العرردا قررد هرراجاموـا الررروطنها

فانضوـا الصاوارما واحموـا األهله وا الساکهنا

وا استهنهاضررروا مألرررن بانألررری اإلسرررالمم قهاطألبررر ً

مان یاسکن البرردوا وا األریاافا وا المـردـنا

وااسررتقتلوا فألرری سارربیمل الررذودأل عاررن وطهررن

بمرره ترقألیمررون دیررن اک وا السرررُّنهنها

وااسررررتلَموـا للعألرررردا بمالصبررررر مر او اتخررررذوا

صارردقه العازهائررمم فألی تهدمیررمهم جـنرنا

لهرررا عـرررذرا لأللمـسرررلمیمنه الیاررروما إن واهنررروـا

فألی هاوش

ذل فألیررها کررلّ مان و هنررا

وا لهرررا حایررراةه لههـرررم مألررررن بعر ردـ إن جابنررروـا

کلّررا وا أی حایارراة للرررذی جابرررنها

عارررار عالرررری المـسرررلمینه الیررررهوما أنهرررم

لهم ینرررقذوا مصررره أو لهم یانقذوا عادانها

(رصافی؛.)110 :3555
ترجمه( :ای مردم دشمن به وطن حمله کرده است شمشیرهارا از نیام برکشید و از اهل و دیار دفاع
کنید و فرزندان اسالم را آنان که در صحرا و روستاها و شهرها زندگی می کنندهمگی را بدون
استثنا به پا دارید .و در راه دفاع از وطن جان برکف به استقبال مرگ بروید و که با آن(مرگ در راه
دفاع از طن) دین و سنت خدا را به پا می دارید .و در برابر دشمن زره صبر برگیرید و برای نابودی
دشمنان با عزم و اراده محکم سپر بردارید .امروز اگرمسلمانان سستی پیشه سازند هیج عذر و بهنه
ای از آنان پذیرفته نیست هرچند که دیگران در هر فتنه کوچکی سستی پیشه سازند .امروز برای
مسلمانان ننگ است که مصر و یا عدن را نجات ندهند).
رصافی در قصیدهی دیگری با نام« بغداد حسبکأل رقدة و سبات» سعی دارد عالوه به تصویر
کشیدن ظلم و ستم بیگانگان ،مردم را متوجه سستی و درماندگی خودشان نیز بنماید و آنان را به
مبارزه علیه ناامیدی و یأس دعوت می کند:
بغرررداد حسررررربکأل رقررررردة و سبرررررات

أو مرررررا تمرررررررضّک هرررررذه النکبررررررات

او لهعرررت برررک األحرررداث حتررری أصررربحت

أدواء خطبررررررک مرررررا لهرررررن أسرررررراءة

قلّرررررب الزمررران إلیرررررک ظهرررر مجنرررره

أفکرررران عنرررررردک للزمرررران ترررررررراث

ال تهمررررررلوا الضرررررررر الیسرررررریر ف نّرررره

إن داام ضرررررررراقت دونرررررررره فلرررررروات

بالعلررررررم تنتررررررظم البررررررالد فرر نّررررره

لرقررررررری کرررررررلّ مدینررررررر مرقررررررراة

إن البرررررررالدا إذا تهخهررررررراذهل أهلرررررررها

کرررررررانت منافعرررررررها هرررررری اآلفرررررات

(رصافی؛.)111 :3555

ترجمه( :بغداد دیگر خواب و چرت کافی است ،آیا این مصیبت ها تو را آزار نمی دهد؟ حوادث
عاشق تو اند تا آنجا که دوای خطاها و اشتباهات تو گشتهاند ،آن خطاهایی که دیگر آزاری نمی
رسانند .روزگار با تو دشمن گشته آیا تو در برابر زمانه سپری برای دفاع از خود داری؟ این ضرر را
آسان نگیرید .اگر این ضرر ادامه یابد تمام صحراها از آن به تنگ می آیند .با علم و دانش است که
امور کشور سامان می یابد برای پیشرفت هر شهری نردبانی(وسیله ترقی خاصی) نیاز هست .اگر
مردم سرزمینی نیروی خود را ببازند سود و منفعت آن سرزمین بالها و آفات هستند).
به طور کلی بهره گیری از محرک های گوناگون برای برانگیختن مردم و کشاندن آنان به جنبشهای
اجتماعی یکی از مهمترین ویژگی های اشعار رصافی و ادیب الممالک است؛ محرک های مؤثری
چون میهن ،ملت ،ناموس ،کشور ،شرف ،غیرت ،دین ،اسالم ،قرآن و همهی چیزهایی که برای مردم
احترام و قداستی فراموش نشدنی دارند.

 -5-4انتقاد از ظلم و ستم حاکمان ناالیق

یکی دیگر از بن مایه های مقاومت ظلم ستیزی است که ادیب الممالک در بخش گسترده ای از
اشعارش به نکوهش ظلم و ستم برمی خیزد و خواهان احقاق حق مظلومان ومجازات ظالمان است.
این موضوع در اشعار وی سه رویکرد عمده دارد-3:مبارزه با ظلم و ستم محمدعلی شاه و
عمالش-3مبارزه با ظلم وستم دول متجاوز خارجی -1مبارزه با ظلم و ستم مشروطه خواهان
دروغین جدید .وی در هرسه این مواضع خواهان برقراری عدالت بین تمامی اقشارجامعه است و
البته نتایج این ظلم و ستم را در جامعه نیز در اشعارش بازتاب میدهد .در مواردی وی عامل بیداد
را در شاهان و وابستگان دولت قاجار و حتی مشروطهخواهان جدید می داند( .ادیب الممالک،
 311 ،311 ،901، 310،101 ،010 ،331، 319 ،350 :3131و)...به عنوان مثال وی در اشعار متعدد
از ظلم و تعدی عامالن و حاکمان والیات ،چون عین الدوله حاکم تهران(همان)313:یا حاکم
آذربایجان (همان )311 :ونجد السلطنه حاکم خراسان(همان ،)139 :سخن می گوید و آنان را
محکوم کند:
در خراسرران میرررزا صرردرای نجدالسررلطنه

کرررده بیرردادی کرره انرردر گلرره گرررگ گرسررنه

گررر خراسرران جرران برررد از دسررت روس و

جرران نخواهررد برررد از بیررداد نجررد السررلطنه!

انگلررررررررررررررررررررررررررررررررررررریس
(همان)139:

یا این نمونه:
ز جررور حرراکم بیرردادگر ،ز خانرره خررویش

اهررالی خرروی وخلخررال و اردبیررل و مرنررد

گریختنررد در ایررن ملررک و پرریش تیررر بررال

هرردف شرردند برره جرران نررزار و حررال نژنررد

(دیوان)311 :

در سایر موارد شاعر به نکوهش ظلم و ستم غربیان ،تجاوزات روس و انگلیس به سرحدات ایران
و اشغال کشور میپردازد و نتایج بیدادگری ایشان را گزارش میدهد(.همان، 119 ،31،110:
) 313،313

از سوی دیگر ،بینش عمیق انتقادی و واقعگرایی معروف رصافی نسبت به ظلم و ستم و فشاری
که همه روزه از سوی حاکمان و سالطین ناالیق عثمانی بر مردم وارد می شود سبب شد تا شالوده-
ی بسیاری از قصیدههای سیاسی وی ،بازتابی از ستم پیشگی و بی کفایتی حاکمان و سردمداران
باشد .انتقاد از فقدان کاردانی ،کارشکنی و ظلم حاکمییت با موضع ضد استعماری از جمله
موضوعاتی است که رصافی به هنگام انتقاد از حاکمان به آن میپردازد .در قصیدهی «الوزاره
المذنبه» رصافی وزیران بی کفایت دولت را با زبانی تند به باد تمسخر و انتقاد می گیرد و می گوید
که آن وزیران خود وبال گردن وزارت گشتهاند:
کهرررررررررم اوزمیرررررررر هرررررررو کالررررررروز

رعرررررررررلی ظرررررررررهر الرررررررررروزارة

او اوزمیرررررررررررر مـلحررررررررررق کالررررررررذ

یررررررررل فألرررررررری عاجررررررررررزمالحمارة...

قررررررررررل لألأربارررررررررراب الررررررررروزاارة

عاررررررررررذهالً أهضرهمارررررررررت نهررررررررراره

أهنتررررررررررمـ األصررررررررررنهام لرررررررررهو ال

نررزقهررررررررررررررات مستطررررررررررررررارة

(رصافی؛.)151 :3555

ترجمه( :چه بسا وزیری که خود بار سنگینی بر دوش وزارت است .ای بسا وزیری که که بسان
دم پشت االغ آویزان است! به وزیران بگو مالمت بر شما باد مالمتی که آتش آن برافروخته شد.
شما همچو بتهایی هستید اگر این سبکسریهای هیجان انگیز شما نبود).
و در قصیده« معترک األهواء» به انتقاد از حاکمان عثمانی می پردازد .حاکمان ناشایستی که فقط
باهم به دشمنی به پا خاستهاند و در مقابل دشمن کاری از پیش نمی برند .و در امر حکومت خلل
وارد کرده اند که نمی توانند آن را اصالح کنند.
أهرای األترررررررهاک فألررررررری داارالخلهافرررررر

تهماررررادوا فألرررری الخصرررروم وا الساررررخهاف ...

هلهـرررررم صاررر رخهب هکعاربررررردة السررر رکهاری

وا قهررررد شهرررررمباوا الماطهررررامع کررررررالسلهاف

عالهرررری حرررریمن العارررردوط بمهرررررم مـحرررریط

یـذألیقررررررررهم المررررررررذل وا الماخهرررررررراف

سرررررفین مـلکألررررررهم فألیهارررررا خرررررررروق

وا هرررم لهرررا یـحسألرررررنون لههارررا القألررررلهاف ...

کهرررررأهنی إذ أهرااهررررررم فألررررری إحتألررررررهاب

بممـلررررکل یاطلرررررب الغررررررب إنتألسرررررهافه

أهرای کهبشهررررررینم یانرررررررتطحاان جاهررررررالً

لهررر ردای الجارررررررزارم فألررررری دارالضألرررررریافه

خألصارررررام یاضرررررحاکـ السـرررررفههاءـ منررررره

وا یابکألررررری مألنررررره أرباررررراب الحاصررررررهاف

(رصافی؛.)093 :3555
ترجمه( :در دارالخالفه ترکها را میبینم که در دشمنی و بی خردی با هم رقابت میگذارند .به
سان مستان بی هوش فریاد میکشند و حرص و طمع را به سان شراب سرکشیده اند .آن هنگامی
که دشمن آنها را احاطه میکند دچار خواری و ترس می شوند .کشتی حکومتی آنها شکاف
برداشته است و آنها نمی دانند آن را چگونه ترمیم کنند .گویی وقتی آنها را در نبردی در سرزمینی
که غرب خواهان نابودی آن است میبینم به سان قوچی اند که در جوار قصاب در ضیافتی از روی
جهل شا می زند .آنان باهم دشمن هستند به گونه ای که نادانان از دشمنی آنها می خندند و
صاحبان خرد از آن به درد می آیند و می گریند).

 -6-4ستایش از آزادی ،عدالت ،قانون اساسی ،مجلس
ستایش از آزادی ،قانونخواهی ،استبداد ستیزی ،خواست آزادی قلم و بیان و تشکیل پارلمان،
استقرار حکومت مشروطه و ...مفاهیم نوینی است که بخش عظیمی از درونمایههای شعر مشروطه
را به خود اختصاص داده است(.رک:آجودانی؛.)113 :3113
این بنمایههای سیاسی در اشعار ادیبالممالک نیز دیده میشود .در این دسته اشعار وی به
ستایش از آزادی و نمادهای آن چون قانون اساسی ،مجلس ،عدالت ،مشروطه میپردازد( .ادیب

الممالک 911 ،951 ،115 ،111،010،001،111 ،310 ،331 ،11 :3131 ،و)...وی پس از به توپ
بسته شدن مجلس به فرمان محمدعلی شاه و دستگیری آزادی خواهان و منحل شدن مشروطه،
ضمن بیان تأسف و درد عمیق خود از این واقعه و از بین رفتن آزادی و مشروطه حمایت همه
جانبه ی خود را از این موضوعات ابراز می دارد:
ای کا بهارستان ،سرقفت زچره وارون شرد؟

ای رشک نگارستان ،خاکت زچه گلگون شد؟

ترررو بارگررره دادی کررری در خرررور بیررردادی

چررون کررار تررو آزادی ،افکررار تررو قررانون شررد

آو کرره ز اسررتبداد ،قررانون تررو شررد بررر برراد

تقرردیر چنررین افترراد ،اوضرراع دگرگررون شررد

از عشق توسرمستم من و از غیر تو راستم من

مشروطه پرستم من ،قلبم بره ترو مفترون شرد

(همان)011 :

به اعتقاد کیوانی( )31 :3111شورانگیزترین اشعار ادیب ،سروده های میهنی و چکامه هایی است
که در تأییدآزادی ،حکومت قانون و مجلس شورا ساخته است که شمارآنها در دیوان وی اندک
نیست.
آزادی در اندیشهی سیاسی معروف رصافی نیز به معنای به دست آوردن حقی برای ابراز
افکار و اندیشه ها به صورت بی قید و بند است .به عبارت دیگر مفهوم آزادی در شعر رصافی
مترادف با مفهوم امروزی آزادی اندیشه ،بیان و قلم است .در قصیدهی «السجایا فوق العلم و فوق
الهالم» رصافی پس از تشویق ملت عرب به جهاد در راه وطن ،از فقدان آزادی اندیشه شکایت می
کند:
نهمشألرری مألررن الجاهررلم فألرری ظلمرراءا ظالألمرر

بملییتاهررررا عالهینهرررررا الظُّلررررررم وا الظهلرررررررم

حـرییررر الفألکرررررم فألینهرررا غهیرررررر جائرررررزة

وا الحررررُّ منررررا مـهرررران لهیرررررسا یـحررررررترم

(رصافی؛.)033 :3559

ترجمه( :از روی جهل و نادانی در تاریکی کامل راه می رویم که ما را در هم می شکند و ظلم و
تاریکی مطلق بر ما وارد می کند .آزا دی اندیشه در میان ما مجاز نیست و آزاده میان ما مورد اهانت
قرار می گیرد و مورد احترام نیست).
در قصیدهی دیگری با عنوان «العلم و العلم» ،ابراز میدارد که آزادی در سرزمینش مورد بی
توجهی قرار میگیرد و آزاد اندیشان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرند:
خصارررا هل الترررری تهسررررمـو الحایررراة بمهررررا
إن ال أل

عاررررزم ،وا حاررررزم ،وا إقررررداام ،وا مـقررررتهحام

لهررا یاکسألرربـ ا لررنفسا مررا ترجرروه مألررن شرررهفل

إلّرررا اإلبرررررراء وا إلّررررا العألرررررزُّ وا الشرررررمام

لهرررا یؤنسرررررنک أهن الحـرررررر مـحررتهقهرررررر

عألنررردا اللَررررررام وا أهن الواغرررررردا مـحتررررم

(رصافی؛.)013 :3555
ج
ترجمه( :ویژگیهایی که زندگی با وجود آنها ارزش می یابد همت ،دور اندیشی و شجاعت و
دل به دریا زدن است .آن شرفی را که در طلبش هستی ،خویشتنداری ،عزت و خصلتهای نیکو
به نفس میدهد .این که آزاده در نزد فرومایگان مورد اهانت و حماقت و نادانی مورد احترام قرار
میگیرد ،تو را خوشحال نکند).
در شعر دیگری ،آزادی را هدف سرزمینش می شناسد( .رصافی؛.)93 :3555
یکی دیگر از مسائل مهم شعر رصافی ،مسألهی قانون است .با تأمل در شعر وی می توان
دریافت که جایگاه قانون ،جایگاهی مؤثر و مثبت است و به نقش اساسی آن درتوسعه جامعه عراق
توجه جدی دارد .رصافی در قصیدهی«شکوی إلی الدستور» ،شکایت خود را از مشکالت به نزد
قانون می برد:
فههارررل أهیاهارررا الدسررررتورـ تهسرررررماعـ شهاکیرررراً

بم رکا الیارروما یارجررو أن یررری نهض ر الشرررق...

نرررراک بأیرررردیهم عالررری الخرررررلق حـجاررر ً

وا أهنررتا عالیهرررم حـجررر لهررا عالرری الخرررلق...

هأ تهرضهررری بمر رأهن تخرررتص بمرررالحکم ماعشهرررر ًا

وا تصررربمحـ لأللبرررررراقألینه حألبررررهاً عاررررررلهی راق

فهیرررا أهیاهرررا الدسررتور فاقررربم بممررا تررری

وا أبرررق والهکرررن ال تهکررررن خلّررب البرررقم

وا لهسرررررنا نریر ردـ الیررروم حـکمررررراً عالهررریهم

و لکررن ننادیهررررم وا نهدعررررو إلرری الحرررق

(رصافی؛.)031 :3555

ترجمه( :ای قانون آیا صدای شاکی را که امروز به نزد تو آمده و امید دارد که بیداری مشرق
زمین را ببیند ،می شنوی؟ ما تو را مانند حجتی در دست مردم میدانیم در حالی که تو به حجتی
برای دشمنان تبدیل گشتهای.آیا رضایت میدهی که حکومت را به جماعتی اختصاص دهی و برای
دیگران بسان جوهری بر پوست باشی؟! پس ای قانون هر گونه میخواهی حکم کن و بدرخش اما
بسان ابر برق زننده بی باران مباش و بی فایده مباش .ما امروز به دنبال حکم کردن بر آنان نیستیم
ولی ما آنان را صدا میزنیم و به سوی حق فرا می خوانیم).

 -7-4انتقادات سیاسی -اجتماعی
بخش قابل مالحظه ای از اشعار ادیب الممالک فراهانی ،طنزها و هجویات سیاسی وی است که
در آنها دشمنان ،شاه یا دیگر مستبدان و قدرتمندانی هستند که شاعر آنها را خائن میشمارد.
موضوعات این انتقادات عبارتند از :شاه مستبد قاجار یعنی محمدعلی شاه ،امرا و حاکمان ناکارآمد
و بیلیاقت ،وزراء و وکالی خائن ،علمای فاسد ،عامالن فاسد دستگاههای دولتی به ویژه عدلیه و
دستگاه متزلزل قضا ،مدعیان مشروطهی فرمایشی و به اعتباری مستبدانه و سران متلون مزاج
احزاب .وی در اشعارش این افراد را از مهمترین عوامل نابسامانی اوضاع کشور و عقبماندگی
ایرانیان معرفی و آنان را هجو میکند:
حافظرران دیننررد مشررتی رهزنرران ،یاللعجررب!

حررارس ملکنررد جمعرری غرزنان،یررا ویلتررا!

کینه توز و کینه ورز وکینه خرواه و کینره جرو

فتنرره آر و فتنرره بررار و فتنرره کررار و فتنرره زا!

(ادیب الممالک)11 :3131 ،

نمونههای این انتقادات در دیوان وی اندک نیست ،اما هدف بیشتر هجویه های سیاسی ادیب،
محمدعلی شاه قاجار و وابستگانش است( .ادیب الممالک،101 ،010 ،311 ،351، 351 :3131 ،
 901 ،310 ،311و)...قصیدهی معروف «حشرات االرض»وی از این جمله است یا مثالً در این
قصیده:
امروز کره حرق را پری مشرروطه قیرام اسرت

بررر شرراه محمرردعلی از عرردل پیررام اسررت

که ای شه به زمینت زنرد ایرن توسرن دولرت

کرامروز بره زیرر ترو روان گشرته و رام اسررت

ایررن طبررل زدن زیررر گلیمررت نکنررد سررود

چون طشت تو شکسته و افتاده ز بام اسرت...

(همان)311:

در بـعد اجتماعی ،ادیب در سالیان طوالنی خدمت در عدلیه و دستگاه قضا سعی کرد با بی
عدالتیها و بیرسومیهای موجود در آنجا مبارزه کند .انتقاد و اعتراض به نابسامانی امور اجتماعی
و نحوهی غلط اداره ی دستگاه قضایی کشور ،فقدان عدل و داد ،بی دفاعی مردم در برابر حاکمان
ظالم و عدالت خواهی از مواردی است که وی در اشعار خود به اعتراض علیه آنها بر می خیزد:
جام عدالت همه شب نوش کرن ار معتقردی

گر تو نیایی به طررب مری نخروری مسرتبدی!

(همان)011 :

هدف وی از بیان این مطالب ،بیداری مردم از غفلت و جهلی است که حکام بر آنان روا داشته
اند .وی در این روشنگری هایش از مردم می خواهد بر ضد این بی عدالتی ها قیام کنند .البته به
دلیل تصدی ادیب در وزارت عدلیه بسیاری از اشعار او دربرگیرندهی اوضاع این نهاد و در واقع

بیشتر حاوی ذم و نکوهش از افعال ،عوامل و به طور کلی دستگاه قضا است .به ویژه نکوهش ظلم
و ستم بر مظلومان ،دزدی ،ضعیف کشی و حق جلوه دادن ناحق و فقدان عدالت بازدارنده:
قاضررررری عدلیررررره آن کرررررس باشرررررد

شررهره برره اخررذ و عمررل دلیررل برره غررارت

رشررروه ز ظرررالم گرفتررره ،خانررر مظلررروم

روبررد و کوبررد همرری برره اسررم خسررارت!

(ادیب الممالک)119 :3131 ،

از سوی دیگر ،توجه به اوضاع و احوال سیاسی کشور ،باعث انتقادات تند و تیز رصافی میشود.
هدف انتقادات او سیاستمداران و ص احبان منصب و جریانات و اتفاقات سیاسی کشور است .یکی
از جامعترین این قصیدهها« ،حکومه اإلنتداب» است که در آن بخشهای عمدهی دولت را با زبانی
کنایه آمیز مورد انتقاد قرار داده است:
ف
أنرررررا بمالحـکومرررر واالسیاسرررر أهعرررررر ـ

أه أالمـ فألررررررری تفنیررررررردها وا أعنرررررررّف

سارررأهقول فألیهامررررا أهقررررول وا لهررررم أهخررررف

مألررررن أن یقولررررروا شرررراعر مترررررطرف...

عالهرررررم وا داسرررررتور وا ماجلألرررررس أمرررررر

کرررلُّ عارررن الماعنررری الصارررحیمح مـحررررف

أسررررمااء لهرررریسا لهنهررررا سألرررروی أهلفهاظألهاررررا

أهمارررررررا ماعاانألیررررررهاا فهلهیساررررررت تررررررعرهف

ماررررن یاقرررررهأ الدستررررررورا یاعلهرررررم أنرررره

وافقرررررراً لصررررکی النتررررداب مـصررررررنف

ماررررن یاررررأتأل ماجلألساررررنها یـصاررررردألّق أنرررره

لألمـررررررادل غهیررر ررم الناخألبیررر ررمنه مـؤلرررررررفـ

(رصافی؛)153 :3555

ترجمه( :من به حکومت و سیاست آگاهم .آیا در تکذیب حکومت مالمت میشوم و مورد خشم
قرار میگیرم .هرچه بخواهم می گویم و نمی ترسم از اینکه بگویند او شاعری افراطگراست .پرچم

و قانون و مجلس ملی در یک کالم همه تحریف شدهاند .نامهایی که جز الفاظشان معنایی ندارند
اما معنای آنها هم شناخته شده نیست .کسی که قانون را میخواند میداند که آن بر طبق قرار و
خواستهی مشروطه مرتب شده است اما هرکس که به مجلس ما بیاید باور می کند که آن مجلس بنا
به خواستهی نااهالن برپاگشته است).
در بعد اجتماعی رصافی در اشعارش دردهای جامعهی عراق را منعکس مینماید .به خصوص فقر
و محرومیت تا به آن جا که به وی لقب «شاعر بیچارگان» دادهاند .علت این امر عواملی از قبیل:
انگیزههای درونی ،محیط زندگی و حساسیت او است .مهمترین دیدگاه وی دربارهی فقر حول
موضوعاتی چون  :نادانی و جهل ،رسم های کهنه مانع نشاط و قوت جامعه ،اهمال و سستی ،و
استعمار ،می چرخد .او همچنین راه های مبارزه با فقر را کسب علم ،احسان و نیکی ثروتمندان به
فقرا ،تعاون و همکاری ،و پرهیز از اسراف می داند.
به عنوان مثال او در قصیدهی «رقی الصریح» به شیوه ای کنایه آمیز ،عدل را مورد خطاب قرار
دهد .وی با تکرار کلمهی «عدل» میکوشد حاکمان ظالم را از ظلم برحذر دارد و یا اینکه جرقه
های بیداری را در مردم به منظور ستاندن حق خویش از فرمانروایان بر افروزد:
یررررا عرررردل طرررررال اإلنرررررتظا ـر هفعارررررجیل

یرررا عررردل ضررراق الصررربر عنرررک فهأهقبمرررلم

یرررا عررردل لررریس علررری سرررواک مـعرررویل

هلّرررا عطفرررت علررری الصرررریخ المعررررولم

کهیرر رفا القرررررارـ عالهرررری أمررررور حکومرر ر

حرررادث بهررررن عارررن الطریررررق األمررررثل

(رصافی؛)331 :3555

ترجمه( :ای عدل زمان انتظار طوالنی گشت زودتر بیا .ای عدل صبر ما دیگر به تنگ آمده بیا .ای
عدل جز تو تکیه گاهی نیست .مگر نه این است که باید به یاری دادخواهی که فریاد برآورده است
و کمک می خواهد ،بروی؟ چگونه در مقابل امور حکومتی آرام گرفته ای ،به بهترین روش به آن
امور رسیدگی کن).

-8-4واقع سرایی
یکی از ویژگیهای ادبیات سیاسی ،عبارت است از تصویر وضعیت و واقعیت کنونی و آنچه
هم زمان با سیطرهی دشمن واقع شده است .این نوع ادبیات ریشه در واقعیت ملموس اوضاع
اجتماعی ،سیاسی ،فکری ،عقیدتی ،مبارزه ،مقاومت و جانبازیها دارد .از همین رو قیامهای مردمی
و مبارزات خودجوش ملی علیه استبداد و استعمار و حوادث جاری اجتماعی و سیاسی مشروطه،
بازتاب صریحی در اشعار ادیب دارد .به عنوان مثال ادیب در تهییج ایرانیان علیه انعقاد قرار داد
3951م ، .جزییات این واقعه را با دقت و به ترتیب چون تاریخ نقل می کند:
چررو پیمرررررران شررکن یررار همسررایه دیررد

کسررری را برره او نیسررت گرررفرررت و شررنید

ز پیمرران و عهررد کررررهن دسررت شسررت

سرروی انررررررگلیس آمرررد از در نخرررست

(ادیب الممالک)151 :3131 ،

در دنبالهی همین شعر ،ادیب دالیل انعقاد قرارداد را از زبان روس برای انگلیس بازگو میکند.
انگلرررریس موقعییت داخلررری ایران را مناسب عقد چنین قرررار دادی میبیند و پیمان منعقد می-
شود:
...چو روس ایرن سرخن گفرت برر انگلریس

بگرررررررفتش هرررررال زود پیمررران نررویس

کررررررره بررر ررا هررم نجرررررروییم راه دویرری

نررررررانیم گررررررفت از منرری و ترررررررویی
جج

برره زودی کنرریم ایررررن زمررین را دو بهرررر

ز دشررت و کرره و رود و رسررتاق و شرررهر

ج
بره زودی خررررررررورند از دم مرررررا فریررب

فرررریب ار نشرد رانررررد بررررراید نهیرب...

(همان)151 :
ج

هنگامی که قرارداد منعقد می شود ،روسیه ضمن اولیتماتوم به ایران ،به مرزهای شمالی ایران
تجاوز میکند و طی بمباران ،حرم حضرت رضا(ع) نیز ویران میشود:
نرررررخست از در کرررررینه روس دژم

برررره پیمرررررران ایررررررررانیان زد قلررررم...

(همان)150 :

هم زمان انگلیس نیز از مرزهای جنوبی وارد ایران می شود:
برره هررر شررهر لشرررررکر کشررید انرررگلیس

برره ترررررررررراراج ده یررار شررررد رئرریس

برره هررم چشررمی هررررم سپهررررردار روس

برره تسرررخیر ری کوفررت نررراگاه کررروس

(همان)151 :
ادیب آنگاه بر این حادثهی ناخوشایند سخت اظهار تأسف میکند و ناله و شکایت سرمیدهد.
(همان)151 :
معروف رصافی نیز در قصیدهی «یوم الفلوجه» ظلرم و سرتم و قترل و کشرتاری را کره از سروی
استعمارگران انگلیسی بر مردم روستای فلوجه وارد شده است ،گزارش میکند:
أیاهرررررا اإلنجلیرررررز لررررررن نتناسررررررری

بغررررریکم فألررررری مررررررساکن الفلوجرررررره
جج

ذاک بغررررررری لهرررررررن یشررررررررفی اک إال

بالمواضرررررری جریحرررررره وا شررررررجیجه...

حلهرررررا جیشرررررکم یریررررررد انتقامررررراً

و هرررررو مغرررررر بالسرررررراکنین عـلوجررررره

فاسرررررررتهنتم بالمسرررررررلمین سرررررررفاه ًا

وا اتخذتررررررم مرررررن الیهررررررود ولیجررررره

(رصافی؛.)151 :3555
ترجمه( :ای انگلیس ما هرگز تجاوز شما را به خانه های فلوجه فراموش نخواهیم کرد .آن تجاوزی
که خداوند زخمها و جراحت هایش را جز با گذر زمان شفا نخواهد داد .لشکریان شما به قصد
انتقام وارد فلوجه شد در حالی که سپاهیان کافرش را برای حمله به آنان تشویق میکرد .شما از

روی نادانی به مسلمانان اهانت کردید و از یهودیان را محرم خود ساختید و اموال آنان را مباح
دانستید و همبستگی میان اهالی آنجا را از بین بردید).

نتیجه گیری
یکی از جنبههای تحقیق در ادبیات تطبیقی ،بررسی مشترکات درونمایههای ادبیات سیاسی
کشورهاست که در این مقاله بنمایههای سیاسی اشعار ادیبالممالک فراهانی در ادبیات فارسی و
معروف الرصافی در ادبیات عراق محور تطبیق قرار گرفتهاند.
از نظر حیات اجتماعی-سیاسی ،مشترکات زیادی بین زندگی ادیبالممالک و معروف رصافی
وجود دارد :هر دو در فقر و تنگدستی زیستهاند -هر دو مقاطعی از زندگی خود را به تدریس
گذراندهاند -آغاز شعر سیاسی هر دو با دگرگونی های سیاسی ،اعالن قانون اساسی و مشروطه
است-هر دو شاعر برای تحقق آزادی و حکومت قانون ،فعالیت سیاسی از طریق احزاب و مبارزهی
مسلحانه داشتهاند -هر دو در عین این که در مقاطعی از زندگی ،شاهان کشور خود را ستایش
کردهاند ،در دورهای نیز آشکارا به آنان تاخته و حتی آنان را هجو میکنند -هر دو برای آگاهی مردم
و دعوت به مبارزه ،به روزنامهنگاری و چاپ اشعار سیاسی-اجتماعی خود در روزنامهها اقدام
کردهاند -هردو علیه قراردادهای سیاسی استعمار با کشورشان مبارزه و ابراز انزجار نمودهاند -هر
دو از پیشگامان ادبیات بیداری و پایداری در کشور خود به شمار میروند -هر دو پس از شکست
انقالب و مشروطه ،منزوی و خانه نشین میگردند.
از سوی دیگر شعر رصافی و ادیب الممالک بازتاب دهنده خواستههای سیاسی و اجتماعی
مردمان آن روزگار است .مضامین مشترک و ویژگیهای مشترک این دو را به این صورت می توان
بیان کرد:
-3برجستهترین مضامین سیاسی مشترکی که در اشعار هر دو شاعر یافت میشود عبارت است از:
ستایش از وطن ،آزادی ،مشروطه و انقالب ،تنفر از بیگانگان و بیگانه ستیزی ،مبارزه با استعمار،
انتقادات سیاسی و اجتماعی گسترده ،آگاه کردن مردم و واقع سرایی.

 -3قصیده ،قالب غالب اشعار هر دو شاعر برای بیان مضامین سیاسی است .البته ادیبالممالک از
قالبهای دیگری چون قصیده ،غزل ،مستزاد ،قطعه ،رباعی ،مثنوی ،ترکیببند و ترجیعبند نیز بهره
گرفته است.
-1هر دو ادیب اغلب زبان و بیانی ساده و مستقیم را برای بازگویی مضامین سیاسی مورد نظر خود
انتخاب می کنند.
-1در اشعار معروف الرصافی ،اشعار بیشتری در ستایش از آزادی و قانون دیده می شود.
-0تندی و گزندگی اشعار سیاسی رصافی بیش از ادیب است اما بسامد طنز در اشعار ادیبالممالک
بیش از اشعار معروف رصافی است.
-1در اشعار هر دو شاعر ،وطن با مفهوم سرزمین اسالمی همراه است و هر دو از محرکهای
اسالمی برای برانگیختن مردم استفادهی وافری میبرند.
-1استعاره ،نماد ،حکایات منظوم ،تشبیه و قیاس سایر روشهایی است که هر دو شاعر برای نشان
دادن وضعیت سیاسی کشور خود در اشعارشان به کار میبرند.
به این ترتیب ادیب الممالک و رصافی در اشعار خود مردم را از خواب غفلت بیدار می کنند و آنان
را برای دفاع از وطن در برابر هر نوع تجاوزی از سوی دشمن بر میانگیزند و هیچ بهانهای را برای
رخوت و عدم مقاومت مردم در برابر دشمنان قابل قبول نمی دانند.

یادداشت ها
-3جانسون کوشید تا در کنفرانس صلح پاریس()3939بر دیپلماسی پنهانی که قبل از جنگ جهانی
اول پیاده می شد فائ ق آید اما مبانی فکری او پیروز نشد و نه تنها نتوانست کشورهای بزرگی چون
فرانسه را به حق خود قانع کند بلکه اعضا ،وی را مجبور به کنارهگیری از مواضع خود کردند.
(نعتعی؛.)393 :3911
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غنیمی هالل ،محمد3111( .ش)؛ ادبیات تطبیقی ،ترجمه سید مرتضی آیت اک زاده شیرازی ،چاپ
اول ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
الفاخوری ،حنا 3135( .ش)؛ تاریخ األدب العربی ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات توس.
کیوانی ،مجدالدین3111( .ش)«،نوجویی در اشعار ادیب الممالک فراهانی» ،مجله دانشکده تربیت
معلم ،سال دوم ،شماره چهار و پنج ،صص.13-31
محسنی نیا ،ناصر؛ داشن ،فاطمه3133(.ش)« ،بررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی»،
نشریه ادبیات تطبیقی ،شماره  ،3پاییز  3133ص .311
مریدن ،عزیزه3933( .م)؛ حرکات الشعر فی العصر الحدیث ،دمشق ،جامع دمشق.

مصطفوی نیا ،محمدرضا؛ توکلی محمدی ،محمود رضا؛ دادفر ،حمید« ،)3139(.مقایسه نسائیات
ملک الشعراء بهار و معروف رصافی» ،مجله زن در فرهنگ و هنر ،سال دوم ،شماره.1
میرصادقی ،جمال3111( .ش) ،عناصرداستان ،انتشارات سخن ،تهران ،چاپ سوم.
ندا ،طه3993( .م)؛ األدب المقارن ،الطبع األولی ،بیروت ،منشورات دارالنهض العربی .
نعتعی ،عبدالمجید3911(.م)؛ تاریخ الوالیات المتحده األمریکی الحدیث ،الطبع الثانیه ،بیروت،
دارالنهض العربی .
وحیدا ،فریدون3131(.ش )،جامعه شناسی درادبیات فارسی،سمت،تهران،چاپ اول.
همایی ،جالل الدین3113( .ش) ،مقدمه دیوان طرب ،ابوالقاسم محمد ،انتشارات فروغی ،تهران.

