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 مقدمه

اثرپذیری و  یرهباتحقیق در عالوه بر ،های مطالعات ادبیادبیات تطبیقی، به عنوان یکی از حوزه    

ابل میان و روابط متق لهای فکری و فنی در ادبیات ملریشه جریاناثرگذاری آثار ادبی بر یکدیگر، 

 طرزن وچ های فرعیاختالفبا وجود  همچنین این موضوع که. کشف و بررسی می نمایدنیز  ناآن

 در یک نقطه ازای چگونه اندیشه و واحد می رسد ایهای آدمیان به سرچشمهاندیشه چگونه بیان،

 ای دیگر بروز می یابد.دیگر به گونه جایدر  جهان مطرح می شود و

و موضوع تحقیق  بیقی داللت و مفهومی تاریخی داردادبیات تط» معتقد است اللمحمد غنیمی ه    

های مختلف، یافتن پیوندهای در این علم عبارت است از پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبان

معنوی و هنری، به لحاظ نقش پیچیده و متعدد ادب در گذشته و حال و پژوهش در تمام عالیق 

غنیمی هالل، «)هاستها و دولتای برای پیوندهای انسانی ملتسیلهسان وه ب . ادبیات تطبیقی،آن

ها، به منظور شناخت ش تفاهم و نزدیکی بیشتر میان ملتافزای»برای ای وسیله ( همچنین13: 3131

 .(33: 3993)ندا؛ «عادات ها، شیوه های تفکر، آرزوهای ملی و دردهای میهنی

ادبیات هر ملت نماینده دل و جان و روان آن » لیام جی گریسوی یبنا به گفتهاز سوی دیگر، 

 .(05: 3133)جی گریس؛«آید ملت و یکی از ارکان سیاسی و فرهنگی و تمدن هر قوم به شمار می

ی زمانه تأثیر نپذیرد. تواند از حوادث و جریانات سیاسی و اجتماعادبیات یک ملت نمی از این رو

و رویدادهای سیاسی و اجتماعی به منظور شناخت و فهم ت ناشناخت تحوالت و جریا از این رو

 ادبیات امری ضروری است. 

ادبیات  ، درمهم آثار ادبی هایویژگیاجتماعی به عنوان یکی از  -یخ و وقایع سیاسیربازتاب تا

است. شاعران و ادیبان در دو سرزمین  داب )مشروطه( عراق، بسیار بارزو عصر انتایران ی مشروطه

مذکور در سروده های خود، رویکرد جدیدی از ادبیات پدید آوردند. آنها  ین و عراق در دورهایرا

استقالل و  بیان،چون: رسیدن به آزادی فکر و خود کوشیدند به اهدافی  آگاهی بخش ارشعادر 

ین ترتیب . بدمه، دست یابندحاکمان خودکا یقانون اساسی جهت خالصی یافتن از سلطنت مطلقه

میهن،  ن جدید شعری همچون: آزادی،مضامیمفاهیم و متناسب با شرایط موجود در جامعه یم ینبمی

که همگی متأثر از  و... ، زنانمبارزه با فقرستیزی، تعلیم و تربیت، بیگانهاستقالل، قانون، مردم، 

 د.می آیشرایط سیاسی، اجتماعی حاکم بر جامعه است، پدید 

همچون ادیب الممالک فراهانی در ایران و معروف رصافی  ،ن دورهای در این میان شاعران بزرگ    

زبان به انتقاد از اوضاع و شرایط نامناسب  ،در سرزمین عراق با بیانی ساده و به دور از تکلّف



 

 

دند که این را مطرح کر ر سنتی مسائل جاری سیاسیاشعاو در قالب  سی و اجتماعی گشودندسیا

 ی اشعار این دو شاعر را ایجاب می سازد.قایسهو م دو جانبه امر ضرورت تحقیق

صافی و ادیب و شخصیت معروف رار شعای بررسی در حوزهی تحقیق، در باب پیشینه      

تک آنها در ردن تکها و مقاالت متعددی نوشته شده است که برشمکتاببه طور جداگانه الممالک 

تحقیقات ارزشمندی میان آثار معروف رصافی ی ادبیات تطبیقی در حوزهاما گنجد. این جستار نمی

انجام گرفته پروین اعتصامی  و الشعرا بهارملک  به ویژه معاصر فارسی یو دیگر شاعران برجسته

« بررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی»هایی چونبه مقالهدر این باره است که 

بررسی جایگاه زن در » (،3139) «رصافیوفالشعراء بهار و معره نسائیات ملکمقایس»(، 3133)

-ر پروین اعتصامی و معروفی فقر در شعپدیدهبررسی تطبیقی » (،3139«)شعر بهار و الرصافی

( 3195) «الرصافی و فرخی یزدیپایداری در شعر معروف بررسی تطبیقی ادب» ،(3195«)الرصافی

 داده نشده  هیچ شاعر غیرایرانی تطبیقالممالک با سوی دیگر اشعار ادیب ازد. اشاره کرتوان می

 است.

معروف رصافی و ادیب الممالک فراهانی به عنوان  اشعاربررسی تطبیقی ی دربارههمچنین 

مبارز و پیشرو اند و به عنوان شاعران زیستهزمانی می یدر یک دورهتقریباً دو  شاعرانی که هر

کنون تا، اندستم سیاسی حاکمان پرداختهم و هایشان به بیداری ملت علیه ظلمتعهدی که در چکامه

سیاسی مشترک  جستجوی مضامین از انجام این تحقیق، هدفاز این رو نشده است.  ای تألیفمقاله

 و زندگینوع مشترکات ، این افزون برادیب الممالک فراهانی و معروف رصافی است. در شعرهای 

ها در احث سیاسی و نیز تأثیر این سرودهعملکرد این دو شاعر در چگونگی به تصویر کشیدن مب

تحقیق در روش  .نمایدتشریح مینیز وقایع سیاسی دو سرزمین ایران و عراق  ازآگاهانیدن مردم 

 تحلیلی است.-به صورت توصیفیپژوهش، این 

 

 مختصری از زندگی واحوال ادیب الممالک فراهانی-1

ادیب  نگار وروزنامه ق(شاعر،3110-3311فراهانی)امیریالممالکصادق ادیبمحمدمیرزا

ی عصر مشروطه در روستای گازران از توابع اراک به دنیا آمد. از اوان کودکی با ادبیات ستهبرج

سالگی با درگذشت پدر به تهران رفت. تخلص وی در  30عربی آشنایی یافت و در  فارسی و

امیر » لقب–وزیر فواید عامه -سین امیر نظام گروحسنعلی خا ازبود اما  «پروانه» ابتدای شاعری

ی ادبی و ق مجله 3131در سالتغییر داد. وی « امیری» گرفت و تخلص خود را به«الشعرایی

را در تبریز تأسیس نمود. اما پس از مدتی این مجله تعطیل و ادیب الممالک مدیر « ادب» فرهنگی

و وابسته به دربار قاجار که در این مرحله وی شاعری است مداح ی تبریز شد. مدرسه ی لقمانیه



 

 

کمتر موضوعات اجتماعی و سیاسی و انتقاد در اشعارش دیده می شود. البته نشانه هایی از خلجان 

: 3111کیوانی،با تصرف، روح تجددطلبی و شور نوگرایی در این دوره نیز در اشعارش هویداست. )

امه نگاری، طغیان افکار آزادی اما با آغاز مشروطیت و اشتغال رسمی ادیب الممالک به روزن 30

خواهانه و شور و احساسات میهن پرستانه ی وی گذشته از اشعار جدی وطنی و مقاالت سیاسی، 

تهیه می  روزنامه هایی چون مجلس، ارشاد، ادب و ایران سلطانی،در اشعار طنزآمیزی که وی برای 

آگاه کردن  خفقان آور آن روزگار وکرد، نیز انعکاس می یابد. انتشار روزنامه در شرایط نامساعد و

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 

شعر ادیب الممالک در این دوران، به سبب همین دگرگونی های نسبی محتوای  (33: هماناست. )

 ( 311: 3131وی را از شعرای انتقالی عصر مشروطیت به شمارآورده اند. )ر.ک: براون، 

 3131خواهان از تهران خارج و در سال داد صغیر مانند بسیاری از مشروطهی استبوی در دوره

شاه و برپا شدن خلع محمدعلی الممالک در ابتدا ازادیب ق به همراه مجاهدان فاتح وارد تهران شد.

مسرت خود را در این باب ابراز  و طی اشعاری شادی و کندمیمجدد مشروطه و مجلس استقبال 

اما حکومت و مجلس جدید که به نوعی سازش  (،111، 331،010 :3131ادیب الممالک، ) داردمی

بحران های وسیع در سطح عملی میان مشروطه خواهان میانه رو و استبداد طلبان قدیم بود، موجب 

کشور می شود که فروپاشی قدرت مرکزی، ظلم وستم مدعیان مشروطه، مداخالت دول خارجی، 

ز جمله یأس وسرخوردگی از برآورده شدن آرزوهای انقالبی و تشکیک در صحت نظام مشروطه ا

 وروطه متعدد ادیب در انتقاد از مش موجب سرایش اشعاراین امر مظاهر آن به شمار می رود. 

 هجویات اوها، طنزها و اعتراض ها،حملهگردد، به طوری که تندترین انتقادها، میطلبان مشروطه

 متعلق به همین دوره است.

ادیب الممالک پس از چندی به استخدام وزارت عدلیه درآمد و تا آخر عمر به همین خدمت  

، فاخر و مؤثر باعث شده تا برخی اشتغال داشت. ذکر مضامین سیاسی و اجتماعی در زبانی ادیبانه

  .(301 :3113 ،ر.ک:همایی)بزرگ ترین شاعر مشروطیت بشناسند از ادبا، او را

 نگاهی به زندگی معروف رصافی-2

در زمان  تنگدست،نسبتاً  ایخانوادهم در 3310الرصافی در سال معروف بن عبدالغنی مشهور به     

ودکی به فراگیری قرآن همت گماشت. ه جهان گشود. از کدیده بدر عراق عبدالعزیز سلطان سلطنت

فنون و در آنجا ی نظامی شد که تحصیالت ابتدایی خود را به پایان برساند، وارد مدرسهپیش از این

محضر مشایخ و عالمان بزرگ دینی روزگار  ازت و ی دینی رفبه مدرسه سپس. را آموختنظامی 

را علوم دینی و اسالمی سال  33ت لوسی به مدعالمه محمود شکری اآلخویش همچون شیخ 



 

 

رصافی در را به او داد. « معروف الرصافی»در همین دوران شیخ شکری آلوسی لقب . فراگرفت

« شیخ قاسم قیسی»و « شیخ عباس قصاب» محضر استادان دیگری همچون از ی علوم اسالمیزمینه

  نیز بهره برد.

های انون اساسی)مشروطیت( در دبیرستانی سال اعالم قم یعن3953م تا سال3953رصافی از سال   

امکانات، اختیارات ، در پناه قانون اساسی م. پس از اعالکردتدریس میزبان و ادبیات عربی  اد،بغد

که -توانست در سروده هایشبه شاعران و ادیبان داده بود، رصافی  ی که دولت عثمانیعمل و آزادی

اجتماعی  به تشریح مسائل سیاسی و -به چاپ می رسید «لمقتطفا» و« المؤید»های در روزنامه

ضرورت انجام اصالحات در های خود پیرامون پروا به بیان آراء و اندیشهبیبپردازد. او  عراق

شمار میهنش  از جمله؛ فقر و تنگدستی  سامان مردم سرزمین و مشکالت بیاوضاع و شرایط نابه

با قلم  گاهی نیزو  ی مردم پرداختواهی از حق دست رفتهادخفراگیر، ظلم سیاسی و اجتماعی و د

. )ر.ک: انتقاد گزنده خود قرار داد و های عبدالحمید ثانی را مورد هجومد و تیز خود ظلم و ستمتن

  (13: 3991،بقاعی

رصافی پیوست. « اإلتحاد و الترقی»به حزب های سیاسی و اجتماعی خود فعالیت یدر ادامه وی

متوالی  یدو دورهدر  پس از آن ورسید « سبیل اإلرشاد»نامه م به سمت سردبیری روز3959 در سال

 مجلس انتخاب شد.  یم به عنوان نماینده3931و 3933های در سال

در قدس به  م مجدداً در دانشسرایی3935در سال رصافیپس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، 

را با « األمل» یم روزنامه3931ه آستانه نهایتاً در سالو پس از چند بار سفر بتدریس مشغول شد. ا

که وی توانست  . در این روزنامه بودمنتشر ساختهمکاری یکی از دوستانش با نام ابراهیم حلمی 

اما روزنامه شماره توقیف شد  13از  پساین روزنامه هرچند  .ش را پیش ببردهای سیاسیفعالیت

 (3530: 3135، )الفاخوری .وداولین و آخرین کرسی سخنرانی وی نب

سیاسی گرایش داشت. مستقیم  هایاسر زندگیش به مبارزه و فعالیتمعروف رصافی در سر    

ترین از مهم 3915در سالمردم در پارلمان  یی عراق و انگلیس به عنوان نمایندهاعتراض به معاهده

 (333: 3913، )الحاویرصافی به شمار می رود.   های سیاسیفعالیت

و گسترش داد 3915-3915هایمبارزات سیاسی خود را در طول سال یرصافی دامنهمعروف  

ها و استعمار آنان بر سرزمینش برخاست. اما پس از جنگ علیه اشغال کشورش توسط انگلیسی

ها پیوست اما این انقالب ناکام ماند و جهانی دوم به انقالب رشید عالی کیالنی علیه اشغال انگلیسی

و گیری کرد ی سیاست کنارهاز عرصهمعروف رصافی  پس از آن. یدانجامی زودهنگام شکسته ب

گیر او شد. ها و فقر گریبان، بیماریبرای همیشه خانه نشین شد. پس از آن خیل عظیمی از مشکالت



 

 

ن استعمارگراسالطین عثمانی و نهادن یک زندگی پر از مبارزه با  که سرانجام پس از پشت سرتا این

 وفات یافت.  3910آذار 31خارجی و تالش برای بیداری ملت و آزاد سازی آنان از یوغ استعمار در 

« شاعر الحریه»اجتماعی و سیاسی به اشعار انقالبی و آتشین و پرداختن به مسائل  دلیلبه  رصافی

 .ملقب گشته است« شاعر البوساء»و 

 

 معروف رصافیک فرهانی و ادیب الممالمهمترین حوادث سیاسی دوران زندگی -3

ی تاریخ ایران به یکی از ادوار پرآشوب و پر حادثهی قاجار دورهتاریخی و اجتماعی،  از نظر

-که ایرانیان ازخواب چند قرنهسبب می شود متعدد سیاسی و اجتماعی  مسائلبروز رود. می شمار

ظفرالدین شاه، مشروطه در روزگار مسرانجام خواهان حکومت مشروطه شوند.  ی تاریخی بیدار و

های پنهان ی محمدعلی شاه قاجار و مخالفتحکومت ظالمانه وی،مرگ یابد اما پس از میاستقرار 

بداد وآشکار وی با نهضت مشروطه، به توپ بستن مجلس و پیامدهای ناشی از آن از قبیل است

 واهان می سازد.آزادی خ ای منفور در نزد مردم وخواهان از وی چهرهکشتار آزادی مجدد و

می شود.  خلعسلطنت  ازو ایل بختیاری، وی تبریز  سرانجام با فتح تهران توسط مجاهدان گیالن،

ستم مدعیان جدید  مشروطه و فقدان عدالت بازدارنده، یادآور روزگار مستبدان پیشین  اما ظلم و

 برای مردم است. 

 اه ایران یکسره، صحنه کشاکش میان دوناصر الدین شاه و مظفر الدین ش یدورهدر  از سوی دیگر،

نفوذ خویش است. به دنبال نفوذ سیاسی   بر سر منافع و گسترش حوزهروسیه و انگلیس دولت 

های روس و انگلیس برای حفظ منافع خویش طی قرار هند و ایران، دولت یقاره آلمان در شبه

د تقسیم می کنند. کاری که شده است، ایران را میان خو م. معروف 3951دادی که به معاهده 

ترین یکی از مهم نپیامدهای آو به دنبال دارد. این معاهده  اغیر رسمی کشور ر یتجزیه

شاعران شعر خویش را مصروف ترویج نفرت از بیگانگان و  محورهایی است که باعث می گردد

بیگانگان  دگی در برابرو ایستا بارزهلیاقت داخلی آنان نمایند و از این راه مردم را به م عوامل بی

 د. فرا خوانن

)ناصر الدین شاه،  ی قاجاریهروزگار چهار شاه سلسله، الممالک فراهانیادیبایام حیات اما 

محمدعلی شاه و احمد شاه( را در بر می گیرد. به این ترتیب وی یکی از معدود  مظفرالدین شاه،

ن استبداد صغیر و فتح تهران به دست دورا ،مشروطیتی قبل از مشروطیت، ادبایی است که دوره

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. 



 

 

 ای در دوره -اخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستماو -از لحاظ زمانی نیز« معروف رصافی»     

های تاریخ سیاسی جهان است. سهمی ترین دورهترین و پرحادثهزیسته است که یکی از حساسمی

. بازتاب استمربوط به کشورهای عربی و از جمله سرزمین عراق  دورهاین از این اتفاقات مهم در 

قدری است که عزیزة مریدن در کتاب بزرگ به  های سیاسی در شعر این شاعرجریان حوادث و

تحوالت اجتماعی سیاسی آن روز »در این باره می گوید: « الحدیث فی العصر الحرکات الشعر»

. عجین شده است« شاعر العرب األکبر»عراق با نام معروف عبدالغنی محمودالرصافی  ملقب به 

 یمضامین شعره بخش عظیمی از سبب گشت ک ی در این دورهزندگ( 39: 3933مریدن ؛ر.ک: )

های سیاسی و انتقادهای تند و تیز در مقابل ظلم و ستم در خدمت بیان آراء و اندیشه رصافی

عثمانی به کفایتی سالطین حمید و استعمار استعمارگران و بیحاکمان عثمانی از جمله سلطان عبدال

ی های سیاسی سرزمینش به حدغهو دغدبه مسائل  رصافی. توجه ددربیایمنظور بیدار کردن مردم 

 د.   داردر دیوان خود « السیاسیات»نام  هبود که یک باب ب

استعمار کشورهای غربی از جمله  استعمار کشور  ،فاصل بین دو جنگ جهانی اول و دوم حد   

خود را بر تمام  یفرانسه، ایتالیا و انگلیس به اوج خود رسید. دولت انگلیس سعی نمود سیطره

را مانع  اسالم از جمله عراق گسترش دهد لذا برای رسیدن به هدف خود دولت عثمانیجهان 

در حمایت از دولت عثمانی به »دید. و از اینجاست که معروف رصافی بزرگی بر سر راه خود می

های پا خاست و در تأیید آنها قصیده دلیل داشتن موضع گیری های اسالمی در برابر استعمار به

سروده هایش علیه  وی در بخش عظیمی از( از همین روی 355: 3919، حاقد )أبو «.زیادی سرود

وی بیش از همه، »نماید. البته الزم به ذکر است که: نزجار میابراز ا و از آن گوید استعمار سخن می

وحدت اسالمی و پیشرفت مسلمانان بر اساس  یآبادی دربارهالدین اسدهای سید جمالاز اندیشه

بسیار خوبی با حکومت عثمانی داشت و پیروی از آن و حمایت از  یالم متأثر بود و رابطهدین اس

 .(35: 3933، )شراره «عثمانیان را برای رسیدن به وحدت بین مسلمانان الزم و ضروری می دانست

م و قیام احمد عرابی و اعالم قانون اساسی از دیگر حوادث سیاسی 3953وقوع انقالب عثمانی

 ر دوران معروف رصافی در عراق به شمار می آیند. مشهور د

و تحلیل تطبیقی آن در آثار ادبی می توان سیر تفکر،  ی سیاسیاز آنجا که از طریق بن مایه ها

ی جغرافیایی یا اندیشگانی ی  اندیشه ای خاص را در یک یا چند حوزهگستره نمودهای آن و

 شاعر بررسی می گردد.  بررسی کرد، مضامین مشترک سیاسی اشعار این دو

 

 معروف رصافیادیب الممالک فراهانی و مهمترین مضامین سیاسی در شعر بررسی تطبیقی -4

 وطن -4-1



 

 

این تنها موضوعی است که در  کند وه کرات خود را عاشق وطن معرفی میب الممالکادیب

( وی دیدگاه خود 11: 3131ادیب الممالک،  خیزد.)میحمایت از آن بر سراسر اشعارش به دفاع و

 ی  وطن این گونه توضیح می دهد:را درباره

 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            

       ( 31)همان: 
 

 بسرررته بررره زنجیرررر ننرررگ گرررردن و ترررن را 
 

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

همان: (، سرود غم)013: 3131لممالک، ادیب اسرود با عنوان سرود ملی)چهار میان اشعار ادیب 

رد که همه از درون ( به چشم می خو011همان: ( و سرود وطنی )010همان: شادی )(سرود013

 :و ملی برخوردارندمایه ای وطنی 

 ز راه کرررررررم ای نسررررررریم سرررررررحرگه                                
 

 سرررروی پارسرررراگرد بگررررذر از ایررررن ره    
 

 شهنشررره از مرررا بگرررو ای « سررریروس»بررره 
   

 چرررا گشرررتی از حرررال ایررن ملرررک غافرررل   
 

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

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

همری  چون قفس،بره گلورسریده  که جهان به ما شده 

 نفس
 

 ( 013 :3131ادیب الممالک، ) 

می توان دریافت ادیب الممالک شاعری است وطن پرست و از  با تأمل در این گونه اشعار وی،

دلی پرخون وروحی  ی منافع کشور بین اجانب،ایران و تقسیم گستاخانه دخالت بیگانگان در امور

تی بی 11ی قصیده در طرفداری می کند. نگران وآشفته دارد و از استقالل ملی ایران حمایت و

ایرانیان  (، که در برانگیختن33: همان« )کهن را کشی جور این سپهر چند» معروف وی با مطلع

(سروده شده است، عمق 3951ی روس تزاری و انگلیس )قراردادوطن پرست بر ضد معاهده

ی بازگشت به چشم شود که درآثار دیگر شاعران دوره درد و عشق وطن احساس می نگرانی و

 اغراق آلود نیست چرا که بدترین مصایب کشور، نیزهای وی چندان  و زاری الهخورد. این ننمی

در طول همین  دست رفتن مناطق وسیعی ازآن از غرب و شمال است، که تکه پاره شدن ایران و از

  دوره برکشور ما وارد شده است.



 

 

شاپور و... و یاری  ان،انوشیرو تفاخر به شاهان و پهلوانان نامی و اسطوره ای ایران مانند سیروس،   

 ( و به طور کلی ذکر مجد و013،013:همانآنان علیه هجوم دشمنان داخلی و خارجی) خواستن از

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

است، که زیباترین نیز سیاسی معروف رصافی شعرهای  قویهای مایهیکی از درونوطن اما 

به  رصافیسروده های  درنفوذ و تأثیر مفهوم وطن خود آورده است.  اشعاردر  آناز  ها راستایش

همه ورزد و جان خود را در در اشعارش به وطن عشق میبخشد. او خاصی میشعر او تشخص 

 :وطنش استو پیوسته در جستجوی آزادی  می نماید فدای وطن خویشحال 

 إنّرررا نـحبرررررک ح بررررراً لـرررا إنتهرررررراء لررره       
 

 یسرررررتغرق األرض وااألکررررروان واألزمنرررررا  
 

 نفرررردیمکا منررررررا بمررررررأروااح م طهررررررررة    
 

 أـخلصاررررررن ک فیررررک السررررررّ و اللعرررررنـا 
 

 إذـا داهاتررررک مألررررن األیاررررررام دااهیرررررررر            
 ج

  فـلـرررراراعی اک عاینرررررراً ترررررألف الوسنرررررـا   
 

 (111: 3555)رصافی؛
 

 
 

و زمان را در بر  زمین و هستی یآنچنان به تو عشق می ورزیم که این عشق ما تمامی ندارد و تمام گسترهترجمه:)

هایی که به خدا سوگند آشکارا و نهان خالصانه وفادار تو های پاکمان را فدایت می کنیم، آن جانگرفته است. جان

حفظ نکند. پس شاد باش و  ،ب روزگار به سراغ تو آید. خدا چشمی را که خواب گرفتههستند. اگر مصیبتی از جان

  .(آسوده خیال و تا ابد زندگی کن و هرچه مدح و ستایش می خواهی به دست آور

 با شعردر این  .دگویبا ناله و اندوه سخن می راجع به وطنشالممالک نیز همچون ادیب رصافی 

ت سفر امین ریحانی به عراق جشنی به مناسبکه آن را در « ای العامهنی شکوتجاه الریحا» عنوان

و با اندوه سرود، نسبت به بسیاری از مسائل و مشکالت و مردم در وطنش زبان شکایت می گشاید 

 می گوید:

 أ أمررینـ جمَررتا إلرری العررراقم لألکـرری ترررری                    
 

 مرررا فیررره مرررن غـررررر العررررلی و حجولررره   
 

 نجررررم  أـصباررررحا آفألرررالً         عررررفواً فررررذاک ال 
 

 وا الررررررقـوم  م حتـرمبررررونـ  باعرررررردا أـفولألرررره... 
 

 أ أـمررررینـ لـرررا تـغررررضألب علررریا فـ ن نررررری                     
 

 لـررررا أدیعرررررری شـیَررررراً بمغـیرررررررم دالرررررریله  
 

 لـررا خـیرررـ فألرری وطررن یکررون السرریف  عنررر                    

 (000 -001: 3555)رصافی،
 

 جبانرررره وا المرررررالـ عنررررد بخیرررررله ررررردا 
 

مردم  و ببخش آن ستاره افول کرد درخشش بزرگی ها و یکتایی های را ببینی؟ ای امین به عراق آمدی تاترجمه: )

ین مشو زیرا من چیزی را بدون دلیل ادعا نمی کنم. در گای امین از من خشم ند.بعد از آن سقوط درگیر جنگ

 .(، هیچ خیری نیستا باشد و مال و ثروت به دست خسیسسرزمینی که شمشیر در دست ترسوه



 

 

با توجه به اشعار ادیب و رصافی همچنین می توان دریافت که وطن در اشعار ایشان عالوه بر    

تری نسبت به ، دید گستردهالممالکادیبالبته مفهوم ملی، مفهوم وطن اسالمی را نیز در خود دارد.

ی ملل مسلمان از هر قوم وطن اسالمی در اشعار او، شامل همه به این مفهوم که ع دارد؛واین موض

و ملیتی است اما این مفهوم در اشعار رصافی بیشتر متوجه ملل عرب و ترک و روی هم رفته وطن 

 عربی است.

 

 استعمار و بیگانه ستیزی نفرت از  -4-2

روس و  ثار شوم تجاوزاتآ و قرارداداین هر چه مردم ایران بیشتر از مفاد  3951با عقد قرارداد 

خشم و خروش و نفرت خود را نسبت به بیگانگان در جراید و مطبوعات  یافتندمی یآگاه انگلیس

به ویژه این که بسیاری بر سر تجاوزات این دول در مرزهای ایران کشته  نشان می دادند بیشتر

بسیار  بارهیان ادیب در این تخریب گردید. نوع ب روسیه در اثر بمباران)ع( شدند و بارگاه امام رضا

خر »خشمگین و هجوآلود است. وی در بیان این واقعه، سپاهیان متجاوز مسیحی روس را به کنایه 

 ید:می گومی نامد و این گونه  «اصطبل»را  و روسیه« مسیح

 خر مسریح لگرد زن شرده اسرت و از مسرتی                  
 

 فسرررار کنرررده و بگسسرررته بنرررد پررراالن را   
 

 ز اصررطبل و جاسررته در ب ررن برراغ    فرررار کرررده

 (30: 3131)ادیب الممالک، 
 

 بسرررود سررربزه و فرسررروده شرررا  بسرررتان را 
 
 

ایرانی، با شغال نامیدن بیگانگان از  همچنین ضمن بیان بیداد دول خارجی نسبت به ایران و ادیب  

 ایشان ابراز تنفر و انزجار می نماید:

              برره ایررررررررررانیان روس بیررداد کررررررررد   
 

 مررررررد گمررانش کرره ایررران تهرری شررد ز     
 

 رشری  مررررراند از نررره   یشره تهری  ب چرررررو

 ( 151 :3131)ادیب الممالک،    
 

 رشرررغررررراالن در آینررررد در وی دلررررررررری 
 

 
 

ی معروف رصافی در این دوران های سیاساز جمله مضامین سرودههمچنین  ستیزیاستعمار   

صدد محکم کردن جای پای خود در کشورهای دیگربودند از هر ترفندی ن که دراستعمارگرا است.

خود  یچون: براندازی حکومت های موجود و برسرکار آوردن حکومتی مطیع و دست نشانده

های معروف ههای دروغین، استفاده می کردند. با نگاهی اجمالی به سرودگرفته تا دادن وعده

ن قلم تیز و زبان گویایش در شعرهایش سعی در آشکار کردرصافی می توان گفت وی با مدد 

انگلیسی ها و برمال نمودن نقشه ها و وعده های دروغین  واقعی استعمارگران مخصوصاً یچهره

 آنان دارد.



 

 

ضمن و  حمله  هاانگلیسیبی محابا به  «هم اإلستعماریهاألنکلیز فی سیاست» یدر قصیدهرصافی   

ها مانند دیگی سرشار از انواع مکر، گوید که سرشت انگلیسیمی م آنهاپرده برداری از نیات شو

غین این دیگ به غلیان آمده و آنان با ترفندها و وعده های درو و است تثدروغ و خبا خدعه و

 اند:و چیزی در این دیار باقی نگذاشته خود عراق را به یغما برده

               لـقـرررد جامارررعا الداهررررررـ الماکـایمررررردا کل هرررا   
 

 بمقألرردر  کـبیمررر  صألیررر ـ مألررن ماعررردان الخـبررث      
 

 وا صررربا عالـیهرررا مألرررن بمَرررررار صررررروفـه                   
 

 سألررجااالً مألررن الکررذبم الممررواه وا الحألنررثأل...     
 

 یقولررررون إنررررا عامرررررررلونـ لسعرررررردکم                 
 

 وا لـرررم یعمالـررروا غیررررـ الکـرررواارث وا الکررررث  
 

 عاثـررروا فألررری الشررررق حربررراً ذمیمررر ً                فکرررم با
 

 تمث رررلـ فألررری أـهوالألهرررررا ساعررررر  البعررررث   
 

 وا هررررم سررررلبوا أرضا العررررراق سررررمینـها                
 

 وا لـررم یترکـرروا للقررومم فألیهرررا سألرروی الغررث       
 

 إذـا مارررا راأـیرررتا القـررروما فألررری فـرررخ  ماکررررمهم               
 

 ی عالـرری القـررومم أو تـرثألرری  راققررتا لـه ررم تـبکألرر   
 

 فـلـرررا تررررج  فألررری الدنررررریا وفـررراء  لألعاهررردألهم                
 

 فـلـررا ب رردا فألرری األـیارررامم لأللعاهرررردأل مألررن نـکررثأل      
 

 (135: 3555)رصافی؛ 

و با دلوهای بایث ساخته شده است جمع کرده است کیدها را در دیگ بزرگی که از فلز خ یروزگار همهترجمه:)

برای  های خود دروغ و گناه را بر آن دیگ ریخته است...آنان می گویند که ماهای مصیبت و ناگواریرگ از چاهبز

مصیبت و پریشان حالی چیزی برای ما نداشت. چه بسا که  حالی که کارهای آنها جز سعادت شما کار می کنیم، در

قیامت برپا گشته است. آنها ثروت های سرزمین آنان در مشرق زمین آتش جنگ بدی را بر افروختند که گویا روز 

ی را دیدی که در دام آن موقتی قو خاشاک باقی نگذاشتند. و عراق را دزدیدند و برای ملت چیزی جز خار

استعمارگران گرفتارآمده اند برای آن قوم دل بسوزان و برآنان گریه کن و مرثیه سرایی کن. در دنیا امید به این 

 .(عهد و پیمان شان وفا کنند چرا که در دنیا همه پیمانها واژگون می شودنداشته باش که به 

 3در مورد وعده های دروغین ویلسون« ولسون بین القول و الفعل»ی در قصیدههمچنین رصافی 

را مورد هدف  اوجمهور وقت آمریکا سخن می گوید. رصافی در این قصیده با زبانی تند رئیس

 قرار 

و ناامیدی آمیز او های صلحان و ساده انگاری آنها را به طرحعتماد سیاستمدارا یو نتیجه دهدمی

  :مردم سرزمین خویش و دیگر ملّت ها را بیان می کند

مردم را فریب داد. پس مردم به سمت او روی میدان نبرد تنها آزادی مردم است اما  او گفت هدف من در این» 

کار ویلسون رشتن و پنبه کردن بود)وعده می داد و  .هدف خواهند رسید آوردند و چنین پنداشتند که به زودی به

که جز در سرزمین  بعد خلف وعده می کرد( و آیا حق در نزد چنین شخصی جز در مغرب زمین ارزشی دارد

 .(011: 3555)رصافی؛« مورد حمایت قرار بگیرد؟! خودش
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ه استبداد و استعمار، ادیب الممالک با چاپ اشعار سیاسی و اجتماعی در به غیر از قیام مسلحانه علی

روزنامه برای آگاهی و بیداری مردم تالش می کرد. وی به عنوان یکی از روشنفکران صدر 

ی مردم را اسیر اوهام، جهل و خرافات و ناآگاه از اوضاع مملکت  و دشمنان مشروطه، توده

 یاد می کند:« خواب غفلت»و از این کیفیت به عنوان  )بیگانگان( را بیدار می پندارد

 مررا همرره سرمسررت ودشررمنان بررا هرروش    
 

 مررا همرره در خررواب وحاسرردان همرره بیرردار   
 

 ما همه مدهوش و سسرت و تنبرل و کاهرل          

 (315: 3131)ادیب الممالک، 
 

 دشررمن هشرریار و چسررت و چابررک و عیررار   

 
 

 سوب می شود، از این روست که ادیب بارها دری بیداری مردم محبه زعم وی مشروطیت طلیعه

گفتار در تنبیه وایقاظ خواب »در عناوین اشعار به  ضمن اشعار خود و حتی برای تأکید بیشتر،

کسی  وی حتی در مثنوی طنزآلودی در ردی ، اشاره کرده است.«تنبیه گفتار در بیداری و»یا « زدگان

نافهمی عوام را به تمسخر می  جهل و «د؟روزنامه چه فایده ای دار»که گفته بوده است 

 (110همان: گیرد.)

سوادی بی البته باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اوضاع اجتماعی عصر مشروطه و

اکثریت مردم، اهمیت کالم منظوم که به خاطر سپردن آن آسان تر بود و می توانست نقش ویژه ای 

 د، بیش از پیش آشکار می شود.بیداری مردم ایفا کن را در تهییج و

و در اشعارش  نیز دست به انتشار روزنامه می زند معروف رصافیدر آن سوی میدان در عراق،    

ش سعی می کند که ارشعاتحوالت سیاسی و حضور بیگانگان در سرزمینش در  تحت تأثیر نیز

دار کند و عزم های آنان را دیوارهای نادانی و نابخردی مردم را بشکند و آنان را از خواب غفلت بی

 .استعمار، استوارتر سازد غدر راه مبارزه جهت آزاد سازی وطن از یو

به منظور بیداری و ایستادگی در برابر ظلم و  ،همراه با بر انگیختن همت مردم آمیزلحن اعتراض

در ابتدا با رصافی که  استمشاهده به خوبی قابل ، «إلی األم  العربی »ی در قصیدهانه ستم های زم

 زبانی تند و تمسخر آمیز مردم سرزمین خویش را مورد خطاب قرار می دهد و می گوید: 

 ماتـررری یانجلررری یاررراقوم  بمالصررربح لیلکررررم                
 

 فـتـررررذهبا عنکـرررررم غفررررول وا ذـهررررول؟    
 

 تـریررردونـ للع لألیرررا ساررربمیالً وا هارررل لـکـررررم                 
 

 ررررررونـ ساررررربمیل إملـیهاررررا وا أنتـرررررم جااهأللر   
 

 بملـررراد بمهررررا جاهررررل وا فررررقر کأللـاهررررما                   
 

 أکررررول شرررررررروب للحایرررررراة قتررررول    
 

 وا لـکررررن إذـا مستنرررررهب قـرررراما بایررررنـکـم                  

 (031: 3555)رصافی؛
 

 تلقّررررررررراه مررررنکم بمالعنررررادأل جاهرررررول    
 



 

 

غفلت و سهل انگاری شما از بین می رود. در و  ! شب سیاه شما کی به سپیدی می رسدای قومترجمه: )

سرزمینی که جهل و فقر در  جستجوی راهی برای رسیدن به بزرگی هستید و آیا شما راهی برای آن سراغ ندارید؟

 (.اندخورند و هر دوی آنها بسیار کشندههای زندگی را میو هردوی آنها جرعه آن است

 جد و عظمت و افتخارات گذشته مردمیادآوری مبا بیشتر و  نرمیبا بعد ت ابیسپس در ا   

از قومی نیستید که علمشان،  آیا شما» :داردظلم و ستم سرزمینش سعی در بیداری آنان و رهانیدن آنان از 

)زنان زیبا( آن را سست نمی ی برد. آنان همتی دارند که آهوانآن همه جهل را در میان مردم از بین م یکه به واسطه

ت آنها به قدری بود که آهوان را خسته کرده است. هان بیدار باشید یک جنبشی علمی عربی الزم کند اگر چه هم

و اگر عزم و همت ها بعد از این همه رنج و سختی به پا برنخیزند و عقلها به واسطه آن زنده شوند  است که جانها

 (031: 3555)رصافی؛ .«پس مالمت و سرزنش من بر شما افزایش می یابد

ابتدا با زبانی کنایه و تمسخر آمیزو با صراحت، ضعف و سستی در اشعارش،  رصافی ن ترتیببه ای

خواه با یادآوری تگری خیرصحیسان نه ب سپسو سکوت بی ثمر مردم را مورد هدف قرار می دهد 

 عظمت گذشته به تحریک همت آنان روی می آورد.
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الممالک با مضمون تشویق و تهییج مردم علیه ظلم و ستم ادیببخش گسترده و مهمی از اشعار 

دول متجاوز خارجی سروده شده است. به عنوان مثال شاعر طی ابیات ذیل از کلیه ی  قاجار و

اقشار جامعه می خواهد تا علیه استبداد محمدعلی شاه و مداخالت بیگانگان برپا خیزند و از بذل 

 خود در این مبارزه ابایی نداشته باشند: جان

 ای نگهبانرران آیررین، ای دلیررران در حررروب                     
 ج

 ای مرردیران جرایررد، ای خطیبرران در خطرروب  
 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                

 (350: 3131)ادیب الممالک، 
 

 با، تا ز حق گردی مثوبسر به کف نه بی محا 

 
 

خواند و ز فرا میی متجاوجنگ با دول بیگانه او حتی با لحنی حماسی ایرانیان را به هوشیاری و

 :ونه صلح با آنان را رد می کندگ هر

 ببرررر راه دشرررمن از ایرررن بررروم و مررررز                                 
 

 ز ترررروپش مترررررس، از نهیرررربش ملرررررز    
 

 م جنررررگمبررررر ز آشررررتی نررررام هنگررررا 

 (131)همان: 

 مبرررر دل ز نرررام و مرررده ترررن بررره ننرررگ    
 

 معتقد است اگر ایرانیان دست به دست هم بدهند می توانند بردشمنان خارجی فایق آیند: و  



 

 

 کنررون گررر برره هررم دسررت یرراری دهرریم                              
 

 بررررره پیرررررروزی امیررررردواری دهررررریم    
 

 نررره از روس مرررانیم یرررک ترررن بررره جرررای
 

 یسرررران برررری عهررررد و رای  نرررره از انگل  
 

 (133همان: ) 

سعی می کند در سروده های خود  همواره به عنوان یک شاعر متعهد و ملتزم،نیز معروف رصافی    

 از سکوت مردم در برابرستم پیشگی حاکمان یو حکومت های ظالم زمانه برخیزد. به مبارزه با

دارد، و وطن می پا  رظلم و ستمی ب و مردم را به مبارزه علیه هر نوع زبان به شکایت می گشاید

 وطن و آزادی خود و سرزمین را به مبارزه دعوت می کند. ان شقاپرستان و ع

به عنوان یک شاعر ملتزم سیاسی این چنین می « الوطن و الجهاد»در قصیده  به عنوان مثال وی

 سراید:

 یاررا قـرروم  إن  العرردا قررد هرراجامو ا الررروطنـا                 
 

 الصاوارما واحمو ا األهلـ وا الساکـنافانضو ا  
 

 وا استـنهاضـررروا مألرررن بانألررری اإلسرررالمم قـاطألبررر ً   
  

 مان یاسکـن البرردوا وا األریاافا وا الم رد نا 
 

 وااسررتقتلـوا فألرری سارربیمل الررذودأل عاررن وطـررن        
 

 بمرره تـرقألیمررون دیررن اک وا السرررُّنـنـا 
 

 اتخررررذـوا               وااسررررتلَمو ا للعألرررردا بمالصبررررررم وا
 

 صارردقـ العازـائررمم فألی تـدمیررمهم ج نرنا 
 

 لـرررا ع رررذرا لأللم سرررلمیمنـ الیاررروما إن واهنرررو ا                  
 

 فألی هاوش   ذل فألیررها کررلّ مان و هنررا 
 

 وا لـرررا حایررراةـ لـه رررم مألررررن بعرررد  إن جابنرررو ا                
 

 رررذی جابرررنـاکلّررا وا أی حایارراة لل  
 

 عارررار عالرررری الم سرررلمینـ الیررررـوما أن هرررم                   
 

 لـم ینرررقذـوا مصرررـ أو لـم یانقذـوا عادانـا 
 

 (.  110: 3555)رصافی؛ 

ترجمه: )ای مردم دشمن به وطن حمله کرده است شمشیرهارا از نیام برکشید و از اهل و دیار دفاع 

نان که در صحرا و روستاها و شهرها زندگی می کنندهمگی را بدون کنید و فرزندان اسالم را آ

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 

و اراده محکم سپر بردارید. امروز اگرمسلمانان سستی پیشه سازند هیج عذر و بهنه  دشمنان با عزم

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

سعی دارد عالوه به تصویر « و سبات ةبغداد حسبکأل رقد» دیگری با نام یدر قصیدهرصافی 

ا به را متوجه سستی و درماندگی خودشان نیز بنماید و آنان ر ، مردمبیگانگان کشیدن ظلم و ستم

 :دعوت می کندمبارزه علیه ناامیدی و یأس 

 بغرررداد حسررررربکأل رقررررردة و سبرررررات                
 

 أو مرررررا تمرررررررضّک هرررررذه النکبررررررات 
 



 

 

 أصررربحت              وا لـعرررت برررک األحرررداث حتررری
 

 أدواء خطبرررررررک 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 تـخـررررررراذـل أهلـرررررررها                  

 (.111: 3555)رصافی؛
 

 کرررررررانت منافعرررررررها هرررررری اآلفرررررات 

 
 

حوادث  ؟آیا این مصیبت ها تو را آزار نمی دهد ،ترجمه: )بغداد دیگر خواب و چرت کافی است

آن خطاهایی که دیگر آزاری نمی  ،انداها و اشتباهات تو گشتهآنجا که دوای خط اند تا عاشق تو

تو دشمن گشته آیا تو در برابر زمانه سپری برای دفاع از خود داری؟ این ضرر را  رسانند. روزگار با

دانش است که  آسان نگیرید. اگر این ضرر ادامه یابد تمام صحراها از آن به تنگ می آیند. با علم و

می یابد برای پیشرفت هر شهری نردبانی)وسیله ترقی خاصی( نیاز هست. اگر امور کشور سامان 

 مردم سرزمینی نیروی خود را ببازند سود و منفعت آن سرزمین بالها و آفات هستند(. 

های گیری از محرک های گوناگون برای برانگیختن مردم و کشاندن آنان به جنبشبه طور کلی بهره

یژگی های اشعار رصافی و ادیب الممالک است؛ محرک های مؤثری ترین واجتماعی یکی از مهم

ی چیزهایی که برای مردم چون میهن، ملت، ناموس، کشور، شرف، غیرت، دین، اسالم، قرآن و همه

 احترام و قداستی فراموش نشدنی دارند. 
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زی است که ادیب الممالک در بخش گسترده ای از یکی دیگر از بن مایه های مقاومت ظلم ستی

 خواهان احقاق حق مظلومان ومجازات ظالمان است. اشعارش به نکوهش ظلم و ستم برمی خیزد و

 ستم محمدعلی شاه و مبارزه با ظلم و-3اشعار وی سه رویکرد عمده دارد: این موضوع در

ستم مشروطه خواهان  ا ظلم ومبارزه ب -1مبارزه با ظلم وستم دول متجاوز خارجی-3عمالش

دروغین جدید. وی در هرسه این مواضع خواهان برقراری عدالت بین تمامی اقشارجامعه است و 

دی وی  عامل بیداد موار دهد. دریدر جامعه نیز در اشعارش بازتاب مرا ستم  البته نتایج این ظلم و

ادیب الممالک، ید می داند. )خواهان جدحتی مشروطه وابستگان دولت قاجار ورا در شاهان و 

و...(به عنوان مثال وی در اشعار متعدد  311، 311، 901، 310،101  ،010، 331، 319، 350  :3131

(یا حاکم 313همان:از ظلم و تعدی عامالن و حاکمان والیات، چون عین الدوله حاکم تهران)

خن می گوید و آنان را (، س139همان: ( ونجد السلطنه حاکم خراسان)311همان: آذربایجان )

 محکوم کند:   



 

 

 در خراسرران میرررزا صرردرای نجدالسررلطنه                               
 

 کرررده بیرردادی کرره انرردر گلرره گرررگ گرسررنه 
 

           اسان جان برد از دست روس و انگلیگر خر

 (   139)همان:
 

 جرران نخواهررد برررد از بیررداد نجررد السررلطنه!  

 

 یا این نمونه:

 حرراکم بیرردادگر، ز خانرره خررویش                                ز جررور 
 

 اهررالی خرروی وخلخررال و اردبیررل و مرنررد    
 

 گریختنررد در ایررن ملررک و پرریش تیررر بررال                                 

 (   311)دیوان: 
 

 هرردف شرردند برره جرران نررزار و حررال نژنررد   
 

به سرحدات ایران انگلیس  جاوزات روس وت ستم غربیان، در سایر موارد شاعر به نکوهش ظلم و

،  119، 31،110:هماندهد.)تایج بیدادگری ایشان را گزارش میپردازد و نو اشغال کشور می

313،313 ) 

گرایی معروف رصافی نسبت به ظلم و ستم و فشاری بینش عمیق انتقادی و واقعاز سوی دیگر، 

-شالوده شد تاب نی بر مردم وارد می شود سبکه همه روزه از سوی حاکمان و سالطین ناالیق عثما

اران بازتابی از ستم پیشگی و بی کفایتی حاکمان و سردمد وی، های سیاسیبسیاری از قصیده ی

کارشکنی و ظلم حاکمییت با موضع ضد استعماری از جمله کاردانی،  فقدانباشد. انتقاد از 

 هالوزار» ی. در قصیدهپردازدآن میبه تقاد از حاکمان موضوعاتی است که رصافی به هنگام ان

 می گوید د ومی گیر تند به باد تمسخر و انتقاد یرصافی وزیران بی کفایت دولت را با زبان« هالمذنب

 :اندوبال گردن وزارت گشتهخود که آن وزیران 

 کـرررررررررم وازمیرررررررر  هرررررررو کالررررررروز        
 

 رعرررررررررلی ظرررررررررهر الرررررررررروزارة   
 

         وا وازمیرررررررررررر  م لحررررررررررق کالررررررررذ 
 

 یررررررررل فألرررررررری عاجررررررررررزمالحمارة...  
 

 قـررررررررررل لألأربارررررررررراب الررررررررروزاارة          
 

 عاررررررررررذاـلً أـضرـمارررررررررت نـررررررررراره   
 

 أـنتـررررررررررم  األصررررررررررنـام لرررررررررـو ال           

 (.151: 3555)رصافی؛
 

 نررزقـررررررررررررررات مستطررررررررررررررارة   
 

ی که که بسان دوش وزارت است. ای بسا وزیر سنگینی بر ترجمه: )چه بسا وزیری که خود بار

آتش آن برافروخته شد. به وزیران بگو مالمت بر شما باد مالمتی که  !دم پشت االغ آویزان است

 .(های هیجان انگیز شما نبوداین سبکسری هایی هستید اگرشما همچو بت

به انتقاد از حاکمان عثمانی می پردازد. حاکمان ناشایستی که فقط « معترک األهواء» و در قصیده

اند و در مقابل دشمن کاری از پیش نمی برند. و در امر حکومت خلل به دشمنی به پا خاسته باهم

 وارد کرده اند که نمی توانند آن را اصالح کنند.

 أـرای األترررررررـاک فألررررررری داارالخلـافرررررر                
 

 تـماررررادوا فألرررری الخصرررروم  وا الساررررخـاف ...  
 



 

 

     لـه رررررم صارررررـخب  کـعاربررررردة السرررررـکاری          
 

 وا قـررررد شـرررررمباوا الماطـررررامع کررررررالسلـاف     
 

 عالـرررری حرررریمن العارررردوط بمهرررررم م حرررریط                  
 

 ی ذألیقررررررررهم المررررررررذل  وا الماخـرررررررراف  
 

 سرررررفین  م لکألررررررهم فألیهارررررا خرررررررروق               
 

 وا هرررم لـرررا ی حسألرررررنـون لـهارررا القألررررلـاف ...    
 

                کـرررررأـن ی إذ أـرااهررررررم فألررررری إحتألررررررـاب   
 

 بمم لرررررکل یاطلررررررـب الغررررررب إنتألسررررررـافـ  
 

 أـرای کـبشـررررررینم یانرررررررتطحاان جاهررررررالً                 
 

 لـررررردای الجارررررررز ارم فألررررری دارالضألرررررریافـ  
 

 خألصارررررام  یاضرررررحاک  الس رررررفـهاء  منررررره                  

 (.093: 3555)رصافی؛

 وا یابکألررررری مألنررررره أرباررررراب الحاصررررررـاف   
 

گذارند. به دشمنی و بی خردی با هم رقابت می بینم که دررا می لخالفه ترکهارار داترجمه: )د 

نگامی کشند و حرص و طمع را به سان شراب سرکشیده اند. آن هسان مستان بی هوش فریاد می

دچار خواری و ترس می شوند. کشتی حکومتی آنها شکاف  کندها را احاطه میکه دشمن آن

ینی گویی وقتی آنها را در نبردی در سرزم .می دانند آن را چگونه ترمیم کنندبرداشته است و آنها ن

که در جوار قصاب در ضیافتی از روی  اند ه سان قوچیب بینمکه غرب خواهان نابودی آن است می

جهل شا  می زند. آنان باهم دشمن هستند به گونه ای که نادانان از دشمنی آنها می خندند و 

  .به درد می آیند و می گریند( صاحبان خرد از آن
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ادی قلم و بیان و تشکیل پارلمان، خواهی، استبداد ستیزی، خواست آزستایش از آزادی، قانون   

های شعر مشروطه مایهی از درونمفاهیم نوینی است که بخش عظیم استقرار حکومت مشروطه و...

 (.113: 3113آجودانی؛رک:).د اختصاص داده استرا به خو

. در این دسته اشعار وی به شودالممالک نیز دیده میاشعار ادیبدر  سیاسیهای مایهاین بن

ادیب پردازد. )ن اساسی، مجلس، عدالت، مشروطه میستایش از آزادی و نمادهای آن چون قانو

و...(وی پس از به توپ  911، 951، 115، 111،010،001،111، 310، 331، 11: 3131الممالک، 

مشروطه، ستگیری آزادی خواهان و منحل شدن ددن مجلس به فرمان محمدعلی شاه و بسته ش

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: 

 قفت زچره وارون شرد؟  ای کا  بهارستان، سر 
 

 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   
 



 

 

 سرمستم من و از غیر تو راستم من           از عشق تو

 (011)همان: 
 

 مشروطه پرستم من، قلبم بره ترو مفترون شرد     

 
 

چکامه هایی است  سروده های میهنی و ( شورانگیزترین اشعار ادیب،31: 3111به اعتقاد کیوانی)

اندک  در دیوان ویس شورا ساخته است که شمارآنها که در تأییدآزادی، حکومت قانون و مجل

 نیست. 

ی برای ابراز ه دست آوردن حقبه معنای ب نیز سیاسی معروف رصافی یآزادی در اندیشه    

افکار و اندیشه ها به صورت بی قید و بند است. به عبارت دیگر مفهوم آزادی در شعر رصافی 

علم و فوق السجایا فوق ال»ی ، بیان و قلم است. در قصیدهمترادف با مفهوم امروزی آزادی اندیشه

آزادی اندیشه شکایت می  اندشویق ملت عرب به جهاد در راه وطن،  از فقرصافی پس از ت« الهالم

 کند:  

 نـمشألرری مألررن الجاهررلم فألرری ظلمرراءا ظالألمرر                  
 

 بملییتاهررررا عالـینـرررررا الظُّلررررررم وا الظـلرررررررم   
 

 ح رییررر ـ الفألکرررررم فألینـرررا غـیرررررر جائرررررزة                 

 (.033: 3559)رصافی؛
 

 وا الحررررُّ منررررا م هرررران  لـیرررررسا ی حررررررترم  

 

راه می رویم که ما را در هم می شکند و ظلم و  کاملاز روی جهل و نادانی در تاریکی ترجمه: )

میان ما مورد اهانت  هو آزاددی اندیشه در میان ما مجاز نیست تاریکی مطلق بر ما وارد می کند. آزا

 (.نیستم مورد احترا قرار می گیرد و

دارد که آزادی در سرزمینش مورد بی ابراز می، «العلم و العلم» دیگری با عنوان یدر قصیده 

 :قرار می گیرندیشان مورد تحقیر و اهانت گیرد و آزاد اندمیتوجهی قرار 

 

 إن  الخألصاررراـل الترررری ـتسررررم و الحایررراة بمهررررا              
 

 م قررررتـحام عاررررزم ، وا حاررررزم ، وا إقررررداام، وا   
 

 لـررا یاکسألررب  الررنفسا مررا ترجرروه مألررن شرررـفل               
 

 إلّرررا اإلبرررررراء وا إلّررررا العألرررررزُّ وا الشررررر مام  
 

 لـرررا یؤنسرررررن ک أـن  الح رررررر  م حررتـقـرررررر                  

 (.  013: 3555)رصافی؛
 ج

 عألنررردا اللَررررررام وا أـن  الواغرررررردا م حتررررم    

 

هایی که زندگی با وجود آنها ارزش می یابد همت، دور اندیشی و شجاعت و )ویژگیترجمه: 

های نیکو ت و خصلت، عزداریدل به دریا زدن است. آن شرفی را که در طلبش هستی، خویشتن

نادانی مورد احترام قرار  در نزد فرومایگان مورد اهانت و حماقت و هکه آزاد دهد. اینمیبه نفس 

  .را خوشحال نکند(، تو گیردمی

 (.  93: 3555)رصافی؛هدف سرزمینش می شناسد. در شعر دیگری، آزادی را 



 

 

می توان  ویقانون است. با تأمل در شعر  ی، مسألهرصافیشعر  از مسائل مهم دیگر یکی

دریافت که جایگاه قانون، جایگاهی مؤثر و مثبت است و به نقش اساسی آن درتوسعه جامعه عراق 

، شکایت خود را از مشکالت به نزد «شکوی إلی الدستور»ی. رصافی در قصیدهاردجدی دتوجه 

 قانون می برد:

 فـهارررل أـیاهارررا الدسررررتور  تـسرررررماع  شـاکیرررراً                      
 

 بمررکا الیارروما یارجررو أن یررری نهضرر  الشرررق...  
 

 نرررراک بأیرررردیهم عالررری الخرررررلق ح جاررر ً                     
 

 تا عالیهرررم ح جررر  لـررا عالرری الخرررلق...  وا أـنرر 
 

 ـأ ـترضـررری بمرررـأن تخرررتص بمرررالحکم ماعشـررررًا                   
 

 وا تصررربمح  لأللبرررررراقألینـ حألبررررـاً عاررررررلـی راق   
 

 فـیرررا أـیاهرررا الدسررتور فاقررربم بممررا تررری                       
 

 وا أبرررق والـکرررن ال تـکـررررن خـلّررب البرررقم     
 

 ریرررد  الیررروم ح کمررررراً عالـررریهم                     وا لـسرررررنا نـ

 (.031: 3555)رصافی؛
 

 و لکررن نـنادیهررررم وا نـدعررررو إلرری الحرررق    

 

ی را که امروز به نزد تو آمده و امید دارد که بیداری مشرق کاش ترجمه: )ای قانون آیا صدای

حالی که تو به حجتی  یم درنداحجتی در دست مردم می مانندرا  زمین را ببیند، می شنوی؟ ما تو

دهی که حکومت را به جماعتی اختصاص دهی و برای .آیا رضایت میایگشتهان تبدیل برای دشمن

خواهی حکم کن و بدرخش اما میگونه  پس ای قانون هر !دیگران بسان جوهری بر پوست باشی؟

ان نیستیم حکم کردن بر آن ما امروز به دنبال و بی فایده مباش. بی باران مباش زننده بسان ابر برق

 زنیم و به سوی حق فرا می خوانیم(.ولی ما آنان را صدا می
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که  استهجویات سیاسی وی طنزها و ادیب الممالک فراهانی،  اشعار ازبخش قابل مالحظه ای     

شمارد. ر آنها را خائن میی هستند که شاعدشمنان، شاه یا دیگر مستبدان و قدرتمنداندر آنها 

را و حاکمان ناکارآمد شاه مستبد قاجار یعنی محمدعلی شاه، ام :عبارتند ازانتقادات موضوعات این 

 های دولتی به ویژه عدلیه وعلمای فاسد، عامالن فاسد دستگاه ،لیاقت، وزراء و وکالی خائنو بی

اری مستبدانه و سران متلون مزاج به اعتب ی فرمایشی ومدعیان مشروطه دستگاه متزلزل قضا،

ماندگی عقب ترین عوامل نابسامانی اوضاع کشور وی در اشعارش این افراد را از مهماحزاب. و

 کند:آنان را هجو می ایرانیان معرفی و

 حافظرران دیننررد مشررتی رهزنرران، یاللعجررب!                        
 

 حررارس ملکنررد جمعرری غرزنان،یررا ویلتررا!     
 

 و کینه ورز وکینه خرواه و کینره جرو                         کینه توز

 (11: 3131)ادیب الممالک، 
 

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

 



 

 

اما هدف بیشتر هجویه های سیاسی ادیب،  ات در دیوان وی اندک نیست،های این انتقادنمونه   

، 101، 010، 311، 351، 351 :3131ک، ادیب الممال)و وابستگانش است. محمدعلی شاه قاجار 

مثالً در این وی از این جمله است یا «حشرات االرض»ی معروف و...(قصیده 901، 310، 311

 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               
 

 مروز بره زیرر ترو روان گشرته و رام اسررت    کرا  
 

 ایررن طبررل زدن زیررر گلیمررت نکنررد سررود                   

 (311)همان:
 

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

 

دستگاه قضا سعی کرد با بی ادیب در سالیان طوالنی خدمت در عدلیه و  عد اجتماعی،در ب 

انتقاد و اعتراض به نابسامانی امور اجتماعی  مبارزه کند. های موجود در آنجارسومیبیها و عدالتی

بی دفاعی مردم در برابر حاکمان  فقدان عدل و داد، ی غلط اداره ی دستگاه قضایی کشور،نحوه و

 ظالم و عدالت خواهی از مواردی است که وی در اشعار خود به اعتراض علیه آنها بر می خیزد:

 قردی          جام عدالت همه شب نوش کرن ار معت 

 (011)همان: 
 

 گر تو نیایی به طررب مری نخروری مسرتبدی!     

 
 

وا داشته بیداری مردم از غفلت و جهلی است که حکام بر آنان ر هدف وی از بیان این مطالب،

هایش از مردم می خواهد بر ضد این بی عدالتی ها قیام کنند. البته به اند. وی در این روشنگری

در واقع  ی اوضاع این نهاد وه بسیاری از اشعار او دربرگیرندهزارت عدلیدلیل تصدی ادیب در و

به ویژه نکوهش ظلم  است. قضا به طور کلی دستگاه عوامل و نکوهش از افعال، بیشتر حاوی ذم و

 فقدان عدالت بازدارنده: حق جلوه دادن ناحق و ستم بر مظلومان، دزدی، ضعیف کشی و و

                           قاضررررری عدلیررررره آن کرررررس باشرررررد       
 

 شررهره برره اخررذ و عمررل دلیررل برره غررارت    
 

 رشررروه ز ظرررالم گرفتررره، خانررر  مظلررروم                         

 (119: 3131)ادیب الممالک، 
 

 روبررد و کوبررد همرری برره اسررم خسررارت!     

 

د. شوباعث انتقادات تند و تیز رصافی میتوجه به اوضاع و احوال سیاسی کشور، از سوی دیگر،   

است. یکی ر احبان منصب و جریانات و اتفاقات سیاسی کشون و صامدارسیاستانتقادات او  هدف

با زبانی دولت را  یعمدههای ه در آن بخشاست ک« اإلنتداب هحکوم»ها، این قصیدهترین از جامع

 :انتقاد قرار داده است کنایه آمیز مورد

 أنرررررا بمالح کومررررر  واالسیاسررررر  أـعررررررف        
 

 أـ أاـلم  فألررررررری تفنیررررررردها وا أـعنرررررررّف   
 

 ساررررأـقولـ فألیهامررررا أـقررررولـ وا لـررررم أـخررررف      
 

 مألررررن أن یقولررررروا شرررراعر  مترررررطرف...    
 

 عالـرررررم  وا داسرررررتور وا ماجلألرررررس أمرررررر           
 

 کرررلُّ عارررن الماعنررری الصارررحیمح م حرررر ف     
 



 

 

 أسررررمااء لـرررریسا لـنـررررا سألرررروی أـلفـاظألهاررررا           
 

 یررررررهاا فـلـیساررررررت تـررررررعرـفأـمارررررررا ماعاانأل 
 

 ماررررن یاقرررررـأـ الدستـررررررورا یاعلـرررررم أن رررره           
 

 وافقرررررراً لصرررررکی النتررررداب م صررررررن ف   
 

 ماررررن یاررررأتأل ماجلألساررررنـا ی صاررررردألّق أن رررره           

 (153: 3555)رصافی؛
 

 لألم ررررررـادل غـیررررررم الناخألبیررررررمنـ  م ؤل رررررررف  

 

شوم و مورد خشم حکومت مالمت می در تکذیب آگاهم. آیا)من به حکومت و سیاست ترجمه: 

پرچم ست. گرای افراطگیرم. هرچه بخواهم می گویم و نمی ترسم از اینکه بگویند او شاعرمیقرار 

 یی که جز الفاظشان معنایی ندارندهااند. نامدر یک کالم همه تحریف شده یو مجلس مل و قانون

داند که آن بر طبق قرار و خواند میمی قانون را اما معنای آنها هم شناخته شده نیست. کسی که 

هرکس که به مجلس ما بیاید باور می کند که آن مجلس بنا اما  مشروطه مرتب شده است یخواسته

 .(نااهالن برپاگشته است یبه خواسته

نماید. به خصوص فقر میرا منعکس  ی عراقرش دردهای جامعهاشعادر  در بعد اجتماعی رصافی

: قبیل ند. علت این امر عواملی ازاهداد «شاعر بیچارگان»لقب  یکه به و جایت تا به آن و محروم

فقر حول  یدربارهمهمترین دیدگاه وی . است و حساسیت او زندگیدرونی، محیط های انگیزه

: نادانی و جهل، رسم های کهنه مانع نشاط و قوت جامعه، اهمال و سستی، و موضوعاتی چون

علم، احسان و نیکی ثروتمندان به کسب او همچنین راه های مبارزه با فقر را رخد. می چاستعمار، 

 .ف می دانداسراپرهیز از فقرا، تعاون و همکاری، و 

عدل را مورد خطاب قرار  ،به شیوه ای کنایه آمیز« الصریح  رقی»ی در قصیده به عنوان مثال او

که جرقه دارد و یا اینبرحذر الم را از ظلم حاکمان ظ کوشدمی« عدل»ی . وی با تکرار کلمهدهد

 :های بیداری  را در مردم به منظور ستاندن حق خویش از فرمانروایان بر افروزد

 یررررا عرررردل طرررررال اإلنرررررتظار  فـعارررررجیل        
 

 یرررا عررردل ضررراق الصررربرـ عنرررک فـأـقبمرررلم   
 

 یرررا عررردلـ لررریس علررری سرررواک م عرررویل          
 

 لمهلّرررا عطفرررت علررری الصرررریخ المعررررو    
 

 کـیررررفا القرررررار  عالـرررری أمررررور حکومرررر          

 (331: 3555)رصافی؛
 

 حرررادث بهررررن  عارررن الطریررررق األمررررثل    
 

ترجمه: )ای عدل زمان انتظار طوالنی گشت زودتر بیا. ای عدل صبر ما دیگر به تنگ آمده بیا. ای 

 است آوردهریاد بربه یاری دادخواهی که ف باید عدل جز تو تکیه گاهی نیست. مگر نه این است که

به بهترین روش به آن  ،بروی؟ چگونه در مقابل امور حکومتی آرام گرفته ای  ،و کمک می خواهد

    .امور رسیدگی کن(

 

 واقع سرایی-4-8



 

 

چه آن ، عبارت است از تصویر وضعیت و واقعیت کنونی وسیاسی های ادبیاتیکی از ویژگی

ین نوع ادبیات ریشه در واقعیت ملموس اوضاع ا .شده استدشمن واقع  یسیطره با هم زمان

های مردمی قیام از همین روها دارد. اومت و جانبازیاجتماعی، سیاسی، فکری، عقیدتی، مبارزه، مق

سیاسی مشروطه،  و مبارزات خودجوش ملی علیه استبداد و استعمار و حوادث جاری اجتماعی و

انعقاد قرار داد در تهییج ایرانیان علیه  بیال ادبازتاب صریحی در اشعار ادیب دارد. به عنوان مث

 با دقت و به ترتیب چون تاریخ نقل می کند:را ، جزییات این واقعه م. 3951

 چررو پیمرررررران شررکن یررار همسررایه دیررد    
 

 برره او نیسررت گرررفرررت و شررنید  کسررری را 
 

 پیمرران و عهررد کررررهن دسررت شسررت      ز

 (151: 3131)ادیب الممالک، 
 

 س آمرررد از در نخرررست انررررررگلی سرروی 

 

 .کندز زبان روس برای انگلیس بازگو میقرارداد را ا دالیل انعقاددیب ا ،همین شعر یدر دنباله

-بیند و پیمان منعقد میر دادی میایران را مناسب عقد چنین قرررا انگلرررریس موقعییت داخلررری

 :شود

  چو روس ایرن سرخن گفرت برر انگلریس     ...
 

 زود پیمررران نررویس  هرررررال بگرررررررفتش 
 

 کررررررره بررررررا هررم نجرررررروییم راه دویرری 
    

 نررررررانیم گررررررفت از منرری و ترررررررویی    
 جج

 برره زودی کنرریم ایررررن زمررین را دو بهرررر   
 ج

 ه و رود و رسررتاق و شرررهر کـرر دشررت و ز 
 

  زودی خررررررررورند از دم مرررررا فریرربه برر

 (151)همان:  
 

 ...راید نهیرب نشرد رانررررد برررر    ار فرررریب 

 
 ج

مرزهای شمالی ایران به  به ایران، اولیتماتومیه ضمن داد منعقد می شود، روسهنگامی که قرار

 شود:کند و طی بمباران، حرم حضرت رضا)ع( نیز ویران میتجاوز می

      منرررررخست از در کرررررینه روس دژ 

 (150)همان:  
    

 ...برررره پیمرررررران ایررررررررانیان زد قلررررم    

 

 :شود ن انگلیس نیز از مرزهای جنوبی وارد ایران میزما هم

 برره هررر شررهر لشرررررکر کشررید انرررگلیس   
 

 ترررررررررراراج ده یررار شررررد رئرریس    برره 
 

  چشررمی هررررم سپهررررردار روس  برره هررم 

 (151)همان: 

 تسرررخیر ری کوفررت نررراگاه کررروس    برره 

 

 .دهدمیسر شکایتله و نا و کندتأسف می سخت اظهارشایند ناخو یاین حادثه گاه برآن بیدا

 (151همان: )

قترل و کشرتاری را کره از سروی      ظلرم و سرتم و  « هیوم الفلوج» یدر قصیده نیزرصافی  معروف

 کند:میگزارش  ،استعمارگران انگلیسی بر مردم روستای فلوجه وارد شده است



 

 

 أیاهرررررا اإلنجلیرررررز لررررررن نتناسررررررری                          
 

 وجررررررهبغررررریکم فألررررری مررررررساکن الفل  
 جج

 ذاک بغررررررری لـرررررررن یشررررررررفی اک إال      
 

 بالمواضرررررری جریحرررررره وا شررررررجیجه... 
 

 

 حل هرررررا جیشرررررکم یریررررررد انتقامررررراً          
 

 و هرررررو مغرررررر  بالسرررررراکنین ع لوجررررره  
 

 فاسرررررررتهنتم بالمسرررررررلمین سرررررررفاهًا                         

 (.   151: 3555)رصافی؛

 وا اتخذتررررررم مرررررن الیهررررررود ولیجررررره  
 

انگلیس ما هرگز تجاوز شما را به خانه های فلوجه فراموش نخواهیم کرد. آن تجاوزی ترجمه: )ای 

که خداوند زخمها و جراحت هایش را جز با گذر زمان شفا نخواهد داد. لشکریان شما به قصد 

کرد. شما از که سپاهیان کافرش را برای حمله به آنان تشویق می حالی در انتقام وارد فلوجه شد

و اموال آنان را مباح  ساختید و از یهودیان را محرم خود به مسلمانان اهانت کردید نادانی روی

 همبستگی میان اهالی آنجا را از بین بردید(.  دانستید و

 

 

 

 

 تیجه گیرین

اسی سیادبیات  هایمایهدرونمشترکات  های تحقیق در ادبیات تطبیقی، بررسیجنبهیکی از 

الممالک فراهانی در ادبیات فارسی و های سیاسی اشعار ادیبایهمکشورهاست که در این مقاله بن

 .اندقرار گرفتهمحور تطبیق معروف الرصافی در ادبیات عراق 

رصافی معروف و  الممالکادیبزندگی مشترکات زیادی بین  ،سیاسی-حیات اجتماعیاز نظر 

دگی خود را به تدریس ز زنهر دو مقاطعی ا -اندد: هر دو در فقر و تنگدستی زیستهوجود دار

های سیاسی، اعالن قانون اساسی و مشروطه سیاسی هر دو با دگرگونی آغاز شعر -اندگذرانده

ی مبارزهفعالیت سیاسی از طریق احزاب و  کومت قانون،آزادی و ح تحققدو شاعر برای  هر-است

ایش خود را ست روشاهان کش مقاطعی از زندگی،در و در عین این که هر د -اندهاشتدمسلحانه 

هر دو برای آگاهی مردم  -دکننآنان تاخته و حتی آنان را هجو میای نیز آشکارا به اند، در دورهکرده

-ها اقدام کردهدر روزنامه داجتماعی خو-نگاری و چاپ اشعار سیاسیروزنامه، بهو دعوت به مبارزه

هر دو از  -اندو ابراز انزجار نمودهقراردادهای سیاسی استعمار با کشورشان مبارزه هردو علیه  -اند

هر دو پس از شکست  -روندپایداری در کشور خود به شمار می بیداری و تپیشگامان ادبیا

شعر رصافی و ادیب الممالک از سوی دیگر ند.درگمی خانه نشین منزوی و انقالب و مشروطه،

-مضامین مشترک و ویژگی های سیاسی و اجتماعی مردمان آن روزگار است.هبازتاب دهنده خواست

 :را به این صورت می توان بیان کردهای مشترک این دو 



 

 

 :شود عبارت است ازیافت میشاعر مضامین سیاسی مشترکی که در اشعار هر دو ترین برجسته-3

ستایش از وطن، آزادی، مشروطه و انقالب، تنفر از بیگانگان و بیگانه ستیزی، مبارزه با استعمار، 

 اسی و اجتماعی گسترده، آگاه کردن مردم و واقع سرایی.انتقادات سی

الممالک از البته ادیب .سیاسی است برای بیان مضامیناشعار هر دو شاعر  ، قالب غالبقصیده -3

نیز بهره بند بند و ترجیعتزاد، قطعه، رباعی، مثنوی، ترکیبهای دیگری چون قصیده، غزل، مسقالب

 . گرفته است

را برای بازگویی مضامین سیاسی مورد نظر خود  و مستقیم زبان و بیانی سادهب اغلادیب هر دو -1

 انتخاب می کنند.

 در اشعار معروف الرصافی، اشعار بیشتری در ستایش از آزادی و قانون دیده می شود.-1

الممالک یببسامد طنز در اشعار ادرصافی بیش از ادیب است اما  سیاسی گزندگی اشعارتندی و -0

 رصافی است.ز اشعار معروف بیش ا

های در اشعار هر دو شاعر، وطن با مفهوم سرزمین اسالمی همراه است و هر دو از محرک-1

 برند.ی وافری میاسالمی برای برانگیختن مردم استفاده

هایی است که هر دو شاعر برای نشان روش سایراستعاره، نماد، حکایات منظوم، تشبیه و قیاس -1

 برند.اسی کشور خود در اشعارشان به کار میدادن وضعیت سی

به این ترتیب ادیب الممالک و رصافی در اشعار خود مردم را از خواب غفلت بیدار می کنند و آنان 

ای را برای انگیزند و هیچ بهانهتجاوزی از سوی دشمن بر میرا برای دفاع از وطن در برابر هر نوع 

 منان قابل قبول نمی داننرخوت و عدم مقاومت مردم در برابر دش

 

 

 یادداشت ها

که قبل از جنگ جهانی  ی(بر دیپلماسی پنهان3939جانسون کوشید تا در کنفرانس صلح پاریس)-3

ق آید اما مبانی فکری او پیروز نشد و نه تنها نتوانست کشورهای بزرگی چون ئاول پیاده می شد فا

د. اضع خود کردنمواز  گیریبه کنارهجبور وی را ماعضا، فرانسه را به حق خود قانع کند بلکه 

 (.393: 3911)نعتعی؛
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 ، الطبع  األولی، بیروت، دارالعلم للمالیین.اإللتزام فی الشعر العربیم(؛ 3919أبوحامد، احمد. )

 جلد،3 ،زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی (،ش3131) محمدصادق. ادیب الممالک فراهانی، 

 تهران، چاپ اول. تنقیح علی موسوی گرمارودی، انتشارات قدیانی، به تصحیح و

 .، تهران ترجمه رشیدیاسمی، ؛جلد سوم،تاریخ ادبیات ایران(،3131شادوارد.) براون، 

)معروف الرصافی(، الطبع  األولی، شعراءاألعالم من األدباء و الم(؛3991بقاعی، إیمان یوسف. )

 بیروت، دارالکتب العلمی .

های ادبیات پایداری مضامین و بن مایه»(، ش3195-3139تسلیم جهرمی، فاطمه؛ طالبیان، یحیی.)

، سال 1، ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره «در اشعار ادیب الممالک فراهانی

 .333-93صص سوم،

 ، ترجمه: بهروز غرب دفتری، تبریز، خوروش.ادبیات و بازتاب آنش(؛ 3133ویلیام.) جی گریس،

، الطبع  األولی، بیروت، دارالکتاب معروف الرصافی الثائر و الشاعرم(؛ 3913إیلیا. )الحاوی، 3

 اللبنانی.

ولی، بیروت ، المجل دان األول و الثانی، الطبع  األاألعمال الشعریة الکاملةم(؛ 3555)رصافی، معروف.

 دارالعوده.

بازتاب استعمار ستیزی در شعر معاصر عرب بین دو جنگ »ش(؛ 3133زرکوب، منصوره.)

  .03-11صص، 11نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره ، «جهانی

راهیم بررسی بازتاب عشق به وطن در شعر بهار و اب»ش(؛ 3195صالحی، پیمان.) ؛سلیمی، علی

  .91-333صص، 31فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات تطبیقی، سال چهارم، شماره ،«طوقان

 بیروت. ، بیروت، دارالرصافیم(؛ 3933شراره، عبداللطیف.)

مرتضی آیت اک زاده شیرازی، چاپ  سید، ترجمه ادبیات تطبیقیش(؛ 3111غنیمی هالل، محمد. )

 اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات توس.تاریخ األدب العربیش(؛  3135الفاخوری، حنا. )



 

 

مجله دانشکده  ،«نوجویی در اشعار ادیب الممالک فراهانی»(،ش3111مجدالدین. ) کیوانی،

  .13-31پنج، صص شماره چهار و سال دوم، تربیت معلم،

فهوم وطن در اشعار بهار و بررسی تطبیقی م» (،ش3133محسنی نیا، ناصر؛ داشن، فاطمه.)

 .311 ص  3133، پاییز 3نشریه ادبیات تطبیقی، شماره ، «رصافی

 ، دمشق، جامع  دمشق.حرکات الشعر فی العصر الحدیثم(؛ 3933. )همریدن، عزیز

مقایسه نسائیات »(، 3139)، محمود رضا؛ دادفر، حمید.کلی محمدیمحمدرضا؛ تو ی نیا،فومصط 

 .1، مجله زن در فرهنگ و هنر، سال دوم، شماره«ملک الشعراء بهار و معروف رصافی

 چاپ سوم. تهران، انتشارات سخن، ،عناصرداستان ،(ش3111میرصادقی، جمال. ) 

 منشورات دارالنهض  العربی .، الطبع  األولی، بیروت، األدب المقارنم(؛ 3993ندا، طه. )

، بیروت، ه، الطبع  الثانیاألمریکیة الحدیث هتاریخ الوالیات المتحدم(؛ 3911عبدالمجید.) نعتعی،

 دارالنهض  العربی .

 ،سمت،تهران،چاپ اول.جامعه شناسی درادبیات فارسی(،ش3131فریدون.) وحیدا،

 تهران. انتشارات فروغی، سم محمد،ابوالقا ،مقدمه دیوان طرب (،ش3113جالل الدین. ) همایی،

 

 

 

 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5853&Number=1&Appendix=0

