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چکیده:
ادبیّات مقاومت در عصر مشروطه ،درخت تناوری است که در دامان فرهنگی انقالب مشروطه ،علیه استبداد و
استعمار بیگانگان روییده است .این شاخة ادبی بر پایة ستیز با بیدادگران و ترسیم چهرة آنان و به منظور دفاع از
هویّت ایرانی در مقابل تاخت و تاز بیگانگان ظهور کرده است .پدیدة استعمار از پدیدههاییاست که همواره کشورها
و ملّتهای مشرقزمین با آن مواجه بودهاند؛ لذا انسانهای آگاه و توانمند بهویژه هنرمندان و ادیبان ،با سالح شعر
به مبارزه با استعمار و استعمارگران میپرداختند .باتوجّه به اینکه شگردهای استعمار ،گوناگون و مختلف است؛ لذا
شگردهای مبارزه با آن نیز بایستی گوناگون و مناسب باشد .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به
بررسی تطبیقی دیدگاههای محمّدتقیبهار و سیّداشرفالدّینحسینی در باب پدیدة استعمارستیزی در دیوان
اشعارآنها پرداخته میشود .پژوهشهای صورتگرفته در این مقاله نشان میدهد که هر دو شاعر ،به شکلهای
گوناگون به معرفی پدیدة استعمار پرداخته اند و برای مبارزه با آن ،شگردهای مشابهی نیز داشته و راهکارهایی نیز
ارائه نمودهاند که مهمترین آنها عبارتاست از :آگاهکردن مردم و غفلتزدایی؛ دعوت به اتّحاد و مقابله با استعمار؛
تحقیراستعمار با زبان طنز ،نکوهش و محکوم نمودن استعمارگران؛ برانگیختن مردم و بازگشت به هویّت اصیل
فرهنگاسالمی.
واژههایکلیدی :ادبیات تطبیقی ،استعمارستیزی ،وطن ،نسیم شمال ،بهار.
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 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله
استعمار( ،)colonialismدر زبان عربی به معنای طلبِ عمران و آبادی است و التین آن به معنای مهاجرت
گروهی از یک کشور و تشکیل یک واحد مسکونی جدید در سرزمینهای تازه است؛ امّا مفهوم رایج و امروزی آن در
زبان فارسی« تسلّط سیاسی ،نظامی و اقتصادی یک ملّتِ قدرتمند بر یک سرزمین یا قوم یا ملّت ضعیف است».
(آشوری .)1۵ : 13۵۸ ،استعمار در این مفهوم میتوانسته است از سالهای دور حتّی در دوران باستان هم حضور
داشته باشد « .تاریخ حقیقی استعمار با واژة استعمارِنُو گره خورده است .این پدیده از بدو پیدایش ،تاکنون مراحل
گوناگونی را طی نموده و در هر مرحله به شیوه های متفاوتی به حیات خود ادامه داده است .جدیدترین شکل آن
استعمارنُو است که به آن استعمارپنهان نیز اطالق میشود»(.همان  .)19:واژة امپریالیسم نیز مترادف استعمار است
و گاهی در فرهنگ سیاسیِ معاصر به جای آن بهکار میرود(.مومن .)21 : 13۶3 ،مفهوم امپریالیسم هر نوع
گسترش و توسعه ارضی و سلطة قوی بر ضعیف را شامل می شود؛ امّا در اصطالح یک مفهوم جدید را نیز در برمی-
گیرد که همان توسعهطلبی کشورهای غربی در سایر نقاط جهان در چند قرن اخیر است .این نوع گسترش و
توسعه به زایش و بلوغ سرمایهداری نسبت داده میشود(مگ داف)133 :13۶9 ،؛ به این معنی امپریالیسم ،گسترشِ
قدرتِ سیاسیِ مستقیم یک دولت یا یک جامعه بر جوامع دیگر توأم با مدیریتِ استعماری است.
ادبیّات ،از غنیترین منابع فرهنگ و آیینة تمام نمای اوضاع سیاسی و اجتماعی یک ملّت است .در واقع ادبیّات
هر ملّتی ،منعکسکنندة اوضاع سیاسی و اجتماعی آن ملّت است و تشابه افکار و مضامین ادبی ،عالوه بر تأثیر و تأثّر
شاعران و نویسندگان از یکدیگر ،می تواند نشاندهندة نیازها و معضالت یکسان جوامع بشری نیز باشد .بدین
ترتیب ادوار ادبیّات فارسی در یکصد سالة اخیر نیز ،تا حدود زیادی تابع حوادث سیاسی و تحوّالت اجتماعی بوده-
است .موقعیّت استراتژی ایران به دلیل داشتن ذخایر نفتی و ثروتهای عظیم دیگر ،باعث رویآوردن کشورهای
اروپایی از جمله بریتانیا و روسیه به این کشور شد .پیدایش انقالب فرانسه در پایان قرن نوزدهم ،زمینة مشروطیّت
در ایران را نیز فراهم ساخت .با ژرفنگری در تاریخ معاصر ایران و جنبشهای پدیدآمده ،روشن میگردد که قانون-
گرایی ،عدالتخواهی ،میهندوستی ،بیداری و آگاهی ،آزادیخواهی و مبارزه با استعمار و استبداد از مهمترین
خواستههای انقالبهای آن دوران بوده است .با توجّه به این که «در هر سرزمین ،مسائل اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی ،به عنوانِ زیرساخت و مضامین ادبی و اندیشههای انسانی ،به منزلة روساخت بهحساب میآیند؛ بنابراین
با تغییر در زیرساخت جامعه ،مضامین و اندیشههای تازهای که رهآورد این تغییر بود ،در ادبیّات مطرح شد و
شاعران به صف آزادیخواهان و انقالبیون پیوستند و بخشی از مسؤولیّتها و وظایف آنان را بر دوش خود
پذیرفتند(».جمال الدین .)24: 13۸۶ ،رقابت دولتهای استعمار ،بریتانیا و روسیه ،در سرتاسر قرن نوزدهم در ایران
دیده می شود .در این دوران ،استعمار وارد ا یران شد و فعالیت خود را شروع کرد و تأثیرات مثبت و منفی نیز
برجای گذاشت .امتیازاتی که شاهان قاجار به استعمار دادند ،لکّة ننگینی است که تا ابد بر چهرة آنها باقی خواهد-
ماند .در این زمان بخش زیادی از خاك ایران جدا و قراردادهای اقتصادی زیادی با دولتهای اروپایی بسته شد که
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همة آنها در جهت غارت ثروتهای ملّی ما بود .شکستهای پیدرپی ایران از روسیة تزاری در زمان فتحعلیشاه و
انعقاد قراردادهای ذلّتبار «گلستان» و «ترکمانچای» ،موجب شکستهشدن غرور ملّی و احساس سرافکندگی در
میان جامعة ایران شدهبود .در دوران مظفّرالدّینشاه وضع کشور بهتر شدهبود؛ امّا با این وجود در سلطنت این
پادشاه نیز« ،عثمانی ها به سرحدّات ایران تجاوز نمودند و امتیازاتی هم از قبیل تجدید امتیاز راهآهن به روسیه،
امتیاز بانک آلمانی به آلمانها ،امتیاز بانک استقراضی به روسها و امتیاز معادن قصرشیرین به انگلیسیها داده
شد( ».ملک زاده .)114 :13۸3 ،در عصر مشروطه «با ورود اندیشههای غربی در کشورهای خاورمیانه و تأثیر آن بر
قوانین اجتماعی و اقتصادی این کشورها ،بررسی جنبههای اجتماعی جامعه ،به عنوان یک تجربة شعری ،نمود
بیشتری یافت و ادبیّات ،وسیلهای برای نقد مسایل حاکم بر جامعه گردید( ».کیانی .)2 :2009 ،از این تاریخ به بعد،
شعر که همواره به منزلة یک ابزار مهمّ فرهنگی در اکثر جوامع بشری از دیرباز مورد توجّه بودهاست ،به تودة ملّت
نزدیک شده و ضمن انعکاس خواستة آنها ،وظیفة خطیر خود را در عرصة سیاست و ادبیّات به نحو احسن انجام
داده است .در این میان دو شاعر برجستة عصز مشروطه ،ملکالشعرایبهار و سیّداشرفالدّینحسینی ،در اشعارشان
انزجار و تنفّر خود را از استعمار و کشورهای سلطهگر ابراز کردهاند ،به طوری که در سرودههایشان ،حسّ وطن-
دوستی و آزادیخواهی در برابر نظام سلطهگر و استعماری و مبارزة با آنها به نحو احسن نمودی روشن داشته
است.
این مقاله از رهگذر این نظریه تالش میکند تا بر پایة ادبیات تطبیقی و با استفاده از روش توصیفیـتحلیلی و با
تکیه بر فرضیة شباهت بین اندیشة دو شاعر در مبارزه با استعمار ،پاسخ مناسب این پرسش را بیابدکه :راهکارهای
ارائه شده از سوی دو شاعر برای روبهرو شدن با پدیدة استعمار انگلیس و روس چیست؟ این راهکارها چه شباهتها
و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
 -1-2پیشینة تحقیق
از آنجا که سیّداشرفالدّینحسینی و ملکالشعرایبهار از بزرگترین شاعران ادب پارسی در عصر مشروطه می-
باشن د و با نفوذ در سیاست و جامعه ،نقشی اساسی در بیداری اذهان مردم زمان خویش داشتهاند ،تاکنون پژوهش-
های گوناگونی پیرامون این شاعران بزرگ عرصة زبان و ادبفارسی در عصر مشروطه اعم از مقاله ،کتاب و رساله
نگاشتهشدهاست .در این میان میتوان به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره نمود« :بازخوانی جامعهشناختی نظریة
بالو در شعر سیداشرفگیالنی» (محمودرنجبر و علیصفایی،فصلنامه جامعهشناسی تاریخی،دوره ،۶شماره،2پاییز و
زمستان )1393؛ « بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر احمدصافی و ملکالشعراءبهار»(معصومه شبستری،
فصلنامة ادب نامهتطبیقی ،دورة  ،2شماره  ،1بهار و تابستان )1394؛ «زندگی و شعر سیداشرفالدینگیالنی»
(پایان نامة کارشناسیارشد احمدرضا قدیریان از دانشگاه یزد مجتمع علوم انسانی)137۸،؛ «بررسی شعر اعتراض در
اشعار سیداشرفالدینگیالنی» (پایان نامة کارشناسی ارشد فرهادعثمانی از دانشگاه آزاداسالمی واحد
سنندج) 1390،؛ از آنجا که محمدتقی بهار و نسیم شمال هنر شاعری خود را وقف وطن و مبارزة با استبداد و
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استعمار کرده اند و تاکنون اثر مستقلی در باب بررسی تطبیقی استعمارستیزی در شعر ملکالشعراءبهار و سید-
اشرفالدینحسینی پرداخته نشدهاست؛ لذا ضرورت ایجاب مینماید در این باب ،پژوهشی مستقل و جدید انجام
گیرد تا از این طریق بتوان هم نقش آن ها را در رشد و بالندگی ادبیّات مقاومت شناخت و هم راهی به درك افکار و
اندیشههای آنها باز نمود.
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
این پژوهش از نوع پژوهشهای کیفی است و در آن با استفاده از شیوة تحلیل محتوا و براساس ادبیات تطبیقی،
با هدف بررسی پدیدة استعمار در شعر محمّدتقیبهار و سیداشرفالدینحسینی و چگونگی رویارویی آنان با این
پدیده در تالش است تا افقهای جدیدی را در مقولة ادبیّات مقاومت به روی خوانندگان و عالقمندان به ادبیّات
فارسی بگشاید و نحوة تفکّر و روش رویارویی هر یک از این شعرا را به نمایش گذارد .دامنه و محدودة تحقیق نیز
دیوان اشعار بهار و کلیّات جاودانة نسیم شمال میباشد .با توجّه به این که پژوهشهای ادبی از جهتی برای خود
محقّق تجربهای ضروری در آموزش و پژوهش می باشد و از طرف دیگر ،به وسیلة سایر محقّقان و مشتاقان مطالعه
می شود ،این پژوهش ،موجبات آشنایی بیشتر دانشجویان و محقّقان را با چگونگی بازتاب استعمار و استعمارستیزی
در اشعار محمّدتقی بهار و سیداشرفالدینحسینی ف راهم ساخته و با راهکارهای مبارزه با پدیدة استعمار در عصر
مشروطه نیزآشنا میسازد .همچنین با توجه به این که ادبیّات مقاومت در سالهای اخیر به عنوان یکی از شاخصه-
های ادبیّات در معرّفی و شناساندن جریان های سیاسی و تاریخی و به تصویرکشیدن مبارزات مردم و قیامهای آنان
نقش بهسزایی داشته است ،لذا تحقیق و پژوهش در این زمینه و پرداختن به این موضوعات با هدف به تصویر
کشیدن روحیة ملّت ها در طول تاریخ در برابر رویدادهای سیاسی و تاریخی و عبرت یا الگوگرفتن از آن ،ضروری
مینماید و پژوهش در این موضوعات در قالب مقاله بااهمیّت میباشد.
 -2بحث
 -2-1ملک الشعراء بهار
ملکالشعراء محمدتقی بهار ،شاعر ،نویسنده و سیاستمدار برجستة معاصر در سال  12۶۵هجری شمسی مقارن
با سال  1304هجری قمری در محلة سرشور مشهد بهدنیا آمد« .پدرش مرحوم ملکالشعراءصبوری فرزند محمد-
باقرکاشانیابنعبدالعزیز ازاحفاد میرزااحمدصبور ،برادرزادة فتحعلیخان ملکالشعراءصبایکاشانی ،شاعر معروف
است که میرزاسعیدخان ،وزیر امور خارجه که در آن زمان متولیآستانه بود ،او را به دربار ناصرالدینشاه معرّفی کرد
و لقب ملکالشعرایی گرفت( ».نیکو همّت .)۸: 13۶1 ،ملکالشعراءبهار در یکی از پرتالطمترین دورههای تاریخ
ایران می زیست؛ دوره ای که در آغاز آن ،انقالب مشروطیت و در اواخر آن ،کودتای  2۸مرداد  1332قرار داشت.
ورود استعمار و بیگانگان به ایران از زمان فتحعلیشاه قاجار آغاز میشود و از آن به بعد در سراسر قرن نوزدهم و
بیستم ،ایران همواره عرصة رقابت نیروهای استعماری به خصوص دخالت انگلیس و روسیه واقع میگردد .پادشاهان
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قاجار برای برقراری رابطه با بیگانگان تالش های زیادی می کنند؛ ولی برای مقابله با بیگانگان ،هیچ کاری انجام
نمیدهند« .با توجه به روحیة آزادهخواهی و وطنپرستیِ بهار ،طبیعیاست که وی بر استعمار و فشار همسایگان
قویپنجه و دولتهای مداخلهگرِ روزگار ،سخت بتازد و توطئههای آنان را برمالسازد ...وی با آگاهی سیاسیِ خود
کوشش نمود تا نگرانی عمیقش را از سیاستهای استعماری دو قدرت شمالی و جنوبی نشان دهد و آنان را از
دخالت در امور کشورش برحذر دارد .همچنین وی اعتقاد داشت که سرچشمة بسیاری از فسادها و عقب ماندگی-
های ما به علت دخالت غربیان در کشور است ( ».فیاض.)291 : 13۸۶ ،
ملوك عصر ز مشتی گدا چه می خواهند

به حیرتم که اجانب ز ما چه می خواهند

(بهار،13۸0 ،ج) 4۵2 :2
 -2-2سیداشرفالدینحسینی
سیّداشرفالدّین حسینی گیالنی ملقّب به نسیم شمال «از شاعران دورة مشروطیّت است که در سال 12۸۸
هجری قمری 1۸70/م در قزوین به دنیا آمد و پس از فراگرفتن علوم مقدّماتی در قزوین ،برای ادامة تحصیل به
عراق رفت و مدّتی در کربال و نجف بود .سپس به ایران بازگشت و به فعّالیتهای سیاسی و ادبی خود ادامه داد
وهفتهنامة نسیم شمال را تأسیس کرد»(علی بابایی .)۵4 :13۸4،اقامت در رشت و آغاز فعّالیتهای مطبوعاتی او در
آن شهر در پی صدور فرمان مشروطیّت ،سبب گردید که به گیالنی معروف شود .سیداشرفالدین حسینی ،که به
شدّت تحت تأثیر موج بیداری روشنفکران زمانه و اندیشههای آزادیخواهانة آنان قرار گرفته یود ،نُه ماه پیش از
ابتدای استبداد صغیر(به توپ بسته شدن مجلس در جمادیاالول سال132۶قمری) روزنامهای ادبی -فکاهی را به
نام نسیم شمال در شهر رشت منتشر کرد .به همین سبب ،بعدها ،مدیر و نویسندة این روزنامه هم به نام نسیم
شمال شهرت یافت .انتشار روزنامة نسیم شمال تا انحالل مجلس ادامه یافت و پس از آن توقیف
شد(.فخرائی .)12۵ :13۵۶،در سال 1327هجری قمری انتشار نسیم شمال از سر گرفته شد و از سال 1333قمری
در تهران منتشر شد(محمدخانی .)44-4۵ :13۸4،نسیم شمال در عصری آلوده به ستم و حقکشی زندگی میکرد.
او سعی نمود با قلم خویش مردم را از خواب غفلت بیدار سازد؛ زیرا «دردآشنای زمانة خویش بود و قلمش را در
این طریق و جانش را در این مسیر فرسود» (شیخلووند .)3۵4 :13۸4،صداقت ،سادگی بیان ،صراحت و شهامت در
مبارزه با استبداد ،جهل و ریاکاری از ویژگی های شعری و ادبی اوست .اگر چه اشعارش فاقد غنای ادبی و جوهر
شعری الزم است ،امّا سادگی و صمیمیّت آن که از عمق وجود شاعر جوشیده است تا حدودی این کمبود را جبران
کرده است (روزبه .) 127 :13۸1،نسیم در شعرش کوشیده تا مسائل روز جامعه و جهان ،روابط انسانی و انتقادهای
سیاسی و اجتماعی مردم را که بیشتر با دستمایة طنز و هجو همراه است ،فریاد زند .زبان شعری او «زبان و
فرهنگ مردم درگیر در انقالب بود» (شمس لنگرودی .)3۸0 :1370،در عصر مشروطه ،با وجود شاعرانی چون او،
مضامین آزادی ،وطندوستی و عدالتخواهی در قالب های سنّتی و نو رونق یافت و شعر به میان مردم رفت و هوایی
تازه در شریان ملّت جاری شد (حسینی کازرونی)117 :13۸9،
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 -2-3شرایط سیاسی و اجتماعی ایران دردورة ملکالشعراءبهار و نسیم شمال
در دورة سیداشرف الدینحسینی و ملکالشعراءبهار ،حکومت قاجار دروازههای ایران را به روی اروپا گشود و
زمینة گسترش تفکر غربی را در ایران فراهم ساخت .نابسامانی امور و نحوة غلط ادارة کشور ،نبودن قانون ،فقدان
عدل و انصاف ،ظلم وستم بر مردم و بی دفاع بودنِ صِرف آنان در مقابل حاکمان ،عقبماندگی کشور و زبونی در
مقابل بیگانگان ،شِکوه و شکایت از مداخلههای بیگانگان به خصوص روسیه و انگلیس ،از دسترفتن استقالل کشور
و ...سبب شد تا مردم به فکر اصالح جامعة خود باشند .جنبش مشروطهخواهی ،یک دگرگونی اجتماعی در جامعه
پدید آورد و در پی آن ،ادبیاتی متفاوت از گذشته به وجود آمد؛ ادبیاتی که بیانگر شوق و عالقة مردمِ مشرق زمین
به استقالل و آزادی از هر گونه ستم و استعمار بود .شاعران عصر مشروطه که با مفاهیم نوینی از جمله :آزادی،
عدالت ،استبداد و استعمار روبهرو بودند ،به ستایش از میهن و حمایت از کشور میپرداختند و مداخالت ناروای
بیگانگان را نکوهش نموده ،سعی میکردند تا با ابزار شعر ،مردم را از خواب غفلت بیدارکنند .هدف ادبیات در دوران
مشروطه ،بیدار کردن شهروندان ،برانگیختن احساسات ملّی و میهنی ،ترویج آزادیهای فردی و اجتماعی ،از میان
برداشتن خرافهها و اندیشههای سست و ناروا (محمدی ،)112: 1372 ،پیکار با بیگانهخواهی ،آشنا ساختن مردم به
حدود و حقوق انسانی آنان بوده است( .یاحقّی « .)21: 137۵ ،شاعران عصر مشروطه با استعانت از عواطف و
احساسات ملی مردم ،مبارزهای سخت با استعمار و اهداف سیاسی دو قدرت بزرگ روس و انگلیس آغاز میکنند و
در این راه تنها بر عواطف ناسیونالیستی مردم تکیه نمیکنند ،چون میدانند که با ملتی مسلمان سروکار دارند .آنان
با مطرحکردن مظلومیّت اسالم و مسلمانان و با نشاندادنِ زبونی و اسارت ملل مسلمان در چنگال استعمارگرانِ
غیرمسلمان بر آن میشوند تا راهی تازه برای مبارزه با استعمار بیابند( ».آجودانی .)17۵: 13۸2 ،واقعنمایی،
جامعه گرایی و سادگی ،سه عنصر مهم ادبیات مشروطه است .موضوعات سیاسی و اجتماعی که تا آن زمان در شعر
جایگاهی نداشت ،در شعر شاعران این دوره ،بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاست و از پرکاربردترین
موضوعات شعر مشروطه به حساب می آید .نقش شاعران در دورة مشروطه عالوه بر بیداری جامعه در رویارویی با
پدیدة استعمار ،به گفتة توماس مان« ،سیاسی و اجتماعی اندیشیدن است؛ یعنی انسانی و دموکراتیک اندیشیدن و
انحراف سیاستگریزیِ او[شاعر] ،برای تمدن و فرهنگِ جامعه ،ویرانگراست( ».راوندی.)42۸: 1374 ،
 -2-4جلوههای مشترك استعمارستیزی در اشعار نسیم شمال و ملکالشعراء بهار
ملکالشعراءبهار و سیداشرفالدینگیالنی از ادیبانی هستند که به بیان مشکالت و نشاندادن دردهای اجتماع
بسندهنکردهاند؛ بلکه راهحل هر مشکل و داروی هر دردی را نیز ارائه دادهاند و درصدد برمیآیند که جامعة خویش
را بهسوی سعادت و پیشرفت سوقدهند .این دو شاعر همانگونه که در ترسیم گونههای استعمار و شگردهای آن
برای عقبنگهداشتن ملّتهای در حال رشد و ستمدیده ،هنر شاعری خویش را بهکار بردهاند ،در نشاندادن راهحل
مقابله با استعمار و خنثینمودن دسیسههای آن نیز موفّق بودهاند و درحد توان ،انجام وظیفه کردهاند .جلوههای
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مشترك استعمارستیزی و راهکارهای مطرحشده از سوی دو شاعر در رویارویی با استعمار و استعمارگران بسیار
متنوع و گوناگون است که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره شدهاست.
 -2-4-1غفلت زدایی وآگاهکردن مردم
نسیم شمال و ملکالشعراءبهار در اشعار خود به شکلهای گوناگون سعی در آگاه نمودن مردم نسبت به
استعمارزدگی مینمایند .آنها گاهی بیپروا و مستقیم و گاهی با زبان غیرمستقیم و طنزآمیز ،به بیخبری ملّت
اشاره مینمایند .نسیم شمال در ترجیعبندی با عنوان «تو بمیری هیچی» میگوید:
خبر تازه چه داری ز سالطین فرنگ؟ /باز رویتر چه خبر داده ز هنگامة جنگ؟ /تلگرافات چه آمد به مضامین
قشنگ؟ /رمز و اسرار چه داری؟ تو بمیری هیچی /تازه اخبار چه داری؟ تو بمیری هیچی (نمینی.)103 :13۶3،
درحقیقت ،سؤالکننده و جواب دهنده در این شعر ،شخص نسیم شمال است که هدفش اشاره به ناآگاهی و
غفلت مردم است .سیداشرفالدین گاهی توجه مخاطبان را برای دفع غفلت با زبان تقابل جلبمی نماید و ابراز
میدارد که شما چیزی ندانید! نفهمید! کاری نداشته باشید! بدونتردید اینگونه سخنگفتن ،آنان را برای خبردار
شدن ،بیشتر تشویق و ترغیب میکند .او در شعری خطاب به «قلم» چنین میگوید:
از عراق و اصفهان و آوه هم عنوان مکن /یاد از آشوب و جنجال فرنگستان مکن! /دم مزن از رشت و دارالمرز
گیالن ای قلم! /صحبت از تبریز واز قزوین واز زنجان مکن! /نیستی آزاد در ایرانِ ویران ای قلم!
(علی بابایی.)1۵1 :13۸4،
ملکالشعراء بهار نیز ازجمله شاعرانی است که همواره برعلیه استعمار و استعمارگران در عصر مشروطه در جای-
جای اشعارش فریاد برمیآورد و اعتراض خود را اینگونه به گوش مردم و حاکمان دوران خویش میرساند .او گاه
آماج انتقادها و بیدارگریهای خود را به سمت سالطین عصر خود نشانه میرود و گاه نوك قلم خویش را در جهت
آگاهی بخشیدن به ملّت ایران در خصوص وضعیّت تأسّفبار موجود ،به سمت مردم ایران نشانه میرود .یکی دیگر
از موارد دخالت روسیه در امور داخلی کشور زمانی بود که «مورگانشوستر» از آمریکا به ایران آمد .شوستر بعد از
ورود ،اقدام بهگرفتن مالیات از همة اعیان و اشراف نمود .عده ای از این افراد ،اتباعِ روس بودند .روسیه که از دخالت
ایران در امور اتباع خود به خشم آمدهبود« ،در سال1290ش .اولتیماتومی سه ماده ای به ایران داد و خواستار آن
شد که اوّالً مورگان شوستر از ایران اخراج گردد ،ثانیاً اتباع خارجی با اجازة دولتهای روس و انگلیس استخدام
شوند و ثالثاً خسارت لشکرکشی دولتی روس به ایران پرداخت گردد( ».میرانصاری .)1۶: 1377 ،ملکالشعراءبهار،
دربارة این موضوع ،مسمّطِمخمّس زیر را سرود و در روزنامة «نوبهار» منتشر ساخت .وی در این شعر به غارت
ثروت های ملّی به دست انگلیس و روسیه اشاره نموده ،مردم را از خواب غفلت ،بیدار و به دفاع از کشور تحریض
مینماید:
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هان ای ایرانیان! ایران اندر بالست

مملکتِ

مرکزِ مُلک کیان ،در دهن اژدهاست

غیرت اسالم کو؟ جنبش ملی کجاست؟

برادران رشید ،این همه سستی چراست؟

ایران مال شماست ،ایران مال شماست

محبوستان

به پنجة انگلیس ،به چنگل روستان

گویی در این میان ،گرفته کابوستان

کز دو طرف میبرند ،ثروت و ناموستان

در ره ناموس و مال ،کوششکردن رواست

ایران مال شماست ،ایران مال شماست

هان

ای

ایرانیان!

بینم

داریوش،

دستخوش

نیکالست

(بهار ،13۸0،ج273 :1و) 272
 -2-4-2برانگیختن هموطنان و ترسیم موقعیّت آنان
سیّداشرفالدّینحسینی و ملکالشعراءبهار به آگاهکردن مخاطبان و هموطنان خود بسنده نکردهاند؛ بلکه ضمن
ترسیم موقعیّتی که در آن قرار گرفتهاند ،آنان را برای مقابله با استعمار برمیانگیزند .این برانگیختن گاهی با دریغ و
حسرت ،نوحهسرایی و زاری ،تحریک غیرت ،سرزنش ،وصیّت و معرّفی خویشتن انجام میپذیرد .نسیم شمال در
شعری با عنوان «زبان حال وطن» به حال کشور خویش دریغ و حسرت میخورد که چرا چنین وچنان ،دستخوش
تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفتهاست:
«ای دل غافل ،بر احوال وطن خون گریهکن! /خیز ای عاقل به این دشت و دمن خون گریه کن! /اجنبی از بهر
ما از چارسو دستکزنان /سرو و کاج و نارون گردید از خون ارغوان /زد خزان آفت به این باغ و چمن ،خون گریه
کن! »(علی بابایی.)1۵۶ :13۸4،
در ادامه ضمن بیان نمونههایی از تاخت و تاز استعمارگران  ،حسرت ،دریغ ،ناله و فریاد نیز به دنبال آن ذکر
می شود؛ باشدکه غیرتِ ملّت با این عواطف و احساسات ،برانگیخته شوند .شاعر در ترجیعبند دیگری با عنوان «ای
دریغا! می رود هم مملکت هم دین ما» نقشههای استعمار را برمال میسازد و مردم را برای جهاد برمیانگیزد:
ای دریغا می رود هم مملکت هم دین ما

اجنبی شد حمله ور بر مذهب و آیین ما

(همان )14۸ :
نسیم شمال در شعری دیگر ،ابتدا برای وطنِ استعمار زدة ایران ،مرثیه میخواند و سپس بر پایمال شدن
دستورات دینی توسط اجانب ،افسوس میخورد:
ای وای وطن وای!

گردیده وطن غرقة اندوه و محن وای!

ای وای وطن وای!

خیزید و روید از پی تابوت و کفن وای!

پامال اجانب!...

افسوس که اسالم شده از همه جانب
(همان)1۵4 :

ملکالشعراء بهار نیز در برانگیختن عواطف و احساسات ملّت ایران بر علیه استعمار و استعمارگران همچون سید-
اشرفالدینحسینی از هیچ تالشی در رسیدن به این هدف فروگذار نبودهاست؛ او نیز ضمن ترسیم موقعیتی که
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مردم ایران در آن قرار گرفته اند ،با بیان اشعاری توأم با حسرت و دریغ ومرثیه سرایی به تحریک غیرت ملت ایران
برعلیه استعمار پرداختهاست .بهار شدیداً با اقدامات روسها مخالفت میکرد و برای ابراز نفرتش ،از هیچ اقدامی
فروگذار نبود .یکی از اینگونه اقدامات بهار ،سرودن مرثیهای در وفات «ادوارد هفتم» ،وزیرانگلیس بود .بهار در
ابتدا ،مخالفت کمتری با سیاستهای انگلیس داشت؛ زیرا انگلیس تا حدی از انقالب مشروطه حمایت میکرد؛ اما
روسیه صریحاً با مشروطه مخالف بود .بهار با این قصیده میخواست دادِ دل مردم ستمدیدة خراسان را از مأموران
روسیه بگیرد و کنسولِ روس را ناراحت کند« .بهار این قصیده را که مخاطب آن «سرادواردگری» وزیر خارجة
انگلستان است ،در سال  132۸ه.ق در خراسان سروده و در روزنامة حبلالمتین کلکته انتشار دادهاست .در این
منظومه از معاهدة  1907روس و انگلیس دربارة تقسیم ایران به دو منطقة تحت نفوذ و کشیدن راهآهن سراسری
ایران با سرمایة خارجی سخن به میان آمدهاست و مشهورترین قصیدة سیاسی آن روز به شمار میرود( ».آرین-
پور،13۸2،ج .)134 :2این قصیده مورد توجه محافل سیاسی و ادبی ایران و ممالک فارسی زبان جهان قرارگرفت و
موجب شهرت سیاسی ملکالشعراءبهار گردید و میتوانگفت شهرت این قصیده ،مشوّقِ ورود ملکالشعراء به عالم
سیاست شد:
سوی لندن گذر ای پاك نسیم سحری

سخنی از من برگو به سِراِدواردگری

کای خردمند وزیری که نپرورده جهان

چون تو دستورِ خردمند و وزیری هنری

انگلیس ار ز تو میخواست در آمریک مدد

بسته میشد به واشنگتون رهِ پرخاشگری

بود اگر فکر تو دایر به حیات ایران

این همه ناله نمیماند بدین بیاثری
(بهار،13۸0،ج) 23۵ :1

ملکالشعراءبهار همچنین در قصیدهای با عنوان «صفحهای از تاریخ» ضمن اشاره به معاهدة  1907بین روسیه
و انگلیس در تقسیم ایران ،ظلم و ستم انگلیس را افزونتر از سایر اقوام مهاجم به ایران میداند و مینویسد:
ظلمیکهانگلیسدر اینخاك وآبکرد

نه بیوراسب کرد و نه افراسیاب کرد

از جور و ظلمتازی و تاتار درگذشت

ظلمیکه انگلیسدر اینخاك و آبکرد

اندر هزارو نهصدوهفتآنزمانکهروس

با ژرمن افتتاح سؤال و جواب کرد

آلمان بدید روضة هندوستان به خواب

کرد

تُرکش

ز

راهآهن

تعبیرخواب

(همان) ۶42:
 -3-4-2دعوت مردم به اتّحاد و مقابله با استعمار
سیّداشرفالدّینگیالنی و ملکالشّعراءبهار به مناسبتهای مختلف ،به طور مستقیم و غیرمستقیم مردم را به
وحدت کلمه فرامیخوانند و آن را رمزی برای پیروزی در برابر استعمارگران میدانند .نسیم شمال در یکی از
سرودههایش از تفرقة مردم ،شِکوِهکرده و معتقداست :بیگانگان ،آنان را به جان یکدیگر انداختهاند و در حقیقت
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اجنبی ها و استعمارگران عامل اصلی نفاق و تفرقه در میان ملت ایران میباشند و اگر بخواهیم به اهداف خود
برسیم ،باید وحدت کلمه داشتهباشیم:
آنچه میدانی بود

حال فهمیدند کاین علت زنادانی بود

نه نکویی باخته

خارجی ما را به جان یکدگر انداخته

آنچه میدانی بود

بودمان را میفشارد زان که دمغانی بود
(علی بابایی)1۵4 :13۸4،

نسیم شمال همچنین در ترجیعبندی با عنوان «افسوس» از تلوّن و دگرگونی ملّت ناله و زاری میکند و
مخاطبان را از تفرقه و تبعیّت از استعمارگران برحذر میدارد:
«ما ملّت ایران همه باهوش و زرنگیم /افسوس که چون بوقلمون رنگ بهرنگیم /یارب ز چه گردید چنین حال
مسلمان؟ /بهر چه گذشتند ز اسالم و زِ ایمان؟ /خوبان همه تصدیق نمودند به قرآن /ما بوالهوسان تابع قانون
فرنگیم /افسوس که چون بوقلمون رنگ بهرنگیم( » .همان .)217:
«در تاریخ مبارزات ایران همیشه نیروهای بیگانه وجود داشتهاند .بهار ،تسلط بیگانگان را بر کشورِ ایران ناشی از
نفاق و تشتّت و دودستگیِ ملّت میدانست و به ایرانیانِ عاشقِ وطن ،همواره هشدار میداد که بیدار باشند و کمین
دشمنان را هوشیار( ».روزبهانی .)22۶: 13۸۶،بهار هم چنین در هنگام اعطای امتیاز نفت شمالِ ایران به آمریکا و
حمالت دشمنان داخلی و خارجی ،نیز دو غزل سروده که در یکی از کنسرتهای بزرگ تهران خواندهشدهاست .وی
در یکی از این غزلها ،به ستایشِ مردمانی دارای همّتعالی که اختیار کشورشان را به دست بیگانگان نمیدهند،
میپردازد و در غزل دیگر از اختالفات داخلی که سبب بهوجودآمدن این قبیل قراردادها شدهاست ،اینگونه یاد می-
کند:
کسی که افسر همّتنهاد برسر خویش

به دست کس ندهداختیارکشور خویش

بگو به سِفله که در دست اجنبی ننهد

کسیکهنانپدرخورده،دست

خویش

حقوق نفتشمال و جنوب خاصّه ماست

بگو به خصم بسوزان به نفت پیکر خویش

مادر

(بهار ،13۸0،ج)41۶ :2
همچنین:
شدیم

ز بس که داد زدیم «آی دزد» خسته شدیم

ز

نادرستی

اهل

زمان

شکسته

ز عشق دست کشیدیم و بهر کشتن خویش

به پایمردی اغیار دسته دسته شدیم

سری به دست شمال و سری به دست جنوب

بسان رشته در این کشمکش گسسته شدیم
(همان) 420 :
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 -2-4-4دعوت به حفظ هویّت و اصالت و بازگشت به مبانی فرهنگی و اعتقادات اسالمی
یکی دیگر از راهکارهای نسیم شمال و ملکالشعراء بهار در مقابل غربزدگی و استعمارزدگی ملّت ایران ،پیروی از
علمای بزرگ و پیشوایان دینی است؛ برای مثال ،در جریان مشروطه و مجاهدتهایی که مرحوم آیتاللّهسیدحسن
مدرّس داشت ،نسیمشمال ،اصالح امور مردم را در دست مدرّس میدانست و معتقدبود که دلهای مردم ،با او پیوند
داشت؛ ولی استعمار ،مردم را از او جدا ساخت:
«آقای مدرّس کیست؟ آن عالم دانشمند /دارد به رسولاللّه در اصل و نسب پیوند /طهرانی از او ممنون ،ایرانی
از او خرسند /در درس ،عباراتش همچون شکراست و قند /دلهای مسلمانان گردیده به او پیوند» (علی-
بابایی.)14۸ :13۸4،
سیّداشرفالدین با جهتگیری و حسّاسیّت به مسایل دینی ،مردم را نیز به داشتن حسّاسیّت و جهتگیری
صحیح فرا میخواند و هرگاه کسی به امور دینی ،اهانت یا بیاعتنایی میکرد ،کار او را برمال میساخت .پیداست
یکی از عوامل محبوبیّت اشرف ،دینداری او بود .او پس از زوال دولت نیکالی دوم ،تزارروسیه که به توپ بستن
آرامگاه حضرت امام رضا(ع) در زمان وی صورت گرفتهبود ،ترجیعبندی سرود .در اینجا به عنوان شاهد مثال ،تنها
به یک بند آن اشاره میشود:
«این قبر غریبالغربا ،خسروطوس است /این قبر مغیثالضعفا ،شمسشموس است /خاكِ درِ او مرجعِ ارواح
نفوس است /باید ز ره صدق به این خاك درافتاد /با آلعلی هر که درافتاد ،ورافتاد(» .همان .)۵9-۶0:
نسیم شمال در پیوند با این راهکار ،با اشاره به بعثت پیامبراکرم (ص) و ارائة بهترین برنامه برای تعلیم و تربیت
وارشاد بشریت ،گردننهادن به آییناسالم و پیروی از سرور شهیدان را برای ملت مسلمان ایران الزم میشمارد:
تعلیمکرد برخلق ،احکام شرع اسالم

مبعوث شد به امّت ،پیغمبر نکونام

دانی که بود در عشق ،بر عاشقان سرآمد؟

دانی که کرد خدمت از بهر دین احمد؟

بنمود جان خود را بذل نفاق ملت

مظلوم کربال بود ،نوباوة محمد(ص)

ورنه ز لفظ مسلم کی میشود مسلمان

اشرف تو پیرویکن از سرور شهیدان

تا بنگریم امروز ،ما اشتیاق ملت

بنگر چگونه با شوق سرداده شاهشاهان
(همان)142-143 :

ملکالشعراء بهار نیز همچون نسیم شمال ،یکی از راهکارهای مقابله با استعمارزدگی ملّت ایران را پیرویکردن از
اموردینی و پیشوایان مذهبی میدانست .در نگاه بهار ،اهانت و بیاعتنایی به امورمذهبی و پیشوایاندینی بزرگترین
گناه محسوب میگردد؛ لذا او نیز در مقابل اهانت روسها در به توپ بستن آرامگاه امامرضا(ع) سکوت نمیکند و
کار آنان را آشکار و برمال میسازد .در اردیبهشت 1290ش .قوایروس در خراسان بهتحریک مردم پرداختند و
عدّهای را به طرفداری از محمدعلی شاه به حرکت درآورده و با ایجاد دودستگی میانِ مردم ،کشتار بسیاری در
مشهد به راه انداختند و در نهایت حرممطهّر حضرترضا(ع) را به توپ بستند .ملکالشعراءبهار ،یک ترکیببند و
یک قصیده در مورد این واقعه سرود و هر دو را «توپ روس» نامنهاد:
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با نبی برگو از تربتخونین پسر

بویخون ای باد از طوس سوییثرب بَر

(بهار ،13۸0،ج)24۸ :1
همچنین:
اردیبهشت نوحه و آغاز ماتم است

ماه ربیع نیست که ماه محرّم است

شاه رضا ،شهید خراسان ،غریب طوس

کآتش به قلب وی افکند توپِ روس
(همان)2۵1 :

 -2-4-۵شکستن غرور و شُکوه کاذب استعمار با زبان هنریطنز
با توجه به گوناگونی دسیسههای استعمار ،الزماست راهکارهای ارائهشده در مقابل آن نیز گوناگون و متنوع
باشد .یکی از راهکارهای مؤثر سیداشرفالدینگیالنی و ملکالشعراءبهار در راه مبارزه با استعمار ،به سخرهگرفتن
استعمارگران و ریشخندنمودن کارهایشان نسبت به ممالک مشرقزمین میباشد .سیداشرفالدین آنگاه که میبیند
استعمارگران در امورکشور دخالت مینمایند ،کارهایشان را با طرز هنرمندانهای به انتقاد و سخره میگیرد و با
زبانریشخند ،آن دوره را «قرنتمدن یا عصرمشعشع» مینامد و در ترجیعبندی ،چنین میسراید:
نوجوانان را همه در خون شناور میکند! /بوالعجب جنگی اروپای دالور میکند! /ریشخند خلق ،کار تیر و خنجر
میکند! /اینچنین جنگعظیمی را که باور میکند! /ریشخنددردمندان ،فیل را خر میکند.
(علیبابایی.)100: 13۸4،
نسیم شمال برای شکستن غرورکاذباستعمار ،درترجیعبندی افتخارات و داشتههای مسلمانان ایران را یکیک
برمیشمرد و ابراز میدارد که «ما در حقیقت چیزی کم نداریم که به شما نیازمند باشیم( ».همان  .)209:در جای-
دیگر در شعری با عنوان «بونژورمسیو» یعنی «روز شما به خیرآقا» استعمارزدگی و غربگرایی برخی از اقشار را به
سخره و ریشخند میگیرد و میگوید:
عقب افتادهای از قافله بونژورمسیو!

شد خرت لنگ دراینمرحله بونژورمسیو!

(همان )112 :
ملکالشعراءبهار نیز در قصیدهای با تمسخر و ریشخند از روسها با عنوان افرادِ «تمدّنخواهی» نام میبرد که
وحشیترین افراد نیز اقدامات ناجوانمردانة آنان را باور نمیکنند:
کرده آن کار که وحشی ننماید باور!

بنگر باز که این خیره تمدّنخواهان

(بهار،13۸0،ج)24۸ :1
هم چنین ملک الشعراء بهار در همین قصیده به سبب آگاه شدن انگلیسی ها از اهداف شوم آلمانها ،به
ریشخند به انگلیس لقب «روباه پیر» را نسبت می دهد .عالوه بر این به تقسیم کشور به دو منطقهی تحتِ نفوذ
انگلیس و روسیه نیز اشاره می کند:
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روباه پیر یافت که آلمان به قصد شرق

دندان و پنجه تیزتر از شیر غاب کرد

با روس عهد بست و شمال و جنوب را

کرد

دو

اندر

مقاسمتی

خط

ناصواب

(همان)24۸ :
بهار همچنین برای شکستن غرور و شکوه ساختگی استعمارگران ،در قصیدهای با برشمردن افتخارات کشور و
ملتش ،ابراز میدارد که ایران به حمایت دول استعمارگر بینیاز است .او خطاب به روس از قراردادی که در 191۵
م .در زمان وزارت محمدولیخانِسپهدار با ایران منعقدکرد ،سخنمیگوید .بر طبق این قرارداد ،روسیه مداخله در
امور ملّی ایران را با کمیسیونِ مختلط الزم میشمرد و مداخالت دیگری هم در سواحل بحرِخزر و خلیجفارس و
غیره با اجازة دولتایران مینمود .بهار در اینجا می گوید :کشوری با وسعت و اقتدار ایران از حمایت کشوری پست
چون روسیه بینیاز است و کسی که با آنها قرارداد میبندد ،سزاوار دشنام و لعنت میباشد:
که

آن

را

این

کشور

نگوناست

رایتش

من

هیچ

نخواهم

حمایتش

تحتالحمایه

نیست

هم

نیز

برنجد

زصحبتش

تا

دجله

برآید

مساحتش

مُلکی که ز جیحون و هیرمند
از
گویند

کس

بنخواهد
سپهدار

حمایتی

وین گفته نگنجد به غیرتش

خط

مخافتش

داده

لعنت

گر داده خطی ،اینچنین خطاست

به

کاینملک

خطِ

پُر

بری

بوده

ذمّتش

(همان) 310 :
 -2-4-۶نکوهش و محکومکردن استعمارگران
سیّداشرفالدینحسینی و ملکالشعراءبهار در برابر استعمار ،تنها به راهکارهای آگاهیدادن به مردم و برانگیختن
آنان در برابر استعمار و ترسیم موقعیت و دعوت به حفظ هویّت و بازگشت به اصول و شکستنغرور و شکوه
ساختگی استعمارگران بسنده نکرده؛ بلکه آنان را محکوم میکنند و در بسیاری از موارد ،به طورمستقیم آنان را
مورد نکوهش قرار میدهند تا با اینگونه بیانها ،نزد مردم جایگاهی نداشته باشند و از صحنه خارج شوند و مردم
بتوانند در تعیین سرنوشت خویش ،سهیم باشند .نسیم شمال در برابر «مرنارد بلژیکی» ،مستشارمالیة ایران ،که
پیش از این دربارة اقدامش سخن گفتهشد ،به طورمستقیم چنین میگوید:
حقجمعی الت و لوت و ناتوان را خورده ای

أیّهاالمرنال! پول عاجزان را خوردهای

بیمروت! ازچه مال مفلسان را خوردهای؟

آن شنیدستم که در تجریش با حالفگار

حقجمعی الت و لوت و ناتوان را خوردهای

انجمنآراسته کور و کچل زیرچنار
(علی بابایی)32 : 13۸4،

پس از چند هفته «موسیو مرنارد بلژیکی» که منافع انگلیسیها را بر مصالح ایران ترجیح میدادهاست ،عزل و
بهجای او «هنیس» تعیین میگردد .سیداشرفالدین به او چنین میگوید:
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أیّهـــــاالشـــــهزاده هنـــــیس ،السّـــــالم!

نقــرة مــا از تــو شــد مــس ،السّــالم!

ملتــــی را خــــوار و مفلــــس کــــردهای

بــاركاللّــه ،نقــره را مــس کــردهای!
(همان )33 :

نسیمشمال در شعر دیگری ،همة این مستشاران را نمایندة استعمار فرانسه دانسته و «هنیس» را بدتر از
«مرنارد» میداند؛ سپس به مردم اعالم میکند که هنیس بدتر از مرنارد است:
هنـــیس و مرنـــارد یکـــدل بـــودهانـــد

حـــال شـــد معلـــوم ،غافـــل بـــودهانـــد

گوشــت کــی مــیگــردد از نــاخن جــدا؟

مــــیشــــود مرنــــارد ،هنــــیسالفــــدا

مـــیشـــود مرنــــارد را بـــئسالبــــدل

بلکـــــه هنـــــیس در مقامـــــات عمـــــل

مــــیشــــود خــــائف ،وزیــــر مالیــــه

پـــــیش تهدیـــــدات هنـــــیس مالیـــــه
(همان )104 :

ملکالشعراءبهار نیز اشعار فراوانی در نکوهش استعمارگرانی چون روسیه و انگلستان و اقدامات این کشورها
سروده است؛ مبارزة بهار با انگلیس و روسیه گاهی مستقیم است و گاهی به علت خفقان سیاسیِ حاکم بر جامعه،
غیرمستقیم و باکنایه به نکوهش و محکومکردن این استعمارگران و مداخالت آنها می پردازد:
انگلیســا در جهــان بیچــاره و رســواشــدی

زآســـیا آوارهگـــردی وز اروپـــا ،پـــاشـــوی

چشمپوشی با دل صـدپـاره ازسـودانو مصـر

وز بــویر وزکــاپ ،دل برکنــده و دروا شــوی

چون کـه یـاد آری ز پاالیشـگه نفـت عـراق

دلکُنــیچــونکــوره وزدیــده خــونپــاالشــوی
(بهار،13۸0،ج)۶43 :1

بهار در جایجای اشعارش ،استعمارگران را به دلیل به غارت بردن ثروتهای ملّی ایران و رواداشتن ظلم وستم
بر ملّت ایران مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهد و ظلم وستم این استعمارگران را بدتر و منفورتر از جور و ستم
بیوراسبتازی و افراسیابتورانی معرفی میکند:
ظلمیکـه انگلـیسدرایـنخـاك و آبکـرد

نــه بیوراســبکــرد و نــه افراســیابکــرد

از جــور و ظلــمتــازی و تاتــار درگذشــت

ظلمــیکــه انگلــیسدرایــنخــاكو آبکــرد
(همان) ۶42:

 -۵-2مضامین متفاوت جلوههای استعمار در اشعار نسیم شمال و ملکالشعراءبهار
در دیوان سیّداشرفالدّینحسینی و محمّدتقیبهار غیر از مضامین مشترك جلوههای استعمارستیزی ،مضامین
دیگری نیز مشاهده میشود که با یکدیگر متفاوتند و در این بخش از مقاله به برخی از آنها پرداخته میشود.

14

بررسی تطبیقی جلوههای مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقالب مشروطه (مطالعه موردی :اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای بهار)

 -1-۵-2دیگر جلوههای استعمارستیزی در شعر سیّداشرفالدّینحسینی
استعمار و استعمارستیزی در شعر سیداشرفالدینحسینی بازتاب گسترده و جلوههایی گوناگون دارد که در این
بخش به برخی از جلوههای آن پرداخته میشود.
 -2-۵-1-1دعوت به مبارزه
ادب مقاومت ،ادبی بیپروا و ستیزهجوست که به قیام ،ایستادگی و ایثار دعوت میکند؛ گاه در صورت فریادِ
اعتراض و گاه در پس چهرة نبرد مسلّحانه ،استبداد داخلی و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی و استعمارستیزی از
جمله زمینههای شکلگیری ادبیّات پایداری است و بذر اوّلیّة آن را حقکشی ،مظلومستیزی و «حوادث ناگواری
چون جنگ و نابرابریهای اقتصادی و نظامهای سیاسی فاسد» پراکندهاند(مصطفوینیا و همکاران .)۵۶9 :1390،در
شعر زیر ،نسیم شمال از جوانان می خواهد که به یاری وطن و جنگ با دشمنان و استعمارگران بشتابند ،چرا که از
هر سو آن را محاصره و در بند کشیدهاند:
«ای جوانان وطن

نو نهاالن

وطن

میرود جان وطن

موقع دادرسی است
روزفریادرسی است
دشمن از چهار طرف

گرد ایران زده صف

ای پسرهای خلف

موقع دادرسی است
روز فریادرسی است
خیز ای تازه جوان

شو سوی جنگ روان

تا به کی این خفقان؟

موقع دادرسی است
روز فریادرسی است»
(علی بابایی)92-93 :13۸4 ،
-2-۵-1-2برانگیختن غیرت دینی مردم برعلیه استعمارگران
نسیمشمال وقتی میبیند دشمن با رخنه کردن به کشور به مانند لقمهای شیرین بدان طمع بسته است و دین و
ملّیّت آنها را در معرض تهدید قرار داده است ،از جوانان میخواهد که از خواب غفلت برخیزند و به زندگی ذلّتبار
تن ندهند .سپس با برانگیختن غیرت دینی و همّت ملّیشان آنها را به نبرد با استعمارگران تشویق میکند ،چرا که
آنان وارد کشور شده است:
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«ای جوانان وطن! امروز روز همّت است
ای هواخواهانِ دین! امروز روز غیرت است
میرود ناموس ،آخر این چه خواب غفلت است؟
دشمن

بیگانه

بر

آمد

بالین

سرِ

ما

ای دریغا! میرود هم مملکت ،هم دینِ ما!
ای جوانان! همّتی ،این موقع جنگ است ،جنگ
زندگی با این مذلّت بهر ما ننگ است ،ننگ
عرصه بر ما اهل ایران بعد از این تنگ است ،تنگ
زانکه کافر میدهد هم غل و هم تلقین ما
ای دریغا! میرود هم مملکت ،هم دین ما»
(همان)1۵1:
 -3 -2-۵-1برانگیختن حسّ ناسیونالیستی مردم
از دیگر جلوه های استعمارستیزی در شعر مقاومت  ،عشق به میهن است .وطن ،زادگاه و مکانی برای حفظ اموال،
ناموس ،عزّت و شرف انسان است .و به همین سبب ،یکی از نشانههای خردمندان ،دلدادگی به وطن است .محبّت به
وطن در اسالم نیز مورد تأیید قرار گرفته است ،چنان که از پیامبر(ص) روایت شده است« :حُبُّ الوَطَنِ مِنَ اإلِیمَانِ»
(حرّعاملی ،بی تا،ج .)11 :1حضرت علی(ع) نیز عامل آبادی سرزمینها را «عشق» به آنها دانسته است« :عُمِّرَت
البُلدَانُ بِحُبِّ األوطَانِ» (ابن شعبة حرّانی1404 ،ق 207:و مجلسی1404 ،ق،ج .)4۵ :7۵سرزمین برای شاعر ،همه
چیز است و وی وظیفة خویش می داند که با زبان خویش به دفاع از آن پرداخته و عالقة درونی خود را نمایان
سازد .در ابیات زیر ،نسیم شمال ناراحتی خویش را دربارة وطن ابراز داشته است و آن را بسان یوسف(ع) دانسته که
در دهان گرگ اجلِ استعمار و استعمارگران ،بیکس و تنها مانده است:
«ای غرقه در هزار غم و ابتال ،وطن

ای در دهان گرگِ اجل مبتال ،وطن

ای یوسف عزیزِ دیارِ بال ،وطن

قربانیان تو همه گلگون قبا ،وطن

بی کس وطن ،غریب وطن ،بینوا وطن»
(علی بابایی.)4۶-47 :13۸4،
او اغلب از وطن با واژة «مادر» یاد میکند و غم واندوه خویش را از غارت شدن اموال و سرمایة ملّی بیان کرده
است و به دلیل این مصیبت ،همه به ویژه نوجوانان کشور را ماتمزده دانسته ،وطن را بییار و یاور میداند:
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«عریان زِ چیست پیکرت ای مادر عزیز؟

کو لعل و گنج گوهرت ،ای مادر عزیز؟

شد خاك تیره بسترت ای مادر عزیز!

نوباوگان تو زِ غمت در عزا ،وطن

بی کس وطن ،غریب وطن ،بینوا وطن»
(همان) :
 -2-۵-2دیگر جلوههای استعمارستیزی در شعر ملکالشعراء بهار
استعمار و نقش آن در شعر ملکالشعراءبهار نیز بازتاب گستردهای دارد که در این بخش به برخی از جلوههای
پدیدة استعمار و استعمارستیزی در شعر بهار اشاره میگردد.
 -1-2-۵-2اعتراض نسبت به انعقاد قراردادهای ننگین با استعمارگران
یکی ازنشانههای دخالت بیگانگان ،انعقاد قراردادهای ننگین در دورة قاجار با کشورهای استعمارگر است .بهار از
قراردادهای دورة قاجار که باعث به غارت رفتنِ ثروتهای ملی کشور شد ،به شدت انتقاد میکند .وی در قالب شعر،
به انتقاد از معروفترین قراردادهای ننگین این دوره یعنی «گلستان و ترکمانچای» پرداخته ،میگوید:
روس با ما جنگ کرد و در گلستان عهد بست

لیک ناگه عهدهای بسته را درهم شکست

حمله بر تبریز کرد و داد جنگی تازه دست

عاقبت در ترکمانچائی ز نو پیمان ببست

و آن قرار جابرانه همچنان بر جای هست

چند شهر از ما گرفت و نام ما را کرد پست
(بهار ،13۸0،ج) 143 :1

یکی دیگر از مهمترین امتیازاتی که در عصر مشروطه و در زمان ملکالشعراءبهار به تبعة بریتانیا واگذار شد،
امتیازی بود که درسال  1901برای نفت به ویلیام دارسی دادهشد که بهار به زیبایی ماده تاریخِ این قرارداد را با
کلمة «لغودارسی» یعنی سال 1311شمسی ذکر میکند .تمامِ مردمِ مخالف این قرارداد ،نگران اوضاع کشور و
خواستار لغو دارسی هستند:
مانـــــــده از امتیـــــــاز دارســـــــی

بـــا حســـاب پـــار و بـــا پیـــرار ،ســـی

خلـــق ایـــران ســـرگران زیـــن امتیـــاز

زآذری و مشــــــــهدی و فارســــــــی

اهـــل آبـــادان فقیـــر و پُـــر ز نفـــت

لنـــدن و پـــاریس و ناپـــل و مارســـی

شـــاعری دانـــا کـــه بـــود اســـتاد کـــل

در کـــــــالم پهلـــــــوی و پارســـــــی

ســــال تــــاریخش بپرســــید از خــــرد

در جـــوابش گفـــت« :لغـــو دارســـی»
(همان،ج) 494 :2

 -2-2-۵-2نگارش مقاالتی با موضوع استعمارستیزی در روزنامة نوبهار و ...
مقاالت بهار در روزنامة «نوبهار» غالباً متوجه اقدامات استعماری روسهاست .بر اثر فشارِ کنسول روس ،این
روزنامه تعطیل می شود و ملکالشعراءبهار« ،تازه بهار» را بهجای آن منتشر میکند که آن نیز توقیف میگردد.
مخالفت ملکالشعراءبهار با روسیه نسبت بهدیگر دول استعمارگر ،آشکارتر و بیشتر است .علت آنهم مخالفت
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روسیه با مشروطه و همکاری آن با استبداد میباشد .در زمان مظفرالدینشاه ،حکومت مشروطه با قانوناساسی و
یک مجلس ملّی تشکیل شد .محمّدعلی شاه به پشتیبانی از روس ،چندین بار سعی در انحالل مشروطه نمود .بهار
بارها از دخالت روسها در امور ایران انتقاد مینماید؛ وی در ابیات زیر خطاب به محمّدعلیشاه که قشون روس را
به داخل کشور دعوت کرده ،میگوید:
پادشـــــــاها نصـــــــیحتم بشـــــــنو

مملکـــت را بـــه دســـت روس مـــده

روس اهریمنـــی اســـت خـــون خـــواره

بــــه کــــف اهــــرمن دبــــوس مــــده
(همان) 4۸1 :

-3 -2-۵-2پند و اندرز به رضاشاه نسبت به دخالت بیگانگان
یکیدیگر از جلوههای پدیدة استعمارستیزی در شعر بهار ،پند و اندرزدادن به رضاشاه نسبت به دخالت بیگانگان
میباشد؛ بهار در منظومة چهارخطابه ،رضاشاه را اینگونه از ورود اجنبیها به ایران آگاه میکند:
شد

دستخوشِ رهزن و رمّال شد

هستی

چپو

فرقة «بردار و بدزد و بدو»

تازی و ترك و مغول و ترکمان

امان

اجنبیانی

ما

یکسره
همه

پامال
اهل

جمله

بریدند از

ایران

(همان)17۵ :
 -3نتیجهگیری
پس از بررسی تطبیقی جلوههای استعمارستیزی در اشعار ملکالشعراءبهار و سیّداشرفالدّینحسینی ،نتایج زیر
بهدستآمد:
 -1با توجّه به جدول شماره 7یافتههای این بررسی نشان میدهد که شاخصهها و جلوههای استعمارستیزی
در دیوان بهاربا فراوانی ۵70بیت ۵/۵77 ،درصد میباشد ،در حالی که همین شاخصهها در دیوان نسیم
شمال با فراوانی  4۵۵بیت 4/3۵۸ ،درصد میباشد که نشاندهندة کاربرد بیشتر مفاهیم و مصادیق
استعمارستیزی در شعر بهار میباشد.
 -2با توجّه به پژوهش انجام شده در خصوص جلوههای استعمارستیزی در دیوان شعر بهار و نسیمشمال
میتوان اینگونه استنباط نمود که از میان جلوههای استعمارستیزی در شعر بهار ،مؤلّفة حفظ هویّت و
اصالت فرهنگی و اسالمی با فراوانی  139بیت ،بیشترین بازتاب را داشته که خود نمایانگر نفوذ اندیشه-
های اصیل مذهبی و ناسیونالیستی در شاعر میباشد .همچنین فراوانی و درصدهای بهدست آمده نشان
میدهد که بیش ترین بسامد در دیوان شعر نسیم شمال مربوط به مؤلّفة شکستن غرور کاذب استعمار با
استفاده از زبان هنری طنز با فراوانی  92بیت میباشد که خود نشاندهندة زبردستی شاعر در استفاده از
زبان هنری طنز در شعر میباشد.
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 -3هر دو شاعر در سرودههایشان حسّ وطندوستی ،آزادیخواهی و مبارزه با نفوذ بیگانگان را از موضوعات
محوری خود قرار داده و فریاد مظلومیّت ملّت خویش را به گوش جهانیان رساندهاند؛ امّا اشعار
ضدّاستعماری بهار در مقایسه با نسیم شمال از استحکام الفاظ و مضامین عالی بیشتری برخوردار است و
شاید علّت آن سیاستمدار بودن خود شاعر باشد.
 -4این دو شاعر در بیان راهکارهایی مانند :آگاهکردن مردم و غفلتزدایی ،برانگیختن مردم و ترسیم موقعیّت
آنان ،دعوت به اتّحاد و مقابله با استعمار ،بازگشت به هویّت اصیل ایرانی اسالمی ،تحقیراستعمار با زبان
طنز ،نکوهش و محکومکردن استعمارگران ،بیان و زبان مشترکی دارند؛آنها برای بیان این مضمونها از
ساختارهایی همچون طنز ،اسلوب حماسی و خطابی و بیان رمزگونه استفاده کردهاند .لذا این امر ،گواهی
روشن بر قدرت شاعری هر دو شاعر در عرصهی ادبیّات پایداری و مقاومت میباشد.
 -۵بارزترین ویژگی ساختاری و سبکی شعر محمّدتقیبهار و نسیمشمال ،بهرهگیری از زبان عامیانه و همه-
فهم در اشعارشان میباشد .استفاده از چنین رویکردی ،سبب شده است که تأثیرگذاری شعر آنها در
میان تودههای مردم از ژرفایی و گستردگی بیشتری برخوردار باشد.
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جدول شماره  :1توزیع فراوانی مؤلّفة غفلتزدایی وآگاه کردن مردم در اشعار بهار و نسیم شمال
ردیف

شاعر

فراوانی

درصد

1

بهار

 ۸3بیت

%0/۸12

2

نسیمشمال

 73بیت

%0/۶99

جدول شماره  : 2توزیع فراوانی مؤلّفة برانگیختن هموطنان و ترسیم موقعیّت آنان در اشعار بهار و نسیم شمال
ردیف

شاعر

فراوانی

درصد

1

بهار

 7۶بیت

%0/744

2

نسیمشمال

 ۵۸بیت

%0/۵۵۶

جدول شماره  :3توزیع فراوانی مؤلّفة دعوت به اتّحاد و مقابله با استعمار در اشعار بهار و نسیم شمال
ردیف

شاعر

فراوانی

درصد

1

بهار

 103بیت

%1/00۸

2

نسیمشمال

 7۶بیت

%72۸

جدول شماره  : 4توزیع فراوانی مؤلّفة حفظ هویّت و اصالت فرهنگی و اسالمی در اشعار بهار و نسیم شمال
ردیف

شاعر

فراوانی

درصد

1

بهار

 139بیت

%1/3۶

2

نسیمشمال

 ۸۵بیت

%0/۸14

جدول شماره  : ۵توزیع فراوانی مؤلّفة شکستن غرور کاذب استعمار با زبان طنز در اشعار بهار و نسیم شمال
ردیف

شاعر

فراوانی

درصد

1

بهار

 74بیت

%0/724

2

نسیمشمال

 92بیت

%0/۸۸1

جدول شماره  :۶توزیع فراوانی مؤلّفة نکوهش و محکوم کردن استعمارگران در اشعار بهار و نسیم شمال
ردیف

شاعر

فراوانی

درصد

1

بهار

 9۵بیت

%0/929

2

نسیمشمال

 71بیت

%0/۶۸0
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ن
نموداردرصدی جلوه های استعمارستیزی دراشعاربهارو سیم شمال
نسیم شمال  455بیت

بهار  570بیت

5.577%
358.4%

نمودار درصدی جلوه های استعمارستیزی براساس تعداد بیتهای هر شاعر
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Comparative study of the effects of British and Russian colonialism in the constitutional era in
the poems of Nasim Shomal and Malek al-Sha'ari-Bahar
Reza Musabadi1
Mahdi Nowrooz,2
Abstract:
The resistance literature in the Constitutional Revolution is a tree of unity that has emerged in the
cultural context of the Constitutional Revolution against tyranny and colonialism of aliens .This
literary arena has emerged on the basis of the struggle against the oppressors and their faces and in
order to defend Iranian identity against the invasion of foreigners. The phenomenon of colonialism
is one of the phenomena that has always faced the countries and nations of the East. Therefore,
knowledgeable and capable people, especially artists and literati, are poetic weapons to fight
colonialism and colonialism. Due to the fact that colonial practices are diverse and different;
therefore, the struggles against it should be diverse and appropriate. In this article, using descriptiveanalytical method, a comparative study of the views of Mohammad Taghi Bahar and Seyed-Ashooral-Din-Husseini on the colonial phenomenon in their poems is discussed. The researches carried out
in this article show that both poets have introduced various phenomena of colonialism in different
forms and have similar approaches to fight it, and have presented some solutions that are importantMost of them are: Informing people and neglecting them; inviting to unite and confront colonialism;
humiliating colonialism with the language of satire, condemning and condemning oppressors;
provoking people and returning to the identity of the Islamic culture.
Keywords: Adaptive literature, Colonialism, Homeland, Nasim Shomal, Bahar.
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