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نمونهاى از تأثير سياست در شعر
ايرج افشار

دل بر اسف از ماضيم ،وز حال خود ناراضيم
تا خود چه راند قاضيم ،تقدير استقبالها
ايام بر من چيره شد ،چشم جهانبين خيره شد
وين آب صافى تيره شد ،بس ماند در گودالها
اين دو بيت زيبا ،استوار و تأثرانگيز از قصيده مشهور وثوو الدولوه اسوت
شايد بهترين و استوارترين شعر او همين قصيده باشد كه مطلعش چنين است:
بگذشت در حسرت مرا بس ماهها و سالها
چون است حال ار بگذرد دائم بدين منوالها

()1

به گمان من شاعر در چنود جواا ايون قصويده اشواراتى دارد بوه قورارداد
معروف  ،1919قراردادا كه پردازنده آن و سراينده شوعر را از ميودان و حيثيوت
سياسى دور كرد
* گفتارا است براا مقدمه ديوان وثو (چاپ نشريات ما) با تجديدنظر
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من قصيده را ،در منبعى كه پيش از قرارداد باشد نديدهام ،بنابراين متأسوف
بودن شاعر از گذشتهاا است كه او را گرفتار بدنامى سياسى كرد وثو در عوين
حال كامالً متوجه است كه در «نامجوئى» احتمال «ننو » هسوت و كسوى كوه از
تن

پرهيز دارد نبايد به ميان ميدان سياست بيايد گفته است:
نامجوئى نبود فارغ از آاليش نن
اگرت نن

نبايد ز كسان نام مخواه

اگر شعرهاا دلكش وثو تاريخ داشت به خوبى مىتوانستيم دريوابيم كوه
هر يك را در چه حالى و چه روزگارا سروده به طور مثال اين بيت مربوو بوه
چه سالى و اشاره به كدام حادثه مملكتى است:
اا كاش كه ما نيز بمانيم و ببينيم
تا عاقبت كار از اين فتنه چه زايد
وثو الدوله كه در حكمت و تاريخ و ادب ممارسوتهوا داشوت خوود بوه
خوبى متوجه شده بود كه تاريخ همچون آينه نماياننوده اعموال آدموى اسوت در
قصيده آينه گفته است:
نقش تو در زمانه بماند چنان كه هست
«تاريخ» حكم آينه دارد هر آينه
زير فشار حادثهام استخوان شكست
آن سان كه زير چكش آهنگر آينه
مرد حكيم آينه دار طبيعت است
دارد وديعه در دل و هم در سر آينه
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آن حادثهاا كه استخوان وثو الدوله «قرص و محكم» را شكسوت چيوزا
جز عقد قرارداد سياسى  1919نمىتواند باشد قراردادا كه از آغواز بوا شكسوت
همراه بود و براا ايرانيان پذيرفتنى نبود
همين نكتهها و اشارات شاعرانه است كه مىتواند به مورخ كموك كنود و
پس از شصت و پنج سال افسردگى حال و روحيات خسته شاعر و پشيمانى او را
به ما بنمايد
وثو الدوله در بيتى استوار معناا خوبى از «تاريخ» بوه دسوت موىدهود و
گذشته و آينده را «دو حال» (يعنى وضع) از روزگار توصيف مىكند ،در بوين دو
بيت:
آينده و گذشته دو حالند در جهان
بنياد تار و پود به جز اين دو حال نيست
از آن چه رفت جز خط و خالى اثر نماند
تاريخ روزگار جز اين خط و خال نيست
در غزلى خطاب به شيخالملك اورن

كه در جواب مثنوا او سروده است

باز گوشهاا از ندامت خود از گذشته را ياد مىكند و ما را با نحوه تفكر فلسوفى
خود آشنا مىسازد مىگويد:
من ز درياها گذشتم گر تو در كشتى نشستى
من نبستم دل به چيزا گر تو بر هر چيز بستى
گر مرا آغاز هشيارا است يا پايان مستى
تو به هر چيزا كه بگذشتى بچسبيدا دو دستى
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چون نظر وثو در مصراع اول ،ظاهراً اجبار به ترك مقام رياسوت وزراء و
پا گذاردن در دوره «هشيارا» بوده اسوت بوه هموين مالحظوه يكوى از مخالفوان
سياسى او در قضيه قرارداد ،صاد مستشارالدوله ،غزلى سروده است (اگرچه بوه
هيچوجه با شعر وثو همسن

نيست) كه جواب سياسوى اسوت بوه شوعر بلنود

وثو و من تفصوي آن را در كتواب «خواطرات و اسوناد مستشوارالدوله صواد »
(تهران )1361 ،آوردهام (جلد اول ص  )127-129اينجا بوه مناسوبت دو بيوت از
غزل مستشارالدوله را نق مىكنم:
جمله بيداريت خواب و جمله هشياريت مستى
در ميان خواب و مستى غوطهور در خودپرستى
گر نبستى دل به چيزا پس چرا بستى «قرارا»
با هزاران نن

و خوارا ماندهاا آنجا كه هستى

بنابراين براا دست يافتن بهتر بر گذشته احوال وثو الدوله و گوشههوايى
از سرگذشت سياسى او ،جستجو در شعرهايش ضرورت تمام دارد
مهمترين شعرا كه حواالت و روحيوات او را پوس از سوقو از رياسوت
وزرائى (دوره قرارداد) مىنمايد همان قصيده عوالى و تكواندهنوده «بگذشوت در
حسرت مرا بس ماهها و سالها» است و بىگمان آن دو بيتى كه از آن قصويده در
پيشانى اين گفتار آورده شد برهانى است روشن بر شكستگى روحى و افسردگى
درونى شاعر ،به مناسبت آنچه در يك جريوان سياسوى سوخت بور او گذشوته و
خواهناخواه نتيجه مستقيم اعمال سياسى او بوده است
ابيات ديگر آن قصيده اغلب داراا اشاراتى است كه حكايت از نواآرامى و
عصبانيت بيش از حد شاعر و پرخاشهواا درونوى او از زنودگى دارد و بالمو ل
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خواننده بر اين نكته دست مىيابد كه اگر وثو طالب «عزلت» است به مناسوبت
خستگىها و دلمردگى سياسى است كه در جسم و جان آن مورد قووا پنجوه در
افكنده و او را به «كناره روا اجبارا» واداشته و گفته است:
كو عزلتى راحت رسان ،دور از محيط اين خسان
تا تن زنند اين ناكسان ،زين قي ها و قالها
كو مهدا بى ضنتى ،كارد به جانم رحمتى
برهاندم بىمنتى از دست اين دجالها
روزا برآيد دست حق ،چون قرص خورشيد از شفق
بىترس و بيم از طعن و د  ،آسان كند اشكالها
از خون اين غدارها ،وز خاك اين بدكارها
جارا كند انهارها ،بر پا كند اتاللها
باور مكن در سيرها ،از شر مطلق خيرها
زان قائم بالغيرها ،دعوا استقاللها
تصور مىكنم كه درين مصرع آخر اشارهاش به سيد ضوياءالدين طباطبوائى
است يعنى آن كه اعالن صورا لغو قرارداد  1919توسوط او شود د رحوالى كوه
وثو الدوله به خوبى آن شخص را مىشناخت و طبعاً از روابوط او بوا انگليسويان
آگاه بود و مىدانست كه دعوا استقالل از جانب چنان «جنمى» يعنى چه
سيد ضياء از سالها پيش از كودتا در راه سياست انگليس مشى كورده و از
مدافعان سياست طرف قرارداد بود طبق اسناد و مداركى كه در سالهاا اخير بوه
دست آمده از امور مسلم است كه سيد با كارگزاران اصلى سفارت انگليس آمد و
شد سياسى داشته و ابطال قرارداد هم بىتماي آنان نبوده است
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وثو الدوله پس از شكست سياسى مجبور به «گوشهگيرا» شود و قريوب
پنج سال از عمر را در غربت گذرانيد ناچار در بسيارا از شعرهاا خود به بيوان
حالت غربت پرداخته و از غريبى ناليده است در حالى كه در اروپاا آن روزگوار
به نوع او نبايست بد بگذرد او در آنجا احترام سياسى داشت ،پول داشت ،ذو و
علم داشت و مىتوانست خاطر شكسته را در ميدان وسيع ديگر يعنوى ادبيوات و
فلسفه كه در هر دو رشته قوا دست بود بوه ورزش مصوروف دارد اموا غربوت
اثرپذير بود و وثو را بىتاب ساخته بود به عالوه گوود پهنواور سياسوت بوراا
وثو الدوله لذتبخش بود و ميدان ادب و فلسفه جايگاه تفنن و وقتگذرانى
اينجا نق چند بيتى از اشعار او كه وصف خوب ،زيبا و پرسوز و گوداز از
غربت دارد به جاست:
شهرا و ديارا كه در آن همنفسى نيست
گر لندن و پاريس بود جز نفسى نيست
ناچار دل از خانه بريديم چو ديديم
در خانه به جز خانهبرانداز كسى نيست
بگريز ازين مردم كينجوا هوسناك
در دل چو ترا كينه و در سر هوسى نيست
در بند كسان بودن ما رنج عبث بود
آسودگى آنراست كه در بند كسى نيست
قاطعاً نمىتوان گفت كه وثو اين غزل را در كداميك از روزهاا غربت و
در كدام يك از سفرها سروده ،ولى از كنايات و اشاراتى نظير «مردم را كينجووا
و هوسناك دانستن» توان گفت كه از اشعار دوران دورا او از ايران پس از همان
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قرارداد كذائى است ،آنكه به رانده شدن سياسى او منجر شود بوه احتموال تووان
گفت كه مصرع اول بيت آخر اشارهاا است به قرارداد  1919و دسوت برداشوتن
انگليسها از آن معاهده كه طبعاً موجب دور شدن وثو از سياست ايوران شود و
دريافته بود كه «در بند كسان بودن» رنج عبث بوده است
در زندگى وثو دو دوره مهم «غربت اجبارا» و «دورا از سياست» پيش
آمد يكوى پوس از قورارداد  1919بوود و بوار ديگور پوس از اسوتعفا از رياسوت
فرهنگستان در عصر پهلوا اول كه به عنوان بيمارا به اروپا رفوت و جوان را از
حوادث احتمالى به سالمت در برد زيرا وثو هم در پوى رجوال ديگور هماننود
مدرس و سردار اسعد و نصرةالدوله و تقىزاده و مصد در معرض خطر غضوب
بد عاقبت شاه بود
در اشعار دوره غربت دلزدگى و آزردگى از غربت از مضامين اصلى شوعر
اوست همه جا دورا از يار و ديار ظرافت جان او را خراشيده و او را خسوته و
وامانده كرد شاعر خوب دريافته بود كه اگر اوضاع برگردد و او به ايران بواز رود
ديگر دور دور او نيست و روزگارا پيش نمىآيد كه دستش به دامن سياست بند
شود در غزلى شيوا گفته است:
بار سفر ببند كه ديگر مجال نيست
دم در رسيد و فرصت شدّ رحال نيست
عمر گذشته باز نيايد به جاا خويش
مرد حكيم در پى امر محال نيست
اين سي تندرو كه سرازير شد ز كوه
ديگر به كوه برشدنش احتمال نيست
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در دو غزل ديگر پيرا و دورا از وطن را چنين ياد كرده است:
هر چند پير و خسته دلم باز خوشدلم
كانديشه تو در سر و عشق تو در دل است
حرمان و رنج غربت و دورا و خستگى
آسان گذشت و كار فرا تو مشك است
***
ياد كن روزا از امروز كه من در سفرم
تا چه سان مىگذرد بر من و چون مىگذرم
همه ايام جوانى به بطالت بگذشت
تا چه سان بگذرد امروز كه پيرانه سرم
در سالهاا آخرا كه در اروپا بود شعرا سورود كوه خوود آن را «مشوق
قافيه» ناميده و انصافاً خوب از عهده قافيهپردازا برآمده او در اين شعر حواالت
نفسانى خود را در پيرانه سر نيكو بواز گفتوه و تفكورات خوود را دربواره اوضواع
مملكت از ديدگاه سياست باز خسته و از دست رفتهاا چنين سروده است:
چون بدين عالم نباشد ديگرم وابستگى
تا به كى اين ناتوانى تا به چند اين خستگى
هر چه بايد بگذرد بگذشت يا خواهد گذشت
چون گريزا نيست از تقدير و از بايستگى
من نمىگويم كسى شايستهتر از من نبود
ليك مىگويم نديدم در كسى شايستگى
سيرها در عمر كردم از نفا و اختالف
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در لباس اتحاد حزبى و همدستگى
سالخوردان بىنفوذ و نورسان بىتجربه
واا بر آن سالخوردا آه از اين وارستگى
در جنايت پافشار و در خيانت پاا بست
آه از آن پافشارا اف بر اين پابستگى
در سياست جمله چون بوزينگان در جست و خير
هر كه بهتر جست بودش دعوا برجستگى
با حريفان اين سخن سربسته گفتم گرچه نيست
اين حقيقت در خور مستورا و سربستگى
وثو الدوله كشانيده شدن آدمى را به ورطههاا جانگزا و ناپسوند زنودگى
ناشى از فريب حرص و آرزو مىداند شايد آنچه او درين باره انديشويده اسوت
برخاسته از سرنوشتى باشد كه خود گرفتار آن شد
نيروا ما بر نتابد با فريب حرص و آز
با گنه نبود گناه آلوده را نيروا جن
در جاا ديگر «خوابگاه حرص و آز» را موضوع سخن خويش قرار داده و
گفته است:
دست ابليس است كاندر خوابگاه حرص و آز
پرورد نوزادگان هستى ما را به ناز
از چند بيت غزل به مطلع زير:
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يارب اين مىزده را داروا مخمورا نيست
يا صباحى ز پى اين شب ديجورا نيست
جوهر فكر سياسيش مىتراود آنجا كه مىگويد:
آن كه با آب و گلش بندگى آميختهاند
اليق تربيت ملى و جمهورا نيست
سفلهگر راه بزرگان رود اين عاريتى است
سيرت عاريتى سيرت مفطورا نيست
يا ترا ذائقه شربت آزادا نه
يا بهجز زهر در اين ساغر بلورا نيست
ترديد نبايد كرد كه مضامين اين غزل غالباً اشاره است به اوضاع و مسوائ
اجتماعى ايران در دورهاا كوه صوحبت جمهوورا در ميوان بوود و بوه سولطنت
رضاشاه منتهى شد ،همانطور كه در غزل ديگرا هم سروده است
در باختر و خاور اگر جن

و گريز است

در كشور ما بىطرفان شور و شرا نيست
از همين گونه است اين بيت:
وص تو به رضوان نفروشم كه نيم من
زان قوم كه آجي فروشند به عاج
و بايد اين بيت اشاره باشد به نطق مستوفىالممالك در مجلس در آن وقت
كه گفت آجي نمىگيرم و آجي نمىدهم
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سريعترين جايى كه وثو الدوله اوضاع اجتماعى ايران را تشريح كورده در
اين ابيات است:
ما خود همه غوالنيم ايران همه بيغوله
از بندر عبادان تا جنگ ماسوله
ترسيم ز هر اصالح كاين بدعت مذمومه است
شاديم به هر تقليد كاين سنّت معموله
بيدارا ما شايد در حشر بود كايدون
شغ شب و روز ماست بيتوته و قيلوله
وثو الدوله در عالم سياست پيورو «عقو موردد» و «دودلوى» نبوود سورا
داشت نترس بىجهت نيست كه در قصيدهاا گفته است:
وقت آن آمد كه مردان بر كمر دامن زنند
جامه از آهن كنند و بر صف دشمن زنند
وقت آن آمد كه مردان تيغ همت بركشند
تا كه اين گردنكشان خيره را گردن زنند
خرمن اين ناكسان ندهند اگر مردان به باد
اين خسان آزادگان را شعله بر خرمن زنند
مىدانيم كه او در قلع و قمع غائله نايبحسين مردا مردانه بود و بر همين
راهى رفت كه مضمون فكرش بود درين شعر:
قويدل با مكاره پنجه بازيم
ز طوفان حوادث دل نبازيم
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در غزلى« ،عق مردد» را مردود شناخته است و بيتى دريون بواره دارد كوه
تقريباً مث سائر شده است:
با عق مردد نتوان رست ز غوغا
اينجاست كه ديوانگى نيز ببايد

()2

بعضى از ابيات اين غزل مسلماً ناظر است بر گوشههايى از اوضاع سياسى
ايران ولى مربو به كدام از حوادث زمان است نمىدانيم مانند اين دو بيت:
اين فتنه كه در شهر برانگيخت رخ دوست
در حوزه عشا بسى دير نپايد
اا كاش كه ما نيز بمانيم و ببينيم
تا عاقبت كار ازين فتنه چه زايد
در غزل ديگرا نيز به موضوع «حيرت و ترديد» پرداخته و اين انديشوه را
پروريده است كه اگر زندگى در ترديد بگوذرد چيوزا جوز «حسورت» از آن بوه
دست نخواهد آمد پيش از اين ديديم كه در قصيده مشهور خويش ،هم موضووع
«حسرت» را صدر سخن خود قرار داده بود
بارا غزل شيوائى كه در آن از «ترديد» سخن مىگويد اين است:
اا برادر چند گويم آن كنم يا اين كنم
حيرت و ترديد را در زندگى آيين كنم
تا ابد در وادا حسرت بمانم پاا بست
گر نخواهم يا ندانم آن كنم يا اين كنم
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آفرينش سرفرازم كرده از نيروا عق
كافرينش را به زيور معرفت آذين كنم
در جاا ديگر گوهر آدمى را كه انديشه اوست مىستايد و مىگويد:
گوهر آدمى انديشه وا باشد و بس
جز بدان پى نتوان برد به مقدار كسى
وثو الدوله «عشق» را هم از نظر دور نمىدارد و در چند جواا عقو و
عشق را كه بهتر و برتر بودن يكى از ديگرا موجب سرگشتگى در افكار بسيارا
از شاعران و حكيمان و عارفان بوده است به ياد مىآورد
عشق بر دل خيمه زد در سر بسا عق طى شد
اين يكى بگشاد بارش آن يكى بربست رختش
***
عشق ديوانه ره غارت دل پيش گرفت
عق بر خويش بترسيد و سر خويش گرفت
برادرش قوامالسلطنه كه گواهى شوعر موىگفوت غزلوى دارد كوه مطلعوش
معروف و يادآور همين مضامين است:
عق مىگفت كه دل منزل و ماواا من است
عشق خنديد كه يا جاا تو يا جاا من است
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وثو الدوله هماره به چشم يك حكيم به عق مىنگرد و ظاهراً عق را بور
عشق مرجح مىدارد او نيك مىداند كه حركات علمى و فكرا جهان منحصراً بر
پايه عق استوار است
بر عق گردد متكى اهرم كند حس ذكى
چيره شود از زيركى بر جرّ اين اثقالها
***
سعى كن تا نفزائى گره از بيخردا
چون به دانش نگشايى گره از كار كسى
***
حركات فلكى چون نه به كام فلك است
به خرد تكيه كن و كام به ناكام مخواه
قسمت زيادا از اشعار وثو آميخته به مباحث فلسفى است مثنوواهواا
او غالباً به بيان افكار فلسفى اختصاص دارد در ساير اشعار هم نكتههايى هسوت
كه سرزده از مشرب فكرا و فلسفى اوست در اكثر آنها مضامينى درباره تقودير
و جبر ،ناگشودن راز آفرينش ،وحدت وجود مندرج است و گاه به صورت تكرار
مضمون
ما اگر مالك ابريم و اگر صاحب باد
بند بر پاا حوادث نتوانيم نهاد
***
نقش بد از قلم صنع نيايد به وجود
زشت بينى صفت ديده بدبين من است
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***
آن كه از حكمت ايجاد جهان بىخبرست
در حوادث سخن از چون و چرا نتواند
رازها در پس پرده است كه ح كردن آن
نيروا عق من و فكر شما نتواند
***
نيستى نبود به جز فقدان آثار وجود
حالت ما وصف هستى را بر آن ضم مىكند
يك صدا از مبدأ ناقوس وحدت بيش نيست
كاين صدا را گوش ما گه زير و گه بم مىكند
***
يك صدا بيش ز موسيقى وحدت مشو
گرچه در جامعه زيرا و بمى مىآيد
همه صيرورت هستى بود و ني وجود
كه همى مىرود و باز همى مىآيد
دائماً هر عدمى راست وجودا در پى
دم به دم بعد وجودا عدمى مىآيد
***
صيرورت و مرور بود رمز كاينات
مرّ سحاب هست و جمود جبال نيست
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دنياا ما كه عالم ابعاد هندسى است
جز تنگناا وحشت و خوف و ضالل نيست
***
دست ابليس است كاندر خوابگاه حرص و آز
پرورد نوزادگان هستى ما را به ناز
گوهر ما را دگرگون سازد از آغاز كار
اين كهن پير فسون پرداز ديو حيله ساز
رشتههاا مي ما در دست اين افسونگرست
گه گهى كوتاه گيرد رشته را گاهى دراز
***
اهرمن را اا كه مىپندارا از يزدان جدا
هيچ ميدانى كه يزدان جان و اهريمن تن است
نيستى اهرمن پيدايش نور خداست
غيبت رخسار يزدان جلوه اهريمن است
***
به كارگاه حقيقت پناه بايد جست
گرت مجال دهد فتنههاا اهريمن
درباره «حركت جوهرا» كه مبحثى است معروف از فلسفه مالصدرا گفتوه
است:
گر بدانى كه تو و جمله ذرات وجود
همه چون در گذرستند و تو چون در گذرا
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وزش باد و فرو ريختن سي عظيم
پيش چشم تو بود حادثه مختصرا
در شگفت از پرش خلقى و محبوس در آن
كه تو خود نيز سراپا همه بالى و پرا
خالصه آن كه شعر خوب و عالى و ممتاز وثوقى از روزگارا است كوه او
از سياست دور ماند و از مقامات دنيوا كنار افتاد و نگرش درونى و تفكر فلسفى
چاره شكستگىها و خستگىهاا زندگانى او شد
روابط وثوقالدوله با شاعران
وثو الدوله با اديبان و شاعران نشست و خاست مىكرد( )3و حتّى در زمان
تصدا مقامهاا سياسى از شوخى و تفنن ادبى با شوعرا بواز نموىمانود پاسوخى
منظوم كه به يحيى ريحان گفته از دورهاا است كه مقتدرانوه بور مسوند رياسوت
وزرا تكيه زده و يكه تاز ميدان سياست بود رباعى ظريف ،محكم و قواطعى كوه
در جواب و خطاب به ملكالشعراا بهار سروده است هم از آن ايام است
رثاا وثو الدوله درباره اديب پيشاورا به زبان و لحن و الفاظى كه از هور
حيث متناسب با نام و زبان و شعر اديب بود يادگوارا اسوت از روزگواران دراز
دوستى و ارادت وثو به اديب و رثائى است كه بهتر و مناسوبتور ازيون كسوى
براا اديب نگفت مضامين و معانى و الفاظ و اورا آن شعر در خور مقوام بلنود
شاعرا است كه از سرآمدان شعر در آن روزگار بود
قطعهاا كه درباره «گلچين جهانبوانى» سوروده (نوه دربواره كتوابى ديگور)
گوياا پيوستگى و دلبستگى وثو به شعر فارسى و مراتب بلند آن است
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وثو در فاصله ميان دو دوره رياست وزرائى خوود محفلوى ادبوى در بواغ
شخصى (سليمانيه) داشت كه گروهى از شاعران و اديبان در آن شركت مىكردند
(از صبا تا نيما جلد دوم ،صفحه )429-435
يكى از غزلهاا مشهور وثو را كه به مطلع زيرست:
اا بر قبيله دل و دين تركتاز كن
دست جفا به خرمن دلها دراز كن
نزديك به يك صد تن تضمين و اقتفا كردهاند و بسيارا از آنها در جرايد
و مجالت قديم (مخصوصاً ارمغان) چاپ شده است از جمله ايرج ميرزا كوه بوا
وثو الدوله دوست و معاشر بوده سروده است:
آزردهام از آن بت بسيار ناز كن
پا از گليم خويش فزونتر دراز كن
فرخ وثو دولت كز عدل او نماند
دست طمع به مال رعيت دراز كن
(ص  71ديوان چاپ دكتر محجوب)

و همو باز غزلى نيمه تمام كه به شوخى اسوت بور هموان وزن و قافيوه در
اقتفاا غزل وثو سروده و اشارتى به او كرده است
طبعم نشا كرد به انشاد اين غزل
در اقتفا به خواجه كابينه ساز كن
ديدا كفي خارجه را چون وزير كرد
آن موا ريسمان كن و گنجشك باز كن
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يا خود مدير خارجه را چون كفي ساخت
آن گربه را به قوه شخصى دراز كن
ما بىدالن ز خاطر تو محو گشتهايم
اا بر قبيله دل و دين تركتاز كن
بايوود گفووت وثووو الدولووه غووزل خووود را در جووواب غزلووى گفتووه بووود از
سرودههاا فصيحالزمان شيرازا كه در روزنامه گ زرد چاپ شده بوود بوه ايون
مطلع:
اا ترك چشم مست تو شخصى است ناز كن
آن هم به مردمان سر و جان نياز كن
عارف هم دو غزل به استقبال آن سرود مطلع غزل اولش كه جودا اسوت
چنين است:
اا بارگاه حسن تو محمود اياز كن
وا خسروان به پيش ايازت نياز كن
اما دو سال پس از آن غزل ديگورا سوروده ،نقويز غوزل پيشوين چوون
مطلعش مستهجن است نق كردنى نيست عالقهمندان به ديوان عوارف (صوفحه
 )365بنگرند سبب تغيير سليقه عارف را هنوز نيافتهام
ايرج ميرزا قطعهاا هم در مزاح با وثو الدولوه دارد كوه نقو آن مناسوبت
دارد
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دا وثو الدوله آمد فص دا
فص دا آمد وثو الدوله اا
بند بندم اين گواهى مىدهد
يك شكرلب چون تو در آفا نى
بس كه آب هندوانه مىخورا
هنداونه شد گران در شهر را
او شوخى ديگرا هم با وثو الدوله دارد كه از زبوان مشوارالملك سوروده
است و بايد در ديوان ايرج ميرزا خواند (ص  )216ايرج ميرزا بوا وثوو الدولوه
معاشر بود و عكسى كه يادگار مجالست و همنشينى و محف دوستانه آنها اسوت
در ديوان او و كتاب «چهار فص » چاپ شده است
فرخى و عشقى از شعرايىاند كه در ذم وثوو الدولوه و انتقواد از كارهواا
سياسى او و مخصوصاً در مخالفت با قرارداد شعرهاا تند و مؤثر سرودهاند
ملكالشعراا بهار كه ارادتى خاص به مقام ادبى وثو و مراتب دوستى او
داشت ضمن شرح حال نسبةً مبسوطى كه از وثو نوشته و حبيب يغموايى آن را
در سال دهم مجله يغما ( )1336طبع كرده و در مقدمه چاپ دوم ديوان وثو هم
نق شده است مرتبه وثو را در ادب و شعر چنين توصيف مىكند:
«آقاا وثو داراا ذوقى سرشار و هوشى عوالى و عقو و دهوائى موصووف و
معروف و ديدارا نيكو و زبانى شويرين و طبعوى وقواد و معلومواتى كوافى در
ادبيات و غالب معارف اسالمى از حكمت وقفه و اصول وعربيوت و اطالعوات
زيادا درالسنه خارجه خاصه فرانسه مىباشد در طورز و شويوه شواعرا پيورو
اساتيد قديم و در اين شيوه صاحب تتبع زياد و معلومات كثيرهاند معوذلك در
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قصايد و غزل از شيرينى و لطفات فن عراقى نيز بهوره كامو در اشوعار ايشوان
ديده مىشود و مىتوان معظمله را داراا سبكى مستق شمرد قصايد غرائى در
مسائ اجتماعى و بتالشكوا و غزلياتى در احساسوات عارفانوه و عاشوقانه و
مثنويات لطيفي در فلسفه و اخال گفتهاند به سبب آشونايي بوا السونه خارجوه
ترجمه بسياري از افكار شعراي فرانسه و انگليس و امريكا را به نظم آوردهانود
مخصوصاً از خياالت المارتين شاعر شيرين زبان فرانسوي قطعاتي بسيار زيبا به
پارسي نق كردهاند » (پايان سخن بهار)

اينجا مناسبت دارد قصيدهاا را از بهار ياد كنم كه در بهار سوال  1312در
اقتفاا قصيدهاا از بشار مروزا سروده است (ديوان بهوار )537:1-539 ،بانيوان
طبع ديوان نوشتهاند بهار «در پايان يكى از رجال فاضو و دانشومند آن زموان را
توصيف كرده است» و آقاا نصرتاهلل امينى براا من روايت كرد كه مرحوم بهار
خود به ايشان گفته بود كه قصيده را خطاب به وثو الدوله گفته بودم ،و نمونه را
نق مىكنم
شب خرگه سيه زد و در وا بيارميد
وز هر كرانه دامن خرگه فروكشيد
اا خواجه كريم برآمد زمانهاا
كز هجر حضرت تو دل اندر برم طپيد
شد بيتو ياوه دست وزارت كه در خورست
انگشترا جم را انگشت جمّشيد
نشگفت اگر زمانه جانى ترا نخواست
دارم عجب كه با تو چگونه بيارميد
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يكى از رباعىهايى كه بهار از تهران به اروپا به وثو فرستاده اين است:
اا خواجه راد و مشفق ديرينه
دورا شايد ولى به اين ديرا نه
ساعت مشمر ،فال بد و نيك مگير
مگذار كه تقويم شود پارينه
ستايش از وثو در شعر بسيارا از شاعران ديگر آموده ،هوم بوه مناسوبت
جريانهاا سياسى وهم به مالحظات ادبى ملك قصويدهاا مفصو در قضواياا
نهضت جنگ و اقدامات وثو در آن جريان دارد (ديوان  )1: 489-492در اينجا
چند بيتش نق مىشود:
شد به اقبال شهنشه ختم كار جنگلى
جنگ از خلخال و طارم امن شد تا انزلى
صاحب اعظم وثو دولت عالى حسن
مشتهر در مقبلى ضربالمث در عاقلى
تو مرا خواهى كه اندر نظم شخص اولم
من ترا خواهم كه اندر عق شخص اولى
ديديم كه وثو الدوله غائله نايب حسين كاشى و ماشاءاهلل خان پسور او را
كه موجب ناامنى كاشوان و صوفحات مركوزا ايوران بودنود پايوان داد ملوك در
قصيده اا كه درباره تدبير وثو در پايان دادن اين قضيه و اعودام ماشواءاهلل خوان
سروده است (ديوان  )315:1مىگويد:
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كه زنده باد مجازات و زنده باد مدام
وثو دولت و دين صدر كامكار جلي
ايرج ميرزا هم وثو الدوله را مدح كرده است
مدح وثو الدوله در ديوان بسيارا از شاعران هست و قاعده و اغلوب بوه
مناسبت مقام سياسى اوست از جمله طرب اصفهانى ،وثو را در منصب وزارت
ماليه به اسلوب سنتى مديحه سرايان ستوده است (ديوان طرب ،تصوحيح جوالل
همائى صفحه )151-153
بر عاشقان چو جلوه دهد آن نگار رخ
اا بس ز خون ديده كه گرد نگار رخ
نور دو چشم معتمدالسلطنه كه هست
مخلو را بر او ز يمين و يسار رخ
از زمره مدايحى كه براا وثو الدوله گفته شده از قصيده اديب بيضائى ياد
مىشود كه در سال  1312سروده شده در آن گفته است:
فرخ وثو دوله كه از دانش
اين ملك را بود دومين هوشن
او تارك است و فض و هنر اعضا
او افسر است و شعر و ادب اورن
اا صاحب ستوده به عصر تو
گيتى چراست با او در جن
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آورد چامه سوا تو بيضائى
زان سان كه باربد سوا خسرو چن
واپسين نظوم اسوتادانه دربواره وثوو  ،رئواا اسوتوارا اسوت كوه اميورا
فيروزكوهى سروده و در مجله يغما (سال سووم) و سوپس در مقدموه چواپ دوم
ديوان وثو چاپ شده است چند بيتش چنين است:
رفتند راستان و يكى را بقا نماند
ز ايشان به جز حديثى و نامى به جا نماند
از جمه فاضالن كهن مقتدا بمرد
در خي شاعران زمن پيشوا نماند
او خاتمافاض اسالف بود و مرگ
آن خاتم افاض اسالف را نماند
او يادگار علم سلف بود نزد ما
آن يادگار علم سلف نزد ما نماند
***
حسين پژمان بختيارا در مقدمهاا كه بر چاپ دوم ديووان نوشوته يوادآور
شده است كه وثو «از آغاز جوانى زبان به شاعرا گشوود بوا تخلوص «ناصور»
غزلها ،قصيدهها و مثنواها ساخته و در اصناف سخن شايستگى خوود را نشوان
داد البته اشعار دوران جوانى آن مرحوم در جاا خود خوب و نسبت به روزگوار
مذكور قاب توجه است اما در نظر دشوار پسندان و شعردوستانى كه با رشوحات
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فكر متين و طبع بلند و نظم غراا حسن وثو مأنوس و آشنا شدهاند جنگوى بوه
دل نمىزند »
حق بود كه پژمان به يك اشاره مىگفت كه وثوو در جووانى در سورودن
شعر مقلد شاعران پيشين خود بود و همان مضمونها و همان مقولهها را در شعر
خود آورده است كه هزارها تن پيش از او بر همان راه رفته بودند
پژمان درباره وثو و شعراا همزمان و تأثر او از آنان نوشته است:
«خطيب فاض و سخن سراا نامى مرحوم ابوالحسن ميرزاشويخالورئيس قاجوار
متخلص به »حيرت« يكى از غزلهاا مبتكرانه و بديع او را كه داراا اين مطلع
است:
آوخ ز چرخ واژگون و ز عهد نامستحكمش
از رن هاا گونهگون و ز نقشهاا درهمش
استقبال و تخمين كرد ،اما شعر او در برابر سخن وثو چنان ضعيف و بيرنو
و رونق مىنمايد كه واقعاً مايه حيرت است
مرحوم سيد احمد اديب پيشاورا حكيم ارجمند و شاعر قوا مايه آن روزگوار
هم قصيده الميهيى دارد كه نمىدانم آن را به اقتفاا چكامه الميوه وثوو الدولوه
ساخته يا برعكس عم شده ،اما آن چه در اختيار ماست مقايسوه آن قصوايد و
مشاهده اختالف عجيب و بينى است كه ميان آن دو قطعه وجوود دارد قصويده
وثو الدوله روان ،رسا ،منسجم و دلپذير است و با چنان قدرتى ادا شده كه اگر
برخى از ابيات عصرا و زمانى را از آن حذف كنيم مانند بهترين قصايد فرخى
و انورا است و در حوالى كوه قصويده اديوب در عوين آن كوه از نظور شوعرا
مستحكم و بلندست و با آن كه جميع جوانوب سوخنورا در آن رعايوت شوده
است چنان ثقي و مطنطن و متكلف و خالى از جذبه است كه گوويى از جملوه
قصايد عثمان مختارا غزنوا است
وثو الدوله هم شاعر بود هم مصالح شاعرا را جموع داشوت و بوراا گورد
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آوردن علوم متداول عصر از محضر و مكتب بزرگووارانى ماننود حكويم فاضو
واالمقام ميرزا ابوالحسن جلوه؛ ميرازمحمد اديب گلپايگانى ،ميرزا هاشم رشوتى
اشكورا و ديگران كسب فيز نموده از صرف و نحو و منطق و معانى و بيوان
و عروض و قافيه و رياضيات و حكمت و فلسفه و الهيات و باالخره زبانهواا
فرانسوا و انگليسى بهره كافى برگرفته بود معهذا هرگز حتى در موقع اشتغال
به امور سياسى از بحث و فحص و مطالعه در مسائ مربو به شعر و حكمت
خوددارا نداشت
او سخنپردازا چيرهدست و شاعرا با ذو بود كه افكار تازه و موضووعهواا
دقيق اجتماعى و حكمى را با بيان اسواتيد سولف ادا موىكورد غوزل را خووب
مىگفت و قصيده و مثنوا را خوبتر »
(پايان سخن پژمان)

حسين پژمان بختيارا نوشته است وثو الدوله مستنراد مشهور خوود را در
استقبال از مستزاد شيرين و بديع ميرزا احمد خان اتابكى سروده
ماه برآنند كه چون روا تست
مشك ستايند كه چون موا تست

ادعاست
اين خطاست

در شعر وثو وصف طبيعت و اشياء و آدميان بسيار كوم اسوت اموا يوك
قصيده متأخر او كه درباره اسكى سروده است قودرت او را دريون زمينوه نمايوان
مىكند
وثو مضمون چند شعر خود را از شاعران اروپائى و امريكايى اخذ كورده
(المارتين ،سولى پرودم ،الن فلو ،بودلر) ( )4در شعرش اقتباس مضمون و فكر از
شاعران پيشين فارسى زبان هم ديده مىشود ،مانند:
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روا زنگى به تكلف نتوان كرد سفيد
زان كه در طبع شبه مايه كافورا نيست
يادآور «كه زنگى به شستن نگردد سپيد» است يا
جنبش خار و خزف نيست به جز جنبش موج
حمله شير علم نيست به جز حمله باد
كه يادآور
«ما همه شيريم شيران علم
حملهمان از باد باشد دم به دم»
است
سه شاعر بزرگ ايران :سعدا ،مولوا ،حافظ بيش از ديگوران مود نظور و
پسند خاطر وثو الدوله بودهاند وثو از يك غزل سوعدا ،بوه موقوع برگوزارا
جشن هفتصد سالگى او ،تضمين كرد استادانه و در مدح حافظ قطعهاا پرداخت
شيوا و باالخره از مولوا در مثنوا «چون بد آيد هر چوه آيود بود شوود» چنوين
سخن گفت:
مولوا درياست ما چون قطرهايم
قطره از درياست ما نيز از واايم
مولوا موجى است از درياا نور
خيره مانده ما در او چون چشم كور
***
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يادداشتها:
 1احمد اشترا (يكتا) از دوستان نزديك وثو الدوله قصيدهاا در اقنفا و جواب گفته است:
اا دور مانده از وطن مانند يوسف سالها
وز كيد اخوان دغ وز حيله محتالها
 2مللك الشعراا بهار هم غزلى در اقفاا غزل وثو دارد كه حبيب يغمائى در سال دهم مجله يغما
(ص  )254-255روبهروا هم چاپ كرده و يادآور شده كه بيت مذكور در فو در هر دو غزل
هست مطلع غزل بهار چنين است:
نخلى كه قد افراشت به پستى نگرايد
شاخى كه خم آورد دگر راست نيايد
 3از جمله با ذبيح بهروز محشور بود ،از آن گاه كه بهروز در لندن مىزيست و دستيار ادوارد براون در
تدريس زبان فارسى بود و وثو پس از استعفاا از رياست وزراء چندا در آن ديار اقامت كرده
بود در همانجا بود كه ذبيح بهروز منظومه «شميسه لندنيه» ميرزا محمدباقر بواناتى را به خط
خوشِ خوبش و به خواهش براون (شاگرد بواناتى) براا وثو الدوله تحرير و به وثو پيشكش
كرد (مجله آينده ،سال هشتم صفحه  )835-837از يادگارهاا ديگر دوستى ميان آن دو ،رساله
«آيين بزرگى داد به پارسى» است كه بهروز پس از درگذشت وثو به ياد او به چاپ رسانيد
بهروز در چاپ اول ديوان وثو هم ظاهراً دست داشت نسخهاا از آن چاپ كه من دارم همان
است كه مرحوم بهروز به من لطف كرده است
 4در ديوان به اقتباسهاا خود اشاره كرده در مورد «سولى پرودم» در كتاب «سخنوران عصر حاضر»
ياد شده است كه مثنواهاا «گلى شاداب در ميناا بلور» و «مرا گفت در خواب دهقان كه هان»
ترجمه از «سولى پرودم» است

