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جستارها

ادیبالممالک فراهانی:
شاعری در گذار از سنّت به تجدد
مجدالدین کیوانی

استاد دانشگاه و عضو شورای علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی

پیشسخن

ادیبالممالک فراهانی یکی از گویندگان خدمتگزا ِر صدیقی است که تاکنون
ارزش او بدان درجه که شایستۀ اوست بر همگان شناخته نشده و بیش از آنچه
حق اوست گمنام مانده است .کارنامۀ فعالیتهای او نشان میدهد که وی شاعر
صِ رف نبود ،بلکه در برهۀ خطیری از تاریخ ایران ،شعر را عمدتاً وسیلهای برای
بیدار کردن مصیبتزدگان خوابگرفته و زمامداران زیادهطلب وغالباً فاسد قرار
داد و توانمندیهای فکری و هنری خود را وقف مبارزه با بیرسمیها و دریدن
پردههای جهل و بیخبری مردم کرد.
در این اثر مختصر سعی شده تا غبار گمنامی از چهرۀ این شاعر آزادۀ آزادیخواه
زدوده شود و خوانندگان ،بهویژه نسل جوانتر ،با زندگی ،سوابق خانوادگی،
سرمایههای علمی ،غنای ادبیــ علمی و باالخره تالشها و خدمات او آشنایی
مجدالدین کیوانی دانشآموختۀ دانشسرای عالی تهران (زبان و ادبیات فارسی) و دانشگاه ِویلز
بریتانیا (زبانشناسی کاربردی) است .وی استاد دانشگاه ،عضو شورای علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی و سردبیر آینۀ میراث است.
>Majdoddin Keyvani<majdoddinkeyvani@yahoo.com
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پیدا کنند .از آنجا که بیشتر سرودههای ادیبالممالک تحت تأثیر اوضاع زمان
او ساخته شده ،نوشتار حاضر مجملی از شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
عصر شاعر را باز مینماید تا شک ِوهها ،هشدارها ،انتقادها ،و طعن و لعنهای او
بیشتر معنا پیدا کند.

نام و نشان و دودمان

ق بن معصوم بن
میرزا[محمد]صادق ادیبالممالک ،پسر حسینبن صاد 
میرزاعیسی قائممقام فراهانی و ملقب به امیرالشعرا و سپس ادیبالممالک و
متخلص به “امیری ”،شاعر توانا و نویسندۀ ادیب ،فعال سیاسی و روزنامهنگار
اواخر دورۀ قاجار و از حامیان تأثیرگذار و فعال جنبش مشروطهخواهی بود.

میرزاصادقخان روز چهاردهم محرم 1277ق 2/اوت 1860م ،در روستای
گازران از بلوک شرا ،از توابع سلطانآباد (اراک کنونی) ،در خانوادهای ادبپرور
چشم به جهان گشود .او در قطعهای نام خود ،نام پدر و جد و نیز نام شهر،
1
زادبوم و تاریخ تولد خویش را گزارش میکند.
محمدصادق سومین پسر خانوادۀ خود بود .نیای بزرگ دودمان او میرزاعیس 
ی
معروف به میرزابزرگ ،قائممقا ِم میرزاشفیع شیرازی ،وزیر فتحعلیشاه قاجار (ح.
1250-1212ق1834-1797/م) بود که نیکانش پشتاندرپشت در دولتهای
زندیه ،افشاریه و صفویه منصب وزارت و صدارت داشتند 2.میرزاعیسی افزون
بر مقام و مسئولیتهای سیاسی ،مردی خردمند و عالم بود .وی چهار پسر
داشت که دومین آنها میرزامعصوم ،جد اعالی ادیبالممالک ،و سومینشان
میرزاابوالقاسم ،جد مادری او ،بودند .خاندان قائممقام عموماً فرهیخته،
3
دانشدوست ،فاضل و شاعر بودند.
میرزامحمدحسین وفای فراهانی ،برادر عیسی که مدتی وزارت حکمرانان زندیه
را بر عهده داشت ،از طبع شعری برخوردار بود و دیوانی از خود به جای
1محمدصادقبن حسین ادیبالممالک ،دیوان کامل میرزاصادقخان امیری ادیبالممالک فراهانی
قائممقامی ،تصحیح و حواشی وحید دستگردی (تهران :مطبعۀ ارمغان.40 ،)1312 ،
 2ادیبالممالک ،دیوان ،ی ،یا.
3محمدمحسن آقابزرگ طهرانی ،الذریعه (بیروت :دارالضوء ،بیتا) ،جلد  101 ،1و 296؛ جلد .297 ،5
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گذاشته است 4.دیگر میرزامعصوم “محیط فراهانی” پسر دوم میرزای بزرگ ،از
شعرای عهد فتحعلیشاه بود که در جوانی بدرود حیات گفت 5.سرشناسترین
شخصیت خاندان قائممقام میرزاابوالقاسم (مقتول در 1251ق1835/م) صاحب
منشآت معروف است .و سرانجام ،میرزامهدی حسینی (م1270 .ق1854/م)
ملقب به ملکالک ّتاب ،از بنیاعمام قائممقام و از خطاطان هنرمند عصر خود و از
طبع شعر بهرهمند بود 6.فرزند میرزامهدی ،با نام میرزامحمدحسین ِملکالک ّتاب
7
”مشار الیه بالبنان“ بود.
به حسن خط ،زیبایی تحریر ،لطف بیان
ٌ
خواهر ادیبالممالک از زنان فاضل روزگار خود به شمار میرفت .تخلصش
8
”شاهین“ و ”شعرش به طراوت و حالوت مشهور“ بود.

دورۀ جوانی و خانواده

میرزاصادق در حدود  15سالگی پدرش را از دست داد .او به هنگام مرگ فقط
شماری طلبکار و چهار پسر و دو دختر داشت .ناصرالدوله عبدالمجیدمیرزا،
از عموزادههای ناصرالدینشاه (مقتول در  17ذیقعده 1313ق 30/آوریل
1896م) حاکم اراک ،چشم طمع در امالک موروثی خانواده دوخت و
سرانجام اسباب پریشانی و بینوایی آنان شد .تعدیات ناصرالدوله به حدی
رسید که میرزاصادق جوان و برادر بزرگ او مجبور شدند پای پیاده راه
قم پیش گیرند .از آنجا ،پس از تحمل سختیهای فراوان ،خود را به تهران
رساندند .در پایتخت ،میرزاعلی نامی که پسر ابوالقاسم قائممقام و مستوفی
خراسان بود ،از س ِر اکراه آنان را سرپناهی داد و از محل درآمد اوقافی که
تولیتش را بر عهده داشت ،اندک مدد معاشی برایشان مقرر کرد 9.دو برادر
یکچند با تحمل انواع نامالیمات به اینسان گذراندند تا اینکه میرزاصادق
روزی از شدت بینوایی قصیدهای در شکایت از روزگار سرود و آن را با نام
شهزاده طهماسبمیرزا مؤیدالدوله ،که مردی شعرشناس بود ،به پایان برد و
4رضاقلیخان هدایت ،مجمع الفصحا ،به کوشش مظاهر مصفا (تهران :امیرکبیر ،)1340 ،جلد  ،2بخش .1088 ،3
5هدایت ،مجمع الفصحا ،جلد  ،2بخش .987 ،2
6هدایت ،مجمع الفصحا ،جلد  ،2بخش .730 ،2
7محمدحسین ملکالکتاب فراهانی ،حالت (تهران :ارمغان ،)1311 ،یز.
8ادیبالممالک ،دیوان ،یب.
9ادیبالممالک ،دیوان ،یج.
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به پایمردی حسنعلیخان امیرنظام گروسی (م1317 .ق1889 /م) به خدمت
این شاهزاده بار یافت .مؤیدالدوله که از پختگی شعر و احاطۀ ادبی این
جوان گمنام در شگفت شده بود ،در زمرۀ چاکران خود جای داد .دیگربار
که میرزاصادق به خدمت مؤیدالدوله راه یافت ،در محضر او به سرودن
قصیدهای به وزن و قافیتی که از جانب شاهزاده تعیین شد ملتزم گشت و
در همان موقع ارتجاالً چنین شعری را در کمال مهارت سرود 10.این رویداد
میرزاصادق جوان را تا اندازهای از تنگدستی و گمنامی رهایی بخشید ،اما
ظاهرا ً به تمامی گرفتاریهای او پایان نداد .آشنایی میرزاصادق با امیرنظام را
میتوان نقطۀ عطفی در زندگی او به شمار آورد .امیرنظام که افزون بر مقام
بلند سپاهیگری و سیاست ،نویسنده و ادیبی توانا و سخنشناس بود ،قدر
اهل فضل را میدانست .این بود که میرزاصادق را در سایۀ حمایت خویش
آورد و وسیلۀ معرفی او به شاهان و رجال زمان شد.

همسر و فرزندان

میرزاصادق در 1298ق1881/م با دختر حسنخان نامی از اهالی فراهان
ازدواج کرد و سه دختر و یک پسر از او آورد که همه یکی پس از دیگری
درگذشتند 11.نام یگانه پسرش ظاهرا ً عیسی بود و میرزاصادق کنیۀ “ابوعیسی”
را به مناسبت همین نام برای خود اختیار کرد .این پسر در  10سالگی در قصبۀ
بیجا ِر گروس در 1308ق1891/م به مرض آبله مرد .میرزاصادق همسر دیگری
نیز اختیار و از او دختری آورد که بعدها او را به نایبالتولیۀ خراسان شوهر داد.
این دختر نیز در 1339ق1913/م در تبریز فوت شد 12.بدین ترتیب ،هنگامی
که میرزاصادق چشم از جهان بست ،بالعقب بود 13.اینکه باستانی پاریزی
مینویسد پس از فوت میرزاصادق دختری از او باقی مانده بود 14،معلوم نیست
مستند به چه سندی است.
10ادیبالممالک ،دیوان.409 ،
11ادیبالممالک ،دیوان ،کا.
12محمدعلی مصاحبی عبرت نایینی ،نامۀ فرهنگیان (نسخۀ خطی تألیف 1360ق مجلس شورای
اسالمی ،شمارۀ .105 ،)4182
13عبرت نایینی ،نامۀ فرهنگیان.104 ،
14محمدابراهیم باستانی پاریزی ،نای هفتبند (تهران :عطائی.577 ،)1363 ،
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سفرها و مشاغل اداری

میرزاصادق پیش از پیوستن به حسنعلیخان گروسی ،در 1297ق1880/م
اجبارا ً سفری به اصفهان کرد و یک چند ندیم صارمالدوله بود 15.این شخص
باید همان قهرمانمیرزا صارمالدولهــ بعدها معروف به سردار اعظمــ باشد
که چون فریب یکی از علماء بنام شریعتمدار را خورده بود ،میرزاصادق
قصیدهای شکوهآمیز به او و به ظلالسلطان فرستاد 16.نیز به اشارت صارمالدوله،
17
میرزاصادق ترکیببند مفصلی در هجو شیخی معروف به “خن و خون” سرود.
وی از  1307تا 1309ق1892-1890/م ،در مصاحبت امیرنظام به سر برد .در
1309ق ،امیر از پیشکاری آذربایجان مستعفی و به تهران احضار 18و به حکومت
کرمانشاه و کردستان منصوب شد .گزارشها دربارۀ محل اقامت میرزاصادق
از این تاریخ تا مدت دو سال مقداری مغشوش است .وحید دستگردی در
دیباچۀ دیوان ادیبالممالک آورده که در 1309ق ،میرزاصادق همراه امیرنظام
به کرمانشاه رفت و تا 1313ق در خدمت او بود 19و در اواخر آن سال به
تهران باز گشت .لیکن خانملک ساسانی ،از عموزادههای میرزاصادق ،میگوید:
“امیرالشعرا [میرزاصادق] تا 1310ق در آذربایجان مانده است و در 1311ق
در نزد امیرنظام به کرمانشاه رفته 20”.اما این هر دو گزارش با یادداشتی که
شاعر خود بر یکی از قصایدش نوشته است مغایرت دارد .او مینویسد که
این قصیده را در شعبان 1309ق از کربال به امیرنظام ،که آن زمان در قصبۀ
سنندج ،کرسی کردستان ،بود فرستاده و در ضمن آن از اشتیاق خود به دیدار
امیر سخن رانده است 21.شاید منظور بصیرالدوله ،برادر کهتر میرزاصادق ،که
میگوید برادرش “پیش از رفتن به تبریز همراه امیرنظام ،مدت دو سالی هم
در عتبات ماندگار شد ”،همان سالهای  1309و 1310ق ،پیش از سفر دوم
میرزاصادق به تبریز باشد؛ شاعر پس از آن ،یعنی در 1311ق ،به کرمانشاه نزد
امیرنظام رفته است .احتماالً مضمون بیت
15ادیبالممالک ،دیوان ،کا.
16ادیبالممالک ،دیوان.37 ،
17ادیبالممالک ،دیوان.705 ،
18مهدی بامداد ،تاریخ رجال ایران (تهران :زوار ،)1347 ،جلد .364 ،1
19ادیبالممالک ،دیوان ،یط.
20به نقل از عبرت نایینی ،نامۀ فرهنگیان.104 ،
21ادیبالممالک ،دیوان.161 ،
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سه سال است دور از حضور امیرم
22
وز آن آستان بر دگر آستانها
در قصیدهای که میرزاصادق در ستایش امیرنظام سروده ،اشاره به همان مدت
دو سالی دارد که بصیرالدوله از آن سخن میگوید.
میرزاصادق در سالهای  1312و 1313ق 1894/و 1895م در تهران در
دارالترجمۀ رسمی دولتی به کار مشغول شد و در 1314ق1896/م ،همراه
امیرنظام که به پیشکاری کل آذربایجان منصوب شده بود باز به تبریز رفت .در
1316ق1898 /م ،با تأسیس مدرسۀ لقمانیه در تبریز به نایبرئیسی آن برگزیده
و هم در این اوان معمم شد و گهگاه بر سر منابر موعظه میکرد 23.در همین سال،
شاعر به انتشار روزنامهای با نام ادب دست زد .در اوایل سال 1318ق1900/م،
به قفقاز و از مسیر دریای مازندران به خوارزم و از آنجا به خراسان رفت .او در
مشهد انتشار ادب را از سر گرفت و تا 1320ق1902/م آن را دنبال کرد .در محرم
1321ق1903/م ،میرزاصادق به تهران آمد و به سردبیری روزنامۀ ایران سلطانی
گمارده شد .در 1323ق1905/م ،شاعر به بادکوبه رفت و انتشار بخش فارسی
روزنامۀ ارشاد را ،که به ترکی نشر میشد ،به عهده گرفت .آنگاه به تهران برگشت
و با افتتاح مجلس شورای ملی ،سردبیری روزنامۀ مجلس در شوال 1324ق/
نوامبر 1906م به او سپرده شد .پس از گذشت حدود هشت ماه در این منصب،
در جمادیاالولی 1325ق/ژوئن 1907م ،میرزاصادق روزنامۀ عراق عجم را خود
در تهران دایر کرد 24.عمر این روزنامه طوالنی نبود .شاید به سبب گیروبندهای
دوران حکومت محمدعلیشاه (ح1327-1325 .ق1909-1907/م) میرزاصادق
مجبور به تعطیل کردن این روزنامه و ترک تهران شده باشد ،زیرا در جمادیاآلخر
1327ق/ژوئن 1909م در صف مجاهدان راه مشروطیت سالحبهدست وارد تهران
شد 25.در 1326ق1911/م ،میرزاصادق به خدمت عدلیه درآمد ،ریاست عدلیۀ
سمنان به وی داده شد و سه سال بعد در 1329ق1914/م ،مدیریت روزنامۀ
26
نیمهرسمی آفتاب را به دست گرفت
22ادیبالممالک ،دیوان.80 ،
23ادیبالممالک ،دیوان ،یط.
24عبرت نایینی ،نامۀ فرهنگیان.105 ،
25ادیبالممالک ،دیوان ،کا.
26عبرت نایینی ،نامۀ فرهنگیان.105 ،
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از زمان ورود به عدلیه تا پایان عمر ،میرزاصادق به ریاست چند شعبۀ این نهاد
قضایی در عراق (اراک) ،سمنان ،ساوجبالغ (مهاباد) و یزد مأمور شد .از دوران
خدمت در ساوجبالغ چند قطعه و قصیدۀ شکوهآمیز دارد که نشان میدهد در
27
آن ایام به شاعر بسیار سخت گذشته است.

درگذشت و مدفن

میرزاصادق در یزد به سکتۀ ناقص دچار شد و ناگزیر به تهران مراجعت
کرد .پنجاهوهشت ساله بود که سرانجام در 1336ق191 /م در پایتخت
بدرود حیات گفت 28.محمد قزوینی تاریخ وفات شاعر را  28ربیعالثانی
1335ق 22/فوریه 1917م 29،و دینشاه ایرانی آن را  29جمادیاالول
1326ق دانستهاند 30.چنانچه رقم  58سالگی مسلم دانسته شود ،پس باید
به استناد گفتۀ قزوینی 1335ق را سال دقیق فوت ادیبالممالک دانست.
باری ،شاعر را در آستانۀ حضرت عبدالعظیم در حجرۀ میرزاابوالحسنخان
31
قائممقامی به خاک سپردند.

شاعری و تخلص

میرزامحمدصادق به راستی شاعر زمان خود بود .او شاعری را در شیوۀ معمول
و حال و هوای روزگار خود آغاز کرد ،ولی با تحول اوضاع سیاسی و اجتماعی
ایران او نیز متحول شد .درست است که او در جوانی نخست به مداحی رجال،
درباریان و شاهان روی آورد ،اما همیشه به این راه و روش پایبند نماند ،بلکه
با دگرگون شدن شرایط ،موضوعاتی جز مدح رجال زمان ذهن او را به خود
جلب کرد .بنابراین ،درونمایۀ شعری او نیز دگرگون شد .زندگی ادبی او را
میتوان به دو دورۀ کلی تقسیم کرد .1 :از آغاز شاعری تا سالهای نزدیک به
شروع جنبش مشروطه؛  .2از سالهای مقدم بر اوجگیری خیزش ضد استبداد
و گرایشهای مشروطهخواهی تا پایان عمر.
27ادیبالممالک ،دیوان 61 ،و .187
28ادیبالممالک ،دیوان ،کا.
29محمد قزوینی ،یادداشتهای تاریخی ،به کوشش ایرج افشار (تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
 ،)1350جلد .34 ،3
30دینشاه ایرانی ،سخنوران دوران پهلوی (بمبئی :بینا ،)1313 ،جلد .31 ،1
31محمدعلی معلم حبیبآبادی ،مکارماآلثار (اصفهان :نشر نفائس مخطوطات.2132 ،)1354 ،

35

36

تجدد
ادیبالممالک فراهانی :شاعری در گذار از س ّنت به ّ

اگرچه در هیچیک از این دو دوره شعر میرزامحمدصادق کام ً
ال خالی از
ویژگیهای دورۀ دیگر نیست ،در کل رفتهرفته که سالهای نخست شاعری را
پشت سر می گذارد ،از بار محتوای اصلی شعر او ،یعنی وصف و مدح ،کاسته
و به مضامین نوتر افزوده میشود .پیش از تحلیل مختصات این دو دوره ،بیان
توضیحاتی دربارۀ تخلصهای شاعر بایسته است.
غالب مآخذ نخستین تخلص محمدصادق را “پروانه” نوشتهاند .گرچه در شرح
حالی که شاعر به قلم خود نگاشته و در دیباچۀ دیوان او به چاپ رسیده ،اشارهای
به این تخلص نکرده است ،وجود چند بیت در دیوانش و تصریح منابع معتبر دیگر
تردیدی باقی نمیگذارد که او پیش از درآمدن به خیل ندیمان امیرنظام “پروانه”
تخلص میکرده است 32.در بخش “متفرقات نویاب” 33نیز از این تخلص نشانی
هست .افزون بر چند مورد معدود در دیوان ،ابیاتی از این شاعر در کتیبههای
صحن نو آستانۀ حضرت معصومه در قم به یادگار مانده است که تخلص “صادق
پروانه” دارد .در کتیبههای کاشی این صحن دو قطعه شعر در ماده تاریخ
بنای آن از “صادق پروانه” به چشم میخورد که هر دو به حساب ُج َمل برابر
با 1303قمری است 34.اگر گزارش سیدعلیاصغر بصیرالدوله دربارۀ مأموریت
برادرش در 1305ق ،در مقام سررشتهدار بنایی علیآباد و منظریۀ راه قم از سوی
امینالسلطان دقیق باشد 35،پس زمان سرودن اشعار یادشده به دو سال پیش
از تاریخ مأموریت محمدصادق باز میگردد ،مگر آنکه فرض شود بصیرالدوله در
گزارش تاریخ این مأموریت دو سال اشتباه کرده است.
نکتۀ درخور تأمل این گفتۀ آقابزرگ تهرانی است که تخلص جد شاعر،
میرزاصادقبن میرزامعصوم ،نیز “پروانه” بوده است36 .آقابزرگ حتی از دیوان
“پروانۀ جد” هم یاد میکند 37.این دیوان ظاهرا ً همان است که در فهرست
نسخ خطی کتابخانۀ ملی 38با عنوان نخبة المدایح السلطانی مشتمل بر مثنوی،
32ادیبالممالک ،دیوان.360 ،
33ادیبالممالک ،دیوان“ ،متفرقات نویاب ”،هیجده و سی.
34غالمحسین افضلالملک کرمانی ،تاریخ و جغرافیان قم (قم :وحید1396 ،ق) 59 ،و 60؛ عباس فیض،
گنجینۀ آثار قم (قم :مهر استوار ،)1349 ،جلد .536 ،1
35ادیبالممالک ،دیوان ،کا.
36آقابزرگ طهرانی ،الذریعه ،جلد .66 ،9
37آقابزرگ طهرانی ،الذریعه ،جلد 15 ،9؛ جلد .99-98 ،24
38عبداهلل انوار ،فهرست نسخ خطی کتابخانۀ ملی (تهران :کتابخانۀ ملی ،)1358-1343 ،جلد .400 ،2
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قصیده ،قطعه و رباعی تصنیف میرزاصادق متخلص به “پروانه” معرفی شده
است 39.مع ذلک ،میرزاصادق در شرح حال خود که از مراتب فضل و کماالت
اجدادش سخن میگوید ،اشارهای به شاعری پدربزرگش ،میرزاصادقبن معصوم،
نمیکند ،در حالی که چند بیت از سرودههای جد اعالیش ،میرزا معصوم ،را نقل
کرده است .شرح حال کوتاهی را هم که اعتمادالسلطنه (م1313 .ق) در المآثر
و اآلثار از “میرزامحمدصادق فراهانی پروانه تخلص” آورده است 40،نمیتوان
میرزاصادق جد دانست ،چه لحن بیان اعتمادالسلطنه بهگونهای است
مربوط به
ِ
که مینماید وی در زمان تحریر المآثر از میرزامحمدصادق زندهایــ به احتمال
زیاد همان ادیبالممالکــ متخلص به “پروانه” سخن میگوید.
سبب آنکه میرزاصادق تخلص خود را به “امیری” تغییر داد ،انتساب او به
حسنعلیخان گروسی بود .این مرد که از رجال مقتدر ،مدبر ،ادیب و خوشنویس
عصر ناصری و مظفری بود ،در یکی از سفرهایش به آذربایجان ،که باید در
1307ق1890/م یا حوالی این سال بوده باشد ،میرزاصادق در معیت او به تبریز
رفت و آنجا در ذیحجۀ 1307ق ،به اشارۀ امیرنظام ،لقب “امیرالشعرا” را برای خود
اختیار و از آن پس “امیری” تخلص کرد 41.شاعر در قصیدهای به انتخاب تخلص
خود به نام امیرنظام و در مقطع غزلی به لقب امیرالشعرایی خویش اشاره دارد:
امیرا “امیری” که بگزیده استی
ز اوالد و اَحفاد قائممقامش
امیری به نام تو دارد تخلص
42
ازین نام دارد فلک نیکنامش
برخی شعر تو جان کردم و خود را به درت
ِ
43
تاج عشاق و امیرالشعرا میبینم
اینکه وحید دستگردی در صدر یکی از قطعات شاعر ،که در 1308ق سروده،
مینویسد که ادیبالممالک آن وقت “پروانه” تخلص میکرده ،جای تأمل است،
39احمد منزوی ،فهرست نسخههای خطی فارسی (تهران :مؤسسۀ فرهنگی منطقهای ،)1350 ،جلد .3270 ،4
40محمدحسن اعتمادالسلطنه ،المآثر و اآلثار (تهران :سنایی.217 ،)1307 ،
41عبرت نایینی ،نامۀ فرهنگیان.104 ،
42ادیبالممالک ،دیوان.304 ،
43ادیبالممالک ،دیوان.361 ،

37

38

تجدد
ادیبالممالک فراهانی :شاعری در گذار از س ّنت به ّ

زیرا در یادداشتی که خود شاعر بر یکی از قصاید دیگرش نوشته است ،تصریح
میکند که در  24ذیحجه 1307ق ،امیرنظام او را با عبارت “هان امیرالشعرا!”
مخاطب قرار داده است 44.مگر آنکه فرض شود میرزاصادق در 1307ق لقب
امیرالشعرا گرفت ،اما یکی دو سال بعد تخلصش را از پروانه به امیری تغییر
داد .لیکن این فرض هم نمیتواند درست باشد ،زیرا در شرحی که شاعر خود
در مناسبت سرایش یکی از قصایدش آورده مینویسد که امیرنظام از ندیمانش
برای سرودن شعر سراغ “امیری” را گرفته است 45.تاریخ این واقعه شعبان
1308ق بوده است .بنابراین ،باید چنین نتیجه گرفت که میرزاصادق یا قطعۀ
مورد اشاره را در زمانی پیش از 1307ق سروده یا اینکه پس از احراز لقب
امیرالشعرایی ،باز تا چند سال هر دو تخلص پروانه و امیری را به کار میبرده
است .گرچه این شاعر در بیشتر اشعارش خود را ملتزم به ذکر تخلص نکرده،
ولی شمار ابیاتی که در آنها تخلص “امیری” به کار رفته کم نیست 46.امیری در
چهارمین ماه از سلطنت مظفرالدینشاه (ح1324-1314 .ق1906-1896/م)
به فرمان این پادشاه به “ادیبالممالک” ملقب شد 47.شاعر ضمن قصیدهای از
این فرمان شاه و لقب جدید خود یاد میکند 48.در پارهای از اشعاری که پس
از این تاریخ سروده شده ،به جای تخلص لقب “ادیبالممالک” و “ادیب” دیده
49
میشود.

شاعری در دورۀ سنتگرایی

شاعران ایرانی در قرن دوازدهم قمری/هجدهم میالدی بنیادگذاران مکتبی در
ادبیات فارسی بودند که مکتب “دورۀ بازگشت ادبی” نام گرفت .ویژگی بارز
این مکتب پیروی از سنتهای شعری استادان قدیم بود و ادیبالممالک را باید
50
یکی از آخرین شاگردان این دبستان شمرد.
44ادیبالممالک ،دیوان 266 ،و .359
45ادیبالممالک ،دیوان.149 ،
46برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان 204 ،و .308
47میرزاتقیخان دانش“ ،شرح حال ادیبالممالک ”،ارمغان ،سال  ،10شمارۀ .486 ،)1308( 9-8
48دانش“ ،شرح حال ادیبالممالک.502 ”،
49برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان654 ،455 ،55 ،؛ بخش “متفرقات نویاب ”،هیجده.
50محمدتقی ملکالشعرای بهار ،بهار و ادب فارسی :مجموعۀ یک صد مقاله (تهران :کتابهای جیبی،
 ،)1351جلد .208 ،1
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رایجترین محتوای شعری بسیاری از شاعران قدیم مدح شاهان و دیگر ارباب قدرت
بود .قرنها سخنسرایی به ظهور این سنت انجامیده بود که شاعر برای آنکه شعرش
رونقی و اعتباری بیابد ،به سایۀ حمایت صاحب قدرتی میخزید ،مدحی میگفت و
پاداشی میگرفت تا از این راه هم خرج معاشی و هم شهرتی برای خود کسب کند.
ادیبالممالک نیز در بافت چنین سنتی به شاعری آغاز کرد .در تاریخ شعر فارسی،
سخنوران به واقع وارستهای که توانستهاند علیرغم این سنت ریشهدار حرکت کنند
و بینیاز از هر تکیهگا ِه غیر از خودی عمل کنند ،به شمار بسیار اندک بودهاند .در
اشعار مدحی که ادیب تحت تأثیر چنین سنتی در ستایش شاهان و امیرانی غالباً
ناالیق سروده ،همۀ اسلوبها و موازین شعر کهن فارسی را رعایت کرده است و از
انواع و اقسام تشبیهات و استعارههای رایج برای ساختن مدیحههای مبالغهآمیز و
پرداختن تشبیبها و نسیبها به سبک پیشینیان بهره جسته است 51.برای مثال،
چند بیت از قصیدهای که ادیبالممالک در تبریک صدارت عینالدوله ،مصادف با
سالروز تولد مظفرالدینشاه ،سروده نقل می شود:
سحر بشارتم از َدو ِر مهر و ماه آمد
که گاه جشن همایون پادشاه آمد
ز سر غیب درین روز بر سریر شهود
شهی که مقدم او زیب بارگاه آمد
خدایگان سالطین و بختیار ملوک
ارواحنا فِداه آمد
مظفرالدین
ُ
به باغ رفته مگر شه که خلق را به مشام
شمیم غالیه از گلبن و گیاه آمد؟
همیشه خاطرش از بندگان گنه طلبد
پی بخشیدن گناه آمد
ز بس که در ِ
...
خاتم صدارت داد
وزیر اعظم را
ِ
که چشم ُملک شد اکنون ،س ِر سپاه آمد
نگاهدار جهان کرد “عین دولت” را
که کارساز جهانی به یک نگاه آمد
51برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان 130 ،64 ،38 ،و .148
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ادیبالممالک در غالب موارد مضامین و آرایههای بدیعی گذشتگان را کمابیش
52
تکرار کرده یا چیزهایی مشابه و از مقولۀ همان مضامین و آرایهها پرداخته است.
گرچه ادیب در چند جا از شیوۀ شاعری قدما و پیروان آنان انتقاد میکند و
از اینکه در مدح هر خسیس شعرهای نامتناسب “فرو میخوانند” 53و “لیموی
پستان یار و سیب ذقن” او را در “در طبق فکر” میگذارند 54،خود از وسوسۀ
این گونه مضمونپردازیها ،مداحیها و قصۀ لیلی و غصۀ مجنون گفتنها
برکنار نمیماند؛ گویی نمیتواند از بافت ادبیاتی که خود و خاندانش در آن
پرورش یافتهاند و در فضای آن تنفس کردهاند ،به یک باره ُببرد .او از چشمۀ
سرشار و پُربار شعر و ادب کهن پارسی و معارف اسالمی سیراب شده بود .از
این رو ،وقتی شاعری آغاز کرد ،جز آنچه همین سنت کهن پیش روی او نهاده
بود ،راه کوبیدۀ دیگری نمی شناخت ،بهویژه که این راه از عهد شاعران دورۀ
باز گشت ادبی به بعد کوبیدهتر شده بود.
با این همه ،بهرغم تمامی ریشههایی که ادیبالممالک در گذشته دارد و
عطش شاعری خود را با مدح و وصفهای اغراقآمیز و پردازشهای تکراری
مضامین و شیوههای پیشینیان فرو مینشاند ،اما این کار او گویی گذرا بود .از
اشارات پراکندهای که حتی از البهالی همان مدحها و کهنهپردازیها به چشم
میخورد ،برمیآید که خارخاری و خلَجانی در ضمیر دارد که او را به طلب
عرصههای “غیرمعتاد” و تازهای بر میانگیزد .ادیب قلباً دریافته بود که باید
افسانههای کهن را فرو گذاشت.
منتهی هنوز راه جدیدی پیش پای او باز نشده و مجالی دست نداده بود تا با
ذهنیت و استعدادی که او داشت ،از گفتهشدهها بگسلد و با ناگفتهها بپردازد.
این مجال با تحوالتی تدریجی که در جامعۀ آن روزگار ایران رخ داد و کمکم
به جنبش مشروطهطلبی و تأسیس مجلس شورای ملی انجامید فراهم آمد.
ادیب از این زمان به مسیر تازهای افتاد که در واقع سازنده و مقدمۀ دورۀ دوم
حیات شاعری او بود .همین تحول بود که ادیب را در مقام یکی از شاخصترین
52برای مثال بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.397 ،341 ،161 ،155 ،137 ،129 ،95 ،
53ادیبالممالک ،دیوان.26 ،
54ادیبالممالک ،دیوان.3 ،
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شعرای دورۀ انتقال قرار داد .اکنون به ویژگیهای شعری ادیب در دورۀ اول
شاعری او میپردازیم.

نوع شعر

ادیبالممالک از میان انواع قالبهای شعر ،بیش از همه به قصیده و قطعه تمایل
نشان داده است .گرچه غزل ،در کنار قصیده ،یکی از دو قالب شعری مسلط تا آن
زمان بود ،ولی ادیب قصیده و سپس قطعه را برای اظهار مقاصد خود مناسبتر
مییافت .طبیعی هم همین بود ،زیرا نه فقط برای بیان وصف و مدح که محور
اصلی شعرهایش در این دوره بود ،بلکه برای طرح مضامین تاریخی ،قرآنی ،نجومی
و همینطور آرایشهای لفظی و معنوی که پسند طبع شاعری چون ادیب بود،
قصیده جوالنگاه مستعدتری در اختیارش میگذاشت .از قضا این دو قالب شعری در
دورۀ دوم شاعری ادیب نیز که تحولی نسبی در مضامین شعری او رخ داد ،بیش از
دیگر گونهها به کار او آمد .طبق احصاء علی موسوی گرمارودی ،شمار ابیات فارسی
و عربی ادیب به  16600بیت سر میزند 55.از ادیبالممالک بیش از  26غزل و تغزل
بر جای نمانده و این در کنار حدود  132قصیده و  300قطعۀ او رقمی اندک است.
در واقع ،بخش اعظم اشعار ادیب را حدود  7هزار بیت در شکل قصیده و بالغ بر 3
هزار بیت به صورت قطعه تشکیل میدهد 56.با اینکه صورت کالم در غزلهای ادیب
استوار ،پخته و خالی از سستی و ابتذال است ،لیکن در محتوای همۀ آنها نکتههای
بدیع و ناگفتۀ چندانی به چشم نمیخورد .البته بیانصافی است که بعضی غزلها
یا الاقل بعضی از ابیات این غزلهای او را درخور تحسین ندانیم .مثنویهای ادیب
مرجح
عموماً شیوا و روان است ،ولی بدیهی است که این نوع شعر هم قالب مختار و ّ
او نبوده و به اقتضای پارهای موضوعات آن را به کار برده است .عالوه بر قصیده و
قطعه ،ادیب به ترجیعبند ،ترکیببند و مسمط ،که در واقع قالبهایی تفننیاند،
گرایش نشان داده است ،زیرا این گونههای شعر که تنوع ،موسیقایی و جذابیتی
دیگر دارند ،قالبهای مناسبی برای مضامین اجتماعی ،سیاسی و وطنی بوده است.
بنابراین ،در میان سرودههای دورۀ دوم شاعری ادیب این قبیل قالبها بیشتر از دورۀ
اول به چشم میخورند.
55علی موسوی گرمارودی ،زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی (تهران :قدیانی ،)1384 ،جلد .11 ،1
56محمدصادقبن حسین ادیبالممالک ،گزیدۀ اشعار ادیبالممالک ،به کوشش احمد رنجبر (تهران:
زوار.12 ،)1355 ،
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حفظ ویژگیهای کهنۀ واژگانی و نحوی

از آنجا که ادیبالممالک در شعر فارسی و تاریخ ایران مطالعاتی عمیق و گسترده
داشت و با ظرایف و صنایع صوری و معنوی آن بهخوبی آشنا بود ،نسبت به
آنچه طی سالهای سال در این گنجینۀ ارجمند جمع آمده بود شیفتگی
زایدالوصفی پیدا کرده بود .برای او تمامی مختصات صرفی و نحوی شعر غنی
فارسی چنان مطبوع ،دلنشین و درخور پیروی بود که پنداری توجهی نداشت
که روزگا ِر بسیاری از صورتهای لغوی ،ساختارهای دستوری ،ترکیبات و
کاربردهای کلمات شعر کهن فارسی به سر آمده و برای همزبانانش عموماً زنگ
کهنگی گرفته بود .بنابراین ،نه فقط کلمات غریب و نامتداول را که تا زمان او
دیگر از رواج افتاده بودند آزادانه به کار می گرفت ،بلکه از استعمال گونۀ شعری
و کهنۀ واژههایی که شکل دیگری از آنها در فارسی تداول یافته بود نیز احتراز
نمیکرد .در دیوان او 57،کلماتی مانند ازیرا در صفحات  183 ،9و 496؛ ازیراک
در صفحۀ 369؛ ا ِستاده در صفحۀ 20؛ استاره در صفحۀ 160؛ هریمنان در
صفحۀ 147؛ اَبا در صفحات  179 ،148و 659؛ فرموش در صفحۀ 34؛ َفر ُمش
در صفحۀ 307؛ ا ِشکمخواره در صفحۀ 160؛ ُستخوان در صفحۀ 143؛ فالطون
در صفحۀ 33؛ ُس ُتن در صفحۀ 424؛ اس ُتن در صفحۀ 414؛ افریدون در صفحۀ
426؛ سِ ماعیل در صفحۀ 370؛ اس َتر َون در صفحۀ 384؛ اشکوفه در صفحۀ
383؛ ُسطرالب در صفحات  353 ،236و 659؛ َه َگرز در صفحۀ 232؛ کجا به
معنای “هرکجا” در صفحۀ 373؛ کرا به معنای “هر که را” در صفحۀ 90؛ ایدر
در صفحات  3و 390؛ ستوار در صفحۀ  496و نز به جای “نه از” در صفحات
 183و  ،353که بوی کهنگی برداشته است ،کم نیست .او به تقلید از گذشتگان
گونههایی از افعال را ،مانند شنیدستم در صفحۀ  ،83نگشتی و نگشودی در
صفحۀ  ،2جاذبستی و نایبستی در صفحۀ  ،35بایدی در صفحۀ  ،375بنخواندند
به معنای “نخواندهاند” در صفحۀ  ،2همینگویند در صفحۀ  ،90همیمیگفت
در صفحۀ  ،35و نیز پارهای از واژهها را در معانی قدیمتر آنها به کار برده است
که از آن جمله است ماندن در معنای “گذاردن” در صفحۀ  .652گاه هم از
واژههای مغولی و ترکی ،چون یرلیغ به معنای “فرمان” در صفحۀ  50و تمغا به
معنای “ ُمهر و نوعی مالیات” در صفحۀ  136استفاده کرده که سالها پیش از
57ارجاع صفحات به دیوان ادیبالممالک ،تصحیح وحید دستگردی ،است.
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زمان شاعر از مجموعۀ اصطالحات دیوانی خارج شده بودند .احتماالً این قبیل
کهنهواژهها و اصطالحات در ذائقۀ بسیاری از فارسیزبانان یکی دو سده پیش
از عصر حاضر طبیعی و عادی جلوه میکرده است.

استواری سخن

اگر لطافت و جزالت (استواری) دو خصیصۀ عمدۀ شعر باشند ،بیگمان اشعار
ادیب عموماً از خصیصۀ دوم بیش از اولی برخوردار است .این امر به سبب اعتقاد
و گرایش شدیدی است که ادیب به کالم فاخر و استوار داشت .شاید از این
لحاظ بتوان او را در نقطۀ مقابل ایرجمیرزا (م1304 .ش) دانست که در شعرش
لطافت بر جزالت میچربد .ادیبالممالک بیشتر ادیبانه سروده تا شاعرانه .شکوه
و ابهت صوری سخن ،سنگینی و فخامت وزن ،طنطنۀ واژگان و باالخره دشواری
و چشمگیر بودن قوافی و ردیفها ذهن ادیبالممالک را بیشتر از محتوا به خود
مشغول میداشت .استواری کالم او را بیش از غنای درونمایه خشنود میکرد .از
لحاظ طنطنه ،پردازشهای صوری و آرایشهای لفظی ،ادیبالممالک به سبک
خاقانی شروانی نزدیک میشود ،منتهی در مضمونسازی و آفرینشهای محتوایی
نازکخیالی او را ندارد .به همین سبب است که در اشعار او ابیات سست و ،از
لحاظ کیفیت بیان ،موارد ضعیف به ندرت پیدا میشود .آنچه هم از اشعار او
ضعیف و عاری از جزالت مینماید ،چنانچه خوب در آن دقت شود ،اساساً نه به
علت ضعف بیان که به سبب اصرار شاعر در استعمال کلمات و ترکیبات ناآشنا و
گاه ناهموار یا درج مضامین بارد و بیروح است.

لغات ُمغلق و نامأنوس

طنطنه و جزالت شعر ادیب ،عالوه بر وسواس او در رعایت ضوابط نحو ادیبانه و
استعماالت بالغی سخنگویان کالسیک ادب فارسی ،تا حد زیادی نتیجۀ کلمات
و ترکیبات پیچیده و غالباً نامأنوس عربی و فارسی کهنی است که در شعر خود
به کار برده است .ادیب به برکت برخورداری از حافظۀ شگرف و تسلط کمنظیرش
بر ادبیات عربی و فارسی و تاریخ عرب و عجم 58و احاطهاش بر بسیاری از معارف
ایرانیــ اسالمی ،در کاربرد ذخایر لغوی و مصطلحات این حوزهها تقریباً هیچ حد و

58بنگرید به کاوه ،دورۀ قدیم ،سال  ،2شمارۀ 1335( 20ق).7 ،
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حصری نمیشناخت .هزاران واژه و عبارت ناآشنا و غریب را از البهالی کتب لغت،
تواریخ و منابع ادب و انساب عرب و روایات و احادیث فرا چنگ آورده و بهگونهای در
اشعار خود نشانده است .این انبوه لغات البته عموماً شکوه و فخامتی به شعر ادیب
میدهد ،لیکن در بسیاری جاها شعر او را دشواریاب و درمواردی خشک و بیروح
ساخته است .حضور واژهها و عبارات مهجور و مع ّقد نه فقط به خوانندگان عادی ،بلکه
به بسیاری از آنهایی که در فارسی و عربی دانشی نسبی دارند هم اجازه نمیدهد الاقل
بعضی از اشعارش را چنان که باید و شاید درک کنند .متأسفانه مواردی که غرابت
واژگان با غرابت مضامین دست به دست هم میدهند و شعر ادیب را به معمایی
تبدیل میکنند ،کم نیست .برای مثال ،در اینجا فقط میتوان اندکی از بسیار کلمات
غریب و دور از ذهنی را که ادیب آزادانه در شعر خود به کار برده است ،از دیوانش
نقل کرد 59:تصدیهُ ،مکا ،یعوب ،ابناء الدهالیز ،شمعون الصفا ،شَ جن ،خضم در صفحۀ
18؛ َرحی ،مسخون ،آهون ،برهون ،در صفحۀ 33؛ کعاب ،ترائب ،اتراب در صفحۀ
43؛ فرتور ،فرتاب ،ارحاب ،ترحاب در صفحۀ 45؛ َوکرَ ،صقرَ ،قسوره ،غاب ،طیطاب،
شُ ُهبُ ،مثقب در صفحۀ 47؛ شیح ،قیصوم ،رطیب ،ثوب الحداد ،تریب ،منهوب در
صفحۀ 56؛ اختالق ،ثَرب ،صِ فاق ،اعتناق در صفحۀ 62؛ احالس ،ق َ
ِمطر ،نکاب ،رضاب،
جراب ،تبنکو ،تبنک در صفحۀ 72؛ اَبلَجُ ،م َدحج ،مزجج ،مسرج ،فیلَج ،هیدج ،مزلَج،
مِخلَج در صفحات 131-129؛ رغید ،حفی ،راتع در صفحۀ 152؛ تبرید ،تسخین،
صدید ،صقیع ،جلید ،صعید ،تخلید ،تنشید در صفحۀ 153؛ قاسط ،اَش َوس ،عابس،
نواقیس ،رهابین ،نواویسُ ،متشاکِس ،متقوس ،کابس در صفحۀ 299؛ َذخر ،مق َول،
نجل ،قسطلَ ،
خیطل در صفحۀ 343؛ شملۀ جنین ،خراتگین،
سج َ
مجدلَ ،س َفرجلَ ،
َ
کدین ،ن ِشگرده در صفحۀ 375؛ مرعوف ،حِ بالُ ،عصی ،حریَ ،جـثی در صفحۀ .483
البته اینها سوای صدها لغت و اصطالح نادراالستعمال و بعضاً تخصصی است که
ادیب در فرهنگ منظوم یا به قول او “پیوسته فرهنگ پارسی” خویش آورده است.

فراوانی اعالم

پیچیدگی و دشواریاب بودن شعر ادیب تنها به لغات مهجور نیست .اسم های
علَم ،از قبیل نام اشخاص ،اقوام و رویدادهای تاریخی مشهور و غیرمشهور و
اسامی جغرافیایی هم مزید بر علت شده است ،بهگونهای که تا کسی از اعالم
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قرآنی و تاریخ و انساب عرب و عجم از زمانهای قدیم تا عصر شاعر آگاهی وسیع
نداشته باشد ،بسیاری از این نوع اسمهای خاص برای او ابهامآمیز و گیجکننده
خواهد بود .با کمک این دسته اسمهاست که ادیب صدها تلمیح و اشارات
دینی و تاریخی در شعر خود آورده است .این وضعیت در عین اینکه زبان شعر
شاعر را برای خواننده مقداری دیریاب میکند ،آگاهیهای سودمندی هم به او
میدهد .پارهای از این اشارات به لحاظ شهرت سابقه و گزارشهای مربوط به
آنها برای خوانندۀ عادی قابل فهم است ،لیکن بسیاری از تلمیحات او اشاره به
اشخاص ،اقوام ،حوادث و مکانهایی دارد که شاخصهای تاریخی ندارند و فقط
برای آشنایان با کتابهای تاریخ ،انساب و رجال روشناند و لذا ،اشعار ادیب
برای آنها چندان اشکالآفرین نیست ،مانند قصۀ آدم و بهشت َعدن ،گیو و جنگ
پَشَ ن ،شکست وال ِریَن به دست شاپور اول ساسانی ،دستاندازی بریتانیاییها بر
60
قرن در صفحۀ 3؛
َ
عدن در صفحۀ 2؛ سیر و ترهَ ،سلوی و َمن و امت موسی ،پیر َ
انگشتری سلیمان و َددان ،ابراهیم و بتان آزری در صفحۀ 15؛ آیینۀ اسکندری،
آب حیوان ،آصف برخیا و تخت بلقیس ،داود و قتل اوریا در صفحۀ 17؛ ید
شفابخشی عیسی ،سقراط و شوکرانَ ،جمره و مِنا ،شُ َعیب ،اژدها
بیضای موسی،
ِ
و فرعون در صفحۀ 21؛ نوح و سوق ثمانون در صفحۀ 25؛ کیخسرو و فرود،
رصر و امت هود در
سفینۀ نوح ،خلیل و آتش نمرود در صفحۀ 135؛ باد َص َ
صفحۀ 147؛ سامری ،گوسالۀ زرینه در صفحۀ 375؛ سلمان و ابوذر در صفحۀ
403؛ عزیز مصر و بیت َح َزن در صفحۀ 408؛ آل سبکتکین و تاریخ بیهقی،
سِ نِمار و خ َورنق در صفحۀ 506؛ ا َ َبرهه ،فیل و َجیش اَبابیل در صفحۀ  .511با
این همه ،درک مضامینی که ناظر به گزارشها و اخبار تاریخی غیرمشهورتر،
شخصیتهای ادبی و شعرای قدیم عرب ،افسانهها و قهرمانان گمنام ملل ،اسامی
تواریخ و دیوانهای کماهمیتتر و اصطالحاتی که شأن نزول تاریخی دارند به
آسانی میسر نیست ،مانند زرقاء ،خرقاء در صفحۀ 17؛ مرغ عیسی در صفحۀ
90؛ حِ صن عادیا در صفحۀ 20؛ قاضی سدوم و واصلبن عطا در صفحۀ 93؛ واقعۀ
ِنده ،نوندان مذحج ،ورود عراده به زحلوله
داحِ س و غبرا در صفحۀ 97؛ سواران ک َ
یتَیم ،قصۀ
در صفحۀ 129؛ داستان نعج و نعاج و داود ،قصۀ حِ لف الفضول و بن 
حِ لفالمطیبین در صفحۀ 135؛ بوعبیدۀ جراح ،ضرار بن اَز َور ،طاهربن حسین،
60ارجاع صفحات به دیوان ادیبالممالک ،تصحیح وحید دستگردی ،است.
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ابو ُدلَف قاسمُ ،مهلب ابیصفره در صفحۀ 264؛ عنترةبن شَ داد ،اُمالهیثَم ،امخاله
ِ
سلیک عمرو ،تغلب و بکر در صفحۀ
در صفحۀ 349؛ فضالةبن کلدهُ ،ح َطیئه،
234؛ َعبس ،ذبیانَ ،ه َرم ،لَبید ربیعه در صفحۀ 237؛ عامالجمیله در صفحۀ
367؛ َهرثمةبن اعین ،نضیرةبنت ضَ َی َزن در صفحۀ  371و مانند اینها.

استفاده از دانشهای گوناگون

از عوامل پیچیدگی بخش قابل مالحظهای از اشعار ادیبالممالک یکی هم
رغبت وافر او به بهرهگیری از اطالعات خود در رشتههای گوناگون ،از قبیل
قرآن ،حدیث ،ادعیه ،گفتههای پندآمیز دانشمندان و بزرگان دین ،اشعار عرب
و بعضی از شاخههای علوم است .او یا آیه و حدیثی را به کار میبُرد یا مضمون
آن را به سلک نظم میکشید .گاه تمامی آیه ،حدیث ،شعر عربی ،جملۀ قصار و
ضربالمثلی را آنگونه که هست در شعر میآورد یا با اندک حذف یا جابهجایی
کلمات ،آن را در قالب وزن منتخب خود میگنجاند .کمتر صفحهای از دیوان
این شاعر هست که آیهای یا حدیثی در آن به چشم نخورد 61.اشعار شعرای
عرب ،عبارات اصطالحی ،کلمات و ترکیبات قصار یا جمالت ادبی عربی و
ارسال مثلها نیز در دیوان او کم نیست 62.ادیب اشعاری هم بر اساس مفاد
آیه یا حدیثی ساخته است ،مانند “دربارۀ حیا” در صفحۀ “ ،180آب دادن به
تشنگان” در صفحۀ “ ،20فطری بودن سعادت و شقاوت بشر از قول پیامبر
اسالم” در صفحۀ “ ،506ویرانی شهر سبا” در صفحۀ  369و “ارزش کالم طیب
طبق نص قرآن” در صفحۀ .153
ادیبالممالک عالوه بر معلومات قرآنی و اطالعات دینی ،از دیگر دانستههای
خود نیز در اشعارش بهره میبرد ،از صرف و نحو عربی در صفحات  11و  16و
 373و عروض در صفحات  36و  51و  334و  414و  458گرفته تا داروشناسی
در صفحۀ  ،77موسیقی در صفحات  76و  492و  ،506نجوم در صفحات  34و
 48و  52و  ،57کفشناسی در صفحۀ دوازده بخش متفرقاتَ ،رمل در صفحات
 716تا  ،718حتی نرد و شطرنج در صفحات  9و  472و  496و  546و ،556
و عکاسی در صفحۀ  .272ادیب در چند جای دیوانش به داشتن اطالعات در
61ادیبالممالک ،دیوان.56 ،54 ،36 ،27 ،18 ،
62ادیبالممالک ،دیوان.50 ،45 ،21 ،19 ،
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رشتههایی چون نحو ،معانی و بیان ،قوافی و عروض ،فلکیات ،اسطرالب ،تواریخ،
تقویم ،منطق ،طب ،جراحی ،کحالی و تشریح بر خود میبالد 63.چنین مینماید
که در علم نجوم واقعاً دستی داشته است.
به سبب اصرار ادیب در گنجاندن هر چه بیشتر اصطالحات علمی و ادبی در شعر،
سرودههایش در بسیاری جاها به آفت پیچیدگی و بیروحی دچار شده است.
جای تأسف است که سخنسرای توانایی چون ادیبالممالک که در موارد نه
چندان معدودی با سرودن اشعاری محکم ،روان ،مؤثر و خالی از ابهامهای لفظی
و معنوی ثابت کرده است که میتواند شعر سلیس و لطیف هم بسراید 64،به علت
همین اصرار زیاده از حدش ،چنان که شایستۀ اوست ،قبول عام نیافته است.

استقبال از شعرای پیشین و تضمین شعر دیگران

ادیب ،به سنت معمول بسیاری از شعرا ،به وزن و قافیۀ پارهای از قصاید مشهور
فارسی و عربی اشعاری سروده است .گرچه فضل تقدم از آن کسانی است که
نخستین بار قصایدی را با این اوزان و قوافی ساختهاند ،اما ادیب هم به نوبۀ خود
از عهدۀ این اقتفا به شاعران قدیم خوب بر آمده است .این قبیل چکامههای او
بسیار محکم و استادانه است و از لحاظ جزالت ،پختگی ترکیبات و برخورداری
از واژگان قوی و آرایشهای صوری ،دست کمی از قصاید قدما ندارد .از این
قبیلاند قصایدی که در استقبال از غضائری رازی در صفحات  ،330-325فرخی
سیستانی در صفحات  ،234-218منوچهری دامغانی در صفحات  339-330و
 ،455-454ابوحنیفۀ اسکافی در صفحات  ،370-366ناصر خسرو قبادیانی در
صفحات  ،161-155حیص و بیص ،شاعر عرب در صفحات  148-146و بعضی
از معاصرانش مانند ابونصر شیبانی در صفحات  155-153و سالک کرمانشاهی
در صفحات  23-17ساخته است .در قصیدهای که در استقبال از ابوالحسن
علیبن محمدبن منجیک ت ِر َمـذی در صفحات  176-175ساخته ،سه بیت از
قصیدۀ این شاعر را هم تضمین کرده است .غزلی نیز در اقتفا به یکی از غزلیات
موالنا جاللالدین در صفحۀ هجده بخش متفرقات گفته است .افزون بر اینها،
ادیبالممالک گاه بیت یا ابیاتی از شعرای دیگر را تضمین کرده است ،مانند
63ادیبالممالک ،دیوان.412 ،353 ،160 ،
64برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.133 ،122 ،121 ،104 ،44-43 ،5-1 ،
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تضمین غزل کاملی از حافظ در صفحۀ  ،178تضمین غزل کاملی از سفیرالدین
که از معاصرانش بود در صفحۀ  699و تضمین ابیات پراکندهای از سعدی شیراز
در صفحات  419و  137و  493و  487و ابیاتی از حافظ در صفحۀ .105

ترجمۀ منظوم قطعاتی از دیگران

ادیبالممالک افزون بر اقتباس عین عبارات و ترکیبات دیگران ،گاه مضامین شعرا و
نویسندگان عربــ و گاه نویسندگان دیگر ملیتهاـ ـ را به سلک نظم کشیده است.
از این قبیل است ترجمۀ حکایاتی از مختصر تاریخ الدول ابوالفرجبن العبری َملطی در
صفحات 110-106؛ شکوائیهای از زبان عربی در صفحۀ 281؛ دو قطعه شعر عربی،
یکی منسوب به صفیالدین حِ لی و دیگری منسوب به سناءالملک ،در صفحات -271
272؛ و ترجمۀ منظوم کالم یکی از حکیمان اروپایی در باب عشق در صفحۀ .691

قصاید طویل و تجدید مطلع

به نظر میرسد که یکی از ابزارهای هنرنمایی سخنپردازان پیشین سرودن
قصاید طوالنی ،تجدید مطلع کردن و انتخاب ردیفهای دشوار و کمتداول
بوده است .شاعر در چنین قصایدی هم وسعت میدان دید و تخیلش را در
مضمونسازی و هم درجۀ احاطهاش را بر واژگان زبان به عرصۀ نمایش
میگذارد .ادیبالممالک از این لحاظ نیز از استادانی چون سراج ُقمری (م.
حدود 580ق1184/م) ،خاقانی (م595-583 .ق1199-1185/م) ،انوری (م.
583ق1187/م) ،بدر چاچی (م752-745 .ق1351-1344/م) و امثال آنها
پیروی کرده است .قصاید ادیب عموماً طوالنیاند و غالب آنها به صد بیت بالغ
میشوند ،اما بعضی از آنها حتی از حد متعارف قصاید بلند فارسی فراتر میرود.
از آن جملهاند قصیدهای  160بیتی در نکوهش زمامداران ایران به هنگام
بمباران آستانۀ رضوی بر دست قوای روس در صفحات  ،23-17قصیدهای در
 155بیت به مناسبت گرانی نان در تبریز در صفحات  74-67یا قصیدهای 188
بیتی در تهنیت میالد امام سوم شیعیان در صفحات .330-329
ادیب در چند قصیدۀ طوالنی تجدید مطلع کرده است .در سه قصیده در
صفحات  47و  266و  325یک بار ،در قصیدۀ صفحۀ  137دو بار و در قصیدۀ
صفحۀ  451سه بار تجدید مطلع کرده است .به عالوه ،او در قصاید و قطعات

دیار ،سال  ،۱شمارة  ،١بهار 139۵/201۶

متعددی با انتخاب قافیههای دشوار یا ردیفهای غیررایج احاطۀ خود را بر
65
واژگان و زبان و ادب فارسی و عربی نشان داده است.

قطعههای طوالنی

شعرای پیشین برای طرح و بیان نکات پندآمیز ،تجارب بازگفتنی کوتاه یا
حکایات مختصر قطعه را برمیگزیدند .بنابراین ،شمار ابیات یک قطعه معموالً
از ده تا پانزده تجاوز نمیکرد ،ولی ادیبالممالک ظاهرا ً خود را به چنین رسمی
مقید نمیدانست .در دیوان او افزون بر قطعات متعدد با شمار ابیاتی در حدود
66
متعارف ،قطعاتی دیده میشود که ابیات آنها از شمار معمول درگذشته است.
سبب طوالنی شدن بیش از حد قطعههای ادیب این است که او در غالب موارد
قطعه را برای بیان موضوعاتی برگزیده که از حوصلۀ یک قطعه در قوارۀ سنتی
آن بیرون و بیشتر مناسب قالب مثنوی است .از باب مثال ،ادیب داستان ،رویداد
یا تجربهای را در قالب قطعهای به تفصیل شرح میدهد و این کاری است که
معموالً از وظایف قطعه نبوده است 67.در دیوان این شاعر قطعاتی دیده میشود
که نه فقط شمار ابیات آنها بیش از اندازۀ متعارف است ،بلکه بیت مطلع آنها
مصرع است .ظاهر این نوع قطعات به قصیده میماند ،اما
نیز ،برخالف معمولّ ،
68
محتوای آنها عموماً از سنخ موضوعاتی نیست که در قصیده طرح میشود .به
هر حال ،گرچه عنوان کردن موضوعی نسبتاً مفصل یا به تصویر کشیدن صحنهای
کامل در قالب قطعه ،مخصوصاً با محدودیتی که شاعر از لحاظ رعایت قافیه و
ردیفی معین دارد ،ممکن است از لطف و روانی قطعه بکاهد ،لیکن قطعههای بلند
ادیب عموماً ضمن استحکام و جزالت ،خالی از سالست هم نیستند .به عبارت
دیگر ،محدودیتهای قافیه و ردیف کمتر باعث تکلف و خشکی شعر او شده است.
در دیوان ادیبالممالک قطعاتی که بتوان آنها را “روان” توصیف کرد کم
نیست 69.قطعات ادیب عموماً در شرح انتقادی مسایل اجتماعی و سیاسی و
درد دلهای شخصی است ،ولی در میان آنها به نمونههایی برمیخوریم که به
65ادیبالممالک ،دیوان.442 ،296 ،167 ،61 ،
66مث ً
ال بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.121 ،119 ،105 ،29 ،24 ،
67ادیبالممالک ،دیوان.121 ،119 ،106 ،84 ،26 ،
68ادیبالممالک ،دیوان.204 ،202 ،192 ،167 ،107 ،
69برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.145 ،143 ،121 ،
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شیوۀ مناظره ساخته شده است ،مانند مناظرۀ “سوزن و سنجاق” در صفحۀ
“ ،418سار و تله” در صفحۀ  416و “بزغاله و گرگ” در صفحۀ 497؛ شیوهای
که در شعر پروین اعتصامی (م1320 .ش1941/م) به حد کمال و پختگی
رسید .برای نمونه ،به نقل ابیاتی از دو قطعه اکتفا میشود:
شنیدهام چو سلیمان به تخت داد نشست
خرد به درگ َهش ا ِستاد و چشم فتنه بخفت
َ
ز دور دید که گنجشک نر به جفت عزیز
ترانه خواند و سرود ،آن چنان که شاه شنفت
“من این رواق سلیمان تـوانم از منقار
ز جای کند و به دریا فکند و خاکش ُرفت”
به خشم شد شه و گنجشک بینوا چون یافت
که این حدیث شهنشه شنید و زان آشفت
بگفت خشم مگیر ای ملک ز لغزش من
که پیش همسر خود الفها زدم به نهفت
چرا که الف زدن کیمیای مرد ب َود
برای آنکه کند جلوه در برابر ُجـفت
گرفته بود دل شهریار از آن گفتـــار
پس از شنیدن این عذر همچو گل بشکفت
ساری پی دانه سِ یر میکرد
در دامن کوهسار و هامون
ناگه تلهای بدید در دشت
با قامت گوژ و پُشت وارون
گفتشِ :
قدت چرا شد
الف َ
چون پیکر دال و قامت نون؟
گفتا :شب و روز سجده دارم
بر درگه کردگار بیچون
گفتش :زچه روی استخوانت
از پوست همیشده است بیرون
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گفتا :ز ریاضت است کاین سان
کاهیده تنم به سان مجنون
گفتش :ز چه این طناب پشمین
شد بسته به پیکر همایون
گفتا که شعار فقر باشد
70
پشمین چو طراز شاهی ا ِکسون
گفتش :به کف تو دانه از چیست؟
چون خوشه به کشتزار گردون
گفتا :ز برای مستحقی است
تا صدقه دهم بر او همیدون
گفتا :به منش ببخش اینک
گفتا :زمنش بگیر اکنون
چون خواست ربایدش ،ز هر سو
زد جیش بال بر او شبیخون
...
این است سزای آن که گردید
بر زاهد خرقهپوش مفتون
شمر است و یزید این که بینید
71
در کسوت بایزید و ذوالنون

حیات فکری و ادبی ادیبالممالک از عصر مشروطه تا پایان عمر

یافتگان دوران او را پشت سر گذاشته
ادیبالممالک استبداد ناصری و پرورش
ِ
بود و انحطاط ،نابسامانی و فساد اجتماعی و اداری عهد مظفری را با تمامی
وجود احساس میکرد و از بیفکری و ناتوانی زمامداران کشور رنج میبرد .در
اواخر سلطنت مظفرالدینشاه ،که از شدت و حدت خودکامگی شاهان قاجار
تا اندازهای کاسته شد و زمزمۀ آزادیخواهی و مشروطهطلبی به گوش شاعر
رسید ،شرایط مناسب برای تغییر مسیر شاعری و افزایش ابعاد تازهای برای
فعالیتهای او فراهم آمد.
70پارچۀ حریر ،نوعی دیبا.
71ادیبالممالک ،دیوان.417-416 ،
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ادیب اصوالً پای در مرکز ادب سنتتی فارسی و معارف اسالمی داشت و تا پایان
عمر محور اصلی فعالیتهایش سنتهای دیرین شعر و ادب این زبان باقی ماند،
اما این مانع نوگرایی و تنوعجوییاش ،چه در زمینههای ادبی و چه در عرصههای
اجتماعی و سیاسی نبود .ادیبالممالک آنچه را نسل او از گذشته به میراث گرفته
بودند نیک آموخت ،ولی قرائن فراوان نشان میدهد که ذهن جستجوگرش در
پی حوزههای جدیدی از فعالیتهای فکری نیز بود ،منتهی شاید دورانی که در
آن میزیست اجازۀ نوجویی بیشتری را به او نمیداد .نوجوییهایی نسبیاش
را میتوان در کشیده شدنش به حرکت فراماسونری ،یادگیری زبان فرانسه،
شاعری به فارسی سره ،توجه به فرهنگ و زبان عامه و از همه مهمتر ،شرکت
در فعالیتهای سیاسیـ ـ اجتماعی و فرهنگی ،روزنامهنگاری و تخصیص مقدار
ی های سیاسیـ ـ اجتماعی زمان دانست.
قابل مالحظهای از اشعار خود به درونما 
حیات شاعری ادیب در این دوره با زندگی سیاسیـ ـ اجتماعی او گره میخورد
و بنابراین ،بررسی اولی بدون عنایت به دومی ناقص خواهد بود.

ادیبالممالک در محفل فراماسونری

یکی از حوزههای جدید فعالیتهای ادیب حاصل ارتباطهای او با انجمن
فراماسونری یا فراموشخانه است که پیش از تحلیل مختصات شعری او در
این دورۀ دوم ،به آن میپردازیم ،زیرا آثار این ارتباطها در جایجای اشعار
او ظاهر میشود.

فراماسن” خود نوشته است،
به استناد یادداشتی که در حاشیۀ منظومۀ “آیین
ُ
تأسیس لُژ بیداری در ایران در شب سهشنبه  19ربیعاالول 1326ق/آوریل
1908م بوده است .او خود نخستین کسی بود که در انجمن فراماسونری یا به
تعبیر خودش“ ،لُژ بیداری ایران” عضویت یافت .این لُژ پس از بمباران مجلس
شورا در  26جمادیاالولی 1326ق 26/ژوئن 1908م تعطیل و پس از استقرار
72
دوبارۀ مشروطه در ذیقعدۀ 1327ق /دسامبر 1909م بازگشایی شد.
مطابق اسناد موجود ،ادیب الممالک در 1325ق1907/م از طرف لژ فراماسونری
ایران پیشنهاد و در  15ذیحجۀ 1325ق 19/ژانویه 1907م به عضویت محفل
72ادیبالممالک ،دیوان.595 ،
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فراماسونری تهران پذیرفته شد 73.در دیپلم عضویتی که به او اعطا شد ،ضمن
پذیرش ادیب به لژ فراماسونری ،درجۀ ماستر ( )Maitreیا استاد به وی اعطا
شده است 74.ظاهرا ً “لُژ بیداری ایران” یا “انجمن بیداری ایران” را ادیبالممالک
به جای “فراماسونری ایران” به کار برده است 75.نام ادیبالممالک در مقام یکی
از نخستین اعضا و پیشکسوتهای لژ فراماسونری ایران در ردیف نامهایی
چون میرزاسعیدخان ،وزیر امور خارجۀ وقت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ علیخان
ظهیرالدوله؛ شیخهادی نجمآبادی؛ علیقلیخان سردار اسعد؛ سیدنصرالدوله
تقوی؛ میرزاحسن مستوفیالممالک؛ کمالالملک نقاش؛ محمدعلی ذکاءالملک؛
مشیرالدوله پیرنیا؛ و آقاشیخ ابراهیم زنجانی آمده است 76.بیگمان زمانی که
محفل فراماسونری در تهران تأسیس شد ،در چشم روشنفکران و خردمندان
انجمنی مترقی و سالم با هدفهایی اخالقی و انساندوستانه بوده ،واال بزرگانی
چون ادیبالممالک ،شیخ نجمآبادی ،سیدمحمد طباطبایی و سیدجمالالدین
اسدآبادی ،که مبانی اعتقادی و نظری استواری در اسالم داشتند ،به آن
انجمن نمیپیوستند .حقیقت از دو حال بیرون نیست :یا این محفل در آغاز
کار در آنچه تبلیغ میکرد صادق بود و به همین سبب شخصیتهای موجه،
متدین و وطندوستی چون ادیب را به خود جلب کرد ،اما چندی بعد به دست
سیاستبازان دغل به انحراف کشیده شد یا اینکه از نخست سازمانی فریبکار با
چنان چهرهای انساندوستانه و خیرخواهانه بود که روشنفکران سلیمالنفس و
خوشبین را به دام انداخت .در هر دو حالت ،بر عضویت صادقانۀ ادیب و دیگر
آزاداندیشان در لُژ بیداری ایران نمیتوان ُخرده گرفت.
ادیبالممالک منظومۀ مثنوی بلند و محکمی در  524بیت دربارۀ “آیین
فراماسون” سروده و در آن به تفصیل از اهداف ،اسرار ،تشکیالت ،مقامات،
مراتب سلوک ،تزکیۀ نفس ،عدالتپروری ،دانشدوستی و مطالبی از این دست
سخن رانده است .بنا به گفتۀ ادیب ،این منظومه در سوم شوال 1325ق10/
77
نوامبر 1907م به پایان رسیده است.
73اسماعیل رائین ،فراموشخانه و فراماسونری در ایران (تهران :امیرکبیر ،)1357 ،جلد .48 ،2
74رائین ،فراموشخانه و فراماسونری در ایران ،جلد  55 ،2و .58
75محمود عرفان“ ،فراماسونها ”،یغما ،شمارۀ .475 ،)1328( 9
76عرفان“ ،فراماسونها.548 ”،
77عرفان“ ،فراماسونها.593 ”،
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در مقدمۀ این منظومه ،که در بحر خفیف سروده شده ،ادیبالممالک پس از حمد
خداوند ،نعت رسول اکرم(ص) و پیامبران از آدم تا زرتشت ،آغاز حرکت فراماسونری
در ایران و عضویت خود را گزارش میکند که با ابیات زیر شروع میشود:
هست پیدا بر اهل دانش و ویر
79
که درین قرن تابناک ،از دیر
در فرانسه ز شرق اعظم تافت
80
آفتابی که قلب ذره شکافت

78

با تصویری که ادیب از فراماسونری در این منظومه به دست داده است ،عجبی
نیست که او شیفته و پیرو صدیق آن شده است .گرچه پارهای از اشارات رمزی
این منظومه ممکن است برای خواننده نامفهوم باشد ،اما دربرگیرندۀ آگاهیهای
سودمندی دربارۀ سازمان ،راه و رسم ،اهداف و آرمانهای فراماسونها و تلقی
فلسفی و گاه عارفانۀ ادیب از این جریان نیمهسری است .در میان اشعار ادیب
قصیدهای دیده می شود که در سوگ یکی از اعضای برجستۀ لُژ فراماسون با
نام دکتر بُ .م ِرل سروده و در مجلس عزای او انشاد کرده است 81.ادیب در این
قصیده ضمن بزرگداشت مقام معنوی مرل ،از او با عنوان “برادر” یاد کرده است.

ویژگیهای شعری در این دوره

نوع شعر

ادیبالممالک در این دوره انواع سنتی شعر را تغییر نداد و گونههای قصیده،
قطعه و مثنوی را همچنان ادامه داد .با این همه ،چنان که پیش از این گفته
شد ،به گونههای تفننی شعر ،یعنی انواع مسمط ،ترجیعبند و ترکیببند تمایل
بیشتری پیدا کرد .تحرک ،گیرایی و موزونیتی که با این انواع شعر هست ،برای
طرح مسایل اجتماعیــ سیاسی روز ،بیدار ساختن مردم غفلتزدۀ محروم و
برانگیختن آنان به مقاومت در برابر بیعدالتیها و زورگوییهای دولتیان خودخواه
و ناالیق مناسبتر به نظر میآمد .از  15مسمط ،ترکیببند و ترجیعبندی که
78فهم ،هوش ،ادراک.
79مدتزمانی دراز ،دیر زمانی است.
80عرفان“ ،فراماسونها.576 ”،
81ادیبالممالک ،دیوان.189-188 ،
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از ادیب در دست است ،تقریباً همه مربوط به این دوره از شاعری او و مشتمل
بر موضوعات اجتماعیــ سیاسی روز ،از قبیل ستایش حکومت مشروطه،
مجلس شورای ملی ،سرزنش ابنای زمان ،انتقاد از مشروطهخواهان کجرو و
نکوهش مسئوالن عدلیه است .البته با توجه به زمینههای استوار مذهبی و
محبتی که ادیب به خاندان پیامبر اسالم میورزید مسمطی مفصل در تهنیت
والدت حضرت محمد(ص) 82و ترکیببند مفصلتری در مراثی اهل بیت در 14
بند سروده است 83.در مسمط یادشده ،که یکی از شاهکارهای شاعر به شمار
میآید ،ادیبالممالک رسولاهلل(ص) را با استفاده از تلمیحات و اشارات تاریخی
متعدد میستاید و از نیمههای این منظومۀ استثنایی ،رشتۀ سخن را به اوضاع
اسفبار ایران اواخر عصر قاجار و فالکت و بیخ نوجویان بری ایرانیان میکشاند.
شکایتهای دردمندانه و لحن آتشناک او در این قسمت بسیار مؤثر و در تاریخ
ادب فارسی کمنظیر است .محض نمونه ،ذی ً
ال چند پاره از آغاز و بندهایی از
بخش آخر آن نقل میشود:
برخیز شتربانا بر بند کجاوه
کز چرخ همی گشت عیان رایت کاوه
در شاخ شجر برخاست آوای چکاوه
طول سفر حسرت من گشت عالوه
وز
ِ
84
بگذر به شتاب اندر از رود سماوه
85
در دیدۀ من بنگر دریاچۀ ساوه
86
وز سینهام آتشکدۀ پارس نمودار
بنویس یکی نامه به شاپور ذوالکتاف
مبر ،نایژه مشکاف
کز این عربان دست ُ
87

82ادیبالممالک ،دیوان.516-511 ،
83ادیبالممالک ،دیوان.572-565 ،
(ص)
84بادیهای است بین شام و کوفه که شب تولد حضرت رسول پُر از آب شد.
85مراد دریچۀ حوض سلطان یا دریاچۀ ساوۀ قم ،در  40کیلومتری شمال شهرستان قم ،است که گفته
میشود در شب والدت حضرت محمد(ص) خشک شد.
86میگویند آتشکدۀ زرتشنیان در ایالت فارس در شب تولد پیامبر خاموش شد.
87یا شاپور بزرگ ،پسر هرمزبن نرسی ،دهمین پادشاه ساسانی .او برای زهره چشم گرفتن از عربهای
نواحی فرات که به قلمرو او تجاوز میکردند ،فرمان داد تا طنابی از کتفهای شیوخ آنها عبور دهند و
الشههایشان را از دروازهها بیاویزند.
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هشدار که سلطان عرب ،داور انصاف
گسترده به پهنای زمین دامن الطاف
بگرفته همه دهر ز قاف اندر تا قاف
بد َرد خشمش پشت و جگر و ناف
اینک َ
88
درد نامهاش از ُعجب و ز پندار
آن را که َ

برخیز و صبوحی زن بر زمرۀ مستان
کاینان ز تو مستند در این نغز شبستان
بشتاب و تالفی کن تاراج زمستان
کو سوخته سرو چمن و اللۀ بستان
دا ِد دل بُستان ز دی و بهمن بستان
بین کودک گهواره جدا گشته ز پستان
مادرش به بستر شده بیمار و نگونسار
مرغان بساتین را منقار بریدند
اوراق ریاحین را طومار َدریدند
گاوان شکمخواره به گلزار چریدند
گرگان ز پی یوسف بسیار دویدند
تا عاقبت او را سوی بازار کشیدند
ختندش و اغیار خریدند
بفر َ
یاران ُ
آوخ ز فروشنده ،دریغا ز خریدار
ماییم که از پادشهان باج گرفتیم
زان پی که از ایشان کمر و تاج گرفتیم
دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم
اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم
وز پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم
ماییم که از دریا امواج گرفتیم
89
واندیشه نکردیم ز طوفان و ز تَیار
در چین و ُختن ولوله از هیبت ما بود

88اشارهای است به نامۀ پیامبر(ص) به خسرو پرویز که به دست این پادشاه مغرور پاره شد.
89موج دریا.
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عدن غلغله از شوکت ما بود
در مصر و َ
در اندلس و روم عیان قدرت ما بود
َغرناطه 90و ا ِشبیلیه 91در طاعت ما بود
صقلیه 92نهان در ک َنف رایت ما بود
فرمان همایون قضاآیت ما بود
جاری به زمین و فلک و ثابت و سیار
امروز گرفتار غم و محنت و رنجیم
در دا ِو فره 93باخته اندر شش و پنجیم
با ناله و افسوس در این دیر سپنجیم
چون زلف عروسان همه در چین و شکنجیم
هم سوخته کاشانه و هم باخته گنجیم
ماییم که در سوگ و طرب قافیه سنجیم
جغدیم به ویرانه َ ،هزاریم به گلزار
ادیب از نخستین کسانی است که “سرود” را به انواع شعر فارسی افزوده است.
او این گونۀ شعر را برای بیان احساسات میهنی و دردهای درونی خود ،که
ناشی از نابسامانی و ضعف و زبونی ایران و ایرانی بود ،برگزید .در میان اشعار
ادیب سه سرود با عنوانهای “سرود ملی“ ”،سرود غم” و “سرود وطنی” دیده
میشود که همه درونمایۀ میهنی و سیاسی دارند 94.علینقی وزیری ،استاد
نامدار موسیقی ،در نخستین دهههای سدۀ چهاردهم شمسی ،مارش “پیام به
سیروس” خود را بر روی اشعار “سرود غم” ادیبالممالک ساخت و در دستور
تار خود به چاپ رساند 95.تالش ادیب برای خارج کردن شعر از قالبهای سنتی
یا افزودن گونههای تازه به آن به همین حد مختصر محدود میشود.
90تلفظ عربی نام گرانادا ،شهری تاریخی در اسپانیا و محل قصر معروف الحمراء.
91معرب سویل ،نام ایالتی در جنوب غربی اسپانیا.
92معرب نام ایتالیایی سیسیلیا یا سیسیلی ،بزرگترین جزیره در دریای مدیترانه.
93اصطالحی است در بازی نرد .ظاهرا ً خانهای که حریف را در موضع خطر و باخت قرار میدهد و
احتماالً وضعیتی که امروز به آن “گشاد آوردن” میگویند.
94ادیبالممالک ،دیوان 683 ،382 ،و .702
95روحاهلل خالقی ،سرگذشت موسیقی ایران (تهران :صفیعلیشاه ،)1362 ،جلد  305 ،2و 306؛ محمد
اسحاق ،سخنوران نامی ایران (تهران :طلوع ،)1363 ،جلد .90-88 ،2
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توجه به زبان و فرهنگ عامه
گرچه ادیبالممالک سخت شیفتۀ کالم فاخر و ادیبانه و پایبند به واژگان و
ترکیبات اصیل و فصیح فارسی بود ،خواه و ناخواه تحت تأثیر یکی از روندهای
شعر دوران مشروطه ،یعنی نزدیک شدن کالم منظوم به زبان و فرهنگ عامه،
قرار گرفت .شعرای زمان مشروطه برای آنکه بتوانند پیامهای آزادیخواهانه و ملی
خود را به قشرهای وسیعتری از جامعه برسانند ،سعی میکردند حتیالمقدور به
زبانی نزدیک به زبان عموم مردم سخن بگویند .وجود این انگیزه سبب شد که
شمار درخور توجهی اصطالحات و لغات عامیانه و محاورهای به اشعار ادیب راه
یابد که کمتر در اشعار جدی دیده میشود .این است که در دیوان او عبارتهایی
این چنین دیده میشود :صد من یک غاز در صفحۀ 11؛ ن ُـ ُنر ،ریقماسی در صفحۀ
16؛ خر کردن ،پوست کندن ،در صفحۀ 42؛ سرفیدن به معنای رشوه دادن ،دمب
خری را گرفتن ،کاسهلیس ،شکستن تغار و ریختن ماست در صفحۀ 90؛ گازانبر
در صفحۀ 104؛ اَخیه ،همشیرهزاده ،آجعفر در صفحۀ 109؛ رو به رو کردن در
صفحۀ 421؛ بوجار لنجان در صفحۀ 432؛ زن جلب ،تنهات زیر گِل بماند در
نبلفنگ ،فاطمه بیدندان ،ربابه کوره ،شاباجی
صفحۀ 455؛ الت و لوت،
ِ
مشق ُق ُ
شَ له در صفحۀ 455؛ شب اول کشتن گربه کنار [در] حجله در صفحۀ 457؛ از
بـلمن َقل در صفحۀ 458؛ پیازش کونه کرد در صفحۀ
مرحله پرت بودن ،تنبانُ ،ق ُ
473؛ شیردان و سیرابی ،پاچهورمالی در صفحۀ 492؛ اُر َدنگ ،فراریدن در صفحۀ
494؛ فحش مفتی در صفحۀ 496؛ با یک دست دو هندوانه برداشتن در صفحۀ
508؛ قیچی دالکی ،ورپلکیدن در صفحۀ 517؛ ُقزمیت ،پنبۀ کسی را زدن در
صفحۀ 510؛ کلکش از جا کنده شد در صفحۀ 547؛ ِزه زدن ،چوب حراج زدن
در صفحۀ 552؛ حالی کردن ،افادات خشک و خالی ،ماستمالی در صفحۀ 556؛
نمک به حرام ،خانۀ خرس و آون انگور در صفحۀ 706؛ داش مشدی ،یقنعلی،
َگند آروغ در صفحۀ 708؛ کچل ،یَ َسل کشیدن ،ناقال در صفحۀ 709؛ اَته تَل توته
متـلُ ،ق ُرمساقَ ،ه َچل در صفحۀ 710؛ شِ لتاق ،اوراق به معنای متالشی ،اُطراق
َ
در صفحۀ  .711معذلک ،این لغات و اصطالحات عامیانۀ و بازار و برزن چندان
از رسمیت و لحن ادیبانه و فاخر شاعر نکاسته است ،زیرا کالم او اصوالً کالمی
سنگین ،مطنطن و رسمی است .از این رو ،درج مشتی واژههای محاورهای و
عامیانه در چنان قالب ادیبانهای در کل موجب نرمی و ساده شدن آن نشده است.
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به عالوه ،ادیبالممالک این واژهها و عبارات عامیانه و بسیار معمولی را در کنار
شماری لغات مغلق و ناآشنای ادبی به کار میبرد .مث ً
ال در ترکیببندی با عنوان
خرچ ُسنه ،قیچی
“حشراتاالرض بهارستان” در صفحات  ،517-516واژههای
ُ
دالکیَ ،ورپل ِکی ،پشه و شپش ،تنبوشه ،و نـنه مولودی را همراه واژههای مهجور
نفس نفیس ،منشورنگار،
یا ادیبانهای چون جساسهَ ،چلپاسهُ ،جـ َعل ،خراطینِ ،
توقیعنویسَ ،نـفخه ،ا ِستَ ،علق ،و ُجرثومه به کار برده است یا در شعر دیگری
قرمساقی ،خیکی ،رودهدراز
در صفحات  ،707-706از واژههای خرس دمبریدهُ ،
کحل ،قیفال ،اَبدالُ ،م َتطقطِ ق استفاده
و پُفیوز در کنار واژههایی چون استعجال ،ا َ َ
کرده است .اگر شعر شاعری چون ایرجمیرزا ساده و روان و شبیه به زبان محاوره
است ،فقط به سبب کلمات متداول و عامیانۀ او نیست ،بلکه بیشتر بدان علت
است که اص ً
ال طبیعت و ساختار سخن و طرز بیان او ساده و بیتکلف است .از این
روست که واژههای ناآشنا در اینجا و آنجای شعرش از نرمی و روانی آن چیزی
کم نمیکند.
گرایش به پارسی سره
ادیب به سائقۀ وطندوستی و عشق به تاریخ و زبان و فرهنگ ایران و میراث
پیشینیان و نیز به سبب طبع تنوعطلبی که داشت میکوشید نامها ،واژهها
و ترکیبهایی را که پارسی یا به زعم او پارسی بودند در شعر به کار ببرد.
البته در اصالت بیشتر این واژهها و نامها ،با اینکه غالباً بسیار مهجور و
در فارسی دو سه سدۀ اخیر غیرمتداول بوده است ،تردیدی وجود ندارد،
اما شماری از آنها مانند َدهناد به معنای نظام ،وندسار به معنای مرکز در
صفحۀ 726؛ نوله به معنای کالم در صفحۀ 727؛ نیرنود به معنای اندیشه و
واهمه در صفحۀ 728؛ هنایش به معنای تأثیر در صفحۀ  729و فراتین به
معنای کلمۀ شهادت در صفحۀ  730از مجعوالت دساتیری است که به دست
“مؤلف مجهولالحال و بیاطالعی در عهد صفویه” 96ساخته شده است .البته
ادیب خود به دساتیری بودن دستکم شماری از این نامها و واژهها توجه
داشته است و میان فارسی ،اوستایی و دساتیری تمایز قائل شده و حتی مث ً
ال
نامهای اوستایی و دساتیری بروج دوازدهگانۀ ستارگان و امثال اینها را زیر
96محمدتقی ملکالشعرای بهار ،سبکشناسی (تهران :امیرکبیر.291 ،)1337 ،
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عنوان جداگانه به نظم در آورده است 97.با این همه ،گمان میرود که اوالً از
همۀ واژههای دساتیری خبر نداشته و در ثانی ،متذکر مجعول و غیراصیل
بودن آنها نبوده است .در واقع ،ادیب با واژگان کتاب دساتیر چونان دستهای
از اجزای لغت فارسی رفتار کرده است.
ادیبالممالک بیشترین واژههای سره و ناسره را همراه با لغات عربی و ترکی
زیادی در “پیوسته فرهنگ فارسی” خود به نظم آورده است .این منظومۀ 179
بیتی که ادیب آن را در 1312ق1894/م در رشت سروده 98،از  11بند بلند و
مقداری قطعات کوتاه در اوزان مختلف عروضی تشکیل شده است 99.منظومه
مملو است از صدها کلمه و نام غریب و مهجور که فقط حکایت از لغتدانی
تحسینبرانگیز ادیب و تتبعش در آثار کهن فارسی و فرهنگهای لغت دارد،
وگرنه از طراوتهای شعری و ظرافتهای هنری اثر چندانی در آنها به چشم
نمیخورد .افزون بر واژههای پارسی ناب که شاعر در این منظومه به رشتۀ
نظم کشیده ،چند قطعه نیز ،همه به پارسی سره ،ساخته 100که از آن میان،
قصیدهای با عنوان “پارسی ویژۀ نویم ”،یعنی فارسی خاص سره 101،و قطعهای
در ستایش منزلت دانش 102استادانه و خواندنی از آب درآمدهاند .با این همه،
سرهسرایی ادیب در کل مزیتی به شعر او نبخشیده ،عموماً از سادگی و همواری
103
شعرش کاسته و آن را خشک و بیروح و عاری از عواطف سیال کرده است.
انعکاس فرهنگ و تمدن غرب
ادیبالممالک در عصری زندگی میکرد که یکی دو دهه پیش از آن ،ورود پارهای
از مظاهر فرهنگ و تمدن جدید غرب به ایران آغاز شده بود .با روحیۀ به نسبت
نوجویانهای که او داشت ،نمیتوانست از کنار این مظاهر جدید بیاعتنا بگذرد.
کشیده شدنش به فراماسونری خود یکی از نشانههای گرایش و توجه او به غرب
97ادیبالممالک ،دیوان.743 ،
98ادیبالممالک ،دیوان.724 ،
99ادیبالممالک ،دیوان.746-726 ،
100برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.475 ،283 ،208 ،166 ،123 ،
101ادیبالممالک ،دیوان.166 ،
102ادیبالممالک ،دیوان.123 ،
103ماشاءاهلل آجودانی“ ،بررسی تحلیلی و انتقادی اسلوبهای شعر مشروطه” (رسالۀ دکتری ،دانشکدۀ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.190 ،)1365 ،
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بود .از این رهگذر و نیز با مطالعۀ برخی از کتابهای نویسندگان اروپایی ،مختصر
آشنایی با آثار ادبی و فرهنگی غربی پیدا کرد .مقداری زبان فرانسه آموخت و
کلماتی از این زبان را در اشعارش وارد کرد .در دیوان ادیب شمار قابل مالحظهای
لغات و ترکیبات فرانسه و معدودی نیز از زبانهای دیگر به چشم میخورد که از آن
جملهاند اونیورسیته ،فاکولته ،اسکناس ،دیپلماسی ،توالتُ ،ف ُکل ،رادیکال در صفحۀ
16؛ راپورتُ ،کمیسریا در صفحۀ 27؛ گرامافون ،تلفن در صفحۀ 58؛ انتروگاتیف،
ویرگول ،کسماتیک ،سیالب ،گالش ،کراوات در صفحۀ 16؛ موزر (نوعی تفنگ
آلمانی) ،بمب ،شِ ِربنل در صفحۀ 107؛ پاکت ،استامپ در صفحۀ 143؛ پرسنِل در
ترن ،واگن در صفحۀ 413؛ گیو
صفحۀ 145؛ ژوپُن (دامن آهاردار زیر دامن اصلی)َ ،
می ( )give meدر صفحۀ 455؛ کابینه ،کمیسیون ،میلیمتر ،میلیگرم در صفحۀ
458؛ پارتی در صفحۀ 466؛ بالن ،دراگن در صفحۀ 615؛ پروتست در صفحۀ .651
در چند مورد حتی مصراعی کامل به فرانسه سروده است:
وزارت بیشرارت شد مرارت
104
یواسن سان پواسن آن پوآژن
ادیب چنان به این زبان کشش پیدا کرده بود که در ذیحجه 1317ق ،به هنگام
اقامتش در تبریز ،بر آن شد که فرهنگ منظومی از کلمات فرانسه و ترجمۀ آنها
به سیاق نصاب الصبیان ابونصر فراهی تألیف کند ،که البته به اتمام آن توفیق
نیافت 105.آنچه از این فرهنگ ناتمام در دیوان او موجود است به حدود  80بیت
بالغ میشود .گرچه واژههای بیگانه در اشعار ادیبانه و استوار ادیب مقداری از
شکوه آن میکاهد ،از این نظر که اینگونه سرودها نشانهای از آغاز تالقی دو
فرهنگ شرق و غرباند 106،در خور اعتنایند.
درونمایههای سیاسیــ اجتماعی
با شروع حرکتهای جدید سیاسی و اجتماعی در ایران“ ،کشش و جاذبۀ انقالب
مشروطیت و آرمانهای نویدبخش 107”،بروز تبعات بیکفایتی زمامداران و اعمال
104ادیبالممالک ،دیوان.414 ،
105ادیبالممالک ،دیوان.750-747 ،
106آجودانی“ ،بررسی تحلیلی و انتقادی اسلوبهای شعر مشروطه.184 ”،
107غالمعلی رعدی آذرخشی“ ،شعر معاصر ایران ”،یغما ،شمارۀ .484 ،)1347( 9
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نفوذهای روزافزون قدرتهای خارجی ،از آب و رنگ سنتی محتوای شعر ادیب
رفتهرفته کاسته شد و موضوعات تازهای به آن راه یافت .به سبب همین تغییر نسبی
108
محتوای شعر اوست که او را از شعرای دورۀ انتقال عصر مشروطه خواندهاند.
بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی و مشخصههای فرهنگی جامعۀ تحولیافتۀ
ایران در زمان ادیب و تالشهایش در چنان شرایطی را در ادامه آوردهایم.

اندیشهها و تالشهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی

اندیشههای میهنی

ادیب در دورانی زندگی میکرد که دولت و ملت ایران در منتهای ضعف و زبونی
به سر میبردند .از هم پاشیدگی اقتصادی ،فقدان قانون وعدالت اجتماعی،
ناامنی ،فساد اخالقی ،بیلیاقتی مسئوالن بیفکر و تنآسای کشور و راه یافتن
دستهای پیدا و پنهان دولتهای بیگانه در امور ایران ،این مملکت را به
سراشیبی سقوط سوق میداد .زمامداران ناتوان در کوششی عاجزانه به منظور
ابقای خود و وابستگان قراردادهای رنگارنگی با خارجیان میبستند ،امتیازهای
خانمانبراندازی به عوامل آنها اعطا میکردند و دست اتباع بیگانه را در ادارۀ
امور حساس ایران باز و بازتر میگذاشتند .ادیب که خطر از دست شدن وطن
عزیزش را به چشم میدید ،دستخوش هیجانهای روحی میشد و آالم درونی
خویش را در قالب چکامههای مؤثر و دلکشی میریخت .اینگونه منظومههای
بدیع که شامل انتقادهای اجتماعی و سیاسی اوست“ ،از حیث سبک و موضوع
در میان آثار قدما نظیری ندارد 109”.بیسببی نیست که ادیب را “بهحق
بزرگترین شاعر عهد مشروطیت شناختهاند 110”.البته بودند دیگرانی چون
بهار خراسانی ،عارف قزوینی ،اشرفالدین حسینی گیالنی و میرزاده عشقی
همدانی که همه درد وطن داشتند ،ولی سرودههای ادیبالممالک فراهانی
از لونی دیگر است .شعر شعرای دورۀ انتقال عصر مشروطه عموماً از شکل
تجملی و تشریفاتی خود خارج و به ادبیاتی مثبت و پر تالش تبدیل میشود،
Edward G. Browne, A Literary History of Persia (Cambridge: Cambridge University
Press, 1969), vol. 4, 303.
108

109رعدی آذرخشی“ ،شعر معاصر ایران.483 ”،
110جاللالدین همائی“ ،مقدمه ”،در ابوالقاسم محمد طرب ،دیوان طرب ،به کوشش جاللالدین همائی
(تهران :فروغی.254 ،)1342 ،
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“حقطلبی و وطنپرستی در سرودههای آنها موج میزند” 111و ادیب از این
لحاظ در میان شاعران همروزگار خود پایگاه ویژه ای دارد .هیجانآمیزترین و
شورانگیزترین سرودههای او اشعار میهنی و چکامههاییاند که در تأیید آزادی،
حکومت قانون و تأسیس مجلس شورای ملی ساخته است .از این سنخ اشعار
در دیوان او بسیار است 112.او به رجالی که باعث انحطاط کشور ،پریشانی و فقر
ملت ،تجاوز بیگانگان به مال و منال مردم و به خطر افتادن موجودیت ایران
شده بودند ،سخت میتاخت و ایرانیان غفلتزده را هشدار میداد 113.ملت
رنجدیده را بر ضد دستاندازیها و توطئههای روس و انگلیس برمیانگیخت.
از این اینکه بعض اوباش و افراد ناشایست بر مقامات باال و حساس سیاسی،
مالی و اجتماعی کشور دست انداخته بودند 114و وزیران ،وکیالن و خطیبان در
حق مشروطیت و مصالح ملک و ملت مرتکب قصور و خیانت شده بودند 115ناله
سر میدهد .شِ کوه و فریاد او تنها برای خاک وطن در معنای خاص جغرافیایی
آن نیست ،بلکه برای خاک ،فرهنگ ،تاریخ ایران زمین و دین اسالم است.
ایراندوستی ادیب رنگ و بوی اسالمی دارد .در نظر او“ ،وطن جز در معنای
اسالمی و ایرانی مفهومی ندارد و به همین جهت ،ذهن شاعر از گرایشهای
شوونیستی و شبهشوونیستی خالی است 116”.این است که او نه تنها از بیفکری،
سستهمتی و خیانت بعضی از ایرانیان در حق وطن شکایت میکند ،بلکه
چون آنان آلودۀ تباهیهای اخالقی ،دزدی ،رشوهگیری ،ذلت و زبونی و بدین
سبب هم موجب بیآبرویی و ضعف اسالم شدهاند ،تأسف میخورد و از سر درد
مسلمانان را با ملتهای دیگر ،که همه راه تعالی را در پیش گرفتهاند ،مقایسه
میکند 117.ادیب از اینکه مقدرات دینی ایرانیان دستخوش بیحرمتی بیگانگان
واقع شده است ،مانند گلولهباران مرقد امام رضا(ع) در مشهد و به قتل رسیدن
بزرگان شریعت 118،به القیدی و سستعنصری مسئوالن امور ،اختالفات بیپایه
و خصومتهای جاهالنۀ ایرانیان بر سر تعصبات واهی مذهبی میتازد و آنان را
111غالمحسین یوسفی ،برگهایی در آغوش باد (تهران :توس ،)1356 ،جلد .450-449 ،1
112برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.169 ،143 ،53 ،3-1 ،
113ادیبالممالک ،دیوان.442 ،86 ،47-43 ،24 ،16 ،10 ،
114ادیبالممالک ،دیوان.104 ،
115ادیبالممالک ،دیوان.412 ،24 ،2 ،
116آجودانی“ ،بررسی تحلیلی و انتقادی اسلوبهای شعر مشروطه.194 ”،
117برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.253-251 ،135-133 ،56 ،55 ،
118ادیبالممالک ،دیوان.525 ،86 ،55 ،17 ،3 ،
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به اتحاد و یکپارچگی میخواند 119.اشعاری که ادیبالممالک به منظور بیدار
کردن ایرانیان از خواب غفلت سروده و ضمن آن از گذشتۀ شکوهمند ایران
و اسالم و تفرق و تشعب امروزی آنان سخن رانده ،آنقدر دردآلود و مؤثر بود
که غالب آنها دهان به دهان میگشت و سخنوران و واعظان از آن برای تهییج
احساسات وطنی مردم و ترغیب ایشان به آزادیخواهی بهره میجستند .از
جملۀ این دست اشعار بخشهایی از مسمط معروف او بود که به گفتۀ کسروی
“واعظان تکهتکه باالی منبرها خواندندی 120”.برای نمونه ،بخشی از قصیدۀ
پرشوری که شاعر در برانگیختن ایرانیان بر ضد معاهدۀ روس و انگلیس برای
تقسیم ایرانیان میان خود سروده ،در زیر نقل میشود:
چند کشی جور این سپهر کهن را
چند بکاهی روان و خواهی تن را؟
مرد چو رخت شرف ندوخت بر اندام
باید پوشد به دوش خویش کـفن را
ای شده سیراب ز اشک دیدۀ مادر
وی تو به خون پدر خریده وطن را
دامن خوابت کشد به پیرهن مرگ
حل َو َسن 121را
گر نربایی ز دیده ُک ِ
گر زن و فرزند را به خصم سپاری
بر تن خود پوش رخت دختر و زن را
در طرف راست یار عربدهجو 122بین
در طرف چپ حریف عهدشکن را
شاهد روسی نخست از ره بیداد
سر و علَن را
کرد عیان حیلههای ّ
فاش و هویدا به خرمن تو برافروخت
نائرۀ اشتعال جور و فِتن را
لیک بُت انگلیسی از در اخالص
119ادیبالممالک ،دیوان.265 ،26 ،
120احمد کسروی ،تاریخ مشروطۀ ایران (تهران :امیرکبیر ،)1354 ،جلد .161 ،1
121کحل به معنای سرمه و وسن به معنی چرت زدن .بر روی هم ،سرمهای که ُچرت و خوابآلودگی میآورد.
122کنایه از دولت روس است که در زمان ادیبالممالک به صفحات شمالی ایران دست انداخته بود.
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آمد و وارونه کرد طرح سخن را
گفت منم آن که دست من برباید
از دل تو انده و ز دیده َو َسن را
پس به فسون و فسانه بُرد به کارت
بادۀ ناخوشگوار مردفکن را
عهد بریتانیا نسیم صبا بود
ُطرفه نسیمی که سوخت سرو و سمن را
ایران باشد بهشت َعدن و تو آدم
عدن را
عدن تو آن کس ب َ َرد که بُرد َ
مانا 123فرموش کردهاند حریفان
نیزۀ گیو دلیر و جنگ پَـشَ ن 124را
یا بنخوانـدنـد در متون تـواریخ
125
قصۀ شاپور شاه و وال ِریَن را
ای علما تا به کی کنید پی حرص
آلت بیداد خویش شرع و ُسـ َنن را
ای ادبا تا به کی معانی بیاصل
میبتراشید ابجد و کلَمن را
ای شعرا چند هشته در طبق فکر
لیموی پستان یار و سیب ذ َقن را
ای عرفا چند گسترید در این راه
دانۀ تسبیح و دام حیله و فن را
ای خطبا تا به کی دریدن و خستن
با َد ِم خنجر دل حسین و حسن را
ای وزرا تا به چند در گلۀ ما
123گویا ،پنداری ،مثل اینکه.
124اشارهای است به نبرد میان نیروهای ایرانی و تورانی که در آن ،گیو ،پسر گودرز و داماد رستم
طبق گزارش شاهنامه ،دالوریها از خود نشان داد .او پس از هفت سال جنگ با افراسیاب موفق شد
کیخسرو را پیدا کند و همراه با مادرش ،فرنگیس ،از توران به ایران بیاورد .پَشَ ن نام موضعی است که
این جنگ در آن رخ داد.
(125در التین :والیانوس) اگوستوس ،امپراتور روم که در جنگی با شاپور اول ،پادشاه ساسانی ،شکست
خورد و از سر عجز و تسلیم پیش اسب شاهنشاه ایران زانو زد.
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راهنمایی کنید گرگ کهن را
ای وکال تا به کی دهید به دشمن
از ره جهل و هوس عروس وطن را
ایدر
گر رگ ایرانیت بودَ ،
جیحون سازی ز دیده تـل و َد َمن را
هر که ز حبالوطن نیافت سعادت
بسته به زنجیر ننگ گردن تن را
ادیبالممالک فقط شاعر حجره و محفل و انجمن نبود که در گوشهای بنشیند
و به سرودن اشعار وطنی و انتقادی بسنده کند .او خود در فعالیتهای سیاسی
و اجتماعی مستقیماً شرکت میجست و در تحقق آرمانهای آزادیخواهانه،
ریشهکن کردن استبداد و استقرار حکومت شورایی به مجاهدان راه حریت
یاری میرساند .او حتی یک بار همراه مجاهدان آذربایجان و گیالن که بر ضد
محمدعلیشاه و به قصد فتح تهران به این شهر روی آوردند ،سالح به دوش
وارد پایتخت شد 126.ادیب در شرایط نامساعد و خفقانآور آن روزگار اقدام به
تأسیس روزنامه کرد تا مردم را از فساد و نادرستی سلطهگران بر جامعه آگاه
کند .در کارهای فرهنگی شرکت مستقیم داشت و سالها در عدلیه خدمت و
با بیعدالتیهای مسئوالن وظیفهناشناس آن مبارزه کرد.
از سرودههای چند سال پایانی زندگی ادیبالممالک برمیآید که نهضت
مشروطه به دست مشتی فرصتطلب بیاعتقاد به این نهضت به انحراف
کشیده شده و امیال شخصی و دستهبندیهای سیاسی اجازه نداده بود تا
این حرکت مردمی ،که ادیب سخت به آن دل بسته بود ،به نتایج دلخواه
خود برسد .او چون رفتار ضد مردمی بعضی از فاتحان تهران و مجاهدنمایان
و تجاوز و تعدی برخی از سران حکومت مشروطه و فتنهانگیزیهای احزاب
را دید و دریافت که فقط استبداد عینالدولهای و محمدعلیشاهی جای
خود را به دیکتاتوری زمینداران بزرگ و خودخواه داده و آزادیخواهان
دروغین بازیچۀ دست بیگانگاناند ،از مشروطه و مشروطهطلبان دلزده و
126ادیبالممالک ،دیوان ،ک.
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مأیوس شد 127.از آن پس لحن ستایشآمیزش به انتقاد و طعن و لعن چنین
مشروطۀ تحریفشدهای تبدیل شد و او را وادار به سرودن اشعاری از این
دست کرد:
این چه مشروطۀ منحوسی بود؟
که در رنج برین خانه گشود
این چه برق است که از خرمن ُملک
بُرد بر چرخ نهم شعله و دود
این چه عدل است که از ما ب ِستد
آنچه بخشندۀ منان بخشود
گرچه مشروطه نبود این ترتیب
جو به ما داده و گـــندم بنمود
هر که آمد به سر مسند امر
ریش برکند و به سبلت افزود
بُرد ازین ملک حمیت کاال
کرد ازین خانه سعادت بدرود
ظلم و اجحاف و ستم یافت رواج
عدل و انصاف و کرم شد نابود
دیده در خون جگر زد غوطه
باد لعنت به چنین مشروطه
باقی درد دلهای ادیبالممالک را در باب مشروطۀ اینچنینی و “مشروطهخواهان
128
دروغی” باید در ترجیعبند مفصلی خواند که بند اولش در باال درج شد.
سرایندۀ این ترجیعبند گلهآمیز همان کسی است که به هنگام تشکیل
نخستین مجلس شورا و تأسیس روزنامۀ مجلس به سردبیری خودش در 17
ذیقعده 1324ق ،شادمانه از وکالی ملت و مجلس قانونگذاری سخن میگوید
و ستایش منظوم خود را با تضمین غزلی از حافظ زینت میبخشد:
127ابراهیم صفائی“ ،ادیبالممالک فراهانی :سخنور دوران بیداری ”،رودکی ،سال  ،4شمارۀ 41
(.13-12 ،)1353
128ادیبالممالک ،دیوان548-544 ،؛ نیز .16
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چو مجلس وکال را َمل ِک مؤسس شد
“ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد”
عنایت شه و بخشایش ولیعهدش
“دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد”
ز فخر ،طعنه به مینو زند ‘بهارستان’
“که طاق ابروی یار م َنش مهندس شد”
درین چمن قد رعنای سرو و چهرۀ گل
“فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد”
اساس دولت مشروطه کرد معجزهای
“که علم بیخبر افتاد و عقل بیحس شد”
129
بس این کرامت مجلس که عامی اندر صف
“به غمزه مسئلهآموز صد مدرس شد”
به روزنامۀ مجلس دبیر گشت ‘ادیب’
“گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد”
ُرنج زر شده گوی مسین ،از آنک
ت ِ
130
“قبول دولتیان کیمیای این مس شد”

جامعه و فرهنگ در اندیشۀ ادیب

بخشی از درونمایۀ اشعار ادیب به مشکالت و نابسامانیهای اجتماعی ایران
آن روز اختصاص دارد که دردمندانه از آن سخن میگوید ،خواه مشکالتی
مانند بیقانونی ،استبداد و فساد اداری که ریشهای و بنیادی بودند ،خواه
گرفتاریهایی مانند گرانی نان که مقطعی و تحت شرایطی خاصی در کشور
پیش میآمدند 131.از میان مسایل اجتماعی که ادیب بیش از همه به آن
پردخته ،فساد دستگاه قضا و تشکیالت نابسامان عدلیۀ آن روز ایران است.
او که خود سالها مسئولیتهایی را در ادارت عدلیۀ چند نقطه از ایران بر
عهده داشت و از نزدیک با خرابیها ،نابرابریها و حقکشیهای رایج در
نظام قضایی نیک آشنا بود ،در اشعار عدیدهای با تیغ زبان به آنان که در
129ظاهرا ً به معنای کالس درس به کار رفته است.
130ادیبالممالک ،دیوان.178 ،
131ادیبالممالک ،دیوان.68 ،
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لباس قضاوت و به نام اجرای عدالت به جان مردم بیپناه افتاده و خود باعث
مقداری از همان نابسامانیها شده بودند ،حمله کرده و آنها را با هجوهای
تیز و تند کوبیده است .ابیات زیر تصویری است از وضعیت دادگستری زمان
ادیب:
لحذر ای مدعیالعموم 132که دزدی
اَ َ
شرط قضا شد چو در نماز طهارت
قاضی اگر دزد و دزد اگر شده قاضی
نیست ترا حد اعتراض و جسارت
قاضی عدلیه آن کس است که باشد
شهره به اخذ و عمل دلیل به غارت
کز در دزدی در این زمانه نباشد
یک دو قدم بیش تا مقام وزارت
کس نتواند درون عدلیه دزدی
تا نرسد بر وی از وزیر اشارت
از وزرا گر خطِ جواز نیابد
کس نشود مصدر خالف و شرارت
ــمش زی
قسمت حلوای خود بگیر و َخ ُ
بیهده خود را چه افکنی به مرارت
زین وزرا رسم عدل و داد چه جویی
هیچ شنیدی ز سیل ،طرح عمارت؟
هر که ُف َتد در کمند آز وزیران
133
قتل بر او راحت است و مرگ بشارت
اوج شیوایی و نفوذ کالم ادیبالممالک ،پس از اشعار میهنی ،در آن دسته از
اشعارش دیده میشود که در انتقاد از اوضاع عدلیه سروده است 134.در این قبیل
شعرها ،خواننده با بعضی از گزندهترین انتقادها و هجوهای سیاسیــ اجتماعی
ادیب آشنا میشود .قطعۀ بلند زیر یکی از بهترین و گویاترین این نوع سخن
132دادستان.
133ادیبالممالک ،دیوان.106-105 ،
134برای نمونههای دیگر بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.103 ،89 ،74 ،61 ،
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در ادبیات فارسی است .شاعر در این قطعه اوضاع اسفبار عدلیۀ اواخر عصر
قاجاری و آنچه را که بر سر اربابرجوع سرگردان و درمانده میرفته ،به شیوهای
استادانه و با طنزی بس گزنده به تصویر کشیده است:
روزی ز جور خصم ستمگر ُظالمهای
قاضی صلحیـۀ بَلَد
بردم به نزد
ِ
دیدم سرای تیرۀ تنگی به سان گور
تختی شکسته در بُن آن هشته چون لحد
میزی پـلید و صندلیئی کهنه پای آن
بر صندلی نشسته سیاهی درازقد
سوراخرخ ز آبله و چانه از ُجذام
136
خسته سرش ز ن َزله 135و چشمانش از َر َمد
از سبلتش بریخته چون گرگ پیر پشم
ـدد
وز گردنش برآمده چون سنگ پا ُغ َ
تقویم پیش روی و نظر بر خط بروج
همچون منجمی که کند اختران رصد
بر روی میز دفترکی خطکشیده بود
چون الشۀ برآمده ُستخوانش از جسد
پهلوی آن دواتی و در جنب آن دوات
پاکت سه چار دانه و استامپ یک عدد
137
پشم شتر ُقراد
قاضی به صندلی چو به ِ
138
در خدمتش پلیسکی استاده چون ق َِرد
کردم سالم و گفت“ :علیکم” ز روی کبر
زیرا که بود ُممتلی 139از نخوت و حسد
دادم ظالمه را و سپردم بهای تمبر
135یا باد نزله ،زکام ،سرماخوردگی.
136درد چشم.
َ 137کنه ،حشرهای که به پشم حیوانات میافتد.
138میمون.
139آکنده ،پُر.

دیار ،سال  ،۱شمارة  ،١بهار 139۵/201۶

گفتا“ :بیا به محکمه اندر صباح َغد”
روز دگر به محکمه رفتم به قصد آن
کز خصم داد خواهم و از فضل حق مدد
قاضی به کبر گفت که خصم تو حاضر است
دعوی بیار و حجت و برهان و مستند
گفتم که این عالقه 141به سادات هاشمی
142
نس ً
ال به نسل ارث ُمضَ ر باشد و َمعد
عصعه
این است ُمهر بوذر و سلمان و َص َ
143
ـرد
صبغ نباته،
ِ
هم ا َ ِ
سلیمان بن ُص َ
گفتا“ :بهل حدیث خرافات و حجتی
آور که مدعی نتواند به حیله رد
اینان که نام بردی از ایشان نبودهاند
معتمد”
هرگز به نزد ما نه مصدق نه
َ
گفتم“ :به حکم شاه والیت علی نگر
کو شد خلیفه بر نبی و مر مراست جد”
گفتا“ :علی به حکم غیابی علیاالصول
کشتن عمروبن عبد َود”
محکوم شد به
ِ
گفتم“ :به نص قرآن بنگر که جبرئیل
آورد بهر احمدش از درگ ِه احد”
گفتا“ :به پرسنل نبود نام جبرئیل
قرآن نخورده تمبر و نخواهد شدن سند”
بادا ز کردگار بر این قاضیان دون
نفرین الیُـ َعد
دشنام بینهایت و
ِ
طاق و رواق عدلیه را بر َک َند ستون
144
ـمد
آن کو َفراشت سقف سما را بال َع َ
140

140فردا.
141مِلک.
142نام دو تن از اجداد پیامبر اسالم.
143همه از صحابۀ حضرت محمد(ص).
144بدون ستون؛ عمد جمع عِماد است.
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ادیبالممالک را اساساً باید یکی از استادان مسلم هنر هجو در شعر فارسی
شمرد .شاید از این لحاظ در سدههای اخیر ،همترازی برای او نتوان یافت.
او در اینگونه از سرودههای خود با عباراتی تند آتش پیاپی انتقاد بر آنان
145
میبارد.

توجه به امور فرهنگی و تربیتی

ادیب چون خود اهل فضل و دانش بود ،به اهل علم و به ارتقای سطح علمی
و فرهنگی جامعه عالقۀ خاصی داشت و این عالقه از البهالی اشعاری که
به مناسبتهای گوناگون سروده کام ً
ال آشکار است .او همواره پایگاه فضل و
هنر را میستاید 146.به عالوه ،با سرودن چکامههایی به مناسبتهایی چند
مانند تأسیس مدارس ،افتتاح سال تحصیلی و غیره احترام خود را نسبت
به جایگاه دانش و مؤسسات تربیتی نشان میدهد .از این مقوله است اشعار
ستایشآمیز ادیب خطاب به مدرسۀ مزینیه 147یا قصیدهای که در روز جشن
افتتاح سال سوم دبستان دانش (ربیعاالول 1332ق/فوریه 1904م) سروده
است 148.این مدرسه در 1314ق1896 /م ،به همت ارفعالدوله دانش به شیوۀ
نوین در تهران تأسیس شده بود 149.پیشتر اشاره شد که ادیب به هنگام
اقامت در تبریز ،مدتی نایب رئیس مدرسۀ لقمانیه بود و گهگاه بر منابر با
طالقت لسانی که داشت به موعظه و ارشاد مردم میپرداخت و بدین ترتیب،
دلبستگی خود را به تعلیم و تربیت کودکان و نیز تودههای خلق عم ً
ال نشان
میداد .همچنین ،در شمارۀ سوم روزنامۀ ادب ،که خود در خراسان به راه
انداخت ،مژده داد که به هر یک از مدارسی که در عهد مظفرالدینشاه در
خراسان تأسیس شده باشد تا پایان هر سال یک شماره به رایگان داده خواهد
شد و هر مقدار که شاگردان آن مدارس بخواهند به نصف قیمت سالیانه برای
150
آنان ارسال خواهد شد.
145برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.269 ،259 ،182 ،143 ،112 ،
146برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.234 ،124 ،120 ،24 ،
147بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان ،بخش “متفرقات نویاب ”،یک و هفت.
148ادیبالممالک ،دیوان.304 ،
149یحیی دولتآبادی ،حیات یحیی (تهران :ابنسینا.357-356 ،)1336 ،
150محمد صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران (اصفهان :راه نجات ،)1327 ،جلد .86 ،1
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ادیب روزنامهنگار

شهرت ادیبالممالک در کسوت شاعر باعث شد که ارزش و پایگاه او در
روزنامهنگاری و نویسندگی تحتالشعاع قرار گیرد .در زمانی که نهضت
آزادیخواهان ایرانی بر ضد استبداد قاجار پا گرفت و مردم طالب استقرار نظام
دموکراسی بودند ،نوشتههای ادیب در پیشبرد سطح آگاهی آنان از حقوق
سیاسی و اجتماعی خود و تهییج آنها به ایستادگی در برابر فشارها و تهدیدات
زمامداران اثری بسزا داشت .به نظر میرسد ادیبالممالک نخستین شاعری
است که در ایران به کار روزنامهنویسی هم پرداخته است .بنابراین ،میتوان او
را طالیهدار شعرای روزنامهنگاری چون ملک الشعرای بهار ،اشرفالدین گیالنی،
علیاکبر دهخدا ،فرخی یزدی و میرزاده عشقی دانست .تا پیش از شروع نهضت
مشروطه ،روزنامههای درخور اعتنایی که در ایران نشر میشدند یا مستقیماً زیر
نظر دولت بودند یا ،مخصوصاً در شهرستانها ،در سایۀ حمایت حکام فعالیت
میکردند 151.از این رو ،روزنامۀ مردمی و مستقلی در دسترس نبود که ناشر
اندیشهها و آرمانهای تودههای مردم باشد .ادیب از نخستین کسانی بود که با
تأسیس روزنامۀ ادب رسماً پای به عالم مطبوعات نهاد و کمابیش تا پایان عمر
کار روزنامهنویسی را همراه با شاعری دنبال کرد.

مدیریت و سردبیری روزنامۀ ادب
دو سال پس از آنکه ادیب در ذیقعدۀ 1314ق/آوریل 1896م با امیرنظام
گروسی باز به تبریز برود ،اقدام به تأسیس روزنامهای کرد که نخست با عنوان
جریدۀ ادب و پس از چندی فقط با نام ادب از آغاز تا پایان سه دورۀ مختلف
را پشت سر گذاشت.
ادب در تبریز

در این شهر ،طی دو سال تا اوایل 1317ق1899/م ،بر روی هم ،به روایتی
 22شمارۀ مصور 152و به روایتی دیگر  17شماره 153،نخست به خط نستعلیق
151دایرةالمعارف فارسی ،به سرپرستی غالمحسین مصاحب (تهران :کتابهای جیبی ،)1374 ،ذیل “روزنامه”.
152محمدعلی تربیت ،دانشمندان آذربایجان (تهران :مجلس.406 ،)1314 ،
153کاوه ،دورۀ قدیم ،سال  ،2شمارۀ .8 ،20

73

74

تجدد
ادیبالممالک فراهانی :شاعری در گذار از س ّنت به ّ

و پس از مدتی انقطاع به خط نسخ ،منتشر شد 154.ادیب در این روزنامه،
افزون بر مقاالت سیاسی و اجتماعی ،هر بار برخی از اشعار خود را نیز چاپ
میکرد .از دورۀ روزنامۀ ادب تبریز ظاهرا ً بیش از یک شماره از سال دوم
155
(1317ق1899/م) بر جای نمانده است.
ادب در مشهد

ادیبالممالک در اوایل 1318ق1900/م از تبریز به قفقازیه و از آنجا به خوارزم
سفر کرد و یک چند نزد محمدامین ،خان خیوه ،به سر برد و سرانجام در
مشهد رحل اقامت انداخت 156.سبب توطن ادیب در مشهد گویا تالش برای
احراز تصدی موقوفۀ خانوادگی قائممقامی در این شهر بوده است 157.او دورۀ
دوم ادب را در این شهر آغاز کرد .نخستین شمارۀ این جریدۀ هفتگی در
مشهد در  14رمضان 1318ق 5/ژانویۀ 1901م در  8صفحه منتشر و تا شوال
1320ق جمعاً در  110شماره طبع و توزیع شد 158.تا پیش از انتقال ادب از
تبریز به مشهد ،هنوز در این شهر از روزنامه خبری نبود و بنابراین ،تأسیس و
نشر ادب زیر نظر سخنور و نویسندۀ برجستهای چون ادیبالممالک در محیط
آن روز مشهد برای تربیت نسل جوان و تشویق آنان به نویسندگی و گویندگی
و برانگیختن افراد مستعد تأثیر بسزایی داشت .حتی شاید وجود ادیب و ادب
او در تحول فکری و ذوقی ملکالشعرای بهار و کشاندن او به سوی شعر و ادب
159
بیتأثیر نبوده است.
مندرجات ادب مشهد مطالبی ادبی ،علمی ،تاریخی ،تجاری ،مختصری از
اوضاع جهان آن روزگار و البته مقداری مسایل سیاسی و اجتماعی ایران بود.
چنین به نظر میرسد که چون ادیبالممالک خود شاعری متبحر ،تاریخدان
و ادیب بود ،درونمایههای ادبیــتاریخی روزنامهاش بر مطالب دیگر روزنامهها
میچربیده است .در بعضی از شمارههای سال دوم ادب مشهد شماری تصاویر
154ادیبالممالک ،دیوان ،یط.
155مرتضی سلطانی ،فهرست روزنامههای فارسی در مجموعۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تهران (تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،)1354 ،جلد .8 ،1
156عبرت نائینی ،نامۀ فرهنگیان.105-104 ،
157محمد محیط طباطبائی ،راهنمای کتاب ،شمارۀ .376 ،)1351( 6-5
158صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد .83-82 ،1
159محیط طباطبائی ،راهنمای کتاب.377-376 ،
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و کاریکاتورهای ساده و ابتدایی به چشم میخورد که چون طلیعۀ تکامل هنر
160
چاپ کاریکاتور در روزنامه است ،اهمیت ویژهای دارند.
ادب در تهران

بیش از  14شماره از سال سوم ادب در مشهد منتشر نشده بود که ادیبالممالک
به فرمان مظفرالدینشاه و تصویب میرزامحمد ندیمالسلطان ،وزیر انطباعات
و جراید ،دفتر روزنامه را از مشهد به تهران منتقل کرد .ادب از  27رجب
 1321تا ربیعالثانی 1324ق ،جمعاً  188شماره منتشر کرد 161.در بیشتر
این مدت ،شیخ احمد مجداالسالم کرمانی (1342-1288ق1924-1871/م)،
از ادبای سرشناس و مدیر روزنامههای ندای وطن و کشکول و محاکمات،
با ادیب همکاری فعال داشت .در حقیقت ،او در دو سال پایانی عمر ادب
(سالهای چهارم و پنجم) با عنوان مدیرکل عهدهدار تمامی کارهای روزنامه
بود ،زیرا در این دو سال ادیبالممالک یا بیرون از ایران به سر میبرد یا
متعهد مسئولیتهای دیگر در داخل کشور بود .از آنجا که ادب به همت دو
دانشمند سخندان ،روشنفکر و آزادیخواه اداره میشد ،مندرجاتش از کیفیتی
باال برخوردار بود .ادب در طول انتشارش “خدمات زیادی به نشر آزادی و باال
بردن سطح معلومات عمومی نمود 162”.این جریده حاوی مقاالت تاریخی ،ادبی،
ترجمۀ داستانهایی بهویژه از زبان فرانسه ،اخبار سیاسی و اجتماعی و گزارش
احوال بزرگان ،اخبار خارجی و غیره بود.
در نخستین ماههای 1324ق که اوضاع ایران دستخوش اغتشاش بود و مدیران
جراید و دیگر آزادیخواهان بر اثر استبداد صدراعظم ،عینالدوله عبدالمجیدمیرزا (م.
1345ق1926/م) ،پراکنده شدند ،مجداالسالم همراه با حسن رشدیه ،بانی مدارس
نوین ،به کالت تبعید شد 163.کوتاهزمانی پس از آن ،ادب برای همیشه تعطیل شد.
ادیبالممالک ،به مناسبت نفی بلد مجداالسالم قطعهای دردناک سروده که در
صفحۀ  175دیوان او ضبط شده است .ادیب پس از بازگشت به ایران هرچه بابت
ظلمی که در حق ادب شده بود به مقامات شکایت برد ،دادخواهی نیافت.
160صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد .87-85 ،1
161صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد .89-88 ،1
162صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد .89 ،1
163شمسالدین رشدیه ،سوانح عمر (تهران :بینا.97 ،)1362 ،
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سردبیری روزنامۀ ایران سلطانی

در محرم 1321ق/مارس 1903م که ندیمالسلطان ،وزیر انطباعات ،روزنامۀ ایران
سلطانی را به جای روزنامۀ ایران تأسیس کرد 164،ادیبالممالک به سردبیری آن
165
برگزیده شد و تا اواخر 1322ق1904/م با این نشریه همکاری کرد.
نشر ضمیمۀ فارسی روزنامۀ ارشاد

ادیبالممالک مسئولیت ادب را در 1323ق1905 /م به مجداالسالم سپرد و خود
به بادکوبه رفت و تا شعبان 1324ق1906/م در آنجا ماند .آن زمان در بادکوبه
روزنامۀ یومیهای به نام ارشاد به مدیریت احمد آقایوف قراباغی به زبان ترکی
منتشر میشد .ادیبالممالک نیز یک هفتگی تکورقهای به فارسی ضمیمۀ ارشاد
به چاپ میرساند 166.در جمع بیش از  13شماره از ارشاد به چاپ نرسید 167.در
دیوان ادیبالممالک ،قصیدۀ مفصلی خطاب به احمد آقایوف و در ستایش وی
168
دیده میشود.

سردبیری روزنامۀ مجلس

به دنبال تأسیس مجلس شورای ملی در 1324ق1906/م که روزنامۀ مجلس
به مدیریت محمدصادق طباطبایی (م1340 .ش1962/م) در تهران دایر شد،
سردبیری آن را به ادیبالممالک سپردند .نخستین شمارۀ آن در  8شوال 1324ق
نشر یافت .این جریده که “مطلق و آزاد” توصیف شده است ،عالوه بر مذاکرات
روزانۀ جلسات “دارالشورای کبری و مقاالت افکار ملت” دربارۀ مسایل سیاسی،
اجتماعی ،تجاری و اصالحی کشور ،فواید عامه و  . . .مطالبی مینوشت 169و از
روزنامههای آبرومند به شمار میآمد 170.روزنامۀ مجلس تا زمان بمباران مجلس
171
مرتباً ولی با این پیشامد و تبعید مدیر روزنامه تعطیل شد.
164سلطانی ،فهرست روزنامههای فارسی ،جلد .27 ،1
165عبرت نائینی ،نامۀ فرهنگیان105 ،؛
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166رحیم رضازاده ملک ،حیدرخان عمو اوغلی (تهران :دنیا.22 ،)1352 ،
167تربیت ،دانشمندان آذربایجان.7 ،
168ادیبالممالک ،دیوان.265-260 ،
169صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد .184 ،4
170کسروی ،تاریخ مشروطۀ ایران.273 ،
171کسروی ،تاریخ مشروطۀ ایران ،جلد .186 ،1
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مدیریت و سردبیری روزنامۀ عراق عجم

ادیب پس از هفت ماه سردبیری روزنامۀ مجلس 172،در جمادیاالول 1325ق/
173
ژوئن 1907م ،خود به تأسیس روزنامۀ عراق عجم در تهران مبادرت کرد.
این نشریۀ هفتگی وابسته به انجمن عراق عجم ،یکی از انجمنهای ملی دورۀ
اول مشروطیت ،بود 174.از لحن کالم احمد کسروی که میگوید“ :عراق عجم را
ادیب الممالک مینوشته است که هنرش سخنسازی بود 175”،چنین برمیآید
که محتوای روزنامه را چندان نمیپسندیده و احتماالً عنصر لفظ را در آن بر
عنصر محتوا برتر یافته است .عراق عجم دیر نپایید و گویا حدود یک سال
176
انتشار یافت.

مدیریت روزنامۀ آفتاب
از 1332ق1914/م ،وزارت داخله سردبیری یا مدیریت روزنامۀ نیمهرسمی
آفتاب را ،که در 1330ق1912/م به مدیریت عبدالوهابزاده بنیاد شده بود،
به ادیبالممالک محول کرد 177.در دیوان ادیبالممالک ده بیت مثنوی دیده
178
میشود که در آن ،طلوع جریدۀ آفتاب را مژده داده است.
پایگاه ادبی و علمی ادیب
ادیبالممالک فقط یک شاعر نبود .او افزون بر طبع شعر قوی ،ذهنی مجهز
به بسیاری از دانشهایی داشت که از ادیبی واقعی انتظار میرود .او نمونۀ
ممتازی از شاعری و دبیری است که مطمح نظر نظامی عروضی بود .در لغت
فارسی و عربی تبحری بسزا داشت .افزون بر پارهای مصراعها و ابیات پراکندۀ
عربی 179،قصاید کاملی به عربی سروده است که حکایت از تسلط او بر این
زبان دارد 180.حافظهاش به قدری توانا بود که بیشتر قصاید عربی و فارسی را
172ادیبالممالک ،دیوان ،ک.
173عبرت نائینی ،نامۀ فرهنگیان.105 ،
174کاوه ،دورۀ قدیم ،سال  ،2شمارۀ .8 ،20
175کسروی ،تاریخ مشروطۀ ایران ،جلد .274 ،1
176ادیبالممالک ،دیوان ،ک؛ سلطانی ،فهرست روزنامههای فارسی ،جلد .114 ،1
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سلطانی ،فهرست روزنامههای فارسی ،جلد .4 ،1
178ادیبالممالک ،دیوان.622 ،
179برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.510 ،509 ،501 ،76 ،55 ،12 ،
180ادیبالممالک ،دیوان.725-719 ،

177

77

78

تجدد
ادیبالممالک فراهانی :شاعری در گذار از س ّنت به ّ

از حفظ میخواند 181.عالوه بر دانشهای ادبی و علمی مانند فلسفه ،حکمت،
182
نجوم و بعضی دیگر از دانستنیهای زمان ،با زبانهای روسی ،کلدانی ،ترکی،
پهلوی و مقداری فرانسه و انگلیسی تا حدی آشنایی داشت 183.مطالعات او به
184
کتب فارسی و عربی محدود نمیشد و از آثار فرنگی نیز اطالعاتی داشت.
شعر فاخر و پخته و اکثرا ً پُرمحتوای ادیب از چنین پشتوانۀ ادبی و علمی
برخوردار است .او خود کتابهایی در پارهای از رشتههای مورد عالقهاش به
رشتۀ تحریر درآورد که از جملۀ آنهاست :صیقل المرآت در جغرافیا؛ سماء الدنیا
در هیأت جدید؛ تابش مهر ،فلک المشحون ،حتفة الوالی در عروض؛ مقامات
امیری ،رشحات القلم و رسالۀ انامل 185.متأسفانه اغلب این رساالت مفقود
شدهاند 186.کتاب تازهیاب ادیبالممالک اثری است در طنز با نثر ملمع فارسی
187
و عربی به خط خود ادیب که جزو نسخ خطی کتابخانۀ ملی پیدا شده است.
نثر ادیب نثری پخته و عاری از سستیها و لغزشهای نگارشی است که در بسیاری
از نوشتههای عصر قاجار به چشم میخورد .مکتوبات او گرچه هنوز مقداری
“صنعت در عبارت” دارد ،ولی بر روی هم حکایت از تأسی او در سادهنویسی به
نیای خوشنگارشش ،میرزاابوالقاسم فراهانی ،دارد و مژدۀ پیراسته شدن نثر فارسی
از لغتپردازی بیش از اندازه ،اطنابهای ُممِل و فضلفروشیهای ناخوشایند
میدهد .نمونههایی از نثر ادیبالممالک را میتوان ،افزون بر روزنامههایی که
مسئولیت سردبیری آنها را داشته ،در مقدمۀ شاهنامه چاپ امیربهادر یافت که
ضمناً احاطۀ او را بر تاریخ ایران پیش از اسالم میرساند 188.نمونۀ دیگر مقدمهای
است که بر رسالۀ حالت و رسالۀ آداب السرور نوشتۀ حاجمیرزاحسین ملکالک ّتاب
فراهانی متخلص به “گلشن” نگاشته است .پارهای از یادداشتهای ادیبالممالک
در مجلۀ ارمغان به چاپ رسیده است 189.بیسبب نیست که مطبوعات آن زمان
181کاوه ،دورۀ قدیم ،سال  ،2شمارۀ .7 ،20
182ادیبالممالک ،دیوان.63 ،
183ادیبالممالک ،دیوان ،یط.
184ادیبالممالک ،دیوان.622 ،413 ،183 ،77 ،
185دانش“ ،شرح حال ادیبالممالک.487-486 ”،
186ادیبالممالک ،دیوان ،یط.
187موسوی گرمارودی ،زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی.28 ،
188ابوالقاسم فردوسی ،شاهنامه ،طبع امیربهادر (تهران :بینا.16-1 ،)1326 ،
189ارمغان ،شمار.675-663 ،)1314( 9 ،
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مانند روزنامۀ اطالع 190و کاوه 191،از سخندانی و بالغت ادیب در نثرنویسی با
لحنی بسیار احترامآمیز یاد کردهاند .ملکالشعرای بهار در قصیدهای او را “ادیب
192
سخنپرداز“ ”،نثرپردازی واال” “با طبعی بلند” وصف میکند.
انتشار اشعار ادیبالممالک
کوششهای صورتگرفته برای انتشار اشعار ادیب اینهاست:
 .1دیوان کامل میرزاصادقخان امیری ادیبالممالک فراهانی قائممقامی،
تصحیح و حواشی وحید دستگردی (تهران :مطبعۀ ارمغان .)1312 ،این
نخستین چاپی است که تقریباً از تمامی سرودههای شاعر صورت گرفته است.
گرچه این چاپ در زمان خود کاملترین نسخۀ چاپی دیوان ادیب بود و همت
و زحمت گردآورنده در جلوگیری از نابودی اشعار شاعر فراهانی شایان تقدیر
است ،اما خالی از نقص و عیبهایی هم نیست .اعتبار و ارزش اشعار ادیب
مستحق چاپ منقح و پاکیزهتری بوده است .چاپ وحید دستگردی نه تنها
از حیث تنظیم و تقسیم اشعار و فهرست الفبایی آنها در حد مطلوبی نیست،
توضیحات و یادداشتهایی هم که بر بعضی ابیات نوشته شده غالباً ناقص و
بعضی اشتباه است .محمد نخجوانی پارهای از این توضیحات غلط را یادآوری
کرده است 193.به عالوه ،ابیات پراکندهای در این چاپ وارد شده که به تحقیق
از ادیب نیست و بعضی دیگر مشکوک است 194.البته وحید دستگردی به برخی
از این موارد مشکوک اشاره کرده ،منتهی باز آنها را در کنار بقیۀ سرودههای
شاعر به چاپ رسانده است .او در مقدمۀ خود بر دیوان ادیبالممالک تصریح
کرده که پس از طبع دیوان پی برده که مقداری از سرودههای استادان گذشته
به آن راه پیدا کرده است 195.وحید خود مآخذ پارهای از اینگونه ابیات را معین
کرده است .با این همه ،همیشه جای پژوهش بیشتر در این زمینه خالی بوده
است .بر اساس تحقیقی که سه دهه پیش صورت گرفت 196،روشن شد که یکی
190صدر هاشمی ،تاریخ جراید و مجالت ایران ،جلد .82 ،1
191کاوه ،دورۀ قدیم ،سال  ،2شمارۀ .7 ،20
192بهار ،سبکشناسی ،جلد .291-288 ،1
193محمد نخجوانی“ ،تصحیح چند بیت ادیبالممالک ”،یغما ،شمارۀ .143-141 ،)1332( 6
194برای نمونه بنگرید به ادیبالممالک ،دیوان.686 ،314 ،215 ،214 ،213 ،
195ادیبالممالک ،دیوان ،کج ،کد.
196ماشاءاهلل آجودانی“ ،سیدعبداهلل مستوفی کیست؟” آینده ،شمارۀ .853 ،)1363( 12
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از قصاید بسیار استوار و مفصل موجود در دیوان ادیب اص ً
ال متعلق به این شاعر
نیست .افزون بر اینها ،حروفچینی شمار زیادی از واژهها به گونهای است که،
اگر نگوییم اشتباه است ،یقیناً قرائت ابیات را دشوار ساخته است .با توجه به
این کمبودها و اغالط و با عنایت به اینکه اشعار ادیب نکات حلنشدۀ متعدد و
اشارات و تلمیحات تاریخی و قرآنی زیادی دارد ،شایسته و ضرور بود که دیوان
او به دست افرادی شایسته ویرایش و مجددا ً چاپ شود.
 .2اشعار گزین از دیوان ادیب فراهانی ،تدوین محمدخان بهادر (تهران :مطبعۀ
ارمغان .)1313 ،منتخباتی است از اشعار ادیب که به صورت موضوعی تدوین
شده است.
 .3گزیدۀ اشعار ادیبالممالک ،به کوشش احمد رنجبر (تهران :زوار.)1355 ،
 .4برگزیدۀ دیوان ادیبالممالک ،به کوشش اسماعیل تاجبخش (تبریز :یاران،
.)1363
 .5پیوسته فرهنگ فارسی ،به دستیاری علینقی فساء عالمالسلطان (تهران:
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه .)1302 ،این مجموعه فقط شامل
فرهنگ لغات پارسی ،عربی و ترکی است که ادیبالممالک آن را به شیوۀ نصاب
الصبیان فراهم و به نظم در آورده است.
 .6دیوان کامل ادیب الممالک فراهانی ،به اهتمام مجتبی برزآبادی فراهانی
(تهران :فردوس .)1378 ،چاپ برزآبادی ،که تا چند سال قبل جدیدترین
چاپ به شمار میرفت ،متأسفانه حق شاعر را نگزارده است .گرچه ویراستار از
چند نظر ،و عموماً به لحاظ صوری ،سامانی به دیوان ادیب داده ،اما نقصها و
عیبهای چاپ قبلی دیوان کامل شاعر را دستنخورده رها کرده است .غلطهای
مطبعی در این ویرایش کم نیست .درک درست پارهای از کلمات غلطچاپشده
حتی با حدس هم میسر نیست .بسیاری از پانوشتهای ویراستار از لحاظ امال،
معانی و تعاریف دادهشده و ترمیم تلفظ کلمات دشوار آشفته است و بنابراین،
کمک چندانی به خواننده نمیکند .بسیاری از کلمات ناآشنا و همۀ عبارات و
ترکیبات عربی ،احادیث و آیات قرآنی باید حتماً مشکول میشد که نشده است
و این مسئله ،کار خواندن بعضی از اشعار ادیب را بر بیشتر خوانندگان تقریباً
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غیرممکن میکند ،مخصوصاً که بعضی از این کلمات مهجور به شکلی غلط هم
چاپ شدهاند .تلمیحات تاریخی ،اشارات قرآنی ،فلسفی ،نحوی و اعالم فراوان
دیوان تقریباً بی هیچ شرح و توضیحی رها شدهاند .فرهنگنامهای که ویراستار
به دیوان اضافه کرده کاستیهای فراوانی دارد که شرح یک به یک آنها در
حوصلۀ این نوشتار نمیگنجد.
 .7علی موسوی گرمارودی ،زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی (تهران :قدیانی،
 .)1384جلد اول این ویرایش شامل شرح زندگی و گزارش مشکالت دیوان
ادیبالممالک و رفع عیوب کارهایی است که تا زمان موسوی گرمارودی دربارۀ
این دیوان صورت گرفته است و جلد دوم در برگیرندۀ اشعار شاعر است .ویراستار،
که بهرغم کوششهای بسیار نتوانسته هیچ دستنویسی از دیوان ادیبالممالک
پیدا کند 197،همان چاپ وحید دستگردی را اساس کار خود قرار داده و سعی
کرده نظم و نسقی به آن بدهد ،انواع سرودههای بههمریختۀ مندرج در دیوان
را بر حسب قالبهای آنها مرتب و ابیات تکراری را حذف کند و یادداشتها و
توضیحات نادرست وحید دستگردی و انبوه اغالط مطبعی دیوان را تصحیح کند.

نمونهها

در متن نوشتار حاضر ابیاتی به مناسبتهای گوناگون از سرودههای ادیبالممالک
نقل شد .در پایان ،باز به منظور نمایش بیشتر سبک سخن ،نوع گرایشهای
فکری و درونمایههای شعری او ،دو نمونۀ دیگر از ساختههای شاعر نقل میشود:
 .1در تهییج ایرانیان به دفاع از میهن و سر برآوردن از خواب غفلت:
تا َزب َ ِر خاکی ای درخت برومند
مگسِ ل از این آب و خاک رشتۀ پیوند
ماد ِر تُست این وطن که در طلبش خصم
197موسوی گرمارودی ،به نقل از بهمن بوستان ،نوادۀ دختری وحید دستگردی ،گزارش میدهد که
وحید دستگردی پنج شش دفتر دستنویس اشعار ادیب را برای کتابخانۀ خود از خانم اقدس ،همسر
ادیبالممالک ،خریده بود .بخشی از کتابهای این کتابخانه به ارثیه به دختر او (مادر بوستان) میرسد
و او تمامی سهم خود را به کتابخانۀ امیرالمؤمنین در نجف اهدا میکند .ولی معلوم نیست که آن چند
دفتر دستنویس اشعار ادیب جزو کتابهای اهدایی به نجف منتقل شدهاند یا نه .بنگرید به موسوی
گرمارودی ،زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی ،13 ،پانوشت .1
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نار تطاول به خاندان تو افکند
هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس
مادر خود را به دست دشمن مپسند
تاش نبرده اسیر و نیست بر او چیر
بشکن از او بال و بگسِ ل از این بند
ورنه چو ناموس رفت نام نماند
خانه نماند چو خانواده پراکند
شور نشور 198است در جهان و تو در خواب
گیرم خواب تو مرگ ،تا کی و تا چند؟
رو غم آینده خور ،گذشته رها کن
کی بود آینده با گذشته همانند؟
رخت فرا بر به زیر شهپر سیمرغ
199
تا ننهی پیش زا ِغ تیره ،جگربند
این وطن ما َمنار نور الهی است
201
هم ز ن ُبی 200خواندم این حدیث و هم از زند
آتش حبالوطن چو شعله فروزد
از دل مؤمن کند به مِجمره اسپند
 .2بثالشکوی:
از دو چشمم آب یک سو گشته جاری ،خون ز یک سو
دست و پایم بسته دین از یک طرف ،قانون زیک سو
قامتم را گوژ دارد ،خـون دل از دیده بارد
آن ق ِد موزون ز سویی ،وآن رخ گلگون ز یک سو
دست و پیمان داده به هم بر سر ویرانی ما
اختر کجرو ز سویی ،چرخ بوقلمون ز یک سو
حاصل از رنج طبیبان نیست ،کاو را کشته دارد
198زنده شدن .رستخیز ،زنده شدن مردگان در روز قیامت.
199مجموع دل ،جگر و شش انسان یا حیوان .مجازا ً به معنای فرزند عزیز و این معنای دوم منظور شاعر است.
200قرآن کریم.
201تفسیر اوستا به زبان فارسی میانه (پهلوی).
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دردهای اندرون سویی ،غم بیرون ز یک سو
کشتی ما غرقه در دریا و تن محبوس هامون
باد در دریا ز سویی ،سیل در هامون ز یک سو
از پی تخریب ناموس تو ای خورشید روشن
مشتری از یک طرف طغیان کند ،نپتون ز یک سو
بر هالک شیعۀ آل محمد گشته جازم
لشکر لوقا 202ز سویی ،امت شمعون 203ز یک سو
204
وز پی ن َسخ کتاب ما فراز آرد کتائ ِب
206
سِ ف ِر یوحنا 205ز سوییُ ،ص ِ
حف انگلیون ز یک سو
دوست از راهی به کین ما و دشمن از طریقی
پِتر 207یک سو در کمین ما و ناپلئون ز یک سو
بـاد از جایی خرابم میکند ،باران ز جایی ک
ُکنت 208از سویی کبابم می کند ،بارون ز یک سو
210
کیس اَرامِل
هر چه در جیب عـجائز 209بود و در
ِ
برد ،واگون ز یک سو
راه آهن از طریقی می َ
سرمه یک جا بُرده هوشم ،غمزۀ مشاطه یک جا
غازه 211از یک سو فریبم میدهد ،صابون ز یک سو
پاسبان یک جا دل از کف داده و دربان ز جایی
202لوقا (در التینی :لوکاس و در انگلیسی :لوک) طبیب غیر یهودی که عموماً مؤلف سومین انجیل
از اناجیل اربعه شناخته شده است .او یقیناً از اصحاب پولس مقدس بود ،ولی ظاهرا ً بیشتر در زمرۀ
حواریون حضرت عیسی به شمار میآید .مراد ادیبالممالک از “لشکر لوقا” مسیحیها هستند.
203در عبری :شیمعون و در یونانی :سیمون؛ یکی از دوازده حواری عیسی مسیح.
204لشکرها؛ جمع کتیبه به معنای لشکر.
205کتاب یوحنا ،چهارمین انجیل از عهد جدید کتاب مقدس .یوحنا (در عبری :یوحانان و در یونانی :یوهانس)
یکی از انبیای یهودی بود که پیامبری عیسی را پیشگویی کرد و به او غسل تعمید داد و به همین سبب به
“یحیای معمدان” شهرت یافته است .یوحنا به چهارمین انجیل از انجیلهای چهارگانه نیز اطالق میشود.
206کتاب نصاری یا کتاب مقدس ترسایان .صحف جمع صحیفه است و علیالقاعده باید ُص ُحف (به ضم
حروف اول و دوم) تلفظ شود ،لیکن طبق اختیارات و ضرورت شعری ،باید به سکون ح خوانده شود.
انگلیون به معنای جامۀ هفت رنگ یا دیبای هفت رنگ است و چون مسیحیان شرقی کتاب مقدس را
در پارچۀ ابریشمین و ملون میپیچیدند ،کتاب مقدس مسیحیان را انگلیون نیز خواندهاند.
207باید مراد همان پطر کبیر ،امپراتور روسیه ،باشد.
208از القاب اشرافی در اروپا .همینطور است بارون که به طبقهای از نجبا اطالق میشود.
209جمع عجوزه :پیرزنان.
210جمع ار َمل و ارمله :مردان بیزن ،زنان بیشوهر ،مستمندان و درویشان.
211گلگونه ،سرخاب.
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خواجه سویی مست خواب افتاده و خاتون ز یک سو
سامری گوساله 212را بر تخت بنشان َد ز سویی
غیبت موسی ز سویی ،غفلت هارون 213ز یک سو
وای بر داوود از آن ساعت که دید از لشکر خود
باغ دین ویران ز سویی ،داغ اَبسالون 214ز یک سو
ای دریغا رفت قصری که بود اندر کنارش
دامن ُقل ُزم 215ز سویی ،ساحل جیحون ز یک سو
گر فشانم زندهرود از دیده جا دارد ،که دارد
غصۀ اهواز از سویی ،غم کارون 216ز یک سو
گِردمان دیواری از بدبختی و از غفلت کشیده
فقر بیپایان ز سویی ،قرض سی ملیون 217ز یک سو

212اشارهای است به داستان موسی که وقتی به کوه طور رفته بود ،یکی از پیروان منافق او ،معروف به
سامری ،بتی از طال به شکل یک گوساله ساخت و امت موسی را به پرستش آن ترغیب کرد.
213برادر و وصی حضرت موسی.
214باید شکل تحریفشده یا به احتمال بسیار ضعیف صورت دیگری از نام اَبسالوم باشد .در کتاب
مقدس و ادبیات یهودیــ مسیحی ،ابسالوم نام سومین پسر حضرت داوود ،پادشاه قدرتمند و مدبر
اسرائیلی ،است .از پی سلسله رویدادهایی ناخوشایند و خونبار ،ابسالوم کشته میشود و با اینکه این
پسر برای مدت کوتاهی زمام پادشاهی را از دست پدرش گرفته بود ،داوود سالها از مرگ او داغدار بود.
215دریا .در بیت ادیب ظاهرا ً به معنای دریای قلزم به کار رفته که همان بحر احمر یا دریای سرخ است.
216به احتمال قوی اشارهای است به تالش آزمندانۀ انگلیسها برای گرفتن حق امتیاز کشتیرانی در رودخانۀ
کارون .دولت و کمپانیهای بریتانیایی برای احراز این حق کشتیرانی به انواع و اقسام حیله ،تطمیع و
بستوبند با کارگزاران عالیمقام ایران ،از جمله ظلالسلطان و خانهای بختیاری در خوزستان ،متوسل شدند.
217به احتمال زیاد نظری دارد به استقراض دولت ایران از روسها برای تأمین هزینههای سفر
مظفرالدینشاه به اروپا.

