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   ينيعارف قزو يانزوا ليدال 
 براساس مناسبات او با معاصرانش

  
  *سعيد پورعظيمي

  تهران دانشگاه تربيت معلمزبان و ادبيات فارسي، دكتري 
   چكيده

هاي عصر  دارترين شخصيت با برخي از نام» شاعر ملي ايران«روابط عارف قزويني در جايگاه 
ها، روحيات و  اي عارف دربارة برخي از آنخويش و فرازونشيب اين مناسبات و دگرگوني آر

هاي عصبي و پرخاشگرانه كه با حساسيت و  كند. بدبيني و واكنشآينگي ميعقايد او را 
دهد؛  صداقت بسيار درآميخته است، اساس شخصيت و مواجهة عارف با ديگران را شكل مي

موجبات انزوا و تزلزل است و هاي عارف گذرا و م ها و دشمنيروست كه دوستي هم ازاين
  آورد. گريزي او از يك سو و آزردگي و كدورت دوستانش از سوي ديگر را فراهم مي مردم

آميز  مرز عارف، و نگاه اغراق پرستي بي سونگر و ميهن همه بايد روحية انقالبي يك  بر اين 
   ه است.دتر كر پررنگ تراش او را ها را نيز افزود كه منش دشمن حاصل از اين انديشه

هاي عارف، آراي او را دربارة  ها، خاطرات و ديگر نوشته نگارندة اين مقاله از خالل نامه
الشعراي بهار، حسن وحيد دستگردي  الدين گيالني، احمد كسروي، ملك زاده، اشرف حسن تقي

گويد و از اين  هاي خصومت ميان عارف و آنان سخن مي كند و از ريشه بيان مي شاهو رضا
اش را  عصر مشروطه در دهة پاياني زندگي ترين شاعر محبوبهايي و انزواي علل تن ،گذر ره

   كند. عيان مي

                                                                                                                   
 saeid_purazimi@yahoo.comنويسندة مسئول:  *

 25/1/1394تاريخ پذيرش:     29/8/1393تاريخ دريافت: 
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احمد  ،الدين گيالني اشرف ،زاده حسن تقي ،مشروطه ،عارف قزوينيهاي كليدي:  واژه
  . وحيد دستگردي، رضاشاهحسن الشعراي بهار،  ، ملككسروي

   . مقدمه1
» تاريخ حيـات«نامة خودنوشت خويش با نام  از آنچه عـارف قزويني در زندگي

برد و  رفتاري او پي  هاي شخصيتي و اي بـه ويژگي تـوان تـا انـدازهنگـاشت، مي
طور ضمني، ذهنيت و روحيات حاكم بر عصر مشروطه را ترسيم كرد؛ اما  همچنين به

وخو و شخصيت عارف را بايد در مناسبات و  هايي ديگر از زندگي، خلق پاره
يا » خواهي مقدمة شرح دورة آزادي«هايش با ديگران و آنچه باعنوان  نگاري نامه

هـا حـاوي اين نوشته 1جـو كـرد.و ياني عمر نگاشت، جستهاي پاوار در سال خاطره
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، و كار و كردار برخي  اطالعـاتي ارزشمنـد از جريان

هاي عارف سخن ها فقط در نوشتهدارترين مردان آن عصرند كه از بسياري از آن از نام
  به ميان آمده است. 

و پيوستن به جنبش مشروطه، ساحت درخشان خواهان جرگة آزادي به ورود عارف
كمترين تـوقع، تمـام دوره بـا شور و شتاب و بـي  اين زندگـي اوست. وي در

كند. در  ل متجددانـه ميهـاي انقالبـي و آمابرد آرمان هاي خود را صرف پيش داشته
هايش را  كند، زيباتـرين تصنيفهـاي پـُرشكوهـي برپـا ميكنسرتهمين دوران، 

شود. به شاعر ملي بدل مي ،»تپدنبض حوادث زمانه مي«سرايد و با شعري كه در  مي
اي از انقالبيون را در  هاي متعدد و گسترده شروطه كه طيفپيوستن عارف به جنبش م
انجامد. صراحت و سادگيِ  ير به تصادم آراي او با ايشان ميخود جاي داده بود، ناگز

شكلي در جريان مشروطيت  ل و كساني كه هريك بهتوأمان عارف در برخورد با مسائ
انجامد كه در زندگي او در آن  دار و سرشار از نزاع مي حضور داشتند، به مناسباتي ناپاي

  ها نقشي اساسي داشت و تبعاتش تا پايان عمر با او همراه بود. سال
نويافتة عارف ها و اسناد اغلب  ها، نوشته بار براساس نامه  در اين مقاله براي نخستين

   شود. به عقايد و شخصيت او پرداخته مي ،اي تازه و از زاويه
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   . گذري بر شخصيت و انديشة عارف2
پرستي اوست و  عارف، روحية انقالبي و ميهن  هاي اصلي شخصيت و انديشة ستون

   توان ذيل همين دو امر شناخت و تحليل كرد. بسياري از خلقيات و رفتارهاي او را مي

   روحية انقالبي .1 -2
 يةشناختي و روحهاي روان سبب ويژگي نگاه عارف به كسان و مسائل مختلف به

ر و چه د اش عقيدهاست. او چه در ستايش نيروهاي هم آميز اغراق ي او هموارهانقالب
آميز دارد.  ة تصوير اوضاع موجود، بياني اغراقنكوهش مخالفانش و همچنين در ارائ

لي از انقالبيون پرشور و پرخاشگري تعلق دارد كه در راه ، عارف به نس درواقع
رو  كنند؛ ازاينپروا و احساسي عمل ميپرستانه، بسيار بيهاي انقالبي و وطن آرمان

هاي جاري، با تأني و دور از هيجان كار يا آنان كه به ورزان محافظههمواره با سياست
انقالبي  شخصيت 2اي خصمانه دارند.كنند، رابطهتأمل بيشتر در امر سياسي دخالت مي

هاي  سنجد و بـه امكانات و ظرفيت مـي ذهني خويش اوضاع مـوجود را با وضع ايدئال
شود و  موجود التفاتـي ندارد. در نگرش انقالبي، جهان به دو قطب نيك و بد تقسيم مي

با  شود. روابط عارفارزش و اعتبار هرچيز با ميزان قرابت به قطب نيك سنجيده مي
گذار و پرنوسان است؛ چنين است كه با تغيير معاصرانش زادة همين نگرش ارزش
شان به مراكز قدرت و بيان هر سخنِ مخالفي، موضع رجال عصر، دوري و نزديكي

   يابد.ديدگاه عارف دربارة آنان تغيير مي
و  هـاست، حسن نيت اما نكتة حائز اهميت كـه تمـايـز عـارف بـا بسيـاري از آن 

اش با هاي سياسي و مناسبات دوستانه يا خصمانه گيري صدق عـاطفي او در موضع
عارف بارها سوگند ياد كرده كه در جماعت بسياري كه دعوي  3ديگران است.

اند، تنها كسي بوده كه خود را براي وطن خواسته: دوستي داشتهخواهي و ميهن آزادي
» مام خيالم متوجه عظمت مملكتم بودگذشته قسم است كه ت پرستان ازجانبه وطن«
هاي پاياني  بار و تراژيك عارف در سالآوارگي و زندگاني مشقت). 150: 1394زويني، ق(

زندگي نتيجة صراحت بيان و عرياني عمل او در مواجهه بـا اربـاب قـدرت و پرهيز از 
در  4است.هاي ميهني  بازي در راه آرمان هـرگونه مالحظـه، و نشان آزادمنشي و پاك
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بررسي عقايد و زندگي عارف، ارتباط و مناسبات او با معاصران و تصويري كه از 

از روحية انقالبي، بايد شخصيت متزلزل و  دهد، گذشتهديگران و جامعه نشان مي
اي از همين او را نيز درنظـر گرفت. آميزه 5بـدبين، منش عـاصـي و خـوي عصبـي

وار او در ايام جواني انجاميد و بعدها نيز پس از هاست كـه به زندگي الابالي خصلت
كه سخنان   گريزي و تخريب خويش رخ نمود؛ همچنانشكل مردم ناكامي مشروطه، به

   نيز صورتي ديگر از همين تخريب خويش است. » تاريخ حيات«گونة او در اعتراف

   پرستي . ميهن2 -2
ور او به ميهني و احساسات پرش بيني عارف، تعلقات عميقبعد ديگر انديشه و جهان

كه گاه با نوعي توهم دربارة  -ايران است. ناسيوناليسم و تأكيد بر وطن و هويت ملي
ها و اشعـار عـارف از آن گذشته و نفرت از ديگران همراه است و در بسياري از نوشته

ترين  هاي بـرخـي از برجسته هـايي، در انـديشهبـا تفاوت -يابيمنشان مـي
شود.  عشقي و صادق هـدايت هم ديده ميهاي آن عصر همچون ميرزاده  صيتشخ

جوي و درواقع، انديشة ناسيوناليسم و وحدت ملي از اقتضائات عصر مشروطه و جست
ايدة «شد. به سخن، ديگر سازي منجر مينهايت، به ملتهويت مستقل بود كه در

تواند در  ـرديد و ثابت كـرد ميپرستي توأم گآگاهانة انقالب، بـا انديشة محـرك وطن
امانت، (» سازي را ايفا كندهاي آتي نقش سرنوشتدهي هويت ملي ايران، در دههشكل
يگر اقوام، در ذات خود نوعي محض بر د از نگاهي ديگر، پندار برتري ).51: 1382
خواهي و ستيزه با حكومت جباران در تناقض جويي است كه با انديشة آزادي سلطه

خواهان بود. در انديشة عارف انسانيت، شرافت و راستي با نسب  ه آرمان آزادياست ك
به اين  هاي اودر نوشته 6نشيني و عطف اين مفاهيم ايراني پيوندهاي عميق دارد و هم

گمان او،  گيرد؛ چنين است كه به كار مي كه اين مفاهيم را در معنايي يكسان بهمعناست 
هاي ناپسند است. اصرار بر پاكي دوري از دروغ و خويبودن موجب پاكي،  نفس ايراني

اي است كه عارف همواره در معرفي خويش مسئله راستي و درمقابل، پرهيز از دروغ و
گو نيست و من ام و افتخارم همين است كه ايراني دروغبلي ايراني«كند:  بر آن تأكيد مي

   7).444: 1356قزويني، (» گويمدروغ نمي
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من يك ايراني پاك و «نويسد:  ي به محمدرضا هزار شيرازي مياوي در نامه
دوستي  . وطن)449(همان، » چيز جز وطنم عالقه ندارم آاليشي بوده و هستم كه به هيچ بي

ويژه ميراث پيش از اسالم كه گاه به شووينيزم  به 8بستگي او به تاريخ ملي،افراطي و دل
و رفتارهاي او با دوستان  10ر نازش به خودد 9شود،و تحقير اقوام ديگر هم نزديك مي

اجنبي و «شود. بدين سبب است كه شكل سلبي و اثباتي نمودار مي و دشمنان به
شود كه عارف آن را دربارة اغلب مخالفان و  عنواني مي» پرست يا خائن اجنبي

يروي ها، ضمن تحقير نكار بردن اين عنوان واقع عارف با بهبرد؛ در كار مي معارضانش به
كند و از سوي ديگر، شرافت، راستي، پاكي و انسانيت را از او سلب مي مخالف

» نژادي ايران«و » خوني پاك«كس كه مورد تمجيد اوست، به صفت هر آن  دوستان و
  شود. ستوده مي

نام  نگاري به يكي از كساني كه با عارف مكاتباتي داشته، روزنامه ،براي نمونه
كند عكسي ها از عارف تقاضا مي انو زنددخت در يكي از نامهزنددخت شيرازي است. ب

چاپ برساند. عارف در جايي  در شيراز به دختران ايرانبراي او ارسال كند تا در مجلة 
ها را براي اين خانم فكر كردم يكي از اين عكس«نويسد: دربارة اين موضوع مي

او را  ،هاي ديگري در نامه يو ).454 (همان، »نژاد بفرستم، عاقبت دلـم راضي نشد ايـراني
و ) 171: 1394(قزويني، » نژاد زنددخت! يگانه خواهر يكتاگهر ساساني«ستايد: گونه مياين

محمد   نام حاجي دربارة تاجري به. )467: 1356قزويني، ( »نژاد ايراني بهترين دختر پاك«
نويسد:  دهد، مي يعارف، صد تومان به او قرض م آقاي نخجواني كه در روزگار عسرت

خان، از  قلي در معرفي حسين ).463 (همان،» بهترين نمونة انسانيت و ايرانيت است«
يك مجسمة شرافت و حياست، «گويد: خوانين دهكرد و از بزرگان ايل دالوند، مي

كرماني  مطلبي كه دربارة دو جوان زرتشتي از ).64: 1388(قزويني، است » ايراني خالص
خوبي شخصيت  كند، به روند بيان مي راي عكس گرفتن به منزلش ميكه فقط ساعتي ب
ها را دو نفر جواني كه بشره و سيماشان آن«شود: پرست او نمايان مي احساساتي و ايران

خون ...] حقيقتاً از زيارت اين دو جوان پاك[ كندشريف و اصيل و نجيب معرفي مي
رف دربارة دوستان و كساني كه به گفتار عا ).454: 1356قزويني، (» وقت شدم خوش

آميز است؛ همچون ستايش صادق رضازاده ايشان ارادتي دارد، از همين دست و اغراق
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كه عارف  چيزي نيست وجه آن هيچ او در عرصة فرهنگ و ادب ايران بهشفق كه جايگاه 

وفسور شفق تاكنون در ايران نظير نداشته، جا دارد او را يك پر مثل رضازاده«پندارد:  مي
سبب محبتش به رضازاده شفق،  عارف به 11.)138(همان،  »ادوارد برون ايراني دانست

ترين هدية  كوچك«خود را به او تقديم كرده است: » خواهيشرح دورة آزادي«مقدمة 
(قزويني،  »ترين جوانان دانشمند بزرگوار ايران، حضرت رضازاده شفقناچيز من به بزرگ

هـاي كند، در سالسان ارادتمندانه از او تمجيد ميعارف ايناما كسي كه ). 81: 1388
ها در گونه ناسپاسيگمان اينآوارگـي و انـزوا، كمترين اعتنايـي بـه عـارف ندارد و بي

   تأثير نبوده است.گيري او بي بدبيني و گوشه

   . عارف و معاصرانش3
زخم هجو و تيغ انتقادهاي عارف، كمتر كسي است كه از  وبار معاصران از دفتر پر برگ

الدين  زاده، اشرفنگاهي به روابط عارف با سيدحسن تقي 12او در امان مانده باشد.
الشعراي بهـار، سيـدحسن مدرس، وحيد دستگردي گيالنـي، سيداحمد كسروي، ملك

تزلزل عقيده و شخصيت  13بر نشان دادن خوي عصبي، بدبيني، و رضاشاه عالوه
در  را هـاي سيـاسي او گيـريي عـارف، بـرخـي جهتاحساساتـي و هيجانـ

نمايان هـايي از علل انزواي او را تـرين مقاطع مشروطيت و پس از آن، و گوشه حساس
اي نكات در تحليل روابط عارف و معاصرانش اهميت بسيار  كند؛ اما توجه به پاره مي

اي است كه مسئله هاي قلمي و هجو ديگران منحصر به عارف نيست و. حمله1دارد: 
كند، وحيد،  و ميكه بهار، وحيد دستگردي را هج در آن عصر رواج بسيار داشته؛ چنان

. ستيزة عارف با معاصران نه از 2 عشقي را و عشقي نيز بهار و وحيد و مدرس را.
گيرد؛ هاي شخصي، بلكه از شيفتگي به وطن و اعتقادات سياسي او مايه ميخصومت

كند، به شخصيت علمي او احترام  از رفتار سياسي بهار انتقاد مي شدت مثالً اگرچه به
، او را در معرض تعرض »شاعر ملي«. شأن و جايگاه عارف در مقام 3گزارد. مي

يابيم كه آزردگي  انصاف بنگريم، درمي دعيان نشانده بود و اگر بهبسياري از اديبان و م
فعلي صورتگر بيهوده ي يا لطعارف از طعن و استهزاي كساني همچون وحيد دستگرد

زاده در حوزة سياست شخصيتي مرموز براساس شواهد تاريخي، تقي نيست. همچنين
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تمامي قابل دفاع نيست. بنابراين، در  بوده است؛ حتي كارنامة سيدحسن مدرس نيز به
ر روحية انقالبي و ستيهندگي ذاتي او، ب ترسيم ديدگاه عارف دربارة معاصرانش، عالوه

  نظر گرفت. جتماعي و سياسي معاصران وي را درسلوك ا ست و بلندبايد پ

   زاده. سيدحسن تقي1 -3
فكر و دانشمند  و روشن رهبر شاخة پارلماني حزب دموكرات -زادهسيدحسن تقي

هايي است كه عارف به دو گونه از او سخن گفته است: شخصيتاز  -برجستة آن عصر
زاده نهاد؛ اما درمجموع عارف، تقي خواه و بزرگپرست، آزاديوطنوطن، و  خائن و بي

كند. بدبيني عارف از او وطن و آزادي و از دشمنان اصلي خويش معرفي مي را آفت
تراش ساخته كه روي ديگر تخريب خويش است؛ تا جايي كه تمام شخصيتي دشمن

آخر اين چه بدبختي «پندارد: طبقات سياسي و اجتماعي را دشمن مسلم خويش مي
زاده هم بد، ميرزا هم بد، تقي گير من شده است. فرمانفرما با من بد، سليمان ست دامنا

: 1356(قزويني،  »خواه هر دو دشمنالشعرا هم بد، مرتجع و آزاديالدوله بد، ملكنصرت
م گفت تقريباً اگر خواستيد غير از من، ساير دشمنان مرا بشناسيد خواه« :و) 461

گونه مردمان مستبد با من وقت فكر نكنيد دشمني اين [...] هيچ (نما)خواهتماميت آزادي
 نوشته هم در جاي ديگر). 449(همان،  »ميرزاست   زاده و سليمانبيشتر از دشمني تقي

   14.)326: 1388(قزويني،  »مردان شده زاده در ميان زنان، شاه تقي«است: 
التحصيلي فارغزاده بـراي حضور در مراسم تقـي 1307خرداد سال  26در 
عـارف به تشويق كند. آموزان مـدرسة آمريكايي آليانس به همدان سفر مـي دانش

كنندگان مراسم، غزلي براي اجرا در شب مراسم در استقبال از دوستان و برگـزار
زادة  يگانه راد تـقيز ري سوي همدان رخت بست و بارگشاد/ « گويد: زاده مي تقي

پرستانه وطن وح صميميت و قلب مملو از احساساتر غزلي است با يك نهاد.بزرگ
» خواهان ايرانزاده، سرپرست آزاديپرستي، حضرت تقينسبت به شخص اول وطن

خواند و به او  زاده ميعارف غزل را خطاب به تقي). 147: 1385(قزويني به نقل از افشار، 
  كند. اظهار ارادت مي

زاده رو تقي در همدان است؛ ازهمين نخستين سال ورود و اقامت عارف 1307سال 
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در اين سفر برآن است تا با استفاده از اختيارات خويش، حقوق يا منبع درآمدي براي 

تقاضا » عنوان اجاره يكي از دهات خالصة دولت را به«عارف مهيا كند و عارف نيز از او 
اي عارف نيز هرسد و در نوشته كه گويا به فرجامي نمي )145: 1314 قزويني،(كند مي

شود. ديدگاه منفي عارف به زاده در اين امر ديده نميكمترين اشارتي به مساعدت تقي
ارتباط پاسخ ماندن اين تقاضا و شرايط دشوار زندگي او در همدان بيزاده با بيتقي

هاي گيري كه در شرح روزگار اقامت خود در همدان و الطاف و دستنيست؛ چنان
  نويسد:  ، مي پيشكار مالية همدان  اري فرخان، و غف 15الحكمابديع

باب من مذاكره كرد تا پولي به ت و با وزير دربار (تيمورتاش) درغفاري به تهران رف
جاي او بود، حاال از هر جهت  زاده با آن سابقه به[...] كه اگر آقاي تقي 16من بدهند

زاده، ده تومان آن  ي تقيخواه، آقاكلك من كنده شده بود؛ اما در وزارت وزير آزادي
زاده  پردازند [...] اگرچه ممكن است با وزارت آقاي تقي كسر شد، حاال چهل تومان مي

   .)466 -465: 1356(قزويني،  جويي قطع كنندن را هم براي صرفهشاءاهللا ايامسال ان
سخت زندگي در همدان مقصر  زاده را در تشديد اوضاععارف، تقيرسد  نظر مي به 
ستايد، پنج سال بعد زاده به همدان او را ميمارد. عارف كه در ماجراي سفر تقيش مي
   كند:گونه از او ياد مياي به هزار، اين، در نامه1312 مهر 12 در

ائد آزادي ننگين ايران و وطن، قعقيدة من بي پرست و به زادة وطنآقاي تقي
العمل [...] با من دشمني خود يحكار صح نويسِ در مملكت بيگانه [...] درست روزنامه

فرسايي اسباب رسوايي است؛ تنها اين شعر حال را كرد. بيشتر از اين در اين زمينه قلم
در پيشگاه كار ز تيمورتاش / زاده شد بتربار تقي يدي هزارد گويم: به خاطرم آمده مي

  . )109: 1314(قزويني،  ما

   الدين گيالني. اشرف2 -3
الدين گيالني و ديدگاه هاي نويافتة عارف، مطالبي دربارة اشرفشتهاي از نو در پاره

؛ دارد ارزش بسياراست كه در جاي خود  عارف دربارة شعر، شخصيت و تبار او آمده
دو گناه از او سر زده «زعم عارف:  به 17اشرف.مچون گزارش احوال و رد سيادت سيده

ه اين هر دو را هم از چشم است: يكي دخالت در سيادت، ديگري تشويق خرافات ك
پراكني سيداشرف، عقيدة عارف به خرافه 18.)185: 1388(قزويني،  »بايد ديد بد محيط مي
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به سرودن مثنوي خرنامه منجر شد كه خود نموداري از نگرش احساسي، مزاج متغير و 
خرنامه با زباني گزنده و  عارف است. عارف در مثنوي هجوآميزدر عين حال صداقت 

   دست: تي از اينابيا
 خـواندم امروز مـن نسيـم شـمال

 دريـــات ســيــد اشـــرف را در
 روزنامه است يا كه اين شعر است؟
 گـوييـا اي مـديــر خــر گــردن

 خواهي؟اي خر از اين خران چه مي
  

 خوانده ناخوانده كردمش پامـال 
 نـامة سـر به پـا مـزخـرف را

 ت؟السـحر اسيا طلسمات باطل
 اي ز خـر كـردنمنفعـت بـرده

خواهي؟... تو ز خود بدتران چه مي
  

 
 
 
 

  )298: 1356(قزويني،                                                             
تازد و مطالب مندرج در آن را مروج خرافات  مي نسيم شمالبه سيداشرف و روزنامة 

   پردازد: جويي قلمي از او مي به دلشمارد؛ ولي بعدها  مي
هـا را از روي كـوكي ساخته، تصور اينكـه در ديـوان من  اي بود كه وقتي آنخرنامه

خواستم كـردم. از انتشـار آن نيز پـرهيز داشته؛ بلكـه نمي روزي طبع خواهـد شد نمي
[...] و  ارادت نبوده و نيستموقت به ايشان بي بـدانند از من است [...] من هيچ

پاك معرفي خواهم  نفر ايراني اين به بعد او را يك مهري، از  درعوض به تالفي اين بي
  . )182 - 181: 1388قزويني، ( كرد

دامن پاك اين آدم از هرگونه پليدي كه كمتر دامني است كه «نويسد: همچنين مي 
ريف قابل كلي پاك و خود او از هر عيبي مبرا بلكه شخص ش امروز آلوده نيست، به

صداقت عارف در اذعان به اشتباه در هجو سيداشرف ديده  ).185(همان،  »تقديسي است
يك «نهايت ستايشش از سيداشرف اين است كه او را  مانند موارد يادشده، شود؛ امامي

  كند. معرفي مي» شريف و قابل تقديس«و درنتيجه » ايراني پاك

  سيداحمد كسروي. 3 -3
از كساني است كـه عـارف بـا احترام بسيار از او سخـن گفته  سيداحمد كسروي نيز

] بعد از خواندن شهرياران گمناممن با روح پاك مؤلف اين كتاب نفيس [«است: 
نام شرافت و  اي در مجلة آينده [كه] در اثبات ايرانيت سالطين صفويه نوشته، به مقاله
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محبت مرا به همين جهت داشتم. ميل هم داشتم خون پاك ايراني او را دوست مي

   .)336(همان، » نسبت به خود دانسته باشد
وقتي كه همدان تشريف داشتيد «نويسد:  اي به وحيد دستگردي ميعارف در نامه

آاليش مرا به آقاي كسروي تقديم داريد، راست بي م عرض ارادتخواهش كرد
ي نيز در سفري بـه كسرو ).43: 1373(صفايي،  »گويم از صميم قلب او را دوست دارم مي

  كند:  همدان، از دردمندي و انـزواي عـارف چنين ياد مي
داشتم و اين بود كه سفري به آنجا كردم. عارف قزويني كه در در همدان كارهايي مي

او را شناخته و دوستي  »تفتيش«زيست و من از همان سفر  گيري ميهمدان با گوشه
گفت و دردها مي ،بودرف چنانچه شيوة او ميداشتيم به ديدنم آمد [...] عا با هم مي

  ). 60 -59: 1358(كسروي،  خوردوح كلنل [پسيان] سوگندها ميكشيد و به ر ها مي آه
رسد با نظر مي هاي عارف مطلبي آمده كه بهها، در يكي از نامهاما با همة اين دوستي

  ارتباط نيست.  حمالت كسروي به بزرگان ادب فارسي بي
وطـه و دوران حكـومت رضاشاه، بـرخـي بـا نگاهـي افراطي و در عصر مشر

متجددانه، به انتقاد از ميراث ادب فارسي و شاعراني مانند سعدي، موالنا و حافظ 
گرايان مواجه ها مناقشاتي برانگيخت و با پاسخ گروهي از سنت پرداختند؛ اين بحث

در «ي اشاره كرده است: شد. عارف در قسمتي از خاطراتش به اين انتقادها از سعد
وطن دراز  پرستان، زبان انتقاد به نقاد سخن و افتخار وطندورة مشروطيت ايران، 

اگر  كه و در پايان با طعنه به بهار و فروغي نوشته است) 255: 1388قزويني، ( »كردند
  ).256(همان، گريخت سعدي اكنون در قيد حيات بود، از دست بهار و فروغي مي

ماه پيش از مرگ خويش   ، يعني شش1312در چهارم مرداد  هايي كهامهدر يكي از ن
  نگاشته، اين سخن بسيار تند در انتقاد از شخصي كه به سعدي تاخته، آمده است: 

ا فالن مادر به پس در يك چنين موقعي آن هم با چنين احوالي نبايد گله كرد كه چر
شرافت و  ام مقدس خداوندگاررب، نسبت به مقع شرف تخم مغول، با نژادخطاي بي

عقيدة من  ترين افتخار ايران يعني سعدي، فالن مزخرف را گفته است؛ بلكه به بزرگ
   19).97: 1314قزويني، ( هيچ جواب هم نبايد داد

نخست  20توان احتمال داد كه منظور عارف، سيداحمد كسروي است: به چند قرينه مي
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كه » تخم مغول«تواند باشد و ديگر كسروي مي كه ناظر بر سيادت» با نژاد عرب«تعبير 
نسب بودن كسروي دارد. با توجه به اخالق و روحياتي كه از عارف  تعريضي به ترك

ها پروايي ندارد؛ اما در اينجا ظاهراً شناسيم، او در نام بردن اشخاص و تاختن بر آنمي
شيفتگان سعدي بوده،  ارف ازكند. عاز ذكر نام او پرهيز مي ،به كسروي سبب ارادتش به
، از او باعنوان )76: 1356قزويني، (» غزليات سعدي را در زمان كودكي حفظ داشته اغلب«
و او را از اركان تاريخ  كرده ياد) 101: 1314قزويني، (» خداوندگار سخن و دستور دانش«

وي ؛ بنابراين انتقاد از سعدي را از سه استردشم فرهنگ ايران و از افتخارات ملي و 
نظر گرفت كه روابط عارف با معاصرانش اغلب تابد. همچنين، بايد در حدي برنميا

اوست،  بدبيني ناپايدار و شكننده بوده و او به كمترين سخني يا رفتاري كه گاه ناشي از
هاي بسيار  گسسته است؛ حتي ستايش داده و رشتة محبت را مي كنش نشان ميوا

رو ارادت تام او به كسروي چندان ني ندارد؛ ازاينصميمانه و پرشور او نيز ثبات چندا
  محل اعتنا نيست. 

  الشعراي بهارملك. 4 -3
گذاري احمدشاه قاجار و جشن تاج 1293سابقة دوستي عارف و بهار به سال 

كند تا او  سرايد و از بهار تقاضا ميمناسبت اين مراسم تصنيفي مي گردد. عارف به بازمي
پذيرد؛ اما پس از پايان كار، بدبيني عارف نمايان  بهار مي .ي دهدرا در اتمام تصنيف يار

ولي افسوس كه در همان روز، ملك به طمع اين افتاد كه عارف بشود و مرا «شود: مي
 »آورد در سايه بگذارد. چون ايران سرزمين حسد است و تخمي جز رشك بار نمي

دها عارف از قبول اين تصنيف رود كه بعو كار تا آنجا پيش مي )386: 1381قزويني، (
دانند، من آن را بااينكه اغلب مردم اين تصنيف را از من مي«زند: نام خود سر باز مي به

اين كدورت چندان نيست كه روابط دو  ).386(همان، » هاي خود ننوشتمدر جزو تصنيف
ودكشي درپي خ 1301اي كه بهار در سال  شاعر را كامالً تيره كند و اين امر از نامه

ملك «آميز او به بهار پيداست: كند و پاسخ محبتبراي عارف ارسال مي 21حبيب ميكده
جان قربانت شوم، انصاف خواهيد داد كه اوقات عمر، به تلخي گذشته است؛ ولي 

ترين دقايق بدبختي زيارت ترين ساعات زندگي و سختبدانيد كاغذ شما در تلخ
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   ).160: 1356قزويني، (» گرديد

هاي سياسي ايشان است. اوج هومت عارف و بهار در اختالف ديدگاهاي خص ريشه
گيري و كودتاي سيدضيا و حمايت عارف از او و درمقابل، اين اختالف در قدرت

ها  عارف از آن كساني كه -الدوله و مدرس السلطنه، وثوقهاي بهار از قوامحمايت
معناي مخالفت او با سيدضيا،  به داري بهار از قوام كند. جانب بروز مي -نفرت داشت

  رضاخان و كلنل پسيان بود. 
وزيري رسيد و درصدد انتقام از كلنل برآمد.  پس از سقوط سيدضيا، قوام به نخست

اما  22سپار خراسان شد؛ دانست، براي همراهي او ره عارف كـه پسيان را ناجي ايران مي
وام را عامل مرگ كلنل با مرگ كلنل، آرزوهاي عارف به يأس بدل شد. عارف ق

ديد: دانست و مدرس را هم در اين ميان از مقصران اصلي به قدرت رسيدن قوام مي مي
دانند خان، نيز همه ميتقيسردار باافتخار ايران، كلنل محمدباعث كشته شدن «

دانند مدرس الوزرا شدن او هم باز همه مييسالسلطنه شد و اسباب دو مرتبه ري مقوا
كه مدرس  كند مي دفاع مدرس از قوام، عارف را چنان خشمگين). 65 -64 (همان،» شد

تر از سميتقو د و حتي او را خائنسنج گري همچون اسماعيل سميتقو ميرا با غارت
عقيدة من ضرر و خيانت مدرس هزاربار زيادتر است از اسماعيل  به«كند: مي قلمداد

جا با توهين و  قدري است كه همه هنفرت عارف از مدرس ب). 65(همان، » آقاي سميتقو
جوي و طلب و در جست گويد مدرس شخصي فرصت و مي 23بردطعنه از او نام مي

تنگي و براي او  و حتي از سالمت يافتن او پس از بيماري، ابراز دل 24شهرت بود
به هر حال، واقعة خراسان و نقش قوام در ). 287: 1388(قزويني، كند آرزوي مرگ مي

   داران قوام در آن برهه شد. ، سبب خصومت زياد عارف با طرفمرگ كلنل
ستود، تأثير ويرانگري خاطرة دردناك مرگ پسيان كه عارف با تمام وجود او را مي

اما ضربة روحي  25؛»هاي مرا خرد كردخبر مرگ كلنل استخوان«بر روان او داشت: 
داري او از سيدضيا  رفديگري كه در همان ايام عارف را سرخورده و متواري كرد، ط

اي دست حق پشت و پناهت «بود. پس از خروج سيدضيا از ايران نيز عارف با تصنيف 
خواستار بازگشت او به كشور شد و مخالفان و مطبوعات اين  )411: 1356قزويني، ( »باز آ

همين خطاي بزرگ، اسباب تجري هر «امر را دستاويز حمله به عارف قرار دادند: 
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عارف تاحدي  گسترة حملة اوباش و مطبوعات به). 299: 1388(قزويني، » شددرايي هرزه
گرد تهران و از دست كوچه هاي ولگرد غافلاز دست هجوم هوچي«نويسد:  بود كه مي

آبروي آن، براي خيانتي كه به مملكت از من سرزده، يعني به بي شرمي جرايديب
ي را داده، فرار به شميران كرده نشدنداري آسيد ضياالدين، آن نمايش فراموش طرف
رخشي، از رنجي كه در آن اي به غالمعلي رعدي آذ . عارف در نامه)110(همان،  »بودم

 نامةعارفها و همچنين  روزگار كشيده و نقش برجستة بهار در جريان تخريب
   كند:ميرزا كه در جاي خود مصيبتي ديگر بوده، چنين ياد مي ايرج

ها خواهد گذشت تمام كرد: كشته شدن سردار نامي ايران كه قرنسه چيز مرا پير بلكه 
تقي پسيان؛ هوي يك مشت ر بالديده نخواهد ديد: كلنل محمدو نظير او را اين كشو

داري از  الشعرا، مرا به طرفپيشه كه از آن جمله است: ملكخيانت اطفة دزدع شياد بي
   ).399: 1368(قزويني،  ميرزا الممالك ايرججالل نامة عارفآقا سيدضيا و 

و برخاستن نغمة جمهوري، بهار با رضاخان و جمهوري  26پس از ناكامي مشروطه
هايي براي رضاخان كند. عارف كه دل در جمهوري بسته، تصنيف او مخالفت مي

؛ حتي به اصرار يكي از كند سرايد و كنسرتي در حمايت از جمهوري اجرا مي مي
برد و اگرچه از اين ديدار  رود و از مهابت او لذت ميبه ديدار رضاخان ميدوستانش، 
خواستم به نظر بدي كه هميشه او را ديده از آنجايي كه نمي«گويد: شود، ميملول مي

شاءاهللا اين همان كسي دادم كه انبودم حاال ديده باشم داشتم به خود اميدواري مي
 27.)227: 1388(قزويني،  »كردهاست كه محيط از براي احتياج امروزة خود او را تربيت 

زند؛ اما پس از  مخالفت بهار با جمهوري رضاخاني به اختالفات عارف با بهار دامن مي
زوال جمهوري و آغاز سلطنت پهلوي، بهار و وحيد دستگردي به ستايش رضاشاه 

  دارد.   پردازند و همين امر واكنش عارف را درپي مي
كه به افتخار  الدولهه گاردن پارتي پارك امينباي كه اي از نوشتهعارف در پاره
شعراي «اختصاص داده، بهار و وحيد دستگردي را  ،)100 - 92همان، (مليون برگزار شد 

داند كه وكيل و وزير و صاحب مجله جاشده مي هآستانه و انقالبيِ ديررسيده و زودجاب
كردن نداشتند يا عرض اندام  جرئت«خواهي  در روزگار سخت آزاديها كه ؛ آن»شدند

- عارف ستايش بهار از رضاشاه را ناشي از منفعت ).259(همان، » اساساً اندام نداشتند
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 و 239(همان، داند پرستي بهار و هراس او در از دست دادن كرسي وكالت مجلس مي

رسد كه به غالمعلي رعدي  حدي مي . پس از اين ماجرا، نفرت عارف از بهار به)259
را  طوفانالشعرا و [روزنامة]  خواهم شما ملكقدر بدانيد نميهمين« گويد: رخشي ميآذ

  تنگي و خشم عارف از تمسخرِ تصنيف استقالل ارمنستان:  دل 28».صورتاً هم بشناسيد
   زبردست شد زيردست زيردستان           بمانديم ما و مستقل شد ارمنستان

ر سال كه عارف آن را د -»يبخورديم ما اشكنه به زور ترش« صورت توسط بهار به
   29زد. ها دامن مياز ديگر داليلي بود كه به اين كدورت -در استانبول سروده بود 1297

هـاي زنـدگـي عـارف در همدان، انتشار مقالـة داد واپسين سـال تـرين رخ مهم
پايانـي عمـر هـاي  بود. اين مقاله عـارف را در سال شفق سرخدر روزنامة » بازيگوش«

ماجراي نگارش مقاله اين است كه در مقطعي از آن روزگار،  30كرد. خاطربسيار رنجيده
، مقاالتي دربارة شفق سرخويژه روزنامة  يابد و جرايد تهران، بهخودكشي شيوع مي

گرا از اين فرصت سود . برخي ادباي سنتكنددكشي و علل وقوع آن منتشر ميخو
خودكشي در  اصلي گيز و انقالبي عارف را علتهاي شورانبرند و اشعار و تصنيف مي

   كنند:ايران معرفي مي
اند تماماً غلط است؛ تنها چيزي  آنچه را كه تاكنون عموم جرايد در اين موضوع نوشته

كه باعث اين كار شد آن سرودهاي ملـي است كـه بعضي از آقايان بـراي شهـرت 
ترين وسايل شهرت مرگ است.  ساختند؛ حـاال خوب است بدانند يكي از بزرگ مـي

هـا يكـي از اين  ميرند تـا اين ملت بـراي قدرشناسي از آن در اين صورت چرا نمـي
   ).451: 1356(قزويني،  سرودهايشان را بـاالي قبرستان بخوانند

كند كه نويسندة گمان مي الشعراي بهاربا ملك اش صومت ديرينهخ عارف با توجه به
شفق گيرد پاسخي به مقاله بنويسد و به دفتر روزنامة ميم مينخست تص 31مقاله اوست.

  شود:  داليلي از اين كار منصرف مي اما به 32ارسال كند؛ سرخ
اي هم نوشته يقين داشتم اوالً درج نخواهند كرد، اگر هم درج كنند قسمت چند صفحه

هاي  مهم آن را خواهند ريخت. ديدم هيچ بهتر از آن نيست دردهاي دروني و حرف
(قزويني،  مردمان منصف و باوجدان كرده باشمپيراية خود را به زبان شعر گوشزد  بي

1394 :165(.   
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احمد كسروي، هايي از آن را براي سيد بيند و نسخهرو پاسخي منظوم تدارك مي ازاين
ديد ايشان منتشر  فرستد تا درصورت صالح ن ميكده ميسليمارضازاده شفق و ميرزا

سبب دشمني با بهار، عارف را به انتشار اين  ن فقط احمد كسروي بهشود. از اين كسا
كنند و معتقدند  كند؛ اما ديگران عارف را از اين كار برحذر مي پاسخ منظوم تحريك مي

بهار نيست. رضازاده شفق نيز برآن است كه شعر با حذف نام بهار  نويسندة مقاله
 ،پس از آگاهي از اين ماجرابهار ). 455 :1356(قزويني، اي منتشر شود صورت كتابچه به

نويسد و نام نويسندة مقاله را مي ايران آزاددر مقام رفع اتهام از خود مطلبي در روزنامة 
اي در نشيند و در نامه اما خشم عارف فرونمي 33كند: دكتر لطفعلي صورتگر؛ آشكار مي

   نويسد:شرح اين ماجرا به محمدرضا هزار مي
ا در دشمني با من در چند موقع فروگذار نبود و باز هم منتظر وقت و الشعرآقاي ملك

دانم آن كه دور به دستش افتاد به قدر سرِ مويي گذشت ندارد. حاال  فرصت است. مي
عنوان  طور گاه به نعل گاه به ميخ به بهايران اگر در مقدمة شرحي كه در روزنامة 

  اند:  گفته خصوصيت گله كرده است به مفاد اين شعر است كه
 بود سگ مهربان از ناتواني

  

 وگرنه سگ كجا و مهرباني 
  

  ).54 -53: 1314 (قزويني،     
: 1356قزويني، ( »مزدبهقلم«اي ديگر بـا تعـريض به لطفعلـي صورتگــر او را در نامه

 دستگردي با انگشت نهادن بر جوهر هيجاني نامد. كساني همچون صورتگر و مي )450
بازي در راه ميهن، سرودهاي انقالبي عارف را علت اصلي  و مشوق به جان شعر عارف

وجه سنجيده و مقبول نيست و هيچ خودكشي جوانان دانستند؛ اما سخن ايشان به
در  خدمتي به رضاشاهدرجة نخست، خوش محرك ايشان در نگاشتن چنين مقاالتي در

فتن هر صداي منفعل يا انتقادي جريان دستور او به مطبوعات در حمله به مخالفان و كو
   34است.» شاعر ملي«مردم و عنوان  ر، حسادت به جايگاه عارف نزداست و ديگ

سخن عـارف،  ر از وجـه عصيانينكتة ديگر اين است كه انتقاد گـزندة صورتگـ
انتقاد از سوية ناگزير پيام شاعر انقالبي در آن عصر است؛ البته سخن صورتگـر 

ترين گر هم هست و آن خودكشي و مرگ بسياري از نزديكمتضمن تعـريضي دي
   35هاي پس از آن است.دوستان عارف در جريان نهضت مشروطه و سال
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حمايت از رضاشاه پس از فروپاشي جمهوري و تشكيل سلطنت پهلوي، دليل عمدة 

انگيزد. در اين مورد نيز  ديگري است كه عارف را عليه بهار و نيز وحيد دستگردي برمي
   شود. خوبي هويدا مي رأي دوگانة عارف درباب رضاشاه و مدافعان و مخالفان او به

   حسن وحيد دستگردي. 5 -3
سبب نـزديك شدن بـه دستگاه  ـهعـارف وحيـد دستگـردي را نيز مانند بهـار ب

   نكوهد: شدت مي حكومت و مدح رضاشاه به
كسي است كه در يك  ارمغان نظير مجلةاين گداطبع، اين شاعر شهير و اين مدير بي

بـازي است استدعـا و درخواستش از همچو دوره و عصري كه خود سلطنت مسخره
سمت شاعري دربار بپذيرند و بعد از  تيمورتاشِ اوبـاش، اين بوده است كه او را به

ناهيد  مدير اي هم خود او، ولي از زبانمقدمهناهيد طبع قصيدة شمشير در روزنامة 
چو سلطان با اقتداري را سزاوار اين است چنين دربار و يك همنوشته كه يك 

نظري و  اميرالشعرايش وحيد دستجردي صاحب قصيدة شمشير باشد. براي كوتاه
انقالبي آن هم در يك همچو قرني، بيش از اين زحمت  اعر نهضتفطرتي يك شپست

   ).228: 1388 (قزويني، به قلم دادن سزاوار نيست
هاي جمهوري و پيش از آن سردارسپه را ستوده بود، اكنون العارف كه خود در س 

كند:  تندي با ستايندگان عتاب مي كس ندارد و بهتاب تمجيد از او را از جانب هيچ
عنوان شاعري دراز و زبان  ها بهاش سالوحيد پادرازي يا دستگردي كه دست تكدي«

مداح «، »كن شاعر بدنام وشگداي شعرفر«و وحيد را  )290(همان،  »اش باز است مداحي
- 228(همان، نامد  مي» آرزومند مقام اميرالشعرايي دربار پهلوي«و » الدوله خاندان وثوق

229.(    
گردد. خشم عارف از دستگردي به روزگار نهضت خراسان و كلنل پسيان بازمي

گويد وحيد براي كسب نام و منافع شخصي به كلنل نزديك شد و غزلي هم عارف مي
وحيد از  ).229(همان، لطف شد  من گفت؛ اما بعد از مرگ پسيان با من بي براي

آخر «اش با عارف و ميرزاده عشقي دانسته بود: هاي سيدضيا به ايران را دوستي خيانت
خواري از ادبيات ايران كه عارف و عشقي اين دو اسباب خرابي آن  سوزي و غم دل

ا برخاسته از حسادت او به جايگاه و عارف اين سخن وحيد ر )228(همان، » شدند
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   كرد:اي خود و عشقي قلمداد ميمردمي و محبوبيت توده
لطفي اين شاعر فرزانه با من چه بوده است. به مقام واالمقام  حاال بايد دانست جهت بي

چيزي از براي آن متصور نيست. تنها  شاعري قسم كه جز حسادت و دنائت طبع هيچ
رت و اهميت مرا دارا نشده است؛ اگر انصاف داشت براي اين است كه چرا شه

(همان،  اموبيش اگر داشته باشد باعث آن من بوده دانست اين اهميتي هم كه حاال كم مي
229( .  

شنيدن «شود: دهد، بسيار آزرده مي نسبت مي كه وحيد به او» مطرب«عارف از عنوان 
  ). 293(همان، » مطرب از وحيد و امثال آن سخت است

اي به وحيد الحكما نامهعارف به درخواست بديع 1307د سال بعد در بهمن چن
كند و از او خطاب مي» گرامي استاد من آقاي وحيد«نويسد و او را دستگردي مي

: 1373(صفايي،  الحكما، براي او مجله ارسال نكندعلت كمبود وقت بديع خواهد به  مي
بين عارف و وحيد، پس از رفع غائلة دهد كه كدورت . اين نامه نشان مي)44 -43

كه پس از سفر وحيد به  جمهوري و ورود عارف به همدان از ميان رفته است؛ چنان
ها استقبال گرمي از آن همراه فريدالدوله به منزل عارف، به همدان و مراجعت او به

دگمان ، عارف دوباره به وحيد ب»بازيگوش«با انتشار مقالة  1310اما در سال  36كند؛ مي
ست و با اين ابيات به دست بوده ا پندارد كه او در انتشار مقاله با بهار هم شود و مي مي

  : دهد او پاسخ مي
ـــد گـــدا ـــد گـن  وحيــــد خـــر آخـون

  
 عـجـــب آنـكـــه شـــاعر ندانــد مــرا     

 
 اگر طبـع شـاعر چـو طـبعش گداسـت

  

ــت      ــق شماس ــعر ح ــاعرم ش ــن ش ــه م  ن
 

  )482 -481: 1356(قزويني،         
كند كه خالصة ميرزا، سخني از ايرج نقل مي اصغر حريري، از دوستان ايرج علي

   ها سخن گفته است:هم از آن نامهعارفرأي او دربارة عارف است. البته، در 
عارف مردي ديوانه و بيچاره و درخور ترحم است. ما همه او را دوست داريم؛ ولي او 

دارد. بدبخت آوازي خوش دارد و تصنيف پندنيا و مافيها را براي خود دشمن مي
اي از شاعري، اما خود را باالتر از همه سازد؛ وليكن نه سواد دارد و نه بهرهخوب مي

  . )68: 1358(يادنامة وحيد دستگردي،  پندارد. وحيد هم اين همه را تصديق كردمي
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يست، هاي شاعرانه ن ديدگاه ايرج اگرچه آشكارا مغرضانه است و خالي از حسادت

   تراش عارف ياد كرده است.دشمن درستي از بدبيني و منش به
  

   رضاشاه. 6 -3
قانونمند، نوعي فضاي  جاي آزادي ومرج به انقالب ناكام مشروطه با ايجاد فضاي هرج

اين فضاي  به وجود آورد؛ انقالبيون و مخالفان انقالب نيز با حمله به يكديگر هتاكي به
هاي آزادي، تالش براي ايجاد آزادي به ة فاقد زمينه. در جامعدامن زدند مسموم
ومرجي كه در جريان و پس از  گونه بود كه پس از هرجانجامد؛ اينومرج مي هرج

انقالب مشروطه رخ داد، اولين خواست مردم ايجاد امنيت بود و رضاخان اين امنيت را 
كرد و با تكيه بر شدت انتقاد مي هاي رضاشاه بهحاكم كرد؛ حتي عارف كه از سياست

، )150 -149: 1388(قزويني،  دانست مي نشاندة دولت انگليساو را دست» تئوري توطئه«
نظمي و آشفتگي و ايجاد  هـا از شـدت عمل رضاشاه در مقابله بـا بيدر يكـي از نامه

رفتار قاطع رضاشاه با مخالفان را ). 325 -324(همان،  كند امنيت ابراز خشنودي مي
كـرد. شايد بتوان  عشقي، فرخي يزدي و مدرس مشاهده  هميرزاد ان در سرانجـامتو مـي

اي مرهون رفتـار روادارانة رضاشاه با عارف در مقايسه با ديگر مخالفانش را تااندازه
همان كنسرت و حمايت او از رضاخان در دوران جمهوري و آغاز كسب قدرت 

سبب انزجار از سلطنت  په بود و بهدانست. عارف كه خود روزگاري پشتيبان سردارس
كرد و با اجراي كنسرت باشكوه  حضور او را پايان اين حكومت تلقي مي 37قاجار،

در گراند هتل از رضاخان و جمهوري او حمايت  1302در اسفند » مارش جمهوري«
گذاري رضاخان به صف مخالفان كرده بود، پس از برهم خوردن جمهوري و تاج

   38منفعل پيوست.
انتقاد كرد رضاشاه و قزاقان تحت امرش  عارف بعدها در خاطراتش از عمل

هاي رضاشاه در انتخابات مجلس را از داليل نابودي جمهوري و و دخالت 39كند مي
عمق نفرت عارف از حكومت رضاشاه از مطاوي  40داند. برپايي مجدد استبداد مي

كلنل پسيان و پيداست. پس از  ها و فضاي بستة آن دورهكاريهاي او از تباهگزارش
سيد ضياالدين طباطبايي، رضاخان سومين شخصي بود كه عارف به او اميد داشت؛ اما 
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، به تشديد )138(همان،  اين اميد با برچيده شدن جمهوري و استيالي ديگربارة استبداد
تبع آن، ايجاد وحدت ملي  جمهوري و به به سرخوردگي و يأس عارف منجر شد كه

  ه بود. بستدل 
   نمايد:به هر روي، اظهارنظر عارف دربارة رضاشاه آشفته مي

چيز آن را دوست دارم. مند و همهچيز از آن عالقه ام كه به همهنفر ايراني من يك
م و بقاي عمر و سلطنت رضاشاه پهلوي را هم دوست داشته و هميشه خواهان دوا

اين مملكت نكرده بود، تنها كوتاه و خواهم بود. چون اگر هيچ كاري براي  ايشان بوده
كردن دست اين دزدان و غارتگران به نام آزادي از سرِ جان و مال و عرض و ناموس 

 سانيت و ايرانيت بودترين خدمت به عالم انصاحب بزرگ مردمان اين مملكت بي
  . )325 -324(همان، 

او در اين مورد  هايپيداست كه عارف دربارة رضاشاه نيز عقيدة ثابتي ندارد و گفته
  را بايد با درنظر گرفتن پراكندگي آراي او و بااحتياط بسيار نگريست. 

گذرد؛ بيم از روزهاي تراژيك و پاياني زندگي عارف در همدان با بيم و اميد مي
خواهي و فريفته شدن به گزارش آنكه ملت با گذر از خدمات او در دورة آزادي

و اميد  ، او را ناشناخته و مغفول گذارندردهايشدروغين معارضان از شخصيت و دستاو
هاي او نتيجة عشق به بدانكه آيندگان حق وي را ادا كنند و دريابند كه آوارگي و رنج

  دوستي بوده است.  آزادي و ايران

  . نتيجه4
هاي پراكندة عارف قزويني و رفتار او با اطرافيان و تعدادي از  ها و نوشته تأملي در نامه

كند و  سيم ميرا تر» شاعر ملي ايران«خوبي شخصيت  ن افراد آن روزگار بهتري شاخص
سازد. روحية انقالبي  تنهايي، سرخوردگي و انزواي او را نمايان مي هايي از اسباب پاره

ت سياسي و پرستانة عارف كه زادة فضاي ملتهب عصر مشروطه و اقتضائا و شور ميهن
بي، رفتار احساساتي و تزلزل عقيدة عارف بدبيني، خوي عصاجتماعي است، وقتي با 

دهد؛ تا جايي كه او تمام  تراش را شكل ميآيد، شخصيتي پرخاشگر و دشمن جمع مي
پندارد؛ البته اين نوع رفتارها تابع طبقات سياسي و اجتماعي را دشمن مسلم خويش مي
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ها در  اعكه اين نز شرايط بحراني آن روزگار نيز است و منحصر به عارف نيست؛ چنان

شود؛ اما عارف در اين  كارنامة بسياري از اديبان و شاعران عصر مشروطه ديده مي
حوزه سرآمد است و كمتر كسي از انتقادهاي بسيار تند او در امان مانده. اين رفتار 

گرفت، اگرچه با سادگي و صداقت  گرانة عارف كه با گذشت زمان شدت مي عصيان
اطراف او را از حضور دوستان تهي كرد و بسياري را نيز اندك  بسيار همراه بود، اندك

   تنهايي گذراند.دهة پاياني زندگي را در تلخي و  با او دشمن ساخت؛ تا آنجا كه

   ها نوشت پي
خاطرات عارف يي ديگر از عارف (»ها نوشته دست«و » ها نامه«، »ديوان«مهدي نورمحمدي تاكنون . 1

هاي بسيار منتشر كرده است. استناد  و نادرستي» بدخواني«، »تحريف«، »تغيير«، »حذف«) را با قزويني
معناي تأييد كار ايشان نيست. روش ويرانگرانة  در اين مقاله به خاطرات عارف قزوينيبه كتاب 

ترين  يكي از بزرگ -(كورش) يحائر يهادديسسابقه نيست؛ چند دهه پيش نيز  نورمحمدي البته بي
كرد و اشعار جعلي » اسالميزه«و » سازي پاك«ديوان عارف را چنان  -جاعالن شعر در قرن اخير

هاي مختلف اين كتاب شد.  ها در چاپ بدان افزود كه از آن پس سرچشمة بسياري از دگرگوني
   .تفصيل به نقد آثار نورمحمدي و حائري در اين حيطه پرداخته است نگارنده در مقاالتي ديگر، به

   زاده.با بهار و تقي . مانند روابط خصمانة عارف2

تمام « )؛92 -91: 1388(قزويني، » ؛ ولي هر كه ديدم آنچه نمود نبودهميشه آنچه نمودم همان بودم. «3
هميشه آنچه «)؛ 348همان، » (مملكتم ايران معاوضه نخواهم كرد بهشت را با يك وجب از خاك

  ). 199: 1314 يني،قزو(» امبوده همان را نموده، غير از آن خود را وانمود نكرده
يي كار مرا به اينجا كشانده پرواكاري نبوده و نيستم و بيكار يا محافظهوقت يك آدم مالحظه من هيچ. «4

  ).205 :1314 قزويني،(» است

(قزويني،  كنداز آن ياد مي» روح عاصي«بير با تعاش اذعان كرده، ه اين ويژگي اخالقيعارف خود ب. 5
1356 :447.(  

قزويني، » (به شرافت ايرانيت و روح راستي قسم...« )؛463: 1356(قزويني، » انيت و ايرانيتانس«. 6
 . )325 و 445: 1388

  .91: 1388قزويني، . نيز بنگريد به: 7

مندم [...] به تمام جزئيات و كليات شئونات و شعاير ملي و مفاخر تاريخي، بيش از هر چيز عالقه. «8
خود هيچ افتخاري جز داشتن افتخارات گذشته و اميدواري به آيندة ايران  در زندگاني و از زندگاني
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 همچنين؛ 3-2: 1307 ،روزنامة گلگون» (ام] ندة آن خواهند بود نداشته[ابكه آيندگان جوينده و ي
  . )217 - 216: 1314 قزويني،ر.ك: 

ايراني از هر جهت « )؛25: 1394قزويني، » (اني داراي افتخارات تاريخي نبودهقدر اير هيچ ملتي به. «9
» وقت دل و چشم و زبانش خطا كند آنشود انسان خود را ايراني بداند  شريف است، چطور مي

  . )144: 1314 (قزويني،
ترين گناه من كه  ام كه ترديد در پاكي نژاد و خون خود ندارم [...] بزرگمن يك نفر ايراني. «10

» ام، كدام گناه باالتر از داشتن خون پاك است؟ ايرانيترين مكافات آن اعدام است همين كه  كوچك
  . )198: 1314و  443: 1356(قزويني، 

 ،راديو ايران» (ه وجود يك چنين فرزند افتخار كندها بام كه ايران بايد سالاو را چنان شناخته« .11
  . )300: 1388و  223 (همان،» نام مقدس شفق، طرف تقديس من است« )؛40: 1340

  ).185: 1314 (قزويني،» م كه بتوانم چيزهاي ماليم بنويسمن آدمي نيستم. «12
حرفم.  نهايت عجول و كمدر هر كاري بي« نويسد:. عارف در شرح اخالق خود و علت انزوايش مي13

بينم. همين در اين آخر، بدبيني من كارش به جايي كشيده كه همه را نسبت به خود بدبين مي
بدبيني من كارش به جايي « ؛)92: 1388قزويني، » (ري از يار و اغيار گرديدگيگوشه اسباب انزوا و

دگر ز مردمك ديده سوءظن دارم / ز بس كه مردمك ديده ديد مردم بد كشيده است كه بگويم:
 . )237 :1394قزويني، (

كرد گرفته تا  شروطه پيدازاده با آن موقعيتي كه از اول ماز تقي«داند: عمل ميزاده را عالم بي. تقي14
حرف به راه عمل ة كدام به درد اين مملكت نخوردند و يك قدم از جادها هيچ ميرزا، اين سليمان

   ).218 -217 (همان،» نگذاشتند
گونـه  هاي اقـامت عـارف در همدان از هيچدوست همداني كـه در سالتبار و انسانپـزشك يهودي. 15

   مردي براي عارف دريغ نكرد. كمك و پاي
: 1356(قزويني، » رفتمخوري و سرافكندگي نمين مفتاگر سينة من نگرفته بود بدانيد زير بار اي«. 16

466( .  
: 1388قزويني، . براي گزارش مفصل عارف از روزگار و ماجراي سيادت نسيم شمال بنگريد به: 17

  .198 -196و  186 -181
» ند او را به اين رنگ درآورده استار مانبوقلموني محيط مملكت است كه او را و چندين هز. «18

  . )197و  182(همان، 
كسروي به صدرنشينان شعر فارسي و برخي داليل  شدت از تاختن كه بهالشعراي بهار نيز . ملك19

  ازجمله:  ؛در اشعاري به هجو كسروي پرداخت ،ديگر خشمگين بود
 اي تازي ترك! معـنوي از چه شـدي؟

 يـد گشتيور بـودي ترك و بـعـد س
  

 وي ترك محقق! نبوي از چه شدي؟ 
 اي سيد ترك! كسروي از چه شدي؟

  )1/538 :1335 ،بهار(                         
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مغاير با خرد، موهوم  هاي ايشان راروست كه او آموزه آن تند كسروي از شاعران و صوفيان ازانتقاد 

 ،بردار كاله ،برجيب ،زن راه ،، دزدورجاوند بنياد بداند. كسروي در كتاكشندة اخالق مي تباهي و به
گويد:  نهد و مينويس را در يك ترازو ميشاعر و رمان ،خوانروضه ،مال ،گدا ،دعانويس گير، فال

  . )26: 1340(كسروي، » رباينددند و نان از دست آنان ميها با توده در نبرهمگي اين«
شفيعي كدكني در اين باب انجام شد، استاد اين امر را با قيد گويي كه با دكتر محمدرضا و. در گفت20

   احتياط درست دانستند.
  . 155: 1356مشترك عارف و بهار. بنگريد به: قزويني،  سليمان ميكده از دوستان. پسر ميرزا21
ب خراسان بود كه موج او از حكومت قاجار، در همين سفر ميرزا و انتقاد اعتنايي عارف به ايرج. بي22

   شد. نامهعارفپاسخ ايرج با سرودن 
كار اين مملكت گذشته است، بوي مرگ «گويد: . در مطلبي مفصل دربارة مدرس، با طنز و طعنه مي23

آيد. بگذاريد بازماندگان بدانند علل اضمحالل يك ملت از در و ديوار و گوشه و كنار مي
مند مدرس داراي چه تركيب و قيافه و هزارساله چه بوده است. اگر صد سال بعد خواستند بفه شش

ها فهماند. عكس و نقاشي شود به آناندام و لباس و اخالق و عقيده بوده است چه جور مي
قزويني، » (طور كه هست نمايش دهند كسي را آنتوانند چرك و كثافت و بدتركيبي كدام نمي هيچ

1388 :202- 204( .  
خواهد همه ن هم او را بشناسند. اين سيد دلش ميخواهم ديگرامن مدرس را شناخته، مي. «24

نصير طوسي  به قول خودش خواجهكه « :خواهدمدرس مي ).206همان، » (سندواسطه او را بشنا بي
    ).204(همان، » شود

   .399)، ص1368(خرداد و مرداد  5 -3، ش15، سآينده رخشي،. غالمعلي رعدي آذ25
) و از آن باعنوان 312: 1388(قزويني،  ت مشروطه سخن گفتهش بارها از شكسهاي . عارف در نوشته26

 فرخي يزدي ).216و  60: 1388 و 451: 1371قزويني، ياد كرده است (» دورة انقالب ناقص ايران«
  :است ناميده» انقالب ناقص«نيز مشروطه را  )93: 1357(

  بديديم اگر نتيجة معكوس انقال        از انقالب ناقص ما بود كامالً  
الوزرايي، بنا به ميل خودشان و اصرار چند نفر از ساعت در موقع رئيس من خود به قدر نيم«. 27

قدري قدرقدرت و قضامهابت بودند  حضرت از همان وقت به ل كرده اعلييابي حاص دوستان، شرف
   ).69: 1388قزويني، » (ه امكان نداشت بشود حرف زيادي زدك

  . 401 -397)، صص1368و مرداد خرداد ( 5 - 3، ش15، سآينده. 28
  . الحكما) به استاد ايرج افشار(فرزند دكتر بديع )198: 1376( مهدي بديع. بنگريد به نامة امير29
   .)455 :1356قزويني، » (خواندن اين مقالة شوم دل مرا آتش زد. «30
  .)166: 1394(قزويني، » الشعرا كسي را به نظر نگرفتمملكغير از . «31
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  .)181 -180: 1314 ه به غفاري فرخان (قزويني،. نام32
  ).461(همان، » د كه اين هم كار آقاي صورتگر بودضمناً چنين معلوم ش. «33
شمن خوني و خصم اسم شاعر ملي هر كسي را كه بتواند يك شعر مهمل هم بگويد با من د. «34

   ).224: 1314 (قزويني،» مادرزاد كرده است
ها دوست و رفيق  يك از آنندين نفر مأنوس شدم كه هرغريبي كرد، با چ طبيعت با من معاملة. «35

نوبت روزگـارم را تيـره و  ي من بودنـد، خود را كشتند و هـركـدام بـهتر از بـرادري بـرامهربان
خان از علما و مجتهدان قزوين،  همچون مرتضيكسانـي  )؛67 -66: 1356(قزويني،  »تـار كـردند

  . خان عبدالرحيم خان و رفيع محمد
اي كه از او در دل داشتم، باز هم پاك كردم من و از و با كينه ]...[ هاهاي آنبا آن همه دشمني. «36

قزويني، » (]...[ هاي او آنچه در دامن داشت ريخته، در را باز، صورت ايشان را بوسيدهديدن سخن
1356 :485.(  

واسطة سلطنت اين طايفه  ن روز سياه افتادنِ اين مملكت بهيعلت بازماندن از قافلة تمدن دنيا و به ا. «37
  .)221: 1388قزويني، » (بوده است

سردار سپه تا آن روزي كه تشكيل آن كابينة ننگين كه : «است . عارف در بخشي از خاطراتش گفته3۸
و ازقبيل  كردماو را ستايش ميمن  ،الدوله و سردار خراساني داخل كابينه بودند را نداده بودنصرت

شان با يك دنيا ندامت و پشيماني برگشت؛ عقيده بودند كه از آن روز عقيدهمن خيلي اشخاص با
داري خيلي فرق داشت. يقين  داري با آن طرف دار او بودم، منتها اين طرف ولي با اين حال باز طرف
  ).236(همان، » آمده روي كار خواهند السلطنه بالدوله و قواموثوق ،داشتم اگر او از بين برود

   .164و  171 -170، 151 -74،150 ،67 :نيز بنگريد به ؛255. همان، 39
پرستي است. وكالي دورة پرست بود، اگر حاال شاه است ولي باز هم شاه رذلاين آدم ذاتاً رذل. «40

   .)223 -222(همان، » ن قبيل به زور سرنيزه انتخاب كردپنجم را تمام از اي

   منابع
  تهران: فرزان روز. .هاي تهراننامه). 1385( ايرج، رافشا -
نامة ايرانيكا). ترجمة پيمان  (از سري مقاالت دانش انقالب مشروطيت). 1382( امانت، عباس -

   تهران: اميركبير. متين.
الحكما به استاد ايرج افشار). (نامة فرزند دكتر بديع» مرگ بديع). «1376بديع، اميرمهدي ( -

  . 93 -89. ش كلك
  .كبيرامير: تهران .زاده كوشش محمد ملك به .بهار ديوان ).5313( ، محمدتقيبهار -
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  . 1340. شهريور 61. شراديو ايران -
 . 1307فروردين  23شنبه . پنج3. ش1. سروزنامة گلگون -

  تهران: علمي. .چهل خاطره از چهل سال). 1373( صفايي، ابراهيم -
   تهران: اميركبير. اهتمام حسين مكي. . بهيواند). 1357( فرخي يزدي، محمد -
كوشش  هاي عارف قزويني). به (نامه نامة هزارعارف). 1314( قزويني، ابوالقاسم عارف -

 جا.  محمدرضا هزار شيرازي. شيراز: بي

 اهتمام عبدالرحمان سيف آزاد. به .ديوان عارف قزويني). 1356(ـــــــــــــــــــــــ  -
  بير.تهران: اميرك

. 15. سآينده ».نامة مهم عارف قزويني به رعدي آذرخشي« .)1368ــــــــــــــــــــــ ( -
  . 5 -3ش

. 18. سآينده». خان كلهر از عارف به كلنل نصراهللا يانامه). «1371(ــــــــــــــــــــــ  -
  . 12 -7ش

تهران:  حمدي.كوشش مهدي نورم . بهديوان عارف قزويني). 1381( ______________ -
  سنايي.

 .كوشش مهدي نورمحمدي . بهخاطرات عارف قزويني). 1388( ______________ -
 تهران: سخن.

تهران:  خيال. كوشش مهدي به . بههاي عارف قزوينينامه ).1394( ______________ -
  هرمس.

  . علمي برادران ةخان چاپ. تهران: ورجاوند بنياد ).1340( كسروي، سيداحمد -
  تهران: رشديه. .ما افسران ).1358(ـــــــــــــــــ  -
  . 253. ش17). س1358(فروردين  يادنامة وحيد دستگردي -
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