


سعید پورعظیمی »شأن نزول« عارفنامه 

بهبزرگمردشعرفارسی:
محمدرضاشفیعیکدکنی

چکیده
عارفنامۀ	ایرج	میرزا	از	مشهورترین	سروده	های	عصر	مشروطه	است.	مثنوی	ای	بلند	
بوده	 مطرح	 امروز	 تا	 پرسش	 این	 یافت.	 شگفت	انگیز	 شهرتی	 کوتاه	 فرصتی	 در	 که	
تالفی	جویانۀ	 واکنشی	 به	 را	 ایرج	 که	 گفت	 چه	 و	 کرد	 چه	 خراسان	 در	 »عارف	 که	
تحریک	کرد؟«	بسیارانی	گمان	می	کنند	اقامت	درازآهنگ	عارف	در	»باغ	خونی«	مشهد	
و	نپذیرفتن	دعوت	ایرج،	یگانه	دلیل	ماجراست؛	اما	چنین	نیست.	ایرج	در	نسخۀ	اولیۀ	
عارفنامه	ضمن	ستایش	کلنل	محمدتقی	خان	پسیان،	دوستانه	از	عارف	گالیه	کرد	که	
رفیقان	ایام	گذشته	را	فراموش	کرده	و	از	دیدارشان	روی	گردان	است.	بی	اعتنایی	های	
پیاپِی	عارف	به	او	در	خلوت	یا	در	حضور	دیگران	و	بیت	پایانِی	غزلی	که	در	کنسرت	
باغ	ملی	مشهد	)که	برای	تأمین	هزینه	های	احداث	آرامگاه	فردوسی	برگزار	شده	بود(
ایرج	 کشید.	 بدفرجام	 خصومتی	 به	 را	 فی	مابین	 سوءتفاهم	های	 و	 کدورت	 خواند،	
رفتارهای	عارف	را	اهانت	آمیز	دانست،	مالحظات	دوستانه	و	نسخۀ	ابتدایی	عارفنامه	
را	کنار	نهاد	و	تمام	توش	و	توان	شاعری	اش	را	در	تخریب	شخصیت	عارف	و	فرود	

آوردن	ضربه	ای	سهمگین	به	او	در	کار	بست.
در	این	مقاله	می	کوشم	پس	از	اشاره	به	انگیزه	های	عارف	در	سفر	به	خراسان	و	
پیوستنش	به	کلنل	پسیان،	از	خالل	نامه	های	عارف	و	خاطرات	و	یادداشت	های	کمتر	
دیده	شدۀ	دوستانش	در	مطبوعات	و	منابع	دیگر،	معّمای	سرودن	عارفنامه	را	بگشایم.
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1.درآمد
شمار	زخم	خوردگان	هجو	در	تاریخ	شعر	فارسی	اندک	نیست:	اعیان	و	خواجگان	
و	وزیران	و	شاعران	و	بسیارانی	دیگر	که	زهِر	کلماِت	هجاگویان	و	هّزاالِن	چیره	دستی	
چون	طیّان	مروزی	و	حّکاک	مرغزی	و	ُمنجیک	و	سوزنی	و	انوری	در	کامشان	چکید	و	
مسخرۀ	هم	عصران	و	آیندگان	شدند؛	اما	کدام	یک	از	هجوشدگان	هستی	اش	به	باد	رفت	
و	به	اتهامِ	گناهی	ناکرده	دربه	در	شد	و	دق	کرد؟	و	کدام	شاعر	توانست	قربانِی	هجوش	

را	از	سایۀ	خود	نیز	برماند	و	خود	به	برکِت	این	هجا	به	شهرتی	شگفت	دست	یابد؟
از	 مشروطه	 عصر	 مشهور	 یا	 درخشان	 شعرهای	 و	 منظومه	ها	 از	 هیچ	یک	 شاید	
ایرج	میرزا	 میان	خواص	و	عوام	هم	پایۀ	عارفنامۀ	 نفوذ	معجزه	وار	در	 نظر	گسترش	و	
نه	چکامه	ها	و	 اسرافیل،	 میرزا	جهانگیرخان	صور	 نه	مسّمط	دهخدا	در	رثای	 نباشد؛	
مستزادهای	مستحکم	بهار	و	نه		آثار		عشقی	و	اشرف	و	الهوتی	و	فرخی؛	فقط	تعدادی	
از	تصنیف	های	عارف	از	این	نظر	با	»هجِو	خودش«	برابری	می	کند.	شاهکار	مسّلم	ایرج	
که	در	ساختاری	هوشمندانه	و	با	زبانی	سهِل	ممتنع	و	بیان	و	بالغتی	سخت	نیرومند	
و	مهلک،	محبوب		ترین	شاعر	عصر	مشروطه	را	به	مسلخ	برد.	شاعری	که	روزگاری	
بر	صحنه	ها	فرمان	می	راند	و	جماعت	مشتاِق	آوازش	را	مسحور	می	کرد،	از	آن	پس	
در	مقام	بوالهوسی	کودک	نواز	نقل	محافل	شد.	وفورِ	وصِف	اسافِل	اعضا	کافی	بود	تا	
ُخرد	و	کالن	در	عطش	به	دست	آوردن	نسخه	ای	از	آن	بسوزند.	نقل	شد	که	چند	روز	
افغانستان	و	هندوستان	هم	 پس	از	دست	به	دست	شدن	اولین	نسخه	ها	آوازه	اش	به	
رسید.)1(	کسانی	بخش	های	سروده	شده	را	مخفیانه	رونویس		می	کردند	و	چهار	قران	

می	فروختند)2(	و	چشم	انتظار	تتمۀ	مثنوی	می	ماندند.

ادبی	 محافل	 در	 و	 می	سرود	 را	 منظومه	 این	 از	 قسمتی	 هفته	 هر	 ایرج	
مشهد	برای	یاران	شعرشناس	خود	می	خواند	و	نسخه	ای	از	آن	نیز	به	تهران	
ادب	 اهل	 بین	 در	 یافتن	 پایان	 از	 پیش	 منظومه	 این	 نتیجه	 در	 و	 می	فرستاد	
شهرت	و	توفیق	فراوان	یافت	و	دوستان	ایرج	او	را	به	تکمیل	و	ازدیاد	آن	

تشویق	کردند.)3(

1( پرویز سلطانی، »ایرج میرزا«، سخن، سال ششم، آبان 1334، ص 834.
2( کلنل علینقی وزیری، سپید و سیاه )مخصوص نوروز(، سال دوازدهم، جمعه 28 اسفند 1343، 

شمارۀ ۶02، صص 25 و ۶4.
او(، محمدجعفر  نیاکان  و  ایرج میرزا  اشعار  و  افکار  و  آثار  و  احوال  در  )تحقیق  میرزا  ایرج  دیوان   )3

محجوب، تهران، اندیشه، 135۶، ص 242.
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پرویز	نقیبی	نوشته	سیّد	محمود	فرخ	خراسانی	نزد	ما	اعتراف	کرد	که	در	جرگۀ	
مخالفان	نهضت	کلنل	بوده	و	حتی	هفت	تیر	تهیه	کرد	تا	شخصًا	وارد	عمل	شده	و	او	
را	ترور	کند)1(	و	حتی	گفت	»ایرج	را	من	برای	گفتن	عارفنامه	تشویق	کردم	و	با	دست	

خود	پنجاه	نسخه	نوشته	بین	مردم	پخش	کردم.«)2(

2.عزیمتعارفبهخراسان
با	قوای	قزاق	در	رشت	 مصاف	مسلحانۀ	جنگلی	ها	به	رهبری	میرزا	کوچک	خان	
آذربایجان	 دموکرات	 حزب	 قیام	 دیانت،	 پرچِم	 زیِر	 عدالت	 گسترش	 هوای	 در	
تشکیل	 و	 فدرال	 حکومتی	 برقراری	 سودای	 به	 خیابانی	 محمد	 شیخ	 سرکردگی	 به	
»حکومت	خودمختار	آزادیستان«،	سرپیچی	کلنل	پسیان	از	دستور	حکومت	مرکزی	با	
ِمَره	)خرمشهر(	 هدف	برپایی	»جمهوری	خراسان«	و	خودسری	های	شیخ	خزعل	در	ُمحَّ

1( پرویز نقیبی، »تهمت و دروغ دربارۀ کلنل پسیان«، روشنفکر، 11 مهر 1342، شمارۀ 523، ص 23.
2( همان، ص 44.

• دکتر	سعید	پورعظیمی،	دکتر	فتح	اهلل	مجتبایی،	دکتر	تقی	پورنامداریان.	مراسم	اهدای	جوایز	نهمین	
دورۀ	جایزۀ	استاد	مجتبایی،	دی	ماه	1398،	تهران،	مرکز	فرهنگی	شهرکتاب.
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با	شعار	تجزیه	طلبی	اعراب،	چهار	جنبش		رادیکال	در	ایراِن	پس	از	جنگ	جهانی	اول	
و	پیش	از	زوال	سلطنت	قاجار	برای	کسب	قدرت	سیاسی	بود.

عارف	خوش	باورانه	امید	داشت	خیابانی	و	میرزا	کوچک	خان		و	کلنل	پسیان	یا	به	
تعبیر	او	»سه	پرتوافکن	نور	امید	یا	سه	شعلۀ	زبانه	کشیده	به	طرف	مرکز«	با	هجوم	به	
پایتخت	و	توسل	به	خشونتی	افسارگسیخته	»پلیدی	ها	را	به	آتش	قهر	و	غلبه	و	غضب،	
تطهیر	کرده	و	مِکروب	های	فساد	و	اخالق	را	بسوزانند«)1(	و	با	تصفیه	حسابی	خونین	
بساط	اشراف	و	وطن	فروشان	را	جمع	کرده	و	عظمِت	از	یادرفتۀ	ایران	را	تجدید	کنند.	
همچون	بسیاری	دیگر	از	سیاسیون	و	رجال	آن	عصر،	زیرساخت	ها	را	نادیده	می	گرفت،	
تمایزی	میان	تمدن	و	تجدد	نمی	نهاد	و	تصور	می	کرد	با	دگرگونی	یا	دست	کم	اصالحات	
در	رأس	قدرت	یا	سرمشق	گرفتن	از	جوامع	اروپایی	تار	و	پود	اجتماع	ناگهان	زیر	و	

زبر،	و	درخت	کهنسال	استبداد	سیاسی	ریشه	کن	خواهد	شد.	
کلنل	را	ناجی	ایران	می	دانست	و	چنان	شورمندانه	ستایشش	می	کرد	که	حتی	خود	را	
الیق	مداحی	او	نمی	دید.	در	یادداشت	یکی	از	مرثیه	هایش	کلنل		را	»خداوندگار	عظمت	
و	ابهت«،	»مجسمۀ	شرافت	و	وطن	پرستی«،	»دلیِر	بی	نظیر	دورۀ	انقالب«،	»مقتول	محیط	
مسموم	و	مردُکش	و	قوام	السلطنه	پرور«،	»سربریدۀ	عهد	جهالت	و	نادانی	به	قیمت	سه	

قران	و	ده	شاهی	به	دست	شمر	ایرانی«	و	»نیک	نام	الی	االبد«	نامید.
تابستان	سال	1300	شمسی	یکی	دو	ماه	از	قیام	کلنل	گذشته	بود	که	عارف	عزم	
کرد	برای	تحقق	رؤیاهای	میهنی	اش	به	جنبش	افسر	متمّردِ	جوان	ملحق	شود.	»اردوی	
تربت	 و	 قوچان	 و	 مشهد	 در	 نظامی	 نیروی	 هشتصد	 و	 هزار	 با	 ژاندارم	ها	 مرکزی«	
حیدریه	تحت	فرماندهی	کلنل	پسیان	و	»اردوی	سیّار«	با	هزار	و	دویست		ژاندارم	زیر	
نظر	ماژور	اسماعیل	خان	بهادر	در	روستای	ُطُرق،	در	دو	فرسنگِی	جنوب	مشهد	مستقر	
بودند.)2(	بار	سفر	بست	و	با	مهدی	خان	)یکی	از	حروفچین	های	چاپخانۀ	روزنامۀ	رعد(	
و	علی	اصغرخان	)از	مجاهدین	مشروطه(	رهسپار	خراسان	شد.	با	دسیسۀ	معارضان،	
»عارف	همراه	 ژاندارمری	خراسان	مخابره	شد:	 به	 این	مضمون	 با	 تهران	 از	 تلگرافی	
قتل	 به	 را	 بهادر	 اسماعیل	خان	 و	 کلنل	 دارد	 و	قصد	 عازم	خراسان	شده	 آدمُکش	 دو	

نورمحمدی، تهران، سخن، 1388، ص  1( عارف قزوینی، خاطرات عارف قزوینی، به کوشش مهدی 
.222

2( بنگرید به: اسماعیل بهادر، »من شاهد قتل کلنل محمدتقی خان بودم«، سپید و سیاه، سال ششم، 
25 تیر 1338، شمارۀ 49 )شمارۀ مسلسل 30۶(، ص ٧0؛ بهار از »شش یا هشت هزار ژاندارم« سخن 
گفته و پراکندگی نیروهای کلنل را دلیل شکست او دانسته است. )تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، 

تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 135٧، جلد اول، صص 1۶0-159(.
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• عارف	قزوینی
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برساند.«)1(	بعید	است	نظامِی	هوشمندی	چون	پسیان	این	پیام	را	جدی	گرفته	باشد.	
عارف	و	همراهانش	برای	اقامت	به	»باغ	خونی«	رفتند	که	در	تمّلک	روس	ها	بود.	کلنل	
اسماعیل	خان	می	گوید	عارف	صبح	به	مشهد	رسید	و	در	عمارت	استانداری	با	کلنل	
کلنل	 دیدار	کرد؛)2(	و	عارف	نوشته:	»وارد	شهر	مشهد	نشده،	در	باغ	خونی	که	خودِ	
منزل	داشت	منزل	کردیم.«)3(	وقتی	ماجرای	تلگراف	مرموز	به	سمع	شاعِر	حّساِس	ملی	
رسید	سعی	کرد	برای	زدودن	سوءظن	چند	روز	بست	بنشیند	و	از	هرگونه	مالقات	و	
آمد	و	شد	بپرهیزد.	این	مداخلۀ	مستقیم	در	کشمکش	های	سیاسی	سبب	شد	سال	1301	
هنگام	عزیمت	از	همدان	به	کردستان،	احمدخان	امیرلشکر	گمان	کند		به	قصد	زد	و	بند	
با	اسماعیل	سمیتقو	به	کردستان	می	رود	و	کوشید	به	لطایف	الحیل	مانع	حرکت	او	شود؛	

اما	عارف	آیه	را	خواند:

در	مجلس	اول	به	او	فهماندم	که	من	یک	نفر	ایرانی	پاک	و	به	قدر	نصف	
مردمان	ایران	به	مملکت	خود	عالقه	مندم.	شرکت	در	اوضاع	خراسان		هم	به	

این	جهت	بود	که	نجات	این	مملکت	را	در	آن	می	دانستم.)4(

3.اسباِبخشِمایرج
3-1. روی نهان کردن و بی اعتنایی های عارف

بدون	 و	 است	 نادرست	 واحد	 انگیزه	ای	 به	 عارفنامه	 نزول«	 »شأن	 کردن	 منحصر	
تردید	مجموعه	ای	از	عوامل،	واکنش	تالفی	جویانۀ	ایرج	را	رقم	زد	که	می	توان	آنها	را	

چنین	برشمرد:
1.	ایرج	در	ابیاتی	از	این	مثنوی	کلنل	پسیان	را	ستود	و	»صاحب	خانه	ای	جانانه«	و	
»بهتر	از	جان«	و	»مؤدب،	با	حیا،	عاقل،	فروتن	/	مهّذب،	پاکدل،	پاکیزه	دامن«،	»خلیق	و	
مهربان	و	راست	گفتار«	خواند؛	اما	از	اقامت	درازآهنگ	عارف	در	باغ	ژاندارمری	مشهد	
)باغ	خونی(	و	پنهان	شدن	از	خویش	و	بیگانه	ناخشنود	بود.	دوستانش	نقل	کرده	اند	که	
عارف	را	در	مقام	مردی	شوریده	و	وارسته	دوست	می	داشت،	از	حضور	او	در	مشهد	
شادمان	بود،	سور	و	سات	عیش	مهیا	کرده	بود	به	امید	اینکه	عارف	به	محض	ورود	به	

1( اسماعیل بهادر، »من شاهد قتل کلنل محمدتقی خان بودم«، ص ٧0؛ نیز: علی آذری، قیام کلنل 
محمدتقی خان پسیان در خراسان، تهران، صفیعلیشاه، 1344، ص 428؛ نیز: فرخ )معتصم السلطنه(، 

خاطرات سیاسی فرخ، تهران، جاویدان، 1345، ص 145.
2( اسماعیل بهادر، »من شاهد قتل کلنل محمدتقی خان بودم«، ص ٧0.

3( عارف قزوینی، مجلۀ آینده، سال پانزدهم، خرداد - مرداد 13۶8، شماره های 3-5، ص 400.
ابوالقاسم عارف قزوینی، به کوشش صادق رضازادۀ شفق، برلین، چاپخانۀ مشرقی، 1303،  4( دیوان 

ص ۶٧.
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خراسان	به	خانۀ	او	برود؛	اما	ایرج	دردمندانه	می	گفت:	»عارف	به	باغ	خونی	رفت	و	
هرگز	فکر	نکرد	که	اقاًل	روزی	به	سراغ	من	بیاید	و	حالی	از	من	بپرسد	.	هرگز	نپرسید	

که	ایرج	زنده	است	یا	مرده!«)1(	و	در	عارفنامه	آشکارا	از	این	موضوع	سخن	گفت:
دوستانت از	 نشان	 نمی	خواهی	که	کس	جوید	نشانتنمی	جویی	
کردی قهر	 خود	 خانۀ	 از	 کردی؟مگر	 شهر	 کنارِ	 در	 منزل	 که	
شمایل نیکو	 عارِف	 ای	 مایلاال	 تو	 دیدارِ	 به	 دل	 باشد	 که	
ماندم از	دیدار	رویت	دور	 خواندمچو	 بی	نور	 و	 بی	مایه	 را	 تو	
بودی گوساله	 واقعًا	 عارف	 که	از	من	این	سفر	دوری	نمودی)2(تو	

)2(

و	سپس	در	مقام	مرشدی	اندرزگو	او	را	از	داخل	شدن	در	گود	سیاسِت	هزارنیرنگ	
پرهیز	داد.

چنانکه	گذشت	شایعۀ	همراهی	دو	تروریست	با	عارف	سبب	شد	او	چند	روز	قدم	
از	باغ	خونی	بیرون	نگذارد.	ایرج	که	آن	اوقات	معاون	موسیو	ُکرنُلیس	بلژیکی،	رئیس	
مالیۀ	خراسان،	بود	در	همان	روز	نخست	به	دیدار	او	رفت؛	اما	عارف	به	مهدی	خان	
گفته	بود	هرکس	مرا	خواست	بگویید	در	حال	استراحت	است	و	ایرج	را	به	همین	بهانه	
رانده	بودند.	اسماعیل	خان	بهادر	این	موضوع	را	دلیل	سرودن	عارفنامه	دانسته	است.)3(	

عارف	در	نامه	ای	به	رعدی	آدرخشی)4(	نوشت:

جالل	الممالک	چندین	مرتبه	آمد	رو	پنهان	کردم.	چندبار	هم	تلفن	کرد	و	
وقت	خواست	وقت	ندادم؛	چون	بعد		از	تحقیقات	معلوم	شد	ایرج	گذشته	از	

شاهزادگی	و	پسر	عمه	بودن	با	قوام	السلطنه	با	انگلیس	ها	هم		مربوط	بود.)5(

از	 ایرج	 نکته	ای	هست	که	یحتمل	دوستان	مشترک	عارف	و	 در	جمله	های	فوق	
آن	بی	خبر	بودند:	تلفن های مکّرر ایرج.	از	جملۀ	مبهِم	»وقت	خواست،	وقت	ندادم«	
نمی	توان	دریافت	که	آیا	عارف	خود	با	ایرج	سخن	گفته	یا	یکی	از	همراهان	او	برای	
شازده	بهانه		تراشیده.	پاسخ	هرچه	باشد	حامل	یک	معناست:	عارف	عامدانه	از	دیدار	
تن	می	زند؛	بنابراین،	دوستان	مشترک	بیهوده	می	کوشیدند	ایرج	را	قانع	کنند	که	عارف	

1( خاطرات سیاسی فرخ، ص 145.
2( دیوان ایرج میرزا، صص ٧5-89.

3( اسماعیل بهادر، »من شاهد قتل کلنل محمدتقی خان بودم«، ص ٧0.
4( »غالمعلی رعدی آدرخشی، آنطور که خود می نوشت؛ نه آذرخشی چنانکه دیگران تمایل به نوشتن 

دارند.« )افشار، نادره کاران، به کوشش محمود نیکویه، تهران، قطره، 1383، ص 942(.
5( آینده، ص 400.
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به	ناگزیر	در	باغ	خونی	اقامت	کرده	و	درها	را	به	روی	خود	بسته	و	از	آمد	و	شد	معذور	
است؛	زیرا	می	توانست	در	یکی	از	این	مکالمات،	سوءتفاهم	را	برچیند.)1(

ایرج	دغدغه	های	سیاسی	و	میهنی	نداشت	و	عارف	بیهوده	او	را	به	رابطه	با	اجانب	
متهم	می	کرد.	نسبت	خویشاوندی	با	قوام	یا	هر	سیاستمدار	نیک	و	بِد	دیگر	نیز	در	شمار	
گناهان	کسی	نیست.	بدبینی	عارف	سبب	شد	با	بی	اعتنایی	به	ایرج	او	را	برآشفته	کند	

و	خود	را	در	مهلکه	بیندازد:

بعد	از	بیست		روز	در	اتاق	انتظار	ایالتی	او	را	مالقات	کرده	این	اشعار	
را	به	شوخی	خواند؛	ولی	اصاًل	اینهایی	که	بعد	انتشار	یافت	نبود.	در	مقدمه	
گله	کرده	بود	که	چرا	به	منزل	من	که	منزل	خودت	بود	وارد	نشدی؛	بعد		هم	
قدری	شوخی	کرده،	دست	آخر	به	مدح	کلنل	شهید	خاتمه	داده	بود	و	عذر	

از	من	خواسته	بود	که	حق	با	تو	ست.)2(

کلنل	 از	 تمجید	 و	 عارف	 از	 دوستانه	 مختصر،	گالیه	ای	 و	 اولیه	 نسخۀ	 بنابراین،	
بوده	که	ایرج	خود	برای	عارف	خوانده	است؛	اما	پس	از	برپایی	کنسرت	عارف	در	
ورق	 ناگهان	 فردوسی	 آرامگاه	 ساختن	 برای	 مشهد	 ملی	 باغ	 در	 	1300 سال	 مرداد	

برگشت.
مشیرهمایون	شهردار	که	پس	از	کودتای	سیدضیاء	به	جرم	حکومت	بر	تربت	حیدریه	
محبوس	شد	در	خاطره	ای	از	روز	آزادی	اش	نوشته	:	مشهد	چند	نوازندۀ	یهودی	بیشتر	
نداشت	و	عارف	برای	کنسرت	نوازنده	می	خواست	و	از	من	پرسیده	بود.	کلنل	و	ایرج	و	
عارف	و	سگش	به	اتاق	من	در	زندان	آمدند	و	کلنل	ضمن	اظهار	تأسف	از	توقیف	بی	جا	
حکم	به	آزادی	من	داد.)3(	از	روایت	مشیرهمایون	پیداست	که	ایرج		همراه	عارف	و	کلنل	

	بدبین	را	رام	کند. بوده	و	به	هر	حال	با	سماجت	قصد	داشته	شاعِر	لجوِجِِ

3-2. اهانت در حضور دیگران
عارف	عالوه	بر	اینکه	درخواست	ایرج	برای	مالقات	را	نپذیرفت	در	مواجهه	با	او	
نیز	به	جرم	خویشاوندی	با	قوام	و	اتهام	واهی	همکاری	با	انگلیسی	ها	و	نْفِس	شازده	

1( سّیدمهدی فرخ نوشته ماجرای شایعۀ تروریست های همراه عارف در سفر به خراسان را برای ایرج 
شرح دادم و تأکید کردم عارف نه از روی تکّبر بلکه به منظور رفع اتهام، چند شبانه روز خود را در باغ 
خونی محبوس کرد و حاضر نشد به دیدار کسی برود. »اما ایرج ولکن معامله نبود و دلش می خواست 

دمار از روزگار عارف دربیاورد.« )خاطرات سیاسی فرخ، صص 14۶-145(.
2( آینده، ص 400.

3( مشیرهمایون شهردار، »خاطره ای از روزگار جوانی«، ص 2٧.
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بودن	به	او	تاخت	و	اهانت	کرد.	در	یکی	از	روزهایی	که	عارف	در	باغ	ملی	مشهد	
تمهیدات	برپایی	کنسرت	را	فراهم	می	کرد	ایرج	با	جمعی	از	دوستانش	با	او	روبه	رو	
شد.	چشم	انتظار	التفاِت	»شاعر	ملی«	بود؛	اما	عارف	کوتاه	بیا	نبود	و	در	تنور	خشم	او	

می	دمید:	

چون	کارش	پیش	من	از	پرده	بیرون	افتاده	بود،	آمد	جلو	که	با	من	دست	
بدهد.	من	دست	کشیده	آشکار	با	حضور	آگاهی،	مدیر	روزنامۀ	خراسان،	که	

آن		هم	آدم	بی	شرفی	بود		گفتم:	من	به	آدمِ	بی	شرف	دست	نمی	دهم.)1(

بهار	 ملک	الشعرا	 گوش	 به	 عارف،	 اهانِت	 ضرب	 گرفتِن	 با	 را	 واقعه	 شرح	 ایرج	
رساند:

مدت	ها	منتظر	نامه	ای	از	او	بودم.	در	مشهد	هم	چند	روز	چشم	به	راهش	
بودم.	باز	پیدایش	نشد.	در	باغ	ملی	مشهد	وقتی	چشمش	به	من	افتاد	پشت	

به	من	کرد	و	گفت	شازده	دست	از	من	بردار	و	بگذار	به	کارم	برسم.)2(

پس	از	بی	اعتنایی	های	پیاپی،	تحقیر	و	اهانت	در	حضور	جمع،	دومین	نیش	عارف	
به	ایرج	بود.

3-3. نفریِن دودمان قاجار
ایرج	که	به	احواالت	تند	عارف	آگاه	بود	پس	از	این	همه	ماجرا	باز	هم	برای	شنیدن	
آواز	عارف	و	پیانوی	مشیر	همایون	شهردار	در	کنسرت	حضور	یافت.	کنسرت	عارف	
در	سالن	تابستانی	باغ	ملی	مشهد	با	این	شعر	آغاز	شد:	»سپاه	عشِق	تو،	ملک	وجود	
ویران	کرد.«	بیت	پایانِی	غزل	در	نفرین	و	نکوهِش	دودمان	قاجار	خشِم	نتیجۀ	فتحعلی	

شاه	را	برانگیخت:
نشست	عارف	و	لعنت	به	گورِ	خاقان	کردچو	جغد	بر	سِر	ویرانه	های	شاه	عباس

این	بیت	در	حکم	جرقه	ای	بود	که	در	انبار	باروت	بیفتد.	مقطعی	که	مطلع	فالکت	های	
روحی	عارف	شد.	سخت	نامحتمل	است	که	عارف	در	دشنام	به	باباخان،	ایرج	را	نشانه	
گرفته	باشد؛	اما	ایرج	این	بیت	را	ضرِب	شستی	شاعرانه	تلقی	کرد.	خودش	چند	سال	

بعد	در	انتقاد	از	احمدشاه	سرود:

1( آینده، ص 401.
2( پرویز سلطانی، »ایرج میرزا«، ص 834.
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کرد باید	 فَِطنی	 شاهِ	 شاهِ	ما	ُگنده	و	گول	و	َخِرف	استفکر	
در	هتل	های	اوروپ	معتکف	استتخت	و	تاج	و	همه	را	ول	کرده
فرنگ سیِر	 از	 منصرف	 این	همان	احمِد	الینصرف	است	)1(نشود	

)1(

نخستین	بار	نبود	که	عارف	به	قاجاران	می	تاخت.	از	آن	ایل	و	اوالد	و	احفادشان	
متنفر	بود	و	ایرج	نمی	بایست	از	این	عقیدۀ	عارف	بی	خبر	بوده	باشد.	عارف	چند	سال	

بعد	سرود:
باید ایران	 جمهورِی	 آتِش	 گیردشعلۀ	 تهران	 به	 تبریز	 دامِن	 از	 اول	
شررش	تا	به	سِر	تربِت	خاقان	گیرددودِ	این	شعله	طرفدارِ	قجر	کور	کند

حاضران	در	مجلس	نوشته	اند	ایرج	با	خشم	برخاست	و	زیرلب	لیچارگویان	آنجا	را	
ترک	کرد	و	در	محافل	دوستانه	می	گفت:	

مطمئن	باشید	نهضت	خراسان	بی	سرانجام	خواهد	ماند.	آدمی	بدقدم	تر	و	
شوم	تر	از	عارف	مادر	گیتی	نزاده	است.	پدر	آدم	اگر	منتسب	به	هر	زباله	دانی	
باشد،	باز	آدمی	زورش	می	آید	که	دشنام	به	پدرش	را	تحمل	کند...	حاال	که	
تا	فردا	نگویند	که	 بازی	را	شروع	کرد،	اجازه	بدهید	من	تمامش	کنم	 این	

عارف	با	ریش	بابا	بازی	کرد	و	بابا	هم	خوشش	آمد	و	خوابش	برد.)2(

ایرج	در	کنسرت	حاضر	بوده؛	اما	در	عارفنامه	به	گونه	ای	سخن	می	گوید	که	گویی	
در	مجلس	حاضر	نبوده	و	ماجرا	را	شنیده	است:

ملی باِغ	 تئاتِر	 در	 ِجبِّلیشنیدم	 ُحمِق	 انداختی	 برون	
عام تماشاخانۀ	 اندر	 اندامنمود	 عرِض	 خریّت	 اندامت	 ز	
آید شرمم	 گفتی	 چه	 آیدنمی	گویم	 آزرمم	 بی	آزرمی	ات	 ز	
عادی چیِز	 آن	 کز	 گفتند	 همی	خوردی،	ولی	قدری	زیادی)3(چنین	

)3(

در	یکی	از	ابیات	پایانی	عارفنامه	نوشت:
برنجند)4(به	شوخی	گفته	ام	گر	یاوه	ای	چند من	 از	 دوستان	 مبادا	

)4(

1( دیوان ایرج میرزا، ص 1۶8.
2( خاطرات سیاسی فرخ، ، صص 113-114 و صص 14۶-145.

3( دیوان ایرج میرزا، ص 92.
4( همان، ص 9۶.
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باشد	 برده	 کار	 به	 معنای	»گستاخی«	 به	 »مزاح«	و	چه	 معنای	 به	 را	چه	 »شوخی«	
آتش	 به	 را	 تهرانش«	 سابِق	 »رفیِق	 هستِی	 »شوخی«	 این	 نمی	کرد	 تصور	 نیز	 خودش	

بکشد.	عارف	شش	سال	پیش	از	این	ماجرا	در	مقطع	غزلی	سروده	بود:
به	روی	ساده	رخان	یک	نگاهِ	ساده	نکرد	قسم	به	ساغِر	می	در	تمامِ	عمر	عارف

و	در	کنسرتی	شکوهمند	به	آواز	خوانده	بود.	چرا	این	بیت	را	سرود؟	آیا	پاسخی	به	
یک	اتهام	ناروا	بود؟	یا	به	احتمال	فراوان	فقط	می	خواست	مطابق	معمول،	پاکبازی	اش	را	
به	رخ	مدعیان	زهد	و	رقیبانش	بکشد؟	شاید	عارفنامه	پاسخی	به	همین	بیت	بوده	باشد،	
مزاحی	ویرانگر	با	همین	بیت.	شهریار	تبریزی	نقل	کرده:	»خود	ایرج	میرزا	از	ساختن	
عارفنامه	سخت	پشیمان	شد.«)1(		اما	پشیمانی	ثمری	نداشت.	تیر	از	چلۀ	کمان	رها	شده	
و	تا	سوفار	در	جگر	شاعر	تکیدۀ	تلخکام	نشسته	بود.	حتی	برخی	معاصرانش	از	این	
حملۀ	ناجوانمردانه	به	خشم	آمدند.	»نیما	یوشیج	در	مجموع	از	عارف	خوشش	نمی	آمد؛	
نباید	شاعِر	وطن	پرست	و	 ولی	از	»عارفنامۀ«	ایرج	خیلی	بدش	آمده	بود	و	می	گفت	
آزادمنش	را	چنین	می	آزردند.«)2(	کسی	منکر	عشرت	جویی	عارف	و	وابستگی	اش	به	
زندگی	 ادوار	 در	 محرمانه	اش	 احواالت	 بیان	 از	 ابایی	 هم	 و	خودش	 نبود	 نشئه	جات	
نداشت؛	اما	ایرج	مفسده	ای	به	او	بست	که	نزد	وجدان	جامعۀ	ایرانی	در	دایرۀ	پلیدترین	

رفتارهای	جنسی	جای	دارد.	
پاییز	سال	1300	زندگی	عارف	را	دو	پاره	کرد:	پیش	و	پس	از	مرگ	کلنل	و	انتشار	
عارفنامه.	عارف	تا	دوازده	سال	بعد	زندگی	کرد،	نوشت	و	سرود	و	خواند	و	جنگید؛	اما	
هرگز	دیگر	روحیۀ	سابق	در	او	نبود.	حّماِل	شکی	شد	که	جانش	را	جوید	و	در	برزخی	
زیست	که	مناسباتش	را	محدود	کرد	و	به	سوءتفاهم	های	دوستانه	دامن	زد.	از	مکاتبات	
دوستانش	پیداست	که	چه	مایه	از	بعضی	روابط	واهمه	داشته	است.	علی	بیرنگ	در	

نامه	ای	به	عارف	نوشته:	

من	عارف	را	به	قدری	پاک	می	دانم	که	حاضرم	زن	و	دختر	خود	را	به	
خدمت	او	گماشته	و	خود	پِی	کار	دگر	رفته؛	برعکِس	خیاِل	عارف	که	به	
خود	 ابوالحسن	 نفرست؛	 اینجا	 به	 را	 خود	 بیست	سالۀ	 برادر	 می	گوید	 من	
هرچه	خواستم	می	آید	می	گیرد.	آن	وقت	من	به	برادر	خود	چه	باید	بگویم؟	
از	روی	خیاالت	بی	اصل	و	بی	حقیقت	مطابقت	 عارف	تمام	رفتار	خود	را	
است	 سهل	 مالئکه	 را	 عارف	 که	 خود	 صمیمی	 دوست	 با	 بی	جهت	 داده،	

1( بیوک نیک اندیش نوبر، در خلوت شهریار، تبریز، آذران، 13٧٧، جلد اول، صص 55-54.
2( رسام ارژنگی، »خاطرات استاد رسام ارژنگی«، ص 10.
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روح	القدس	می	داند،	اظهار	تنفر	کرده	یا	به	کلی	به	هم	می	زند	که	بلکه	تو	در	
قلب	خود	خیال	می	کنی	که	عارف	به	برادر	یا	پسر	هجده	یا	بیست	ساله	اش	
در	میان	دل	خود	...	می	کند!	روح	ایرج	آتش	بگیرد	که	تخم	این	خیاالت	شوم	

و	تنفرآور	را	در	مغز	عارف	کاشته	و	اتصاالً	آبیاری	می	دهد.)1(	

در	پاسخ	به	رعدی	آذرخشی	که	او	را	به	تهران	دعوت	کرده	بود	دردمندانه	نوشت	
گوشه	نشینی	در	همین	خرابه	را	به	هر	سفری	ترجیح	می	دهم:

برای	اینکه	اگر	علی	بیرنگ	یا	امیرخیزی	یا	حاجی	محمد	آقای	نخجوانی	
که	هر	سه	از	برای	من	شریف	و	عزیزند،	هر	یک	از	این	ها	را	پسری	بود	من	
از	نزدیکی	به	اوالد	آن	ها	که	مثل	شما	سمت	فرزندی	به	من	داشتند	فرسنگ	ها	
دوری	می	جستم	.	دامان	مرا	لکه	دار	کردند...	کار	ندارم	به	اینکه	دامان	من	از	
این		حرف	ها	آلوده	شد	یا	نشد؛	ولی	یک	لطمۀ	بزرگی	به	روح		من	زد	که	یک	

قسمت	گوشه	گیری	خود	را	می	توانم	مربوط	به		آن	بدانم.)2(

از	این	سخن	ارژنگی	نیز	پیداست	که	عارف	چگونه	از	درافتادن	در	این	مخمصه	
رنج	می	برده:

رفتم	 نیامد	.	 به	هنرستان	من	 منتشر	شد	عارف	دیگر	 ایرج	که	 عارفنامۀ	
منزلش	علت	را	بپرسم	.	گفت	شما	چهل	نفر	شاگرد	بچه	سال	دارید.	ایرج	
مرا	یک	مرد	فاسد	و	بد	اخالق	معرفی	کرده	.	آمدن	من	به	آنجا	نه	برای	شما	

صالح	است	نه	برای	من	.)3(

عارف	مقهور	سوءظن	و	بدبینی	خود	شد.	لزومی	نداشت	ایرج	را	مقابل	دیدۀ	دوستان	
تحقیر	کند،	دستش	را	پس	بزند،	»بی	شرف«	بخواند	و	بر	پایۀ	تحقیقاتی	متوّهمانه	مدعی	
روابط	پنهانی	او	با	انگلیسی	ها	شود؛	چنانکه	گویی	در	باب	تنی	از	جواسیس	بریتانیا	
سخن	می	راند،	نه	شاعر	بذله	گوی	گریزان	از	سیاست.	او	در	دوزخی	سوخت	که	نفت	و	
سوخت	بارش	را	خودش	به	دوش	کشید.	اگر	اندکی	هوشیارتر	بود	آژیر	خطر	را	همان	
روزی	می	شنید	که	ایرج	چند	بیت	گالیه	آمیز	را	در	نخستین	دیدارشان	در	مشهد	خواند.
عارف	چاره	ای	جز	سکوت	نداشت.	در	چند	نامه	و	یادداشِت	پراکنده	از	ایرج	و	
مصیبِت	عارفنامه	سخن	گفت:	»کاری	با	این	مردم	ندارم	و	اهمیتی	به	خوب	و	بد	گفتن	

1( خاطرات عارف قزوینی، ص 38٧.
2( آینده، ص 399.

3( رسام ارژنگی، »خاطرات استاد رسام ارژنگی«، ص ٧.
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آن	ها	نمی	دهم،	اما	با	آشنایان	یا	عدۀ	کمی	از	دوستان	خود	چه	کنم؟«)1(	و	در	یکی	از	
مثنوی	های	بلندش	به	همین	چند	بیت	قناعت	کرد	و	گفت	عارفنامه	سبب	شهرت	ایرج	

شد؛	وگرنه	نامی	از	او	نمی	ماند:
که	احسن	بر	آن	فکِر	بکِر	حسنبه	ایرج	چه	خوش	گفت	دکتر	حسن	
دوختی	تو	از	مفِت	عارف	همی	سوختی پوستین	 پوستش	 از	 هم	
به	گمنامی	از	این	جهان	رفته	بودبلی	کسب	شهرت	ز	من	گر	نبود

به	نیش	طعنه	می	گزید.	علی	اصغر	 را	 ایرج	در	محافل	دوستانه	عارف	 از	آن	پس	
حریری)2(	سخنی	از	ایرج	نقل		کرده	که	خالصۀ	رأی	او	دربارۀ	عارف	است:	

1( محمدرضا هزار شیرازی، عارف نامۀ هزار، شیراز، 1314، صص 143-142.
2( دکتر علی اصغر حریری هفته نامۀ اردیبهشت را در تبریز اداره می کرد. در پاریس دکترای طب و 
داروسازی گرفت. شعر می سرود و از دوستان بهار و ایرج و... بود. )سخنوران آذربایجان: از قطران تا 

شهریار، عزیز دولت آبادی، تبریز، انتشارت ستوده، 13٧٧، جلد اول، صص 30۶-301(.

• پرترۀ	عارف	قزوینی،	اثر	رسام	ارژنگی
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عارف	مردی	دیوانه	و	بیچاره	و	درخور	ترّحم	است.	ما	همه	او	را	دوست	
داریم؛	ولی	او	دنیا	و	مافیها	را	برای	خود	دشمن	می	پندارد.	بدبخت	آوازی	
خوش	دارد	و	تصنیف	خوب	می	سازد؛	ولیکن	نه	سواد	دارد	و	نه	بهره	ای	از	

شاعری؛	اما	خود	را	باالتر	از	همه	می	پندارد.)1(	

اما	 است؛	 مغرضانه	 حتی	 و	 نیست	 شاعرانه	 حسادت	های	 از	 خالی	 ایرج	 سخن	
به	درستی	به	بدبینی	و	منش	دشمن	تراش	عارف	اشاره	کرده	است.

4.درجدالباایرج
هیچ	یک	از	شاعران	طراز	اول	مملکت	در	دفاع	از	عارف	با	ایرج	میرزا	سرشاخ	نشد؛	
زیرا	گالویز	شدن	با	او	تن	دادن	به	شکستی	محتوم	بود.	بلوای	عارفنامه	سه	جبهۀ	ناتوان	

را	رویاروی	ایرج	به	صف	کشید:)2(		
1.	دلواپسان	حجاب

2.	مدافعان	شاعر	ملی
3.	شاعران	اهل	قزوین

کسانی	چون	امیرالشعرا	نادری	کوشیدند	با	صدور	جوابیه	های	منظوم	در	حمایت	
از	حجاب،	ضمن	خودنمایی،	بر	جراحت	قلوب	مؤمنان	مرهم	بگذارند.	او	خطاب	به	

ایرج	گفت:	»ز	عارف	آنچه	بَد	گفتی	به	جا	بود«:
تو	را	عّز	و	شرف	بر	باد	دادهولی	حرف	حجاب	ای	شاهزاده
	قرآن	کریم	استحجاِب	زن	که	از	عهِد	قدیم	است خدا	را	نصِّ

همین	شاعِر	متمّلق	پس	از	فرمان	کشف	حجاب	در	حمایت	از	»نهضت	نسوان«	و	
به	مناسبت	جشن	کشف	حجاب	در	گردشی	کامل	شعرهایی	سرود:)3(

بشتافتندبانوان	از	پیچه	رخ	برتافتند آزادگی	 رهِ	 در	
در	دِل	بدبین	شرر	انداختند)3(	چادرِ	ننگین	ز	سر	انداختند

***
بانوی	با	شرم	و	حیا	ننگ	و	عار)4(	دارد	از	این	چادرِ	ننگین	شعار

)4(

1( وحید، نیمۀ دوم اسفند 135٧ و نیمۀ اول فروردین 1358، شماره های 252 و 253، ص ۶8.
2( بنگرید به: نصرت اهلل فتحی، عارف و ایرج، تهران، چاپ پخش، چاپ سوم، 1353، صص 12۶-108.

3( محمدحسین میرزا نادری، دیوان محمدحسین میرزا امیرالشعرای نادری، به تصحیح عبدالجواد طالقانی، 
تهران، انتشارات کتابخانۀ ملی ملک، 1348، ص 402 و نیز صفحات: 11-12 و 31٧-318 و 410-409.

4( همان، ص 31٧.
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ایرج	در	مثنوی	ای	با	مطلع:
هرزه	پویی یاوه	گویی،	 گدایی،	سفله	ای،	بی	آبرویی	)1(شنیدم	

)1(

او	را	»خِر	بیچاره«	نامید	و	با	ابیاتی	سخت	گزنده	و	زهرآگین	خاموش	کرد:	
نمی	زد معجر	 سر	 به	 زن	 آن	 نمی	زداگر	 سر	 تو	 از	 شبهه	 این	 یقین	
که	خواندی	مادرت	را	خواهِر	من	)2(تو	را	هم	شد	حجاب	اسباب	این	ظن	

)2(

امیرالشعرا	زبان	در	کام	کشید	و	تا	مرگ	ایرج	قدم	در	میدان	منازعۀ	منظوم	نگذاشت.	
سرانجام	خرداد	سال	1306	در	تبریز	کتابچه	ای	با	عنوان	ادبیات	نادری	)رد	به	عارفنامۀ	
ایرج	میرزا(	شامل	349	بیت	در	پاسخ	به	»اشعار	منحوسۀ	ایرج«	و	در	دفاع	از	عارف	
منتشر	کرد.	در	این	مثنوی	عارف	را	»شرافتمند«	و	»رستگار«	خواند	و	گفت	حتی	اگر	او	
به	زیبارویان	نظر	داشته	عیبی	نیست؛	زیرا	آنکه	چشم	بر	زیبایی	ها	فرومی	بندد	در	مرتبۀ	
حیوانات	است	و	حتی	اگر	او	امردی	با	خود	داشته	تو	از	آن	رو	خشمگینی	که	به	خانۀ	

تو	فرود	نیامد	و	مجال	نیافتی	کامی	بگیری.	و	در	پاسخ	به	تهمت	ایرج	گفت:
تو	پیش	افتاده	ای	تا	پس	نیفتی	)3(چو	خواهی	در	زباِن	کس	نیفتی

)3(

سپس	شازدگان	قاجار	را	مشتی	متفرعِن	عیّاش	دانست:
تو	هم	ایرج	از	این	اشخاص	هستیاگر	هشیار	هستی	یا	که	مستی
	ندیده	هیچ	راحت	در	یکی	مهدولی	عارف	در	این	ایام	و	این	عهد

و	ایرج	را	»مداح«	و	»چاپلوِس	خائنان«	خواند	و	در	مقام	انتقاد	از	عارف	از	»کج	ُخلقی«
و	»تندخویی«	او	سخن	گفت.	دربارۀ	حجاب	نیز	گفت	»زنان	را	عفت	و	عصمت	ضرور	
است«؛	اما	در	این	آوارِ	مصیبت	که	مردان	در	سینۀ	خاک	خفته	اند	و	زنان	را	خبر	از	حال	
خودشان	نیست	تو	ُدم	چاقچور	را	چسبیده	ای	که	چه؟	»معایب	هرچه	روپوشیده	بهتر«.

محمدعلی	امیرجاهد	سخنی	از	عارف	نگفت	و	ناصحانه	ایرج	را	از	درافتادن	در	چنین	
مجادالت	قلمی	و	دخالت	در	کار	ماّل	و	منبر	و	حجاب	بر	حذر	داشت	و	پرسید:	

که	بد	گفتی	تو	از	ماّل	و	منبر؟)4(چه	کارت	بود	ای	مردِ	قلندر
)4(

1( دیوان ایرج میرزا، صص 151-150.
عبدالجواد  به تصحیح  نادری،  امیرالشعرای  میرزا  محمدحسین  دیوان  نادری،  میرزا  محمدحسین   )2

و 410-409.
3( ادبیات نادری، ص 14.

4( عارف و ایرج، تهران، ص 188.
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و	»به	مردم	چه	اگر	المذهبی	تو؟«	و	»چه	شد	یک	باره	ُحمقت	برمال	شد؟«)1(
در	 بیشتر	 که	 سرود	 »ایرج	نامه«	 نام	 با	 منظومه	ای	 تبریزی	 طلعت	 اسداهلل	 سرهنگ	
دفاع	از	حجاب	بود	تا	عارف.)2(	میرزا	محمودخان	سپاسی	)میم.	سپاسی(،	مدیر	داخلی	
روزنامۀ	رعد،	در	یادداشتی	ضمن	نکوهش	ایرج،	مقابله	با	عارفنامه	و	دفاع	از	عارف	را	
وظیفه	ای	ملی	دانست	و	نوشت:	اجازه	نمی	دهیم	شازدۀ	قجر	با	انصاف	ُکشی،	حیثیت	
شاعر	ملی	را	بی	رحمانه	لگدمال	اغراض	شخصی	کند	و	»انتقام	سلسلۀ	خود	را	از	عارف	
بیچاره	بگیرد.«)3(	او	نیز	شخصًا	دست	به	قلم	شد،	مثنوی	ای	سرود؛	اما	با	پاسخ	کوبنده	

و	درخشان	ایرج	کنار	کشید:	
نداردمیِم	سپاسی	کجاست	تا	که	نگویند دادخواه	 بیچاره	 عارِف	
پیش ننهد	 قدم	 اگر	 جیِم	اساسی	دگر	پناه	ندارد...	)4(میِم	سپاسی	

)4(

این	بیت	 از	 از	جانبی	دیگر،	بعضی	شاعران	اهل	قزوین	از	جمله	امجدالوزرا	که	
ایرج	زخمی	بودند:

بریدم تو	 از	 مهر	 که	 عارف	 ...)5(برو	 به	ریِش	هرچه	قزوینی	ست	
)5(

در	تالشی	مذبوحانه	با	او	پنجه	در	پنجه	شدند؛	اما	هیچ	یک	در	برابر	سحِر	سخن	
ایرج	کاری	از	پیش	نبردند.

شصت	سال	پس	از	مرگ	عارف	نویسنده		و	شاعری	متشّرع	به	نام	سیّدهادی	حائری	
سکوت	او	در	برابر	ایرج	را	جایز	ندانست	و	با	جعل	مثنوی	مضحکی	به	نام	او	و	با	

مطلع:
مسرا	شعر	از	برای	خدا	)6(َخُمش	ای	بدنهادِ	یاوه	سرا

)6(

که	فرسنگ	ها	از	فکر	و	اسلوب	شعری	عارف	فاصله	داشت	ایرج	و	قاآنی	و	عبید	
با	جهان	بینی	و	آرای	عارف	 این	مثنوی	کاماًل	 پایانی	 را	راهی	جهنّم	کرد.	چهار	بیت	

مغایرت	دارد.)7(	

1( همان، ص 188-18٧.
)بینا(،  تبریز،  تبریزی،  طلعت  اسداهلل  سرهنگ  اشعار  دیوان  تبریزی،  طلعت  اسداهلل  به:  بنگرید   )2

1324، صص 219-199.
3( سپاسی، شفق سرخ، صص 4-3.

4( دیوان ایرج میرزا، صص 1٧5-1٧4.
5( دیوان ایرج میرزا، ص 93.

۶( سّید هادی حائری، آثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی، تهران، جاویدان، 13٧2، صص 19۶-195.
٧( در مقاله ای دیگربه جعلیات سّیدهادی حائری پرداخته ام.
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از	صدها	بیت	دفاعنامۀ	منظوم	حتی	یک	بیت	در	خاطر	اهل	فن	نماند؛	اما	عارفنامه	
روز	به	روز	اشتهار	بیشتری	یافت	و	معجزۀ	ایرج	در	زبان	فارسی	جاودانه	شد.	و	می	توان	
گفت	به	برکت	بی	اعتنایی	ها	و	اهانت	های	عارف	به	ایرج،	نکوهش	سلسلۀ	قاجار،	یا	
را	 آن	 باید	 که	 آمد	 پدید	 فارسی	 زبان	 در	 شاهکاری	 شاعرانه	 پنهان	 رقابت	های	 حتی	

درخشان	ترین	اثر	ایرج	دانست.	عماد	خراسانی	در	مثنوی	ای	با	نام	»شیرین«	گفته:
زیبایی؟ بدین	 گفته	 کس	 فحش	کس	داده	بدین	شیوایی؟زشت	
مهمانتخوب	شد	خوب	که	عارف	جانت نشد	 و	 رفت	 َدَدر	 به	
بود و	 عارف	 بی	معرفتی	 زین	خطا	عارف	و	عامی	را	سود)1(	کرد	

)1(

و	حق	با	عماد	است.

1( دیوان عماد خراسانی، تهران، جاویدان، 13۶2، صص ٧3-۶۶.

• عارف	قزوینی	در	همدان
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