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 چکیده    

از این رو ادبیات پایداری اختصاص به . مقاومت و پایداری همواره با ظلم ستیزی عجین شده است و آن را تداعی می کند

آزادی خواهی و پایداری در برابر ظلم، ایجاد امید، و مبارزه با بی هویتی و غفلت عشق به سرزمین مادری، . سرزمین خاصی ندارد

معروف الرصافی و محمد حسین شهریار، شاعران عراقی و ایرانی بوده . مردم، از مهمترین جلوه های ادبیات پایداری در شعر است

این پژوهش به تحلیل موضوعی جلوه . نها دعوت کرده انداند که در برابر ظلم و ستم ایستادگی نموده، مردم را به مبارزه علیه آ

های ظلم ستیزی و مبارزه در برابر ظلم وستم و استعمار در اشعارمعروف الرصافی و شهریار، بر اساس مکتب آمریکایی در ادبیات 

استای آزادی مردم وبیداری و با بررسی اشعار شاعر به این نتیجه می رسیم که شاعران، با سرودن اشعاری در ر. تطبیقی، می پردازد

اگاهی آنان در برابر ظلم وستم،نماینده مردمی مظلوم وستمدیدهاند، که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به جوش آمده و تصمیم 

 به انقالب وعدالتخواهی گرفته اند و این خواسته خود را در قالب اشعار مربوط به آگاهی، بیداری و مقاومت مردمی و اسالمی در

 .و شعر را سالحی در برابر استعمار و ظالمان قرار می دهند. برابر ظلم و ستم بیان می کنند
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 مقدمه

از سوی دیگر واضح  .احیای آن نقش داشته استگسترش ظلم و بی عدالتی و تقویت انگیزه ی دفاع از حق در شکل گیری و 

است که به واسطه ی وقوع نزاع و جنگ و به محض تهاجم یک طرف،طرف مقابل موضع  مقاومت در پیش خواهد گرفت وبه 

عبارت دیگر، وقوع جنگ به طور طبیعی پدیده ی تهاجم و مقابله را در پی خواهد داشت و هر قدر دامنه ی این جنگ گسترده تر 

مقاومت عبارت است از . میزان پیچیدگی و پیشرفت آن بیشتر باشد، دو مقوله ی تهاجم و مقابله، نمود بیشتری خواهد یافتو 

اقدامی آگاهانه و آزادانه در برابر تحرکی خصمانه در هنگامه ی نبرد، شاعران که ادراکات فراحسی قوی تری دارند؛با تالشی 

یک احساسات خفته ی مردم مبادرت می ورزند که افزون بر تاثیر گذاری در حوادث و گسترده به سرودن شعر های مهیج و تحر

معروف الرصافی عراقی و . رویداد ها در راستای مصالح مردم سرزمینشان، آثار ادبی ماندگاری نیز از خود بر جای می گذارد

شدیدا تحت تاثیر محیط فکری خود واقع شده و شهریار ایرانی که هرگز وضع موجود نتوانسته بود این دوشاعر را راضی سازند، 

با  افکار و احساسات خود را معطوف به مسائل اجتماعی و سیاسی ساخته اند وآنها را با زبانی هنری، در قالب شعر بیان می کنند

که وطن برای  هر دو شاعرانی هستندرسیم که، در شعر رصافی و شهریار به این نتیجه میمقاومت و جلوه های ظلم ستیزی بررسی 

آنها و در نظرشان معنای وسیعی را در بر می گیرد به طوری که تمام تشویش های ذهنیشان در ارتباط با آزادی وطن و 

 . هموطنانشان است

 فرضیه پژوهش

وضعیت،در اند، از این رو انعکاس این  از آنجا که دو کشور ایران و عراق از نظر سیاسی و اجتماعی وضعیتی همانند و شبیه داشته

ای دارد، معروف الرصافی و محمد حسین شهریار،از شاعرانی هستند  اشعار این دو شاعر برجسته نیز، همانندی قابل مالحظه

اجتماعی عصر خود بودهو با توجه به ظلم و ستم ستمگران به مبارزه علیه آنها پرداخته و با سالح -که،تحت تأثیر محیط سیاسی

آنها وطن را جزء جدایی ناپذیر وجود خود احساس می کنند و ظلم به وطن و .المان به پا خواستندشعر و در کنار مردم علیه ظ

 .جامعه برایشان غیر قابل تحمل می شود

 سؤال پژوهش

 جلوه های ظلم ستیزی ومبارزه در برابر ظالمان در نگاه معروف الرصافی و محمد حسین شهریار چگونه جلوه می کند؟   

 

 

 



 ساختار پژوهش

پژوهش حاضر پس از بررسی محیط سیاسی و معرفی رصافی و شهریار به بررسی جلوه های ظلم ستیزی در اشعار رصافی و 

شهریار و نحوه پرداختن شاعران را به این موضوعات و نوع مضامینی که به کار برده اند و اهمیت وطن دوستی را در نظر این دو 

 .شاعر مورد قد و بررسی قرار می دهد

 ژوهشروش پ

تحلیلی به بررسی جلوه های –روش پژوهش در این مقاله روش ادبیات تطبیقی در مکتب آمریکایی است که به شکل توصیفی 

ظلم ستیزی و مبارزه در برابر ظالمان در اشعار رصافی ،شاعر عراقی و شهریار،شاعر ایرانی می پردازد و مضامینی را که شاعران به 

 .تادگی در برابر ظالمان می پردازند را مورد بحث و تحلیل قرار می دهدوسیله آن به ظلم ستیزی و ایس

 پیشینه پژوهش

در زمینه ادبیات مقاومت و ظلم ستیزی در شعر شاعرا ن پژوهش هایی صورت گرفته است که ما در این پژوهش به بررسی چند 

بررسی تطبیقی تجلی  "از جمله. م گرفته می پردازیمنمونه از پژوهش هایی که در زمینه مقاومت و پایداری  در شعر دو شاعر انجا

نشریه ادبیات تطبیقی ، سال سوم، محمودرضا توکلی محمدی ؛ :نویسنده " عشق به میهن در اشعار فرخی یزدی و معروف الرصافی

نشریه ادبیات دکتر ناصر محسنی نیا ، فاطمه داشن؛: نویسندگان " بررسی تطبیقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی":5شماره 

نشریه زبان و ادبیات دانشگاه  "اجتماعی-اعر سیاسیاحوال و آثار معروف الرصافی ش": 1811،پاییز 1تطبیقی ، سال اول، شماره

اما .اشاره کرد ،اثر رسول حیدری در دانشگاه اصفهان "آراء و اندیشه های شهریار: پایان نامه "سمنان و اما در زمینه شهریار شناسی 

ین شعری رصافی و شهریار نویسندگان ای مقاله به بررسی ظلم ستیزی و چگونگی بروز این حس و مبارزه علیه ظالمان در مضام

و موضوعاتی را مورد بررسی قرار می دهند که در شعر دو شاعر شاهد گویایی بر اهمیت وطن و ملت در نگاه رصافی .می پردازند

 .و شهریار را نشان می دهد

 تحوالت سیاسی در عصر رصافی و شهریار-2

 محیط سیاسی در عصر رصافی:2-1

ین مرحله از تاریخ سرزمین عراق بشمار می رود و این سرزمین در این قرن انواع بحرانهای قرن نوزدهم سخت ترین و دردناک تر

اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و علمی را به خود دیده و روح و روان انسان عراقی نخستین نشانه ای بود که در تیررس این تیرهای 

عراق نیز شکاری بود که استعمار پیر برای (.22:،بی تاعزالدین)آتشین قرار گرفت و به شراره ای خاموش و بی هویت مبدل گشت
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بر بغداد  1112انگلیس پس از درگیریهای فراوان و تحمل تلفات سنگین در سال .مدت زمان طوالنی در کمینگاه مترصد آن بود

لیکن طولی نکشید .یروزیاین کشور از همان آغاز ورود، بغداد را پل نجات و رهایی از یوغ عثمانی عنوان کرد نه پل پ.استیال یافت

 . که نیات پلیدش بر ملیت عراق آشکار شد

 محیط سیاسی در عصر شهریار:2-2

حاکمیت سیاسی به .درآستانه انقالب مشروطه کشور ایران هنوز تمامی خصوصیات جامعه شناسی یک جامعه سنتی را دارا بود

میالدی طی یک  11در قرن .شکل استبداد کهنسال ایرانی بوده که به حق می توان آن را نمونه متعارف استبداد شرقی دانست

فته شکاف هایی در جامعه سنتی ایران پدیدار گشت و حقانیت رژیم سیاسی سلسله تحوالت اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،رفته ر

تجارت خارجی  حجمتشدید نفوذ دو دولت روسیه و انگلیس،رشد بی سابقه .مبتنی بر استبداد سلطنتی مورد تردید قرار گرفت

بود،مکانیسم های موجود در نظام مبادله  ،اقتصاد ایران عمالً به بازار جهانی وابسته شده11در انتهای قرن.ایران را به دنبال داشت

به صورت یک منطقه حایل  11کشور ما از اوایل قرن (.21ــ  11: 1811خارابی، )کاال و صادرات منجر به فقیر شدن کشور گردید

ایران توانست مایل به اشغال ایران و تقسیم کشور ما میان خود نبودند و از این رو  21آنها تا قرن.میان دو قدرت فوق درآمده بود

استقالل سیاسی خود را حفظ نموده و از نقشه جغرافیا محو نگردد ولی هر دو دولت در روند رقابت توقف ناپذیر خود سعی 

 (.56: همان)داشتند نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را هر چه بیشتر در کشور ما گسترش دهند

 شرح حال ادبی رصافی و شهریار -8

فیمعروف الرصا: 8-1  

مقدمات .گویند از علویین بوده است(.26: 1111بقاعی،)معروف الرصافی متولد بغداد و پدرش عبدالغنی افندی نژاد کردی داشت

ادبیات .علمش را در زادگاهش فرا گرفت، سپس مدت سیزده سال مالزم محمود شکری األلوسی بود و از او فراوان چیزها آموخت

سلطنتی در قسطنطنیه فرا گرفت و درمدرسه الواعظین که از توابع وزارت اوقاف بود معلومات عرب را در بغداد و در مدرسه عالی 

در اواخر نایب رییس انجمن . آنگاه به نمایندگی مجلس مبعوثان عثمانی برگزیده شد.خود را در زبان وادبیات عربی کامل کرد

نتخاب شد ولی طولی نکشید که به سبب سختگیری تا به عضویت مجلس نواب عراق ا.ترجمه و تعریب در وزارت معارف بود

رصافی را در شعر و .وروزهای اخر عمرش را در عزلت و با اندکی معیشتی که به دستش می آمد گذرانید.حکومت خانه نشین شد

خیاط و شیخ این دیوان را محی الدّین ال.نثر و لغت و ادب آثار بسیاری است و مشهورترین آنها دیوان اوست،معروف به الرصافیات

: دیوان رصافی دارای چهار باب است.مصطفی الغالیینی،تنظیم کرده و با حواشی و توضیحات به چاپ رسانده است

وی در اوایل جنگ بین الملل دوم،در (.115: 1121والفاخوری،221: 1815فاخوری،)الکونیات،اإلجتماعیات،التاریخیات، الوصفیات

 (.12: 1161البدری،)،در بغداد وفات یافت 1116وشه انزوا خزید،تا اینکه در سال پی شکست انقالب رشیدعالی گیالنی،به گ



 محمد حسین شهریار:  -3 

سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار فرزند حاج میر آقا خشگنابی که از وکالی درجه اول تبریز و از دانشمندان  

شاعر ایام .مسقط الرأس اصلی خانواده او قریه خشگناب است.شمسی هجری در تبریز متولد شد 1218و اهل ادب بودند،در سال 

تحصیالت خود را با قرائت .بسر برد« خشگناب»و«قیش قرشاق» و«شنگول آباد»بود در قراء کودکی را که مصادف با انقالب تبریز

بعد سیکل اول متوسطه را در مدرسه متحده و فیوضات به پایان رساند و .گلستان ونصاب در مکتب آن قریه و پیش پدر شروع کرد

سال  6و وارد مدرسه طب شد و پس از( 1818) ن رساندبه تهران آمد و تحصیالت متوسطه را در دارالفنون به پایا 1811در سال 

بعداً به تهران .در آن سامان بود 1811تحصیل کمی قبل از أخذ دیپلم دکتری،مدرسه را ترک گفت و به خراسان رفت و تا سال 

شت و در سالگی در گذ 11به سن  1825وی در سال (.11: 1812شهریار، )آمده وارد خدمت بانک کشاورزی و پیشه هنر گردید

 (.151ــ  151: 1821یا حقی )تبریز مدفون گشت«سرخاب»مقبره شعرای 

 ادبیات پایداری -1

اگر چه ادبیات پایداری در طول تاریخ، . ن را تداعی می کندآواژه مقاومت و پایداری، همواره با ظلم و ستیزی عجین شده است و 

تقویت انگیزه دفاع از حق در شکل گیری و احیای آن نقش داشته و  پیشینه ای طوالنی دارد؛ ولی گسترش ظلم و بی عدالتی

پیشینه وقوع جنگ، به زمان هابیل و قابیل و نزاع میان آن دو بر  ": سید نجم، در مقاله ای پیرامون ادبیات مقاومت می گوید.است

 (.111: 1811حجازی و رحیمی،)"می گردد

در دهه شصت در ایران کاربرد  "ادب المقاومة"و فرهنگ عرب است و عنوان  واژه مقاومت و ادبیات مقاومت بر گرفته از ادبیات

این عنوان نخستین بار در جریان مبارزات ضد استعماری مردم مغرب .نیز بکار رفت "ادبیات پایداری"یافت و معادل فارسی آن 

و حتی مساوی با مقاومت داشت اما به مفهوم پایداری هر چند در آغاز معنایی کامال نزدیک .عربی، خصوصا الجزایره رایج شد

هرنوع دفاعی پایداری نیست . و پایداری نیز معنای کامال مساوی ندارند همچنان که دفاع. تدریج مرزها و فاصله هایی با آن یافت

از یک امر  پایداری بر یک امر، گاه غیر از دفاع. یعنی به تعبیر اهل منطق عموم و خصوص من وجه است. و هر نوع پایداری، دفاع

اما در قلمرو دفاع از امور، بسیار اوقات پایداری دیده می شود و در یک پایداری ها، عمدتا نوعی دفاع و . است

 (.11: 1811سنگری،.)جانبداری

 تحلیل موضوعی جلوه های ظلم ستیزی در شعر رصافی و شهریار.  6

 عشق به وطن:  6-1



. گسترده ای از تأمالت انسان را در دوران ما به خود مشغول داشته، مسئله وطن استیکی از عمده ترین مسائل عاطفی، که حوزه 

زمین است و آدمیان، همه جا . دسته ای با شیدایی تمام از مفهوم وطن سخن می گویند و جمعی نیز برآنند که وطن حقیقتی ندارد

 (.15:1811شفیعی کدکنی،)وطن انسان است و جهان را وطن انسان می شمارند

استقالل سیاسی نداشته و جزء .م1121عراق تا سال . در عراق هم در دوره معاصر وطن مفهوم جدیدی به خود می گیرد

جنبش ترکان جوان برای اعراب و از جمله عراق نتایج بسیار مهمی در پی .امپراطوری بزرگ عثمانی محسوب می شده است

اعراب شد و حرکت هایی را در جهت مخالفت با ترکان شکل  زیرا باعث ایجاد احساسات ناسیونالیستی در میان. داشت

 (.51: 1811مار،)داد

اجتماعی به حساب آورند،نه یک سیاستمدار،کسی که به رصافی لقب سیاست پیشه می  –شایسته است که رصافی را شاعر سیاسی 

ی میهن خود گریه سر می دهد و از نا او برا(.111-112: 1121مطلوب، )دهد در اشتباه است،اگر چه او به سیاست عالقمند بود

 .تندرستی و تیره بختی آن در عذاب است او زادگاهش عراق را مادر خود می داندکه شایسته هر گونه دوستی و محبت است

 (.115: 2ج 1115رصافی،)              1أُمّ                            مستحِق لها علینا الوالءُ انّما هذه المواطن      

 (. 221: 1همان ج)                            2علیَّ له فی الحبِّ أَن اتشدَّدا      وَلَم أَرَ لی شیئاً علیه و إنما         

و در جائی دیگر وجود خود را با وطن دوستی سرشته می داند که باید هر دشمنی را از او دفع کرد از این رو صادقانه آن را 

 .خود و خانواده اشو دوستانش را به خاطر این دوستی فراموش می کند دوست دارد تا آنجا که

 8أَشربتُ حُبَّ بالدٍ ما نشأت بها                 إِال  ألدفَع عنها کل عدوان

 (.121: 1همان ج)   1نَفسی و أهلی و أحبابی و خالنی            أَخلَصتُ حبّی لها حتی نسیتُ به                          

رصافی با این اشعار نشان می دهد که وطن برای او که جانش را فدای وطن می کند خیلی مهم بوده و نمی تواند ظلم و ستم و 

و با تمام وجود می کوشید تا ملتش را از قید و بند ذلت و بردگی و . تیره بختی های آن را تحمل کرده و از آن به راحتی عبور کند

شعر تنها سالحی بود که شاعر می توانست بوسیله ی آن  و با تمام . زت و آزادگی رهنمون گرددجهل رهایی بخشند و به سوی ع

 .وجود از میهن و ملت خود دفاع کند

 

                                                           
 

 .بی شک این وطن ها همگی مانند مادری هستند که مستحق است که ما او را دوست داریم.1

 .ندارم و فقط باید در عشق به او بسیار مصر باشم و به شدت بر آن پافشاری کنم(وطن)من حقی بر گردن او. 2
  .را از آن دور می کنم عشق کشوری که در آن بزرگ شدم را چشیدم و فقط تمام دشمنان8
 .عشقم را برای وطنم خالص کردم تا جایی که به خاطر این عشق خودم ، خانواده ام و محبوبان و دوستانم را فراموش کردم1



 شهریار

مفهوم وطن به معنای امروزین آن سابقه چندانی در تاریخ »گیرد، می در ایران، وطن در دوره معاصر، مفهومی جدید به خود 

حاکمیت سیاسی کشور ایران ندارد و نه تنها در کشور ما، بلکه به عقیده مدرنیسم ها در غرب هم، وطن در مفهوم جدید آن یکی 

ای ندارد،  ارتباط تنگاتنگ دارد، چندان سابقه دیرینه« دولت ملی»و « ملت»است و با معنای  از مفاهیم مهم و محوری ناسیونالیسم

 (. 211: 1812آجودانی،)باشد چرا که ناسیونالیسم خود پدیده ای جدید در تاریخ می

و به هموطنان خود نماید  نیز به مناسبت بیرون رفتن قوای متجاوز از ایران اظهار خرسندی می« مهمان شهریور»شهریاردر شعر 

 .                                                                                                                                                   .   دهد را می«بار بستن خزان از حریم بوستان»مژده

 رود خزان به یغما برده آن ناخوانده مهمان می

 رود آننمک نشنــاس بشکسته نمکـدان مـی

 بـــار از حــریم بــوستان بـاد خـزانی بسته

 (.1825:111شهریار،)رود       بـــا سپـاه اجنبی از خاک ایــــران مــی                                   

مرثیه های ”یعنی بیگانه ستیزی است که دراز پیامدهای انتقاد از اوضاع زمانه پیدایی یکی از مضامین اصلی شعر مشروطه؛ 

و مبارزه با استبداد و خونریزی، در اندیشه  دوستی احساس وطن(.811:1825افسری کرمانی،.)که در این دوره دیده می شود”وطنی

جامعه  به« دانوب»، پیام «انیشتین»قطعه شعرهای قهرمانان استالینگراد، پیام به . ایران نیست شهریار جنبه جهانی دارد و محدود به

 .پرستی و ابرازعواطف میهنی است در راستای حس وطن« شهریار»بشر و غیره بازتاب دیدگاه جهانی 

هنگامی که آلمان .ناپذیر داشت نه تنها با متجاوزین و اشغالگران وطن خود، بلکه با هر نوعتجاوز و اشغال مخالفت آشتی« شهریار

بدون تردید و با تمام نیرو بانگ مخالفت را به اوج رساندو با افشای جنایات  "شهریار".ردهیتلری به ممالک اروپا وروسیه تجاوز ک

را « قهرمانان استالینگراد»و منظومه معروف های روسیه را در برابر دشمن ستوده خلق وحشیانه قرن بیستم مقاومت

 .هنی خود را اینگونه بیان میکندمی های ملی احساس« آذربایجان»غزل معروف  در جای دیگر در"شهریار"استاد.نوشت

 (.161: 1815شعر دوست، )  



 خـوش بــاد وقـت مـردم آزادآذربـایجــان                   زنـد مرغ دلم بـا یاد آذربایجــان پــرمی

 بـاز ای عزیزان زنده ام بــا یـاد آذربایجان                      دیری است دور از دامن مهرش مرا افسرده دل

 آزادبــاش ای خطـه آبــاد آذربــایجـــان                          آزادی ایــران ز تـو آبادی ایـــران ز تـــو

 (.156: 1،1825شهریار ج )            

 دعوت مردم به مبارزه :6-2

. رثای وی متجلی است رصافی برای دادخواهی ملت مظلومش تالش می کند و این دادخواهی و ظلم ستیزی حتی در آورده های

چنانکه در قصیده ای که در رثای عبدالحسن السعدون سروده است استعمار را به شدیدترین وجه مورد تهاجم قرار می دهد و از 

 .ملت می خواهد که فریفته نقشه های شوم او نشوند

5اثَرا فی نفسِ کُلِّ فتی مِن غبطه                    ما کانَ اشرفَها مِن میتهٍ ترکتُ   

6بِها الطّریقُ إِلی استِقاللنا ظهرا                        کنّا نُقاسی ضالالً قَبلَها فإذا  

(.21-21: 1115، 2رصافی ج)  

رصافی از شاعران مبارزی است که به طور جد به مبارزه با ظلم و ستم می پردازد و از هیچ تالشی برای  رسیدن به هدفش 

وی ظلم و ستم زمانه خو را می .اشعار خود روح ازادی می دمد و این حس را وارد دل جامعه اش می کندوی در . فروگذار نیست

 .بیند و تحت تأثیر آن قرار میگیرد و وجدان بیدار شاعر اجازه سکوت به او نمی دهد

یده سی سال حکومت او در این قص.ای از بیدادگری های وی علیه فرمانروایان عثمانی استنمونه« وقفه عندیلزر»قصیده 

 :عبدالحمید را لکه ننگی بر پیشانی بشریت می داند و می گوید

 2فاَبتَها کلٌّ العصیرُ الخَوالی                        مألَت خطهَ الزمان شناراً   

 (.221: 2همان ج)1علیها  مٌشَمَّرَ  األذیالِمَرَّ                             یَثِبُ العدل طافراً کلّما                                      

                                                           
 .شریف تر از مرده ای نیست و برنفس هر جوان تاثیری غبطه ای را بر جای می گذارد6
 .کردیم اما شاید راهی برای هدایت به استقالل ما وجود داشته باشدما قبل از آن گمراهی را با ظهر روشن مقایسه می 5
 .تمام  گام روزگار پر از ننگ و عار شد تا جایی که  هر عصاره تاریخ گذشته و قدیمی ای نیز از آن ابا می کند2
 .هر زمان که گام  روزگار با دامن پاره پاره از آن عبور کند وحشیانه بر عدل حمله ور می شود1



رصافی که خود تراژدی انسان معاصر را لمس کرده است و از آنجا که دیده بود چگونه عده ای مستبد با وعده های دروغین 

د آزادی زندگی انسانهای بیچاره را هر طور که خود می خواهند می چرخانند، با شعرای دیگر سرزمین ها هم صدا می شود و فریا

 .سر می دهد

9قَسَمِّ الفتی مَیتاً و موطِنَه قبراً                                  إِذا لَم یَعِش حٌرّاً بِموطِنِه الفَتی  

 (.116: 1همان ج) 

یاد وی آزادی را عین زندگی می داند و آن را نصب العین خود قرار می دهد تا در شب ها راهنما و انیس و در حوادث روزگار فر

بلکه آنرا . اما همان اندازه ای که آزادی سیاسی برای او مهم است ، آزادی اندیشه نیز برای او مهم جلوه می کند . رس وی باشد 

 پایه و اساس سیاسی معرفی می کند

ز قدرت شعر در این ابیات به خوبی اشکار می شود که معروف الرضافی از تمام توان شعری خود برای مبارزه با ظلم و استفاده ا

 .مقاومت و ادبیات بیداری بر علیه استبدا و ظلم به مردم جهان وبویژه مسلمان بهره می جوید

 شهریار

. خوانـد  کند و برای اصالح کشور، گردان و دلیران را بـه یـاری مـی    در موضوعات اجتماعی شاعر به برخی از مسائل روز توجه می

 .  شود شهریار در این اشعار مثل یک شاعر پیشرو ظاهر می

 ایران وجوانمردان جوانان                         پیام من به گردان و دلیران 

 شیران نره خواب کندآشفته                    که چون رعد یکی غریدنم باید 

 اسیران چون زنجیراسارت به                    نه شیران را سزد گردن نهادن 

 دانی چه بندم نقش، ایران خونی به                      گرم خون ریخت دشمن شهریارا 

(.812-815: 1،1825شهریار ج)         

                                                           
 .گامی که جوان آزادانه در وطن خود زندگی نکند باید جوان را مرگ و وطنش را قبرش در نظر بگیریهن 



این دو در این اشعار با یک روحیه ظلم ستیزی مردم جامعه را هم به . ستم بر دوش دو شاعر سنگینی می کندگویی بار ظلم و 

شهریار جوانان و نوجوانان را مانند شیری می داند که باید غرش کنند تا تن . مبارزه دعوت می کنند و پا به عقب نمی گذارند

 .ان برسند تا خود کشورشان را به دست گیرنددشمن به لرزه بیافتد و نگذارند که اجنبی به هدفش

بیداری مردم و انتقاد ازوضع حکومت : 5-3  

بدنبال جدا شدن کشورهای عربی از پیکره امپراطوری عثمانی پس از پایان جنگ جهانی اول کشور عراق تحت قیومت انگلیسی ها 

ظلم و ستم . نورزیدند و تا توانستند خون آنها را ریختند  قرار گرفت و استعمارگران انگلیس نیز از ظلم و ستم به مردم عراق دریغ

را پی ریزی کرد ،  1121طاقت مردم را طاق کرد و غیرت آنها را برای دست یابی به استقالل برانگیخت که همه اینها خود انقالب 

در این باره قصایدی تند و  رصافی نیز. شعرا که نیز خود گروهی از هر ملت اند همزمان با میل خود لب به اعتراض گشودند 

.                                                                                                                              گزنده و بیدادگرایانه دارد  

10و أَعَنَّفُ أنا بالحکومه و السیاسه أَعرفُ                              األمُّ فی تفنییدها  

11سأقولُ فیهاما أَقول و لَم أَخَف                              مِن أن یقولوا شاعرٌ مُتطرّف  

(.118: 2همان ج)  

حکومت قیومیت انگلیسی ها بر عراق را سخت مورد حمله قرار می دهد و با دروغین شمردن و تقلّبی خواندن تمام مظاهر آن 

ن و پرچم را تحریف شده ای می داند که از آنها الفاظی خشک و بی روح و بی محتوا باقی مانده قانون اساسی و مجلس نمایندگا

 .است

12هذی حکومتنا و کلُّ شموخِها                            کذبٌ ، و کلّ صنیعها متکلَّف
 

13جهان فیها باطنٌ مستتر                             لألجنبیّ وظاهر متکشفو  

14لمستور فیه تحکم                         والظاهر المکشوف فیه تصلُّفوالباطل ا  

(.111-118: 2همان ج)  

                                                           
 من با حکومت و سیاست مادر را در دروغ گویی اش می شناسم و با خشونت رفتار میکنم11
 به او آنچه را که می خواهم بگویم خواهم کفت و از این نمی ترسم که بگویند شاعر تندرویی است11
 .این حکومت ما و تمام بیابان های ما کذب است  وتمام ساخته های ما رنج و زحمت است و خود را به سختی انداختن12
 دو رو دارد باطنش برای بیگانگان مستور است و ظاهرش آشکار است 18
  الف ش زورگویی است و وظاهر آشکار آن باطن مستور11



از  وعده های دروغین استعمار به قدری ملت عرب.اظهار تنفر شاعر نسبت به انگلیس،پیر استعمار در اشعار او به خوبی پیداست

ر دسیسه ها و مکاریها و برشمردن بدرفتاریها و نیات سوء استعمار را به تنفرکشانده بود که گاه قصیده ای را به ذک جمله شعرا

که اشعاری است در حمله به استعمار،با "االنکلیز فی سیاسته اإلستعماریة"معروف رصافی در قصیده ای به نام.اختصاص می دادند

می داند از کید های روی او سرشت انگلیس را عصاره ای .لحنی تند و بازشت ترین صورت،سرشت آن را به تصویر می کشد

 :       زمین که در یکی از خباثت و دروغ و مکرو حیله به غلیان درآورده است و با اشاره به فجایعی که بار آورده می گوید

 (.111:همان)16لقد جمع الدهر المکاید کلّها              بقدرٍ کبیرٍ صیغَ من معدن الخُبث                           

با تمام وجود می کوشید تا ملتش را از قید و بند ذلت و بردگی و جهل رهایی بخشند و به سوی عزت و آزادگی رهنمون رصافی  

به هر حال شاعر .شعر تنها سالحی بود که شاعر می توانست بوسیله ی آن  و با تمام وجود از میهن و ملت خود دفاع کند. گردد

 .می ملل خویش و رهایی آنها از چنگال استعمار و بردگی ایفا کرده استنقشی مهم را در بیداری سازی مردمی و اسال

 :شهریار

امتداد نگاه شهریار چه در جهت عمودی و چه درجهت افقی شایان تأمل است.به عبارتی روشن تر،دیدی ژرف فراخ دارد وبیان 

 صریحش درانتقاد از سیاست  غلط نظام ستم شاهی دردیوانش کم نیست)شعردوست،1821 : 151(.                                   

شهریار در اعتراض به حکومت ستم شاهی تمام برنامه های آن را پوچ می داند و آن را دست نشانده استعمار تلقی میکند که      

:   وی جامعه ای که نظام ستم شاهی آن را بوجود آورده را این گونه بیان می کند.هیچ گونه قدرتی از خود ندارد  

                   مأمــور زشتبودن و زیبا نمودن است                 فـــرهنگ ما برای جهــالت فـــزودن است 

 از بهرمغز خستن و اعصاب سودن است                        برنامه اش که سخت به دستــور اجنبی است 

 الالئی است و از پی سنگین غنودن است                            بیدار   شو    که    نغمه    طنبور    أجنبی              

 مردم به خواب غفلت و دولت شریک دزد                     دزدی که در پی رمق از ما ربودن است                      

 (.856: 1شهریار ج)

را بر نمی تابد و با هوشیاری،مردم را ازاین فتنه ها آگاه می سازد و (رادیو های بیگانه)وغ پراکنی بنگاه های سخن پراکنیشهریار در

 :می نویسد

 .رادیو ها پر از اخبار دروغ است و شلوغ                 دنگ و فنگی که سر اخالق جهان منگ کنند            

(.116: همان)   

                                                           
 .ده  که از معدن بزرگ خباثت ساخته شده استروزگار تمام نیرنگ ها را در دیگ بزرگی جمع کر16



ت و یکپارچگیدعوت به  وحد:5-4  

به اعتقاد رصافی راه رسیدن به مقصد که همانا بازیافتن عزت از دست رفته می باشد و وحدت و یکپارچگی و ایجاد یک خیزش 

و همه را .با یاد آوردن گذشته افتخار آمیز قومش بذر امید در دلها می پاشد. علمی عربی است تا جان ها و عقلها جانی تازه بگیرند

 .میکند و پیروزی را در آن می بیندبه وحدت دعوت 

16ُوَ لَو أَنَّ فیکُم وحدة عصبیّة                          لهانَ علیکم لِلمرام وُصول  

17ُعلی أنَّ لی فیکم رجاءً و إن أکن                       إلی یأس أحیاناً  أکادُ   أَمیل  

18ُو إن کانَ منها فی الظباة فَلوُل   لَهُم  هِمَمٌ لیس الظباة تفلّها                       

19ُأَال نهضه علمیة عربیة                          فتنعَشُ أرواح بها و عقول  

20ُو یشجَعَ رعدید و یعتزّ صاغر                     وَیَنشِطُ للمسعی الحثیث کَسول  

(.261-261: 2همان ج)  

معروف الرصافی در اشعار خودبه مبارزه با ظلم ها می پردازد و سعی می کند تا به روشنگری اجتماعی و سیاسی مردم عصر خود 

شیوه ای که رصافی در شعرش در پیش گرفته بود برای اصالح جامعه خواه و ناخواه او را وارد وادی سیاست و .همت گمارد

اقران خود بدون هیچ واهمه ای خود را در دریای متالطم و پر موج سیاست افکند  وی برخالف زهاوی دیگر.فضای ملی می نمود

جرأت و شجاعت رصافی در بیان اعمال سوء سالطین .و حکومت خود کامه عثمانی ها در آماج تیرهای آتشین خود قرار داد

 (.  26: 1121الخیاط،)عثمانی تعجب همگان را بر آشفت چناچه این گمان وی رفت که اسمش مستعار است

 شهریار

 .است اسالمى امت میان وهمدلى وحدت بر حفظ شعراوتأکید اصلى هاى برشعرشهریاروازمؤلفه تأثیرگذار و ازدیگرعناصرزنده

 :دارد مى پاس راچنین اسالم امت ایران،وحدت شاعرملى

 

                                                           
 .تا زمانی که در میان شما وحدت تعصب وجود دارد شما از رسیدن به هدف خود ناتوان هستید15
 .من به شما امیدی دارم هر چند گاهی هم امیدم نسبت به شما به یأس متمایل می شود12
 .و نمی برد هرچند در دم شمشیرها هم شکستگی وجود داشته باشدآنها همت هایی دارند که دم شمشیرها هم آنها را نمی شکند 11
 .هان نهضت علمی عربی جانها و عقل ها با آن توان می یابدو زنده می شود11
عال ترسو را  برای مبارزه با ترس تشویق می کند و باعث می شود که کسی که ستم تن در میدهد به خودش عزت نفس بدهد و تالشگر حریص تنبل را ف21

 یکندم



 ثمردادن خواهدت هم سروستان             سرو اگربه وحدت آب                             

 سردادن  درد بیش این از کفر             چند شدحکومت تو اختالف                             

 دادن  یکدگر دردست پیروزی؟             دست کلید دانی چیست                             

(.615: 1825شهریار،)  

داند و نسبت به اشاعة  زرتشت پیامبر است، مردم این دیار را از نژاد آریا میشهریار در دیوان خود با اشاره به اینکه تبریز خاستگاه 

او با اشاره به اختالف زبان در میان اقوام ایرانی .دهد آید،هشدار می سخنان تفرقه انگیز که بوی تهدید و تجزیه از آنها به مشام می

کمتر ملّتی بوده است که از یک زبان واحد برخوردار باشد و در عین حال تفاوت زبانی منجر به   یادآور می شود که درطول تاریخ

و خطاب :ایجاد یک ملت جدید نمی شود و ایرانی ندانستن آذربایجان را به علت تفاوت زبانی،همانندروزخواندن شب می شمارد

 : گوید به آذربایجان می

جان سر تو نباشی در میان هر جا که آمد پای         روز جانبازیست ای بیچاره آذربایجان     

 تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو                         پور ایرانند و پاک آیین نژاد آریان

 اختالف لهجه،ملیت نزاید بهر کس                  ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان

ی نه ای              صبح را خواندند شام و آسمان را ریسمانگر بدین منطق تو را گفتند ایران  

 با خطی بر جسته در تاریخ ایران نقش بست                      همت واالی سردار میهن،ستار خان

 (.862: 1825شهریار،)

تاکید روشن .شهریار در اشعار بسیاری نسبت به ایران و آذربایجان موضع گرفته و از پیوند ناگسستنی این دو سخن رانده است     

نشانگر دیدگاه “ تا باشد آذربایجان پیوند ایران   است و بس”شهریار در شعر زیر بر این که آذربایجان با فریادی رسا می گوید 

 .                        به یکپارچگی وتمامیت ایران استراسخ و مستحکم وی نسبت 

«فریاد اذربایجان»تا باشد آذربایجان پیوند ابران است و بس              این گفت با صوتی رسا  

 در مکتب عشق وطن جان باختن آموخته              یا رب که بوداست از ازل استاد آذربایجان

 (. 155: همان)

 به تاریخ و عظمت گذشتگانافتخار : 6-6



آنان .تعصب شاعران برای زبان عربی با تعصب دیگری همراه شده بود که در تمسک به تاریخ و افتخارات گذشته تجسم می یافت

به زیر (در آن روزگار)فریاد بر می آوردند که چرا قوم عرب که تاریخی روشن دارد و بسیاری از ملل دیگر به ان تأسی جسته اند

 .در شعری چنین سروده است 1116برای مثال معروف الرصافی،شاعر عراقی وفات یافته در سال .قوام دیگر مبدل شده انددستان ا

 (.12-15: 1811محقق،)

 21قوم هم الشمس کانوا و الوری قمر            وال کرامة لوال الشمس للقمر 

 22یضاً إلی القدرراحوا و قداعقبوا من بعدهم عقبا           ناموا عن األمر تفو 

 (.211: 1115الرصافی، )

 شهریار

شهریار هم از شاعرانی است که به مانند معرو ف الرصافی با دیدن ظلم و ستم و چهره اسف بار ملت و مردم یاد گذشتگان و 

آورد و ان را شاعر با اشاره به مجد و عظمت گذشته یک حس ظلم ستیزی را در اشعارش به جریان در می .افتخاراتشان می افتد

 .در دل جامعه و مردمش نفوذ می دهد

 

 اشک شیرین بخاک خسرو ریز          که حکایت شکایت امیز است                      

 (.1181: 2ج1825شهریار،)تاج  کاووس   طعمه   تاراج             تخت طاوس بار شبذیر است                      

محمد حسین شهریار بر خاکی که زمانی افتخارات بزرگی را بر خود دیده و اکنون در سایه استعمار و ظالمان تاراج شده اشک می 

. ریزد و به یاد افتخارات گذشته میهنش می افتد  

 دعوت به آزادی ملی: 6-5

ظلم و ستم زمانه خو را می بیند و تحت  وی.در اشعار خود روح ازادی می دمد و این حس را وارد دل جامعه اش می کند رصافی

رصافی که خود تراژدی انسان معاصر را لمس کرده است .تأثیر آن قرار میگیرد و وجدان بیدار شاعر اجازه سکوت به او نمی دهد

ند می و از آنجا که دیده بود چگونه عده ای مستبد با وعده های دروغین زندگی انسانهای بیچاره را هر طور که خود می خواه

 .چرخانند، با شعرای دیگر سرزمین ها هم صدا می شود و فریاد آزادی سر می دهد

 28إِذا لَم یَعِش حٌرّاً بِموطِنِه الفَتی                         قَسَمِّ الفتی مَیتاً و موطِنَه قبراً                    

 (.116: 1همان ج) 

                                                           
 .نداردهیچ کرامتی  خورشید اگر خورشید برای ماه نباشد قومی که آنها خورشید بودند و مردم ماه این21
 .رفتند و پس از خود را مجازات کردند و از امور غافل ماندند  به دلیل اینکه آنها را به روزگار واگذار کردند22
 .جوان را مرگ و وطنش را قبرش در نظر بگیریهنگامی که جوان آزادانه در وطن خود زندگی نکند باید  .28



نصب العین خود قرار می دهد تا در شب ها راهنما و انیس و در حوادث روزگار فریاد وی آزادی را عین زندگی می داند و آن را 

بلکه آنرا . اما همان اندازه ای که آزادی سیاسی برای او مهم است ، آزادی اندیشه نیز برای او مهم جلوه می کند . رس وی باشد 

فی » قصیده .ایه آزادی اندیشه شهروندان خود می داند وی سربلندی جامعه را تنها در س. پایه و اساس سیاسی معرفی می کند 

 .نماد بارزی از این اندیشه آزاد منشانه است«سبیل حرّیه الفکر

       (.                              111:  1همان ج )2123اَحبُّ الفتی أَن یَستَقلَّ بِنَفسِه                     فَیُصبِحَ  فی  أَفکارِه  مُطلَقاً  حُرّاً

                                                                      

 شهریار

شهریار هم در پی این ظلم و ستم و زورگویی های حکومت و اجنبی ها و تاخت و تاز کردن در سرزمین مادریش فریاد آزادی 

ردم خود سرنوشتشان را در دست گرفته و بر اساس و در پی آن است تا م. سر می دهد و خواهان آزادی ملت و هموطنانش است

 .افکار و دیدگاه های خود سرنوشتشان را تغییر دهند

      .  (212: 1،ج1811شهریار)نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند          تا که بر شاهد آزادی و قانون گرفتند          

 مرغی بود فغانی و فریادی              "گلشن آزادی"دل   در   هوای          

 (.611: همان)نستاند   گل                وز شهریار گلشن آزادی   خدااز  بلبالن           

 

جامعه مبارزه با جهل و نادانی :2-6 

 الرصافی

این زالوی بی رحم  فریاد های کوبنده شاعر در مبارزه با.پدیده جهل از جمله پدیده هایی است که شاعر از آن به تنگ آمده بود

از آنجا که شاعر عامل اصلی عقب ماندگی و از دست دادن هویت و استقالل .همواره در طول زندگی اش در جهان طنین انداز بود

این أمر نوعی .او همچون انسان در حال مرگ از سایه جهل می هراسد و به فریاد در می اید.سیاسی را در جهل و نادانی می دید

رصافی از .لذا مرگ را برای هموطنان جاهل خود آرزو می کند.انی را در سراسر وجود شاعر بوجود آورده بوداضطراب و پریش

 .زندگی که به غبارظلم و خفت و خواری آلوده باشد گریزان است و آنرا با زندگی حیوانات یکی می داند

 21بغداد أعوزهاأیا سائالً عنّا ببغداد إننا             بهائم فی                   

                                                           
 .دوست دارم که جوان استقالل نفس داشته باشد و  در افکار خود مطلقا آزادانه تصممی بگیرد21



 (.111: 1رصافی،ج)26عَلَت أمةُ الغرب ِالسَّماء و أشرَقَت         علینا فَظَلنا ننظُرُ القومَ من تحت           

رصافی همچون سیلی خروشان بر مردمانی که سراسر خرافات و جمود فکری هستند،فرو میریزدو آنان را به دفاع از کیان و عزت 

یش از حد هموطنان رصافی به گذشتگان و افتخار ورزیدن به رشادت ها و دالوری های آنان و در تمسک ب.خود فرا می خواند

نهایت غفلت از مسائل حیاتی روزمره باعث شد تا رصافی نیز در این زمینه زنگ خطر را به صدا در بیاورد تا آنان را از تعصب 

ان نمی تواند هدف نهایی باشد بلکه در این میان گمشده او گوشزد می کند که فخر و مباهات به گذشتگ.جاهلی رهایی بخشد

 :و می گوید.دیگری وجود دارد که تمام افراد باید برای یافتن آن کمر همت ببندند

 25فَلو أَنشَدتَنا فی الفجرِ شِعراً                    تُذَکِّرنا به العَهدَ البعیدا          

 22دوا                      وکیفَ تَبَوَّعوا الشَّرفَ المدیداتُذَکِّرنا األوائلَ کیفَ سا          

 (.15: 1الرصافی ج)21و ما یُجدی افتخارُکَ باألوالی                   إذا لَم تَفتَخِر فَخراً جدیداً         

وه بر تشویق ملت به رصافی عال.البته دیدگاه رصافی نسبت به گذشته مثبت است چنانکه آینده را جدای از گذشته نمی داند

خردگرایی دانش های روز و کسب افتخار در میادین مختلف دنیای معاصر از آنان می خواهد تا دنیای جدید را با فرهنگ اصیل و 

 .ریشه دار خود بنا نمایند

 شهریار

نکه ملتش این او عالوه بر این از ای.شهریار از اینکه کشورش در وضع نابسامانی بسر می برد سخت جانش در عذاب است

وضعیت را می بینند و حرکتی نمی کنند و توجهی بدان ندارند ناراحت است و معتقد است که از غفلت و جهالت مردم این 

 .وضعیت بوجود امده است و آنها را سخت نکوهش می کند

 (.856:،1811یارشهر)بیکس وطن که چاره ما بی هنر کسان            نام وطن زصفحه خاطر زدودن است             

 (211: همان)خوف کابوس سیاست جرم خواب غفلت ماست        سخت ما را در خمار الکل و افیون گرفتند     

                                                                                                                                                                                           
 .ای کسی که در بغداد از ما سوال می پرسی ما چارپایانی در بغداد هستیم که به بغداد نیازمندیم21
 .این آسمان بر ما تابید و همچنام ما به این قوم غرب از پایین نگاه می کنیمآسمان غرب تیره  و تار و بیمار شد و  26
 اگر برای ما در سپیده دم شعری را بسرایی ما را به یاد روزگاران بسیار قدیم می اندازی25
 .به یاد ما می آورد که چگونه حکومت کردند و چگونه این شرف طوالنی را اندازه گرفتند22
 فخر جدیدی افتخاری نورزیمایه  رتر بودن را ندارد اگر که به افتخار تو شایستگی ب21



شهریار غفلت مردم را عامل تخریب وطن و اوضاع نابسامان ان می داند و عالوه بر ان برای رهایی از این وضعیت به ملتش 

 :هشدار می دهد و فریاد بر می اورد

 ای تن تو به جامه وطن نازی به          در جامه خویش ناز و طنازی به                   

 (.226:همان.)بیگانه برای تو کفن می دوزد             هشدار که خرمن وطن می سوزد                   

 نتیجه

در برابر ظلم و ستم ایستادگی نموده، مردم را به معروف الرصافی و محمد حسین شهریار، شاعران عراقی و ایرانی بوده اند که 

رصافی با این اشعار نشان می دهد که وطن برای او که جانش را فدای وطن می کند خیلی مهم . دعوت کرده اندمبارزه علیه آنها 

جود می کوشید تا ملتش و با تمام و کرده و از آن به راحتی عبور کند بوده و نمی تواند ظلم و ستم و تیره بختی های آن را تحمل

که شاعر می  شعر تنها سالحی بود. را از قید و بند ذلت و بردگی و جهل رهایی بخشند و به سوی عزت و آزادگی رهنمون گردد

در ابیاتی که بررسی شد به خوبی آشکار می شود که معروف .و با تمام وجود از میهن و ملت خود دفاع کندتوانست بوسیله ی آن 

تمام توان شعری خود برای مبارزه با ظلم و استفاده از قدرت شعر مقاومت و ادبیات بیداری بر علیه استبدا و ظلم به الرصافی از 

مردم جهان و به ویژه مسلمان بهره می جوید تا به روشنگری نسل خود در عراق و دیگر کشورهای اسالمی بپردازد و سنگ بنای 

برای ترویج اشعار بزرگ را در زمان خود بنیان گذاری کند و به این وسیله قدمی  یگراندو تضییع حق مخالفت با هرگونه استبداد  

رصافی با تمام وجود می کوشید تا ملتش را از قید و بند ذلت و بردگی و جهل رهایی .ضد استعماری و ضد استبدادی بردارد

می توانست بوسیله ی آن  و با تمام وجود از شعر تنها سالحی بود که شاعر . بخشند و به سوی عزت و آزادگی رهنمون گردد

به هر حال شاعر نقشی مهم را در بیداری مردمی و اسالمی ملل خویش و رهایی آنها از چنگال .میهن و ملت خود دفاع کند

وحدت و  به اعتقاد رصافی راه رسیدن به مقصد که همانا بازیافتن عزت از دست رفته می باشد و. استعمار و بردگی ایفا کرده است

معروف الرصافی در واقع با یک ادبیات .یکپارچگی و ایجاد یک خیزش علمی عربی است تا جان ها و عقلها جانی تازه بگیرند

پایداری و مقاومت در اشعار خودبه مبارزه با ظلم ها می پردازد و سعی می کند تا به روشنگری اجتماعی و سیاسی مردم عصر 

فی در شعرش در پیش گرفته بود برای اصالح جامعه خواه و ناخواه او را وارد وادی سیاست و شیوه ای که رصا.خود همت گمارد

« شهریار»در اندیشه  و مبارزه با استبداد و خونریزی، دوستی احساس وطندر مقابل شهریار شاعر ایرانی هم،. فضای ملی می نمود

و ستم وارده بر آن ناراحت است و به هیچ وجه برایش قابل ولی برای ایران و ظلم .جنبه جهانی دارد و محدود بهایران نیست

بهجامعه بشر و غیره بازتاب دیدگاه جهانی « دانوب»، پیام «انیشتین»قطعه شعرهای قهرمانان استالینگراد، پیام به . تحمل نیست

الگران وطن خود، بلکه با هر شهریار نه تنها با متجاوزین و اشغ.پرستی و ابرازعواطف میهنی است در راستای حس وطن« شهریار»

شهریار جوانان و نوجوانان را مانند شیری می داند که باید غرش کنند تا تن دشمن .ناپذیر داشت نوعتجاوز و اشغال مخالفت آشتی

امتداد نگاهشهریارچه در جهت عمودی  .و نگذارند که اجنبی به هدفشان برسند تا خود کشورشان را به دست گیرند به لرزه بیافتد



غلط نظام   ژرف فراخ دارد وبیان صریحش درانتقاد از سیاست تر،دیدی به عبارتی روشن.و چه درجهت افقی شایان تأمل است

 .                   .                                                    شاهی دردیوانش کم نیست ستم

ض به حکومت ستم شاهی تمام برنامه های آن را پوچ می داند و آن را دست نشانده استعمار تلقی میکند که هیچ شهریار در اعترا

شهریار در اشعار بسیاری نسبت به ایران و آذربایجان موضع گرفته و از پیوند ناگسستنی این دو سخن .گونه قدرتی از خود ندارد

تا باشد آذربایجان پیوند ایران   است و ”این که آذربایجان با فریادی رسا می گوید تاکید روشن شهریار در شعر زیر بر .رانده است

 .                        نشانگر دیدگاه راسخ و مستحکم وی نسبت به یکپارچگی وتمامیت ایران است“ بس
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