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انتقادي در ادبیات سیاسی مشروطههايدیدگاه
نیر نوريهايگرایی در سرودهوطنمطالعۀ موردي:

1العابدین درگاهیزین

2ثانیصبا معاش

چکیده
انقالب مشروطه و حوادث پیش و پس از آن تأثیري عمیق و ماندگار بر سیاست و فرهنگ 

به این سبب نقطۀ عطفی در تاریخ این ید شد و ، سرآغاز ورود بسیاري مفاهیم جدزمین گذاردایران
و سیاسی ایش اي ادب انتقادي با گرسرزمین است. وجهی از تأثیرات جنبش مشروطه ظهور گونه

تشکیل ، قانون، حقوق و...اشعار وطنیهکه بخش مهمی از آن را اندیشۀ وطن،تعهد اجتماعی بود
هایی از خود به یادگار آثار و سرودهدرانی مازنناشناختۀ نوري، شاعر نیرغالمحسین .دادمی

هاي سیاسی و اجتماعی اوست. او همانند بسیاري از روشنفکران عصر گذاشت که نشانی از اندیشه
هاي خود را در قالب اشعار وطنیه ارائه کرد و با دقت موانع پیشرفت وطن را مشروطه دغدغه

اي و با نگاه رئالیسم مقاله به روش کتابخانههایی براي آن ارائه کرد. در این حلبرشمرد و راه
سیاسی، مفهوم وطن، موانع -هاي او از مسائل اجتماعیایم، برداشتانتقادي به دو اثر وي پرداخته

ایم.هاي پیشنهادي او را برشمردهحلپیشرفت و راه

.نوري، وطننیرقانون، مشروطه، سیاسی، -شعر اجتماعیها:کلیدواژه

)zn_dargahi@yahoo.comدکتراي ادبیات و زبان فارسی (-1
)maashesani.s@gmail.comارشد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران (کارشناس-2
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جانمرودیمیزنشایاز پ یـرانـمرفت ایهـا النـاسا
چاره رفت جانانمياچاره نرودزینابیشتا که ايچاره

مقدمه
در امور حکومتی ایران پادشاه و گیرندة نهاییحاکم مطلق و تصمیمهاي دور از گذشته

هاي پس از شکست.یافتنداهمیت می،به این منبع قدرتبود و درباریان تنها با نسبت سلطان
قراردادهاي ننگین گلستان و ترکمانچاي، ضعف و در دورة قاجارمکرر ایران از روسیه 

به خوبی این نکته آموختگان جدیددانشروشنفکران وشد.ترساختار سیاسی ایران نمایان
نظام فاسد استبدادي قرار گرفتند. آنان هم در پیدایش نمنتقدارا دریافتند و در زمرة

ها، بیداري ایرانیان، آشنایی با غرب و تأسیس نهادهایی چون مدرسه و مطبوعات ضایتینار
. آنان ارائه کردندهاییتئوريها وبست طرحرفت از این بننقش داشتند و هم براي برون

تالش حل مشکالت ایران، نبود قانون است.شدة گمهايکلیدیکی از دریافته بودند که 
خواهی انقالب مشروطیت را که تجسم قانون،هاي اجتماعییر گروهاین گروه در کنار سا

بود. در سایۀ این قانون، قانون از نظر آنان به معنی حکومت مسئول و منظمرقم زد.،بود
افراد اجتماعنیازمندشد. از طرفی تقنینْامنیت، رفاه، مالکیت خصوصی و آزادي تأمین می

دربارة خیر عمومی به بحث و اظهار نظر بود کهدر مکانی معینمتخصص و واجد شرایط 
مردم و نمایندگان واقعی آرايطلبید که این افراد برآمده ازبپردازند. به ویژه این امر می

آنان باشند.
اي به عنوان شعر پاي تحوالتی که مشروطه در عرصۀ اجتماع پدید آورد، مقولههم

؛ جانی دوباره گرفت- داشتادبیات ایرانطوالنی در که البته سابقۀ- سیاسی -اجتماعی
رمق و فسرده بود ایران در اوایل حکومت سلسلۀ قاجار پیکري بیگفتمان ادب سیاسی«زیرا 

: 1381(امینی، »که نه حرفی براي گفتن داشت، نه گوشی براي شنیدن و نه امیدي به ماندن
وطن، آزادي، بیداري، عناصري چون ،. شاعرانی با تعهد اجتماعی و دغدغۀ سیاسی)116

هاي موجود در جامعه را به باد نقد قلم کاستیو... را وارد شعر خود کرده،قانون و پیشرفت
اي از ادبیات انتقادي بر پایۀ رئالیسم گرفتن گونهدند. با این رویکرد شاهد شکلخود سپر
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دهیمیانجام مچه ماهر آن«گفته است يهنرپردازیهشناس و نظرژانت ولف، جامعهبودیم. 
(ولف، »پذیردیمیرها تأثاز آنینو بنابراگیردیصورت میاجتماعيدر درون ساختارها

خام را به ذهن متبادر یسمرئالينه معناي،انتقادیسمرئاليبه معنایاسینقد س. )133: 1387
معه طبقات مختلف جايروینچون دوربتنها همیسندهکه بر اساس آن هنرمند/ نوکندیم

ست که بخواهد در نییالیستیسوسیسمرئالیحام،دتابانیآن را صرفاً بازم،و افراد افتاده
و شهود ینشنقش آفرتاباشد یخیو تاریاجتماعهايینهدار زموامییدئولوژیکاجبر
در تقابل با «است که یو فرهنگیاسیمعنا نقد سین. نقد به ایردگبهنرمند را در نظر يهنر

وقوع يبرایدنانتظارکشيو به جاگیردینقد قرار مینیعۀعرصیایسنتطرفینقد ب
یو اجتماعیاسیآشکارا به مداخله در منازعات س،دورايیندهدر آیاجتماعتتحوال

هر چند وجود جهان خارج يانتقادیسم). رئال215: 1373یان،(را»گماردیهمت ميجار
.کندآن را بفهمد و دگرگون کندیاما تالش میرد،گیما را فرض ميهامستقل از خواست

به رايانتقادیسمرئالهايیشهرکهمجاریلسوفگئورگ لوکاچ، فيانتقادیسمرئالیۀنظر
چون یبر آن شد تا به استلزام عوامل، گرداندباز میینوزدهمةسدهايیهو نظرآرا

يها، بحرانیخیگ تاربزريهاگاه شکستیای،اجتماع- یاسیبزرگ سيهاانقالب
یند. همواره در ابپردازيو هنریآثار ادبینیو بازآفریشیبه نقد، بازاندیو ارزشيفکر
. پردازدیخویش میو اجتماعیاسیسۀو گذشتیطدر محأملبه تیعمومیآگاهیط،شرا

به یدناز رسیشآغاز و پیو نظام ارزشینقد از روان جمعیندفرآ«منتقد یکبه قول 
ینترو مطرحینترترین، ملموسکه برهنهرسد،یمیاستبه عرصه سینقد عقالنۀرحلم

).66: 1389ی،(سرکوه» استیقالب تجلی شعور و روان جمع
نویسندة ایرانی را در متن شرایط سیاسی و هنرمند/،رئالیسم انتقاديحال اگر با رویکرد

توان به چگونه میاش بدانیم،انهیم و او را تجلی روح حقیقی زمکنتصوراشاجتماعی
جا البته در اینگذشته ایران پرداخت؟ةتوضیح و تفسیر ادبیات سیاسی و اجتماعی یک سد

ا در طول یک سدة گذشته بررسی کنیم، امابنا نداریم ادبیات سیاسی و اجتماعی ایران ر
قالۀ حاضر هدف مپردازیم.مینورينیرغالمحسین معرفی و موشکافی آثار تنها به 

هاي اجتماعی نیر است، ضمن آن که دیدگاه-هاي سیاسیتوصیف و تحلیل دیدگاه
هاي نجات وطن بررسی خواهد شد. مطالعۀ ما به گرایانه، مفهوم وطن، موانع و راهوطن
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اي با توجه به نقد شعر سیاسی و اجتماعی، رئالیسم انتقادي است. مبناي روش کتابخانه
ها خواهیم پرداخت. و اثر مهم نیر است که در ادامه به معرفی آنجا دمطالعه در این

میرزا غالمحسین کیاحسنى نورى)(نیر نورىمعرفی -1
، فرزند میرزا حیدرقلى نورى ملقب به »نیر«میرزا غالمحسین کیاحسنى نورى، متخلص به 

یست. اگر نور مازندران به دنیا آمد. از زندگی او آگاهی چندان در دست نة کیا، در بلد
پس از مرگ همسرش نیرمادر امروز اطالعی از او نداشتیم.،در آثارش نبودنیرهاي اشاره

کیلومتري 14کالشم در .شتکالشم گیالن برگ،به زادگاهش(محل زندگی)از بلده
در تقسیمات ؛شامل دو بخش کالشم باال و کالشم پایین استرشت به فومن واقع شده، 

تابع بخش مرکزي شهرستان شفت و کالشم پایین تابع در بخش تولم امروزي کالشم باال
سالگى در کالشم تحت تربیت مادر قرار حسین تا دهمیرزا غالمسرا واقع شده است. صومعه

، نیربه دیدار مادر شتافت-بردکه در تهران به سر مى-نیرتر زرگخان، برادر بداشت. یحیى
چند سالى نگذشت که برادر به .گماشتتش همتعلیم و تربیتبه را با خود به تهران برد و 

گیالن به قصدتهران را هـ.ق 1303ن رها و سرگردان شد. سال در تهرااودیار باقى شتافت و 
اى برخورد. این دیدار آتشى در جان وى شوریدهو با عارف وارستهترك کرد. در راه 

،مرادشآفاقى و انفسى میرزا غالمحسین بااز این جا سیر. کردافکند و زندگى او را دگرگون 
با حتی. ارتباط مراد و مریدي از شد و سالیانى چند به طول انجامیدغالمعلى کجورى آغ

.اى شگفت تا پایان حیات نیر نورى ادامه یافتبلکه به گونهت،پایان نپذیرفمرگ این پیر
به وتندشتافسوى گیالن از یک ماه توقّف به. پسندمرادش به قزوین رفتو نیر نورى 

گیالن، :در برگشت؛آباد، مشهدسیر و سیاحت بالد مختلف پرداختند: بادکوبه، عشق
گاه به سوى سر بردند، آنتى در فومن بهمد.آمدندبه گیالنبار دیگر .قزوین، تهران و قم
ن که ف کردند. چنااى توقزادهدر راه نزدیک روستایى در کنار امامد.کسما حرکت کردن

سالگى روز چهارشنبه سوم 41در ،بینى کرده بودمراد نیر نورى، غالمعلى کجورى پیش
جا پیکرش را در همانجان به جان آفرین تسلیم کرد. زادهدر کنار آن امام.قهـ1310صفر 

به خاك سپردند.
آشنایى نیر نورى و سیاحتش با غالمعلی کجورى تقریبا هفت سال به طول انجامید. در

و زاري پس از پنج ماه ست تحمل کند، ناو شد که فراقش را نتواۀچنان شیفتاین مدت آن
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در بین شعرا «گوید: . طاهري شهاب میزددست مانندو بیش به کارى شگفتناله بر مزار
حالی آنان با محبوب هاي عجیب و غریبی از دلدادگی و شوریدهو عرفاي ایرانی به داستان

نماییم که شرح و بسط آن در تراجم احوالشان ثبت و در کتب د مییا مرادشان برخور
16تذکره مذکور است، ولی داستان مجذوبی شاعري با سر مردة مرادش آن هم به مدت 

سال از مسائلی است که از هر لحاظ تازگی داشته و تاکنون نظیر آن براي مریدي در جهان 
این واقعه را چنین شرح نیر نورى). 655: 1381؛ 306: 1343(طاهري شهاب، » اتفاق نیفتاده

شبى به گورستان رفتم و نبش قبر نموده و سر درویش را از بدنش جدا و در آب : «دهدمی
جا به بادکوبه و از بادکوبه به قبه و شستشو داده و در کیسه نهاده، به انزلى آمدم و از آن

سکو و شهرهاى دیگر روسیه سپس به دربند و پطروسکه و والدى قفقاز و سپاستویل و م
وي سال به طول انجامید.16سیاحت نیر با سر مراد .)11ق: 1327- بنوري، نیر(»رفتم

خطاب به سر پیر خود چنین سروده است:
شمار سر اي سرسیر ندیدم به عمر خود وطن خود / از هنر ظلم بی

ر اي سر/ با تو به غربت شده دچار سنیرسال کنون شانزده شده است که 
).14: همان(وطن شود آباد / سوختم آخر در انتظار سر اي سررمنتظرم منتظ

در شهـ.1306در زندگی میرزا غالمحسین نورى پس از نزدیک به یک صد سال 
است: او از آثاررى به خاك سپردند.باغ طوطی شهرتهران از دنیا رفت و پیکرش را در 

، نامه، صحبت با سر رفیقمیل، مرآت وطن، سیاحتدیوان اشعار، رؤیاى صادقه، مرآت الرح
نوشتۀ .)655: 1381شناسی نیر (طاهري شهاب، نیرالمصائب، ایران نو، کاوة قدیم و روان

به »نیرصحبت با سر رفیقم یا نالۀ غریبانۀ «و »مرآت وطن«پیش رو بر پایۀ مطالعۀ دو اثر 
نگارش درآمده است.

بامیرزا غالمحسین نیر نورى مثنوى وطنیه رت دیگربه عبارسالۀ منظوم» مرآت وطن«
» صحبت با سر رفیقم«یا » نالۀ غریبانۀ نیر«در کتاب .بند سرود31بیت است که در 243

سال ه رسال. هر دوبه نظم و نثر بیان کردشگو با مرادرا در گفتخود شرح سیاحت
به چاپ رسید. نوشتۀ سه سال پس از فرمان مشروطیت در تفلیس ،هـ.ق1327/م1909
به بررسی این دو اثر در قالب ادبیات سیاسی و بنا دارد در چارچوب رئالیسم انتقاديحاضر

اجتماعی عصر مشروطه بپردازد.
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نیرزمانۀ :ایرانۀصویر آشفتت-2
کند، اما متأسفانه نوري بارها در هر دو اثر خود به آشفتگی اوضاع ایران اشاره مینیر

بودگی به دست و مبهم است و تصویري از این ویرانی، تنش و درهمادعاهاي او کلی
آشنا سازیم.نیررود تا خواننده را با اوضاع کلی زمانۀ دهد. از این رو انتظار مینمی

م با فشار نظامی 1800از سال در دورة جدید به ویژه عصر قاجارتأثیر و نفوذ غرب
هاي جدید با عبور از مجهز به سالحهاي . روسشدت یافتها و سپس انگلیس روس

اي ایران را به آسانی شکست دادند و وهاي متفرق قبیلهنیرآسیاي مرکزي و قفقاز، 
تحمیل کردند. بریتانیا در رقابت با ایرانبار گلستان و ترکمانچاي را به معاهدات خفت

ن را اشغال کرد و ها از افغانستان به عنوان منطقۀ حائل استفاده و نواحی جنوبی ایراروس
و سپس سیاسیهايهاي نظامی به امتیازقرارداد پاریس را به شاه قبوالند. این شکست

هاي نفوذ اقتصادي را هموار ساخت و صنایع امتیازات تجاري راه«اقتصادي منجر شدند. 
(آبراهامیان، » هاي اجتماعی شدیدي پدید آمدسنتی را تضعیف کرد و در نتیجه آشفتگی

شاهان قاجار کوشیدند تا با اصالحاتی چند این آشفتگی را متوقف کنند، اما ).67: 1389
نهادهاي ۀ آثار،از سوي دیگر، تماس با غرب از راه مسافرت، ترجمها ناکام ماند.تالش آن
هاي نوینی را براي طیفی از جامعه تحت هاي جدید و ارزشافکار و خواسته،آموزشی

آورد. مطالبات این طیف سرآغازي براي جنبش عنوان روشنفکران به ارمغان
خواهی در ایران شد.مشروطه
شاه به فاصلۀ اندکی پس از امضاي فرمان مشروطیت دانیم مظفرالدینمیکهچنان

زیرا جانشین ،خواهی پس از او بود که آغاز شددرگذشت، اما گویی مبارزه براي مشروطه
خواهان و نمایندگان آنان ش گرفت و به مشروطهاستبداد ناصري را در پیشاهاو، محمدعلی

،شاه را در پی داشت. این تنها نتیجۀ جنگ داخلی نبودوقعی ننهاد. این امر خلع محمدعلی
ها نبرد دیگر سالنتیجۀشدن صدها تن از مردم ثباتی و کشتهاز بین رفتن اقتصاد و امنیت، بی

آن بود که ایران از هم پاشیده شود.بیم جا ختم نشد و ها به همینشدت ویرانیبود.
ها تهران را به تقسیم شدند و هواداران مسلح آنهمنمایندگان مجلس به دو دستۀ رقیب

هاي جنگمختلف آتشایاالتدر هـ.ش 1290میدان نبرد خونین تبدیل کردند. اواسط سال 
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اخر سال و دولت مرکزي را بیش از پیش تضعیف کرد. اوباال گرفتاي قومی و طایفه
سال . ند..وهاي انگلیسی و روسی به سوي شهرهاي جنوبی و شمالی حرکت کردرنی1290
هاي خودمختار برقرار شده بود و رؤساي ایالت در آذربایجان و گیالن حکومت1299

نیز در ).129بیشتر مناطق کردستان، خوزستان و بلوچستان را در دست داشتند (همان: 
پایان بهار طرفی به اشغال درآمد، روسیه با وجود اعالم بیان فاصلۀ جنگ جهانی اول ایر

1299دتاي سوم اسفند کواز وهایش را تا سه سال بعد نیریتانیا م ایران را ترك کرد. بر1918
مرآت وطنمثنوى شد.، کودتایی که منجر به حکومت مطلقۀ پهلوي داشتدر ایران نگه

دهد.سامان سیاسی و اجتماعی ایران در روزگار شاعر را نشان میتصویري از اوضاع نابه
ت منآاین مر/ پس بیا بنگر در گر تو خواهى بنگرى حال وطن
ها از دل نمایى زارزارتا به حال او چو ابر نوبهار / ناله
-الفي،نورنیر(/ و آن گهى از حال او مخبر شوىگر بخوانى این کتاب مثنوى

).1بندق:1327
دهد:را نشان میاین آشفتگی » نیرنالۀ غریبانۀ «هاي مختلفدر قسمت

چو دلم یا چو موي یار سر اي سرهمخلق وطن خوار و زار و درهم و برهم /
چو من آشفته و نزار سر اي سرچو دل من خراب شد وطن من / همهم

رود همه از دست / این دو مرا گشته آشکار سر اي سرشد وطن از دست می
نوري،نیرخیز و ز جا ببین ز ظلم و تعدي/ سخت به ایران شده است کار سر اي سر (

.)14ق: 1327- ب
منتظري پسته : «ندکتر به پریشانی ایران اشاره میقسمتی دیگر از این اثر دقیقاو در 

[پست] را داشتم که بلکه از ایران خبري خواهم شنید، دو چشم من به راه که دیدم زنگ در 
قاصدي در میان نیست. دیگر غم بر غم با تعجیل در را باز کردم، دیدم. دویدمزنندرا می

و از اهل تفلیس. من ناامید شده برگشتم، از براي آن ست از آشنایانمن افزود. جوانکی ا
وان آشوب زیادي در ایران خصوص در طهران بود. حکایت خرابی مجلس آن اکه در

گذرانیدن اطفال خردسال، به دار کشیدن جماعتی از بستن مسجد و از دم گلولهملی، توپ
: همان(»هران داشته باشمبري از طخواست خد، زیاد دل من میبوطلبانجماعت آزادي

دهد.بار را نشان میهاي دیگر این پریشانی و اوضاع اسفدر قسمت).24
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نورينیردر آراء وطن مفهوم 
پرستی ایرانیان را رها نکرده است. آنان از هر طبقۀ هاي دور تا کنون دغدغۀ میهناز گذشته

هاي اجتماعی خود م و درك موقعیتهاي متفاوتی نسبت به فهاجتماعی که بودند برداشت
تمام از مفهوم وطن یدایىاى با شدستهورزیدند. عشق میداشتند، اما در مجموع به وطن

جا همهیان،است و آدمینزمد،نداریقتىبر آنند که وطن حقیزو جمعى نیندگومىسخن
شمارند.انسان مىوطنانسان است و جهان را وطن

با مفهوم ملیت و ، مشخصیو سیاسیجغرافیایيواحدنوان وطن به عجدید يمعنا
چندان ۀسابقيدر فرهنگ بشر؛ این مفهومها ارتباط تنگاتنگ داردملتیسیاستیحاکم
هنگ و با مظاهر فریآشنایویخواهدر جریان نهضت مشروطهندارد. در ایرانيادیرینه

جذب فرهنگ ایران راه یافت.بهیبه عنوان عنصر فرهنگمدنیت غرب، مفهوم جدید وطن
(سیاست و در این وادي «گوید: که بهار میچناند،افتم این مفهوم به آسانی اتفاق نیو هض
شاعر ایرانی زیاد وارد نیست، زیرا حکومت به او اجازة مداخله در سیاست پرستی)، وطن
ایم که در دیدهشناخته و به ندرت شعرایی داده است و دین اسالم نیز وطن خاصی نمینمی

اند. تنها از اند و از قضا همه محروم و محبوس و آواره شدهپرستی شعر گفتهسیاست و وطن
همین ). 27: 1377(بهار، » مشروطه به بعد قصاید و اشعار وطنی و سیاسی معلوم شده است

یدیگر به موسیقیاگر من هیچ خدمت«:استهمتذکر شدهانوشتهاز ینکته را عارف در یک
از ده هزار نفر، یک یام که ایرانساختهیتصنیف وطنیو ادبیات ایران نکرده باشم، وقت

ست که انسان در ایوطن شهر یا دهکردندیتنها تصور مه،چیوطن یعندانستینفرش نم
).334: 1356عارف قزوینی، (»جا زاییده باشدآن

لحظات يوگوگفتي وطن است. نورنیرکار رفته در آثار یکی از بارزترین مفاهیم به
از است که یاسیسايیانیهو بیفستمانیرزا غالمعلی کجوري، پیر و مراد ويمعمریانیپا

جهت یندلم از امن خوش: «کردحکایت مییبعجیتیاو به وطن توأم با وصۀتوجه و علق
ینوز و در ارینخود را در ایزوطن عزيکه ابناتوانمیعصر خراب، نمیناز ارومیکه م

من وطن را از یدةدغمیدةو درومینم، اما افسوس... که میببیشانیپرینفالکت و در ا
عدل و داد، آباد يآزاد و از رودین،یبینمستبدیعنی،خوارجانوران آدمینچنگال ا
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روح یامن در دنبرادرِيکن ایقینرا یناما با هزاران آرزو و ا،رومیباب مین... در ایدند
خوار گرگان آدمیعنی،یشانبار ظلم ایرمظلوم من از زياست تا ابنایممن در عذاب ال

-بي،نورنیر» (باشیرانی... تو بعد از من با سر من بسوز و بساز و ایابدیوطن خالص
داند، مملکت ایران و وطن را مادري با آغوش امن و آرامش مینیر).3- 5ق: 1327
غیرت را براي حفظ شأن و و هر صاحبکردندز این تعبیر استفاده میکه گذشتگان اچنان

کند: مقام مادر تحریص می
ن/ مملکت یعنى پناه مرد و زمملکت یعنى به ماها او وطن

-الفي،نوریر(ن/ مملکت او را به جاى مادر استهر که را ناموس و غیرت اندر است
).3بند ق:1327

اوشود. ند مادري است در فرهنگ ادبی از گذشته دیده میاین نکته که وطن همان
، شاید به حدیث نبوي داندپرستى را جوهرة وجود هر انسان میدارى و وطندین

گوید:و میاشاره دارد»الوطن من االیمانحب«
/ دین ما قرآن بود ایمان وطناى جان ز منگر ندانستى بدان 

).15(همان: بند و ایمان هر دواش الزم بودهر که از نسل بنى آدم بود / دین 
گذراند گدازد و شب و روزش را با ذکر وطن میچنان در کورة عشق به میهن مینیر

را نیرکند که علت این فغان و زاري که شبی در خواب پیرمردي زار و نزار را مشاهده می
هاي ن شنید بنا کرد به هايگفتم از براي وطن. همین که نام وطن از م«شود: از او جویا می

زند و از دست کردن. یقین کردم که او هم غریب است و سنگ وطن را به سینه میگریه
گویم: برد... من در نزد خود میها به صد آرزو به سر میدر این طرف،ظلم فراري شده

را یک حرف وطن از براي او بیش نبردم، نام وطن بردم اگر حال وطن و از مآل مردم وطن
ق: 1327-بنوري،نیر(»آفرین سپرده بودکردم پس او جان به جاناز براي او نقل می

موید:گرید و میبرایش مینیرکه گوید که او خود ایران است، آن). اما پیر می17
زنی سینهیکه تو از بهر ويرایم وطن / آنکه توگفت بدان آن

روز و شبان بر درمبرم / پادشهانمغرب و مشرق همه قربان
شان/ نی ز من نامی و نه از من نشانخوار شدم حال بر جمله

635

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


). 19خوارتر و زارتر و دل غمین / حال چو من نیست به روي زمین (همان: 
ي سر عزیز! این ماه ماه محرم ا«بینیم: میچنین نیردر جاي دیگر اهمیت وطن را براي 

،اويي ابناسو مشغول عزاداري هستم، اما از برامن هم از یک،همه مشغول تعزیتند؛است
از براي کسانی که اوالد غیور وطنند و حب وطن تر تر است و صعبماتم وطن امروز عظیم

کسی به روي به کنجی نشسته سر بیسر! من حالْْکه از ایمان است در دل دارند... اي
گویند این شخص میند، کنمیکنم. همه از من دوري میوطن وطن ،زانوي غم گذاشته

نیر). البته 54(همان: » کنیم، او وطن وطنمیدهري است و یا بابی. ما حسین حسین 
داند، زیرا او اول شهید و فدایی از براي ملت بود میرا الزم 7عزاداري براي امام حسین

است نیر بدیهی(همان).» دامنۀ قیامت باید از او یادآوري کنیم و از غربت او بنالیم«و تا 
چنان شیفتۀ وطن در مرآت وطن اوملت را در مفهوم مردم آورده است نه آیین و دین. 

کند:معرفی می»اللهىوطن«خود را است که 
نز/ من کنون در ماتم او سینهکشور ایران مرا باشد وطن

/ کربال و کعبه و طوس من استدین و ایمان عرض ناموس من است
ق: 1327-الفي،نوریر(نیادعلوم باد / غیر او من جمله را دادم زیم ماللهىمن وطن

).18بند 
نجات وطنهايراه-4

هایی توجهیبیاو به خوبی از مشکالت و . پرداختیمنیردر نگاه»وطن«اهمیت بهجاتا بدین
لۀ ؟ شعشدمیچگونه میسر آنرفت از اما برون.بودشد باخبر میوطن انجام که نسبت به
: شتداجوانک اظهار د.رکاو روشن میرفته، در ذهننیری که به دیدار را جواناین پرسش

زنید. حیف نیست از شما، شما یک سنگ وطن را به سینه می.گویا باز هم در همان خیالید«
این پرسش از سنخ همان ). 15ق: 1327-نوري، بنیر» (؟تواند بکندنفرید، یک نفر چه می

به زعم او د.کررا به خود مشغول نیرذهن است کهبه تعبیر داستایوسکی » عنتیمسائل ل«
ددي وابسته است؛ برخی از این عوامل عبارتند از:عایران به عوامل متهاي نجاتراه

بیداري، آگاهی و اعتراض-4-1
فشردند و تمام مخالفان استبداد و استعمار در آن دوره بر آگاهی و بیداري مردم پايتقریباً

با فراست این نیر. نددانستمیدر پی آن اعتراض و فریاد هرگونه تغییر را در گروه بیداري و
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زدة ما هنوز با آن ابناي وطن محنت«:کندمیآن را چنین بیان ،را دریافتهمردم نقطه ضعف 
آورند در خواب گرانند، در باالي سر ایشان هر چه میبالهایی که بر سرشان آوردند و 

بینم. حتی میهیچ جنبشی از ایشان ن،خیر،خیزندمیکنند، نه این که برنمیکنم و میفریاد 
اند ا شلیک شود، نه معنی حیات دانستههاي تمام عالم به یک جچنین گمان دارم اگر توپ

این بر بی عملی و قضا و قدرگرایی پس از». روحینه لذت ممات را، همه جسمی هستند ب
هر آزاري از هر خسی، از هر بالیی و از هر کسی در هر قدمی آماده هستند،«تازد: میمردم 

کنند و همه را از قضا و قدر میداروغه شاگرد گرفته تا مهتر شاگرد، خان و مال همه را صبر 
ها که هر که هر چه باشیدانند. دیگر خان و مال جاي خود دارد، دیگر فراش، فراشمی

اي سر عزیز! این «).26همان:» (دلش دربارة هر که خواست بکند کوتاهی نخواهد کرد
خورند و میشوند. میبینند هم وطنان عزیز ما باز در خوابند، بیدار نمیهمه ظلم و آزار را 

به امید آن که برند میزنند. نه دنیا دارند نه آخرت. دنیا را به هزار مذلت به سر میدم ن
سوزم چون عود در مجمر غم و غصۀ وطن، اما ابناي می«).51(همان: » آخرت داشته باشند

» وطن همه در بستر جهل و کبر و حسد در خوابند. نه ایشان تنها حتی اولیاي دولت ما هم
هاي سرودهبیند، نالۀ غریبانۀ خود را بامیاو که دست خود را کوتاه از همه جا ).59(همان: 
دل هموطنان عزیز به ناله هاي زار من بسوزد و رحمی به «تا بلکه ،کندمیهمراه غمگنانه

»:حال خود بنمایند
این دو مصراع را نمودم ورد / نرود تا که در هدر فریاد

).27همان: اي ز استبداد (زنم داد تا رسند به داد / بل شود چارهمی
ایهااالصحابنوري / خواب تا چند نیرسال ها گفت 

شرمتان باد کاندر این ایام / همه بیدار و یک شما در خواب
همه در راه آبروي وطن / پی تحصیل با هزار شتاب

).39زان که علم است از براي همه / کارساز و مفتح االبواب (همان: 
دهد:مییا آن جا که در مرآت وطن آنان را چنین انذار 

ز بنما تنبلى از خویش دورجهل و غرور / خیةخیز اى خوابید
ت نموددنابودت نمود / زآتش کبر و حسد دوخیز بنگر جهل 

/ خویش را از بند و کند آزاد کنخیز از ناسازگارى داد کن
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).9ق: بند 1327-الفي،نوریر(نخیز جانا موسم فریاد شد / هر که زد فریاد او آزاد شد
آن –ي ذهن مردم را در رشد مطبوعات بخشی و روشنگرآگاهیهايروشیکی از نیر

اي سر عزیز! «داند: می-رنگی در خدمت ملتندهم مطبوعاتی که به دور از غرض و با یک
یعنی از مردم انجمن اتحاد ،رسید به نام اتحادمیاي از تبریز قبل از این آشوب روزنامه

و چند بیت در » بسیار خوش آمدرنگی و اتحادشاناناً. مرا از یکشد مجمیفرستاده 
سرود:» نامۀ مقدس«تعریف از آن 

از بهر عباداین جریده حال در آن سرزمین / نعمتی گردیده
کرده با هم اتحاد از آن جهت / تا کنندي ریشۀ فسق و فساد

).52ق: 1327- نوري، بنیرکند از لطف ارشاد اتحاد (میخلق گمراه وطن را با دلیل/ 
رفساد درباکنی ریشه-4-2

نه انقالبی. اگرچه گرایش سیاسی او است،نوري پیرو اندیشۀ اصالحی نیربه طور کلی 
گري یا به تعبیر بهتر ی از مشرب صوفیهایتوانیم گرایشار نیست و تنها میکامالً بر ما آشک

وشی در رفتار او مشاهده کنیم. این گرایی را به دلیل چندین سال همراهی با صوفیصوفی
طلبی او در مقابل انقالبیون باشد. او شاه را عملی و اصالحند توجیهی بر بیتواخود می

داند که باید زیردستان متخلف خود را به راه صالح بازآورد و ملت را راهبري میپدري 
ما باید از این پس حکومت خود را مانند «کند. به بیان دیگر او حامی این اندیشه است که 

ي حکومت را از خود بشماریم و بیگانه ندانیم. پارسال به اسم پدر دوست بداریم و اجزا
معنی طریق مخالفت بسپاریم ملل هاي بیکردیم. امسال هم اگر به بهانهاستبداد مخالفت می

). 367: 1386(جراید فارسی مصر، » عالم به ما چه خواهند گفت
بل طیف رادیکال متحد طلب و طرفدار شاه در مقاتوان در زمرة افراد اصالحرا مینیر

با علما علیه شاه در عصر مشروطه دانست. نکتۀ قابل توجه این است که او به نظام 
داند، عامل تباهی را در تقصیر میباور دارد و شخص شاه را بیاللهیو ظلشاهنشاهی

د. بینها، روحانیون درباري و...) میدرباریان و اطرافیان شاه (صاحبان قدرت در دربار، خان
گاه «کند: چنین نجوا می» پدر تاجدار«پیچد با گاه که در تب پریشانی وطن در خود میآن

طلبیدم، گاه از دولت... گاه با پدر در تهران بودم، گاه در تبریز... گاه از ملت یاري می
شاه را استدعاي عاجزانه نعمت ایرانیان جناب محمدعلیمحبت خود، ولیتاجدار کم
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پرستند (شاه را ها بیا و از براي خاطر ایران از تقصیر ایرانیان بگذر. ایرانی شاهکردم که شامی
اگر ،دانند). البته تو پدر تاجدار مایی، تنبیه اوالد به پدر آمده استخداي روي زمین می

در عفو لذتی است که در انتقام نیست. شاها سوگند یاد ،گناهی در میان آمد. گذشت
نعمتی تو که تو تقصیر نداري. تو به حق ولی،بربوي وطن عزیزکنم به حق خاك عنمی

جود شهریاري گذارند وجود ذيمعصومی از هر جهت، اما درباریان دوروي پرحیلۀ تو نمی
آسوده و خاك عزیز وطن آباد شود از براي منفعت شخصی خودشان. شاها چو [چه] 

ه نیکی در دنیا بگذاري. شاها نامی ب،مظلوم را آزاد کردهسنفوملیان 24نیکوست جان 
نوري، نیر» (شده را چون هاله به اطراف خود جمع کنی...چقدر نیکو است که ملت متفرق

سراید:یا آن جا که می).15ق: 1327- ب
/ گوش ده عرض مرا گر سر احسان دارينیراي صبا رو به بر شاه و بگو از 

اي شاه به ایران داريحق ایران بگذر از سر تقصیر همه / اعتقادي اگر
خاك ایران نخواهد شدن آباد هرگز / تا که این طور تو مال و چنین خان داري

دائماً شاه پریشان و رعیت گریان / تا که دربار چنین ظالم و شیطان داري
).16(همان: دانم از قتل جوانان ره آزادي / روز و شب از غمشان سر به گریبان داري

نکته تأکید دارد:بر ایندر مرآت وطن 
جرم است دربارش بدند / شاه مرحوم است ایشان مرتدندشاه بى

.../ زان که دل داند برو تقصیر نیستگیر نیستدل ز شاهنشاه ما دل
دین شه/ اولیاى دولت بىخاینان خودکش خودبین شه

).7بند ق: 1327- الفي،نوریر(نجمله ایران را ز کینه سوختند / ملت مظلوم را بفروختند
امجلس شور/هاي وطنیتشکیل انجمن-4-3

خانه، به قم در کنار تأسیس عدالتخواهان به ویژه علما پس از مهاجرت دوممشروطه
ها منحصر است به اصالح تمام خرابی«شدند. از دید آنان خواستار شورا راتأسیس مجلس

ا... تمام مفاسد را مجلس تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علم
یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامۀ مردم ،عدالت

برسند، شاه و گدا در آن مساوي باشند، از میان خواهد برد... مجلس اگر مجلس باشد 
» ها آباد خواهند شد؛ خارجه طمع به مملکت نخواهد کردها رفع خواهد شد؛ خرابیظلم
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ف قرار گمان شخص شاه و اختیاراتش را هدتأسیس مجلس بیاما ).104: 1364ري، (حائ
، تفکیک قوا، مشارکت سیاسی دموکراسی، ا مشروطیت با لوازمش یعنی مجلس، زیرداد

مردم، پاسخگویی نهادهاي حکومتی، مبارزه با استبداد و تمرکز قدرت، تشکیل دولت با 
).57: 1386قابل خودکامگی شاه بودند (رهبري، اجازه و تأیید مجلس و... همگی نقطۀ م

داند، هاي وطنی و مجلس شورا میسامانی در گرو تشکیل انجمنرهایی وطن را از نابهنیر
هاي وطنی صرفاً بدیهی است مقصود از انجمن.که مغرب زمینیان چنین کردندنانچ

بر داشتن مجلس رسد تأکیدنظر میی نیست، بلکه بهبهاي سیاسی و یا احزاانجمن
ثمر دانسته، بر تشکیل مجلس شورا آه و ناله را بی»مرآت وطن«یازدهمدر بند شوراست.

گوید:می،داردتأکید 
/ آه و افسوس است جانا کار زنها مردانه زناز جا حرفزخی

جمع باید کشت و درد دل نمود / درد دل را در یکى محفل نمود
ود / مطلب دل و آن گهى حاصل شودکاندران محفل دو دل یک دل ش
/ اتحاد آریم و درد دل کنیم...پس بیا از جان و دل محفل کنیم

مان/ وا کنیم از بند ظالم بالمانیک به یک گوییم آن دم حال
کند:ها این چنین تأکید میدیگر بر تشکیل انجمنبار28د در بن

گردد اهرمن/ از وطن تا دورمصلحت این است سازید انجمن
/ انجمن یعنى دوا بهر وطنانجمن روحى است اندرجان و تن

از براى انجمن همت کنید / خیر شر را اندرو قسمت کنید
/ انجمن باشد نجات مرد و زنم وطنسانجمن روحى است در ج

قانون حکومت -4-4
» یک کلمه«طه را در کالم مشروخان مستشارالدوله جانِمیرزا یوسفرسالۀ اگر به تعبیر 

ها و خالصه کنیم، آن چیزي نخواهد بود جز حکومت قانون؛ قانون مسلط بر سایر عرف
دولت با اصول است، مشروطگی «کند که آدمیت تصریح میچنانسنن غالب بر جامعه. 

(آدمیت، » قانون عالی و اساسی مملکت است و منطق آن حکومت قانون،قانون مشروطگی
. یافتشهرت یبه قانون اساسهابود که بعديسندیممجلس تنظیفۀوظینتنخس).58: 1385

مدتی بنا به پس از ، از مرگش امضا کردپیشروز چندرا یشاه قانون اساسینمظفرالد
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متمم قانون ییداز تأداشاه ابتی. محمدعلنهایی شد،دالیلی متمم قانون اساسی هم نوشته
یز،تهران، تبرویژهعمده به يراض مردم در شهرهاامتناع کرد، اما چون با اعتیاساس

شد، عقب نشست؛ در روروبهکرمانشاه، کرمان و رشت ی،مشهد، انزلیراز،اصفهان، ش
متمم یمهر سلطنتبااحترام گذارد ویبه قانون اساسپذیرفتیافت،حضور یمجلس مل

را تأیید کرد.یاساسونقان
گذاري، تأکید ختیارات مجلس در مقام قانونمواردي چون حاکمیت ملی، تأکید بر ا

ترین عقلی، آزادي مذهب، برابري حقوق اجتماعی افراد و... از مهم-بر قوانین عرفی
موضوعات مورد مناقشه در زمان تدوین قانون اساسی بود، در حالی که همین اختالفات 

هاي بعدي دورهتر دروهاي اجتماعی را به شکل اساسیرنیاولیه، سنگ بناي ستیز میان 
مشروطه جنبشی براي تحقق به خوبی دریافت کهنیر.)76: 1381ریزي کرد (میالنی، پایه

می نظبیوطن مقدس تو خراب از «کند: است، الزام وجود قانون را چنین بیان میقانون 
ند بخشمیگویند او را مفته به بیگانگان میمادر ما که ایرانش !است. اي ابناء وطن گرام من

طلبان غیور ما را از دم گلوله و نونی است. مردان وطن ما را یعنی آزاديقابیو بخشیدند، از 
نونی است. قابیبینید از مینونی است. این همه آزار و اذیت که قابیگذرانند از میشمشیر 
ۀ نونی است. در خانقابیکنند همه از میخواهند میریزند، هر چه میخبر تان بیدر خانه

اما قانون کدام است؟ ). 39ق: 1327-نوري، بنیر(»نونی استقابیخود آسوده نیستی از 
تواند بگوید تا این که از او میکس به کسی حرفی بدون اجازه نقانون اوست که هیچ«

اجازه بگیرد ولو آن که او غنی و او مفلس باشد، یا این که او وزیر و او رعیت باشد، چه 
(همان).» صدد اذیت و آزار کسی به ناحق برآیندرسد به آن که در

چارة این همه عذاب الیم / بهر خرد و کبار قانون است
ودار قانون استفع ظلم و تعدي ظالم / در همه گیرد

بنگر غیر آسیا همه جا / کارشان بر قرار قانون است
شاه و مفلس یکی است اندر کار / زان که خود شهریار قانون است

ن ما و اعیانش / هر یکی را هزار قانون استلیک ایرا
).38(همان: هر کجا هر که هر چه خواست کند / نزد ایشان چه کار قانون است

یا آن که:

641

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


).40قانون است / که ز هر بی سر و پا جور و جفایی خیزد (همان: این همه جور و جفا از عدمِ
وانین شرع و اسالم است یا قوانین از قانون، قنیرشواهدي در دست نداریم که آیا مراد 

مدون مانند جوامع غربی یا حتی تلفیقی از این دو را در نظر دارد.
حقوق شهروندي/ بشر-4-5

هاي فردي و خواهان بر حکومت قانون، تشکیل مجلس شورا و رشد آزادياگرچه مشروطه
لت، نظم، امنیت و جمعی تأکید داشتند، اما چهرة دوم آن را که بر پیشرفت، برابري، عدا

ید را قانون اساسی و متمم آن داشتند. پایۀ حقوق اساسی جدوحدت بود از نظر دور نمی
: 1385پاي آن حقوق اداري و دستگاه دیوانی نیز رشد کرد (آدمیت، و پابهروشن کرد

و سوسیالدموکراسیمتجددان ایرانی عصر مشروطه را به دو گرایش عمدة لیبرال).65
،در اعتقاد به اصول فکري مدرنیتهنقاط مشترکیاین دو طیف اند.تقسیم کردهدموکراسی
و دموکراسیگرایی داشتند. گروه اول بر گرایی، اومانیسم، سکوالریسم و تجربهیعنی عقل

ها و تحقق سلطنت مشروطه از طریق آزادي بیان، فعالیت مطبوعات، رقابت میان گروه
، اما جریان سوسیالیستی بر توسعه، ندتأکید داشتاحزاب سیاسی، تشکیل مجلس و... 

دانست داري میرا توطئۀ سرمایهدموکراسیگرایی، برابري و عدالت تأکید داشت و دولت
). پیدایش این جریان مصادف با 61: 1386که بدون برابري محقق نخواهد شد (رهبري، 

حروم اقتصادي به ویژه از زمانی بود که تعداد زیادي از ایرانیان جویاي کار از طبقات م
نواحی آذربایجان و گیالن به مناطق قفقاز مهاجرت کردند و تحت تأثیر فقر، استبداد و 

اي که تا سال طلبانه شدند؛ به گونهعدالتی در ایران جذب افکار انقالبی و مساواتبی
ند که در کنهـ.ش تعداد ایرانیان مهاجر مقیم قفقاز را حدود نیم میلیون نفر ذکر می1285

).113- 125: 1384سنگ و... به کار مشغول بودند (شاکري، صنعت نفت باکو، معادن ذغال
االن از چهار قسمت مخلوق ایران، یک قسمت در او نیست. تمام در «دارد: نیر نیز اذعان می

امروز اي سر عزیز! اند. خاك اجنبی پاشیده شده سرگردانند، وطن را با هزار آرزو افکنده
گویم، خدا آگاه است. هر کجاي دنیا بروي ایرانی خواهی دید؛ به چه حالت؟ من نه میدر 

از درست است که).28ق: 1327-نوري، بنیر» (داندبه چه فالکت به چه ذلت خدا می
در تحقق کمدستکهوان حدس زدت، اما میخبریمنوري بینیرمواضع و گرایش سیاسی 

ها نزدیکی بیشتري داشت.تمکرادمردم به سوسیالحقوق

642

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


، نابرابري را ذاتی تأکید داردها را به وقت زاده شدنسانبرابري ان»نالۀ غریبانه«در او 
. کندنظر می،آفریده شدهبه انسان از این جهت که بندة خداست و آزادو دانداجتماع می

مۀ ظلم و ستم بر و هدارداشاره ایراننشدن حقوق شهروندان در به رعایتغیرمستقیماو 
در وطن «: داند که آنان را ناگزیر به جالي وطن کردایرانیان مهاجر را از ظلم داخلی می

،ر بندة خداي نیست؟ هستایرانی است، ایرانی. این ایرانی مگخود یعنی در خانۀ خود
این ).26: همان» (اي که خدا او را خلق کرد آزاد است. او را آزاد خلق کردآخر بنده

کند، گویی که انسان را در بالد غربت شکل دیگري پیدا میهاایرانیانگاشتن حقوقدیدهنا
بستري » آزوف نادونوخانۀ مریض«که وقتی در نهند. چنانبه واسطۀ ملیت او ارج می

شود دید؟ یعنی یک ایرانی مرد. پرسیدم می،دیشب یک پیرسیان«فهمد که شود، میمی
در خاکش سپردیم. گفتم در کجا؟ گفت در آخر این شهر در گفت خیر. او را برداشتیم

). 23(همان: » توي صحرا
خود «دارد: اشارهددنشفرسا گمارده میافرادي که به کار طاقتوحقوق کاربه وي

،یکی از ایرانی بار بسیاري در کول گرفته و باري هم به روي بار گذاشتهدیدم روزي را
توانست بردارد. در هر قدمی عرق است به مثل قدم را از قدم نمی،برد که از سنگینی بارمی

توانست آن بار را ببرد. من ریزد. معلوم بود هیچ حیوانی به آسانی نمیآب از جبین او می
اي نشستم به خیال رفتم که یا ربی! این ایرانی مگر از نتوانستم خودداري کنم. در گوشه
گفتم:باید بیاورد و میها راسنگ است که تاب همۀ نامالیمی

این که در زیر بار انسان است / خلق مظلوم خاك ایران است
).56: همان(» چو حیوان استنیست حیوان ولی ز کثرت ظلم / بارکش حال هم

حال چشم واکن تماشا : «گویدچنین میو حق اعتراضهاي سیاسیآزاديدربارةاو 
کنند، وطن را ریزریز میبخشند و ابناينگان میمفت به بیگاکن که چگونه مادر عزیز ما را 

این چه بدبختی است که !گذرانند. آه آهجرم و گناه میبرادران غیور ما را از دم شمشیر بی
هاي نعشبرند.اندازند و به باالي دارشان سر میبه ایرانیان رو داده، خادمین وطن را طناب می

وى در مرآت ).62(همان: » ریزندصحرا میطیب آن شهداي راه آزادي را جلو جانوران
کرد:طلبید و وطن را آزادرادهد که باید برخاست و حقوطن نیز به مردم هشدار مى
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/ حق خود از ناحقى درخواست کن...سر ز بالین مذلت راست کن
/ مردم او در بال و در عذاب...شد وطن از دست سفاکى خراب
-الفي،نوریر(نها دریا ز خود آرد بیروننعش/ خیز گردیده وطن دریاى خون

).27ق: بند 1327
اتحاد و اتفاق-4-6

:کنددم را به وحدت دعوت مىد و مررا نداشتن اتّحاد و اتّفاق دانعامل بدبختى ایراننیر
در خیال من آن جوان راست گفت که تو یک نفر چه خواهی کرد با ایران؟ از یک دست «

). وي غفلت مردم را عامل از دست رفتن 26ق: 1327- نوري، بنیر» (دخیزصدایی برنمی
و آرامش داندمىاتحاد مردم رنگی و سرانجام راه نجات را در یک،دانددین و مملکت مى

:بیندو سعادت ملت و مملکت را در اتحاد می
/ از تو خواهم درد و درمان وطنحال اى جان جانِ تو جانِ وطن

ه تو معلوم باد / اتحاد است اتحاد است اتحادچارة دردش ب
).19ق: بند 1327- الفي،نوریر(نود ها همه در آن ببود / نیک بختىاتحاد آسایش انسان

قابل توجه است:» مرآت وطن«در بر اتّحاد نیرتأکید 
).5(همان: بند / دست هم گیرید سازید اتّفاقدرمان تو باشد نفاقدرد بى

و قسمت کنیدانجمن همت کنید / خیر و شر را اندراز براى ا
/ ملت بیچاره اندر ذلت استبارى اى جانْ وقت وقت همت است

رنگى بزن/ دست در دامان یکگر ترقى خواهى از بهر وطن
).28(همان: بند ن/ گر که باشد در میان زنگیااتفاق آرد ترقى در میان

خالصه
گاه برآورده ی ایران امیدها و آرزوهایی را برانگیخت که هیچخواهاگرچه جنبش مشروطه

شدن ماندند، اما تأثیر شگرفی بر ادبیات و به ویژه نشدند یا دیرزمانی در انتظار برآورده
کننده به گفتمانی ادبیات سیاسی این مرز و بوم گذاشت و آن را از قالب ادبیاتی سرگرم

هاي اجتماعی و سیاسی ز پدید آمدند که با دغدغهشاعرانی نیتبدیل کرد. و مردمی معترض 
بختی سعادت و نیکبهراها سخن شاعر باید مردم اشعاري انتقادي سرودند و در نظر آن

ش هایسرودهتواناگرچه نمی،گفتمان انتقادي استبااز جمله شاعراننوري نیرراهنما باشد. 
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یا شود خواند؛ینامیده م» رساالت وطنیه«ه چترین آثار در مقایسه با آنرا در زمرة درخشان
؛ یا بدیل به شمار آورداثري بی»نیرنالۀ غریبانۀ «نامۀ خودنوشت او را در قالب کتاب زندگی

عصر تأثیرگذاررا متفکري عمیق و در شمار روشنفکران و اندیشمنداننیرحتی شخص 
قانونی و بر باد رفتن ه ظلم، بیدر بیان و واکنش بگمان دغدغۀ اواما بیمشروطه دانست، 

وطن به عنوان شاعري عادي از خیل مردمی که زیر بار ظلم کمر خم کردند و دم 
-نوري، بنیر» (داند از عشق وطنمیرسواي عالم «او که خود را .برنیاورند، ستودنی است

به چشم و ذهن در صدد است تامداوم به وطن و مصایب آن هايهبا اشار)38ق: 1327
چون ملت، عدالت و برابري، قانون و آزادي بر مفاهیم جدید همخواب رفتۀ ایرانیان را

چندان گزافه نیست و به خطا بنابراین ». اي خفتۀ روزگار تا چند؟!«بگشاید و ندا برآرد که: 
وي راه رهایی وطن معرفی کنیم.ۀ اجتماعیدغدغمتعهد با را شاعري نیراگر که ،ایمنرفته
ماندگی را در گرو آگاهی، ستیز با استبداد، جالب ستم و استبداد، آشفتگی و عقباز من

به هر روي داند. مدار بودن حکومت و رعایت حقوق شهروندي میداشتن مجلس و قانون
رسد:مینوري ضروري به نظر نیرذکر چند نکته در آرا و آثار 

فکر، اندیشمند و فیلسوف و نه نه یک مترو هستیم،روبهما با یک شاعر متوسط-اول
نوري و آثار او با دیگر نویسندگان و نیرو متبحر. بنابراین طراز اولحتی نویسندة 

آثار ، آنچه از آثار او انتظار داریم نباید باپردازان دوران مشروطه متفاوت استنظریه
د که مقایسه کرخان، آخوندزاده، طالبوف و میرزا آقاخان نویسندگانی چون ملکم

گذار بودند.هاي نوینی را پایهاندیشه
دارد. براي مثال بارهامیل گویی پردازد و به کلیبه ندرت به ذکر مصادیق مینیر-دوم

د. از این رو رکق و مورد عینی براي آن ارائه ن، اما مصداگفتاز ظلم و ستم به رعیت سخن 
، گویدمیسخنهاصداقاز مقمفصل و دقیکه » بیگنامۀ ابراهیمسیاحت«با اثري چون 

فاصلۀ بسیار دارد.
نقد » نیرنالۀ غریبانۀ «عملی و دست بر روي دست گذاشتن را در آغاز خود بینیر- ومس

اي تنها نالۀ غریبانهاست وها از وطن دور د، سالشومی؛ اما خود گرفتار همان کندمی
مویه و زاري براي وطنی است رسد. او مدام در حالکس نمیدهد که به گوش هیچسرمی

دارد.آن که خود آن را ترك گفته و تنها از دور دستی بر آتش 
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منابع
محمدي و )، ایران بین دو انقالب، ترجمۀ احمد گل1389آبراهامیان، یرواند (

، تهران: نشر نی.16محمدابراهیم فتاحی، چ 
-العات سیاسی، اط»ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران«)، 1385آدمیت، فریدون (

.58- 71، صص 227- 230اقتصادي، ش 
شناسی زبان و شعر فارسی، به اهتمام کیومرث )، سبک1377بهار، محمدتقی (
کیوان، تهران: مجید.

.354- 372، صص 84ش یاد،)، 1386(»مصر (احزاب و انجمنها)یفارسیدجرا«
نیان مقیم )، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرا1364حائري، عبدالهادي (

عراق، تهران: امیرکبیر.
، ش 1ارغنون، س ي،نوذرینعلیحسۀترجم،»یاسینقد س«)،1373(یکلمایان،را
.239- 215، زمستان، صص4

، مطالعات »متجددان ایرانی و تجدد در عصر مشروطه«)، 1386رهبري، مهدي (
.57-76، 32ملی، ش 

43شآدینه،،»واسطه رمانبازاندیشی جامعه به خود با«)، 1364(فرجسرکوهی،
.44و

اجتماعی جنبش مشروطیت و - هاي اقتصادي)، پیشینه1384شاکري، خسرو (
دموکراسی، تهران: اختران.-انکشاف سوسیال

-318، صص 33، د 7، ارمغان، ش »نورينیر«)، 1343طاهري شهاب، سیدمحمد (
306.

العابدین پژوهش زینتاریخ ادبیات مازندران، تصحیح و )،1381(_________
درگاهی، تهران: رسانش.

، 6چ به اهتمام عبدالرحمن سیف آزاد، دیوان،)، 1356(ابوالقاسم ی،عارف قزوین
.تهران، امیرکبیر
گیري انقالب اسالمی، ترجمۀ مجتبی عطارزاده، تهران: گام )، شکل1381میالنی، محسن (

نو.
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جا.بیت وطن، تفلیس:مرآ- ق)، الف1327نوري، میرزا غالمحسین (نیر
، تفلیس: غیرت.نیرنالۀ غریبانۀ -ق)، ب1327(__________

.یتهران: نشر نین،رامیهنر، ترجمه علیشناسجامعهیمبان)،1387ولف، ژانت (
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