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 مشروطه در چشم شاعران مشروطه
 علی مالمحمدی

 دانشگاه سمنان  -دانشجوی دكتری ادبیات فارسی 

 دکتر محمد رضایی

 دانشگاه سمنان –ت علمی گروه ادبیات فارسی عضو هیئ

 :چکیده

اجتماعی و فرهنگی را موجب شد وا ز آنجا كه تغییرات  های سیاسی،حوزهدر ایران تغییرات ااساسی در جنبش مشروطه        

شعر دوره مشروطه و گویندگان آن  اجتماعی و سیاسی در هر دوره منشأ تحوالت محتوایی و حتی شکلی در شعر آن دوره است،

  . نیز ازین تغییرات بر كنار نماند

ورود این . ها و مفاهیم سیاسی غرب به اندیشه سیاسی روشنفکران ایرانی بودورود اندیشه عامل اصلی تغییرات مزبور،       

ها از سویی موجب وضع و نفوذ اصطالحات جدید و منطبق با دنیای مدرن بود و از سویی دیگر تفسیر جدیدی از اندیشه

تقلیل آنها شعر  بسط و تفسیر و ومهمترین میدان ورود این اصطالحات و نیز . اصطالحات موجود و كهن در زبان را موجب گردید

 . گویندگان عصر مشروطه بود

ن ورود زنا شناسی مفهوم وطن،باز آزادی قلم و بیان، حق انتخاب و تعیین سرنوشت، مهار قدرت سلطنت با حاكمیت قانون،       

از اهداف مشروطه به  ن این مفاهیم وتریبنیادی های گوناگون جامعه و برابری حقوق آنان و نظایر اینها كه از مهمترین وبه عرصه

مداران نهضت رفت در قالب الفاظ واصطالحاتی نو در شعر شاعران مشروطه كه خود از روشنفکران دوره خویش و پرچشمار می

  .به كار رفته است ،شدندمشروطه محسوب می

صر مورد بحث بصورت الفاظ و اصطالحات پژوهش حاضر تالش دارد مفاهیم مذكور و نظایر آن را كه در زبان شعرای ع       

 .نشان دهد تا بر مبنای آن تغییرات زبانی دریکی از ادوار ادبی ایران مشخص شود مشروطه متجلی شده اند،

 شاعران مشروطه، قانون، آزادی، مشروطه، اندیشه سیاسی: هاکلیدواژه

 :مقدمه

سیاسی ایرانیان شد و جنبش بزرگ مشروطیت را رقوم زد،    وارد اندیشهشن فکران فرنگ دیده رو  ترین مفاهیمی كه به وسیله اصلی

مهوم در    نکتوه . ن سرنوشت به دست مردم بودهای سیاسی و حق انتخاب و تعیی محدود كردن قدرت پادشاه، به دست آوردن آزادی

ه تزریوق شود و شواعران آن را بوه     نخبگان به جامع  نهضت مشروطیّت است كه به وسیله این مسئله، وارداتی بودن مفاهیم بنیادین

 .متن مردم رساندند

های بسویار نمودنود و    ایرانیان به سرعت نیاز خود را به رژیم مشروطه، آزادی و قانون احساس كردند و در به دست آوردن آن تالش

دیگری را   ودند اما اینک شیوهدادی زیسته بای استب ها در جامعه های مادّی و معنوی فراوانی را تحمل نمودند، آنان برای قرن هزینه

ایران مناسب یافتند، بنابراین به صورت یک پارچه و با حمایت وسویع روحوانیون     سازی جامعه و آن را برای دگرگونشناخته بودند 

های خوود نزدیوک شودند، امّوا بوه صوورت        شدند، با استبداد نبرد كردند و تا حدّی به خواسته كه رهبران اصلی جامعه محسوب می

 .كامل، نتوانستند جنبش را به پیش برند و انقالبی راستین ایجاد نمایند

ایران بود كه   ها، بافت فرهنگی جامعهترین آن شکست جنبش مشروطیت، دالیل بسیار متفاوت بیرونی و درونی داشته است، امّا مهم

هایی است كه مطابق الگوهوای رفتواری    ا و واكنشه ای از كنش جامعه، مجموعه»كرد، زیرا  در برابر دگرگونی بنیادین ایستادگی می

های سیاسی به ملّتی كه الگوهای رفتاری آن را خود تجربه نکرده است، امکوان   تحمیل آزادی... اجتماعی به مرور شکل گرفته است

 (64:4911رضاقلی،.)«ندارد

. شود  ند و با عنصر فرهنگی قدرتمندی محافظت میرا ها، یگانه حکومتی بود كه بر ایران فرمان می پادشاه در طول قرن  قدرت مطلقه

این عناصر كه در تحکیم استبداد سیاسی نقش داشتند، برگرفته از مبانی اعتقادی مردمی بود كه سوخت در فرهنوگ آنوان ریشوه     

شکن توا چوه    و سنّتخواهانه  های آزادی عصر قاجار، پذیراندن اندیشه  به شدّت استبدادزده  بود، ناگفته پیداست كه در جامعهدوانده 
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چوون  »: كند كه بسیار گویوا اسوت   ای را توصیف می استبدادپذیر مردم، صحنه  روحیّه  ای درباره ابدین مراغهالع زین. پایه دشوار است

در آن میان شخصی دست به دهون خوود گذاشوته و در دسوت مورد بود چهوری نیوز         . داخل بازار شدیم، دیدم ازدحام غریبی است

مون  . گردد كشد آن هم بدان طرف می او ریسمان را به هر سوی می. ک طرفش به دهن آن شخص مربوط استریسمانی است كه ی

حاجی ایون چوه   : از حاجی حسین جلودار پرسیدم. اند خیال كردم كه این نوعی از بازی و رقص است كه مردم نیز به تماشا ایستاده

. ن شخص خبّاز است، نان را كم وزن پختوه، حواكم مهوارش كورده اسوت     ای: گفتند. هنگامه است؟ آن هم به یکی از بازاریان پرسید

گفتم عجب قوانونی اسوت، خیلوی تعجّوب     . دماغش را سوراخ كرده، ریسمان بسته است. كشد، میرغضب است كه ریسمان را می این

مراغوه  .)«...انود   گووش بریوده   در آن طرف سه نفور قصّواب را نیوز   . تر از این را هم خواهید دید گفت قدری باالتر بروید، عجیب. دارد

 (44:4939ای،

نامه این است كه مردم، چنین روندی را به عنوان زندگی طبیعی پذیرفته بودند و واكنشی نشان  جالب در این گزارش سیاحت  نکته

دانسوتند كوه    موی گرایی را دیوده بودنود و خوود را مؤظّوف      هاسی انتخابی و قانون ای به خارج رفته، حکومت كه عده دادند تا آن نمی

ای در جای دیگر، درمان وضوع آشوفته را چنوین     العابدین مراغه خود زین. آگاه كنند قانون مدار  فواید جامعهایرانیان را نسبت به 

باید در دست حکّام نو، خواه قانون، خواه كتابچه، خواه دستورالعمل، خواه تعلیمات، بگو چیوزی مرتّوب و الیتغیور    »كند كه  بیان می

ی آن در كارهای متعلق به جنحه و جنایت و حقووق رفتوار نمایود توا كارهوا بوه        ی كاغذ باشد كه مردم از روی مواد مندرجهدر رو

كه بگویند، مجورم   ها به مرور زمان استحالت گیرد و به جای این ها و نادرستی كجی. تدریج اصالح شود و نامالیمات از میان برخیزد

 (463:4939مراغه ای،).«...، بگویند، قانون حبسش كرد و قانون حکم به قتلش داد را پادشاه كشت یا حاكم حبس نمود

گونه و در قالب مقاله، رساله و شعر و ادبیات، مردم را بوه ضورورت داشوتن قوانون و آزاد شودن از       اندیشمندان عصر مشروطه، بدین

گی نیز داشتند و آن عودم درک شورایط فرهنگوی ایوران     گونه روشنفکران اشتباه بزر كردند، البتّه این حکومت استبدادی تشویق می

نمودند تا این مفاهیم را برای مردم تشریح نمایند و تناقض موجود در برداشت را ناشی از تفواوت   گرچه برخی از آنان تالش می. بود

منهواج العلوی     را در رسواله دارد قوانون و آزادی  اسوت كوه توالش     ابوطالب بهبهانیاین افراد   از جمله. مذهب اعالم نماینددین و 

آنچه »: پنداشتند، چنین نوشته است بند و باری می وی در پاسخ منتقدان آزادی كه آن را مترادف بی. دهد ضروری و مفید جلوه می

مفهوم حریّت این نیست كه هركس هرچه دلش بخواهد بکنود، بلکوه در   . فرنگستان را فرنگستان كرده، قبل از هر چیز حریّت است

نشوینند و غوذا    آید كوه زن و مورد، در یوک مجلوس موی      رسد و غریب می این كه به انظار اهل اسالم می. ی قید و شرطی استآزاد

هوا، حرموت    دارنود یوا شووهرها از زن    ها در حضور ازواج خود با مردان اجنبوی صوحبت موی    روند و زن خورند و به تماشاخانه می می

: 416آدمیوت، )«خاج پرستی است و دخلی به قانون و تنظیمات دولت و تربیت ملّت نودارد ها از لوازم مذهب نصاری و  دارند، این می

2396-4936) 

وی پس از این مقدّمات، آزادی واقعی را به سه بخش آزادی شخصی، آزادی سیاسی و آزادی گرفتن امتیوازات بورای اختراعوات و     

خواستند كه سلطان در ایوران درسوت ماننود كشوورهای      نان میآ. نماید كند و به صورت مفصّل تشریح می كارهای مفید تقسیم می

سلطنتی غربی باشد كه نظام پارلمانی را به رسمیّت شناخته بودند و مردم نیز هماننود آنوان از آزادی و حقووق اساسوی شوهروندی      

ای پیوامی را القوا    چنانچوه نخبوه  » های تازه مشکل داشتند، زیرا اصوالً ناآگاه با پذیرش این پدیده سواد و برخوردار شوند امّا مردم بی

غیر هوم سواختار پیودا      های خود را در جامعه یام، مخاطبكند كه شکل و محتوای آن متعلّق به نظام اجتماعی دیگری باشد، این پ

ماننود، هور    مخاطبان چون از نظر ذهنی و مادّی دارای فرهنگ دیگری هستند از درک و استقبال از پیام محوروم موی  . نخواهد كرد

 (33:4911رضاقلی ،)«.چند این پیام، مترقّی و دارای محتوای انسانی باشد

ی ایران عصور قاجوار از پیامودهای انسوانِی غربوِی غیور هوم         ای را كه در مطالب باال باید توضیح داد این است كه، جامعه البته نکته

های فراوانی انجام داد ولی به ظاهر موردم دقیقواً مفواهیم آزادی و     ساختار با ایران استقبال نمود و برای استقرار آن در ایران، تالش

اسوتبداد در ایوران و در زوایوای روح و    . كردند و تنها نارضایی از شرایط موجود بود كه آنان را بوه قیوام واداشوت    یقانون را درک نم

توانسوتند، انقوالب    شود، بنوابراین چگونوه موی     افراد نهادینه می  اجتماع، یعنی خانواده در روحیّهترین واحد  فرهنگ ایرانی از كوچک

 نمایند؟ ریزی بنیادین را در وضع موجود پایه
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ی كشور شکل گیورد كوه محودودیّت قوانون را      شد تا نظامی خانوادگی در اداره جامعه باعث می  ساختار غیرمنسجم و بافت پراكنده

زد،  انداخت و به موقعیت اشرافی ضربه می های قدرتمند قومی را به خطر می گرا، منافع گروه حکومت متمركز و قانون. تحمّل ننماید

راد نهایت تالش خود را در جلوگیری از نابودی نظام استبدادی انجام دادند و هنگامی كه نتوانسوتند موانع تحووّل در    بنابراین این اف

ساختار سیاسی گردند با نفوذ در اركان مدرن نظام جدید مانند مجلس و نهادهای دیگر، كوشیدند تا وضعیت را به سود خود تغییور  

مشروطه را همانند سالیان پیش سازند و علّوت اصولی موفقیّوت اشوراف، ناآگواهی موردم از        آنان مؤفّق شدند تا اوضاع پس از. دهند

پنداشتند، تنها با واداشتن شواه بوه امضوای     كند كه مردم می كسروی بر این موضوع بارها تأكید می. حقیقت و ماهیّت نظام تازه بود

كه حضور مداوم مردم در  آنان پایان پذیرفته است، در حالی  مشکالت حل خواهد شد و وظیفه  قانون مشروطه و افتتاح مجلس همه

ی سیاسی و شركت فعّال در تشکیل نهادهای اجتماعی، عنصر واجبی اسوت كوه سوالمت نظوام مشوروطه و آزاد را توأمین        ها صحنه

پایگاه پیشین را از دسوت   فرادستانی كه. های مختلف از دست دادند های آغازین، مشروطه را با شیوه ایرانیان در همان سال. كند می

های وزارت و ریاست را  یافتند و با اعمال نفوذ، سمت ترین نهاد نظام مشروطه راه می داده بودند با خریدن رأی به مجلس یعنی مهم

 هوای آزاد  های فعّال اجتماعی مانند احزاب مردموی و روزناموه   نظام تازه به صورت مصنوعی شکل گرفته و مکانیزم. كردند كسب می

 .كرد وجود نداشت تا از امتیازات به دست آمده محافظت كند و از سوی دیگر، ساختار درونی اجتماع از آن حمایت نمی

قصویده بوه عنووان ابوزاری تبلیغوی در خودمت       . استبدادی قرار داشوته اسوت    نیز، همواره در خدمت تحکیم سلطهادبیات در ایران 

ل از سوی دیگر غز. كرد ن اشخاص طراز اوّل قدرت سیاسی، موقعیت آنان را تثبیت میستایش نظام قرار گرفت و با موجّه جلوه داد

اجتماعی و مشغول كردن آنان به مسایل فرازمینی و خیالی، مردم را از اندیشیدن به موقعیت خوود    نیز با دور كردن مردم از صحنه

كمتورین  »كوه   مردم خطر جدّی احساس نکند، در حالی  یههای موجود، قدرت سیاسی از ناح داشت تا با فکر نکردن به كاستی بازمی

اقتصادی قدرت سیاسی را چنان  –سیاسی داشت، این است كه مبانی فرهنگی ساختار اجتماعی  –توان از آثار ادبی انتظاری كه می

تاریخ اصالحات سیاسی  تاریخ ادبیات سیاسی ما،. شرح كنند كه دیدگاه گذشته را نسبت به پیشرفت زمان، اصالح و متحوّل گرداند

 (434:4911رضاقلی ،)«.یابد های اهورایی است و این با واقعیّت اجتماع، انطباق نمی از باال و به كمک اهرم

همانگونه كه اشاره شد شعر در عصر مشروطه تنها كاربرد هنری و ذوقی نداشت بلکه خود را به پیشوبرد اهوداف اجتمواعی متعهود     

 ،ه جستجوی مفاهیم مهمی چون مشروطهاز این رو با نگاهی گذرا ب نده در خدمت جنبش قرار گرفت؛دانست و به عنوان سالحی بر

 .قانون و آزادی در اشعار شاعران برجسته این عصر خواهیم پرداخت

ورت شوود توا بوه صو     هایی از شعر آنان آورده موی  های سیاسی شاعران مشروطه در این زمینه آشکار شود، نمونه كه دیدگاه برای آن 

 .مشخّص نگاه آنان به مفاهیمی چون مشروطه، قانون و آزادی دریافت گردد

 الشّعرا بهار ملک

خواهوان مشوهد    های آزادی وی پس از مرگ پدر به انجمن. توان وی را از سران جنبش مشروطه دانست بهار از كسانی است كه می

عوالوه بور   . های بسیاری دید و بارها تبعید شد ام داد و سختیهای مثبت بسیار انج رفت و در حزب دموكرات مشهد و تهران فعالیت

وی بوه  . بهار، هنر شاعری خود را در خدمت جنبش نهاد. های فرهنگی قابل توجّهی نیز انجام داد مبارزات مستقیم سیاسی، فعالیت

ما در موواردی مشوکالتی را تحمّول    ها بارها به نمایندگی مجلس شورای ملّی انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت، ا پاس این تالش

 :یک بار پس از بسته شدن نوبهار چنین سرود. شد های بهار یکی پس از دیگری تعطیل می روزنامه. آزرد نمود كه او را سخت می

 عمووری بووه هوووای وصوولت، قووانون    

 ی گیوووووور و دار آزادی در عرصووووووه

 گفووتم كووه مگوور بووه نیووروی قووانون  

 و امووروز چنووان شوودم كووه بوور كاغووذ 

 ی خجسوووووووووووووته آزادی ای آزاد

 

 از چوووورخ بوووورین گذشووووت افغووووانم   

 فرسوووود بوووه تووون درشوووت خفتوووانم   

 آزادی را بووووووه تخووووووت بنشووووووانم 

 ...آزاد نهووووووواد خاموووووووه نتووووووووانم

                برنگردانم                                       روی  تو   وصل   از 

 (921دیوان، ص )                      

 :دهد كه كه مخالف مشروطه بود پند می انجمن همّتبهار در مشهد با مخالفان مشروطه بارها درگیر شد و به 
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 ای گروهووووی كووووه انجموووون داریوووود 

 دل زكیوووووود و نفوووووواق برگیریوووووود 

 

 یووک زمووان گوووش سوووی موون داریوود    

 گووور بوووه دل مهووور خویشوووتن داریووود  

 (431دیوان، ص )

 

 .نماید میو آنان را به حمایت از مشروطه ترغیب 

سرا بود، اما پس از پیروزی مشروطه و ظهور قهرمانان آزادی، هماننود قصواید پیشوین بوه مودح و       الشّعرا در آغاز جوانی مدیحه ملک

پوردازد و بودین ترتیوب     ستایش افرادی چون محمّدولی خان تنکابنی، ستّارخان و باقرخان، طباطبایی و دیگر رهبران مشروطه موی 

 :دهد خواهی و قانون نشان می وطهاش را به مشر عالقه

 سووو سووپهدار شوود فتنووه را سوود    یووک

 ضووورغام پوووردل آمووود ز یوووک حووود   

 

 سووو یووورش بوورد سووردار اسووعد     یووک 

 بوووور كووووف گرفتنوووود تیووووغ مهنّوووود 

 

 بستند بر خصم از هر طرف راه                                       

 الحمدهللالحمدهلل،                                           

 (443دیوان، ص )

 مکن حودیث سوکندر كوه انودین كشوور     

 سوووتاده تنهوووا سوووتّارخان و باقرخوووان  

 

 فسانه گشت و كهن شد حودیث اسوکندر   

 به سان رستم دستان و طووس بون نووذر   

 (469دیووووووووان، ص )                     

 

وی در ایون  . خوانود  را در مجالس جشون مشوهد موی    كند و قصایدش پس از فتح تهران و پایان استبداد صغیر، بارها ابراز شادی می

 ...(و 296ص . )كند قصاید از جیش گیالن و مهین سردار اسعد و سپهدار دلیر و دیگر فداكاران راه آزادی به نیکی یاد می

 مژده كه آمود بورون خواطر موا ز انتظوار     

 حووق در رحمووت گشووود بوور دل امیوودوار

 

 ی فوتح الفتووح داد بوه موا كردگوار      مژده 

 به ما شد قرین، بخت به ما گشت یار فتح

 (464دیوووووووان، ص )                       

 

 :سراید و در پنجمین سالگرد مشروطه می

 موا نووروز بواد     عید نووروز اسوت و هور روزی بوه    

 پنجمووین سووال حیووات مووا بووه مووا فیووروز بوواد   

 سووووال اسووووتقالل مووووا را بوووواد آغوووواز بهووووار

 

 شووام ایووران روز بوواد   

 روز موووا بهوووروز بووواد 

بوووا نسووویم افتخوووار              

 (294دیوووووووان، ص )

 

 عشقی  میرزاده

خواهی و مبارزات مردم در اوج قرار داشت و عشقی نیوز بوه سورعت بوه      آید، شور مشروطه كه عشقی از همدان به تهران می هنگامی

نوشوت و در راه مشوروطه،    سیاسوی موی  وی همگام با دیگر مبارزان در نشریات عصر، اشعار و مقاالت . های سیاسی وارد شد فعّالیّت

كورد و هموواره انقالبوی دیگور را نجوات بخوش        های فراوانی نمود، اما نتایج به دست آمده وی را راضی نمی آزادی و برابری كوشش

 :ای دگرگون نماید و جامعه را به كلّی متحوّل سازد دانست، انقالبی كه همه چیز را به صورت ریشه می

 خواهود و بوس   یاین ملک یک انقالب مو 

 امووووروز دگوووور درخووووت آزادی مووووا  

 

 خواهود و بوس   حسواب موی   ریزی بی خون 

 خواهود و بوس   از خون من و توو آب موی  

 (442دیووووووووووووان، ص )                
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توان گفت كه مبارزات عشقی بیشتر علیه مشروطه طلبان بوده است و نوه مسوتبّدان، البتّوه مشوروطه خواهوانی كوه بوه ظواهر          می

فهمیود كوه ایون     عشقی این مسئله را به خوبی می. كردند ودند و در انقالب رخنه كرده بودند و خود مستبدّانه عمل میخواه ب آزادی

 :اند مشروطه خواهان دروغین، چگونه شرایط پیشین را حاكم كرده

 بوووه بوووه از ایووون مجلوووس ملّوووی و آزادی فکووور   

 

 

 موون چووه بنویسووم، قلووم در دسووت كووس آزاد نیسووت  

 (964دیوان، ص )                                

 

از جملوه در توابلوی سووم از شوعر     . كنود  عشقی در جاهای دیگر نیز به این مسئله كه انقالب حقیقوی رخ نوداده اسوت، اشواره موی     

موال و ثوروت   دهد كه فعّاالنه در انقالب و مبارزات شوركت داشوت و    سرگذشت پیرمردی را شرح می –سه تابلو مریم  –مشهورش 

حتّی دو پسر وی در لشکر سپهدار بودند و شهید شدند و خود وی مدّتی در حبس بود ولی پوس از  . خود را در این راه از دست داد

 :فتح تهران و استقرار نظام مشروطه

 شوود سووپهدار اوّل، وزیوور صوودر پنوواه    

 شووودند مصووودر كوووار و مرتّوووب درگووواه

 

 دوبووواره خلوتیوووان مظفّرالووودین شووواه   

 شود و آن دگور ریویس سوپاه     یکی وزیور 

 

 شد این چنین چو سپهدار گشت ركن ركین                                

 منی كه كنده بودم جان به پای مشروطه

 ی عمورم فودای مشوروطه    بشد دو میووه 

 

 ز پوووا فتووواده بووودم از بووورای مشوووروطه 

 عریضوووه دادم بووور اولیوووای مشوووروطه   

 

 كه بودم و اكنوون شدست حوالم این كه من                              

 چووه مردمووان خرابووی شوودند از آن آبوواد 

 

 گوور انقووالب بُوود ایوون زنووده بوواد اسووتبداد 

 (433دیوووووووووووووووان، ص )             

 

 .اند و از مشروطه خواهان فاسد انتقاد نمودند كه در جای خود خواهد آمد شاعران دیگر نیز به انحراف مشروطه اشاره كرده

 الهوتیابوالقاسم 

ندان عصر بیشتر اندیشم. دهد های سیاسی وی را تشکیل می وجه شاخص شعر الهوتی، عقاید كمونیستی او است كه دیدگاه

كردند ولی الهوتی تنها فردی است كه مصرّانه انقالب كمونیستی و آزادی  های غربی را ترویج می اندیشه  مشروطه، نظامی بر پایه

الهوتی . های سوسیالیستی، پس از فرار او به شوروی در او ریشه دواند باور عمیق الهوتی به آموزش. كند مترادف با آن را تبلیغ می

های اوج جنبش كه مبارزه علیه استبداد بود، در نبردهای مختلف شركت داشت و همراه با مبارزان تبریز در دوران  در سال

 .جنگید محاصره، علیه محمّدعلی شاه می

 :تبریز است  ی وی، مربوط به محاصرهرین شعرهایکی از بهت

 اردوی ستم خسته و عاجز شد و برگشت

 ره بواز شوود و گنوودم و آذوقووه بووه خووروار 

 از خوردن اسب و علف و بورگ درختوان  

 آزاده زنوووی بووور سووور یوووک قبرسوووتان 

 

 ی احورار  برگشت نه با میل خود، از حمله 

 هی وارد تبریز شد از هر در و هور دشوت  

 عووزم و ارادهفووارغ چووو شوود آن ملّووت بووا 

 ای از اشوک پور و دامنوی از نوان     با دیوده 

 (219دیوووووان، ص )                         
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دانود و آزادی حقیقوی را در دامون     شرق را، برپایی انقالب خونین و با مرام كمونیستی می  تنها راه نجات مردم استبداد زدهالهوتی 

 :جوید چنین حکومتی می

 سورخ  نوشم بوه شوادمانی آن دم شوراب   

 قربووان آن دمووی كووه ز خووون توووانگران 

نازم به آن زمان كوه بوه نیوروی پتوک و     

 داس

 در خون خائنان وطن واجب است غسول 

 

 كووز شوورق انقووالب دموود آفتوواب سوورخ    

 دریووای انقووالب شووود پوور حبوواب سوورخ  

 ملّت نهود بوه گوردن ظلوم طنواب سورخ      

 در شوورع انقووالب بووه نووصّ كتوواب سوورخ 

 (39دیوووووووووووووووووووووووووووان، ص )

 

مستقیم ندارد ولی پیداست كه از استبداد بیزار است، عالوه بر آن آزادی نووع    خواهی، اشاره گرایی و آزادی نونقا هر چند الهوتی به

خواهی اشوراف بورای بوه بنود      شوند و آزادی  پذیرد، زیرا در چنان جوامعی رنجبران و فرودستان، اسیر گنجوران می غربی را نیز نمی

 :خواهد ادی را برای زیردستان میكشیدن طبقات پایین است و الهوتی آز

 دویوود هركووه را دیوودم بوورای نفووع شخصووی مووی    

 

 

 پشووت پووا جووز فعلووه و دهقووان بووه خشووک و توور زدم   

 

 جسووتم از هوور بنوود و كووردم پوواره هوور زنجیوور را    

 

 

 بیووووورق آزادی مطلوووووق بوووووه بحووووور و بووووور زدم 

 (33دیوان، ص )                                      

 

 ایرج میرزا

از سووی دیگور، در   . خوواهی اشواره نشوده اسوت     دیوان ایرج میرزا به صورت مستقیم به مسایلی مانند مشوروطه طلبوی و آزادی  در 

هوای اجتمواعی واكونش نشوان      وی اساساً شاعری اجتماعی است و در برابر پدیوده . است  مخالفت با این موارد نیز نظری ابزار نکرده

. یافوت  كورد و در شوعرش بازتواب موی     وی را جلوب موی    ضوعات شخصی و فردی نیوز عالقوه  مو عالوه بر مضامین اجتماعی،. داد می

قاجوار را انکوار     چند ایرج فساد فزاینده در سلسوله هر . توان به تبار درباری او مربوط دانست میرزا به سیاست را می  عالقگی ایرج بی

ایرج بوا زبوان   . گرفت، همکاری و همراهی نشان نداد جار صورت میكند ولی به هر حال با مبارزات براندازانه كه علیه خاندان قا نمی

رفت، با این همه از مفواهیمی ماننود آزادی    شناخت و مردی روشنفکر به شمار می فرانسه آشنایی كامل داشت و افکار اروپایی را می

 .و قانون در شعر خود استفاده نکرد و خود را از التهابات سیاسی جامعه بركنار نگه داشت

 الممالک فراهانی ادیب

الممالک شاعری است كه با مسایل سیاسی و اجتماعی زمانه همراه است اما مضامین شعر وی بیشتر سنّتی است و چندان بوه   ادیب

دهد كه نگاه عمیقوی   پردازد، نشان می با این همه در مواردی كه به این موارد می. كند توجّه نمی... مفاهیمی چون مشروطه، قانون و

خواهوان همکواری    در مواردی نیوز بوا مشوروطه   . مسایل روز مطلب نوشت  نگار معتدلی هم بود كه درباره هالممالک روزنام ادیب. رددا

. ق 4924پوس از آن كوه در سوال    . را برعهوده گرفوت  « مجلوس »ای به نوام   نمود و پس از بازگشایی مجلس، وی سردبیری نشریه

 :كند از به بار نشستن مبارزات مشروطه احساس شادمانی می ی اساسی مجلس تصویب شد، ادیب نامه نظام

 چون مجلس وكوال را ملوک مؤسوس شود    

 عنایوووت شوووه و بخشوووایش ولیعهووودش  

 بشوی دامن و در مجلوس انودرآ ای شویخ   

 

 ای بدخشووید و موواه مجلووس شوود   سووتاره 

 ی مووا را انوویس و مووونس شوود  دل رمیووده

 كه خاطرم بوه هوزاران گنوه موسووس شود     

 (413دیوان، ص )                     
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الممالک نیز از شركت مردم در قدرت به عنوان حوق آنوان خبور نودارد و آن را عنایوت شواه و        جالب آن كه فردی مانند ادیب  نکته

 !خواند بخشایش ولیعهد می

برآورده نشده اسوت،  داند و معتقد است كه اهداف حقیقی جنبش مشروطه  الممالک با آن كه در مواردی مشروطه را ناقص می ادیب

 :نماید داند و در نهمین سالگرد مشروطه از جنبش تمجید می باز آن را مثبت می

 سوال نهموین اسووت كوه ایوون ملّوت بیوودار    

 شوود نووور عوودالت ز پووس پوورده پدیوودار   

 زد شوواهد مشووروطه صووال از پووی دیوودار   

 

 با خون خود آمد به حوق خوویش خریودار    

 پوشووید بووه توون خلعووت نووو سوورو سووپیدار 

 دمش جوووان گراموووی سوووپارندتوووا در قووو

 (393دیوووان، ص )                              

 

الممالک از اوضاع پس از مشروطه ناراضی است و برخی از عیوب ایجاد شده پس از پیروزی جنوبش را   همچنان كه گفته شد، ادیب

 :شمارد چنین برمی

 وزارت دادن طفالن، وكالوت كوردن پیوران   

 ان فرسووده نُنر گشتن، توالوت كوردن پیور   

 

 مجاهووود سووواختن افیونیوووان ریقماسوووی را  

 فکل بستن به گردن، كودكان لووس السوی را  

 (46دیوووووووووووووووووووووووووووووووان، ص )

 

شمارد و از اقدامات نادرست آنان بدین صوورت یواد    خواهان و ارتجاعیون را یک سان می وی به درستی عملکرد بسیاری از مشروطه

 :كند می

 انوود كووه هوور یووک  مووردم ایووران دو فرقووه 

 مشووروطه خووواه گشووته و بوور دوشقووومی 

 ی دیگوووور ز ارتجوووواع جهووووان را فرقووووه

 هوووور دو پووووی غووووارت جرایوووود ملّووووی

 

 تخووووم اموووول را درون مزرعووووه دارنوووود  

 چتوور ظفوور بووا شووعاع و شعشووعه دارنوود    

 گوواه بووه تضووییق و گووه بووه توسووعه دارنوود 

 شووور بنووی عووامر بوون صعصووعه دارنوود     

 (211دیوان، ص )                          

 

پردازند و عوالوه بور    می( ع)ها به بمباران حرم امام رضا  یابد كه روس گاه شدّت می خواهی آن الممالک از نتایج مشروطه ادیببیزاری 

 :رسانند گناه را به شهادت می تخریب ضریح و بارگاه مرقد، جمعی از زایران بی

 منحوسوووی بوووود  ایووون چوووه مشوووروطه 

 ایوون چووه عوودل اسووت كووه از مووا بسووتد  

 ر زد غوطووووهدیووووده در خووووون جگوووو 

 

 كوووه در رنوووج بووور ایووون خلوووق گشوووود   

 ی منّووووان بخشووووود هرچووووه بخشوووونده

 بوووواد لعنووووت بووووه چنووووین مشووووروطه

 (343دیوان، ص )                         

 

 ایوون چووه قووانون كووه حرامووی بووه حوورم   

 بختیوووواری پوووووی تووووواراج و نفووووووس 

 جوووز وزیوووران كوووه پوووی سووویم و زرنووود

 

 محوورم از حرمووت و حووق محووروم اسووت    

 م اسووووتهووووم عنووووان اجوووول محتووووو 

 هركسووووی در طلووووب موهوووووم اسووووت 

 (343دیوان، ص )                        

 ی مشوووروطه طلوووب  آه از ایووون فرقوووه 

 نوووام مشوووروطه از ایشوووان شوووده زشوووت

 

 نوووام و نسوووب اف بووور ایووون موووردم بوووی  

 جوووان خلوووق آموووده از غصّوووه بوووه لوووب 

 (331دیوووووووووووووووووووووووووووان، ص )
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باشد كه به سرعت از آنوان ناامیود گشوتند و     مردم آن عصر نیز میخواهان دقیقاً نظر  سخنان ادیب الممالک در مخالفت با مشروطه

 .كردند كه شخص مقتدری برای بازگردان ثبات و امنیت پیدا شود دیگر حمایت ننمودند و بارها آرزو می

 الدین گیالنی اشرف

كند و  تمام امور نیک را اراده می الدین از مشروطه، اشرف. الممالک است مشروطه، بسیار مشابه نظر ادیب  دیدگاه نسیم شمال درباره

 :خواند آن را از احکام دین اسالمی می

 عوودل و مشووروطه ز احکووام دیوون اسووت  

 

 شوووواهد مووووا كتوووواب مبووووین اسووووت   

 (924دیوان، ص )                              

دارد كوه بوا   نسویم شومال آرزو   . مسلّم است كسی كه مشروطه را مساوی عدل و از احکام دینی می خوانود، مشوروطه خوواه اسوت    

شوود و او   گونه نموی  ها، اصالح گردد و مشکالت جامعه برطرف گردد ولی در عمل این ها و كاستی ناهنجاری برقراری مشروطه، همه

 (469ص )« ت مافزون گشت دو صد علّ»خورد كه  افسوس می

ای  سازد ولی لحن بیوان او بوه گونوه    مشروطه به ظاهر علیه آن است و مشروطه را محکوم می  های نسیم شمال درباره شتر سرودهبی

  نالد و امیودوار اسوت كوه مشوروطه     یناقص و مشروطه خواهان مستبدّ و دروغین م  دهد، نسیم شمال از مشروطه ان میاست كه نش

 :واقعی اجرا گردد

 نه مستبدّی هست نه مشروطه به جا مانود 

 حمام كسی نیست همان فوطه به جا مانود 

 

 امروز ز مشروطه همان روطه بوه جوا مانود    

 اندر كوف موا دفتور مغلوطوه بوه جوا مانود       

 

 آن ها كوه توو دیودی همه رفتند آمال                                   

 چوب  و چماق و قمه رفتند آمالبا                                     

 (321دیوان، ص )

 :گوید بیند و می نسیم شمال اوضاع پیش و پس از مشروطه را یک سان می

 كوووردیم جمیوووع كارهوووا مضوووبوطه شووود  شوووکر موووی

 بینویم آن كاسوه اسوت و آن آش اسوت و ماسوت      باز موی 

 

 مملکت مشوروطه شود   

درد ایران بوی دواسوت                 

 (434دیوووووووان، ص )

 

 :گیرد مردم را برای به دست آوردن مشروطه و رسیدن به وضع مطلوب به تمسخر می  لحن طنزآلودی، شور و شوق اوّلیهو با 

 اوّل موورا آموود بووه یوواد  آن زمووان مشووروطه

 صور اسورافیل و آن هنگاموه و فریواد و داد   

 

 آن جرایدهای رنگارنگ و فتوای جهاد 

 گیورد مورا   زان فداكاری به میدان خنده می

 

 ی دوم بووه خوواطر آموودم گوواه از مشووروطه

 یوواد از دهباشووی و فووراش و شوواطر آموودم 

 اسووب را بفووروختم، همووراه قوواطر آموودم   

 

  

 

 

                                   گیرد مرا                                 زان لگدهای فراوان خنده می

 (213دیوان، ص )                       

  های جامعه را نتیجه تمام بدبختینماید و گویی،  شود كه آرزوی نابودی آن را می های پس از مشروطه بیزار می گاه چنان از مصیبت

 :های مردم كمتر بود داد، مصیبت خواهی روی نمی داند و اگر ماجرای مشروطه مشروطه می

 مجلوووووس فاتحوووووه برپوووووا سوووووازید

 از عسوووول شووووربت و حلوووووا سووووازید

 مهیّوووووا سوووووازید قووووواری خووووووب   

 ایووون سوووخن را هموووه انشوووا سوووازید  
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 اهلل علی مشروطه رحمه                                         

 خلوووق از جوووان هموووه بیوووزار شووودند  

 كسوووبه یوووک سوووره بیکوووار شووودند   

 

 زارعووووین جملووووه گرفتووووار شوووودند   

 اغنیووووا داخوووول ایوووون كووووار شوووودند 

 

 فقرا، مشروطهبوود مال                                            

 اهلل علی مشروطه رحمه                                           

 (419دیوان، ص )

هر چند نسیم شمال به عموق مطلوب   . كند نسیم شمال یکی از علل انحراف مشروطه را توجّه صرف مردم به اسم مشروطه بیان می

كند و تحوّل اندیشه و افکوار   نام استبداد و مشروطه، چیزی تغییر نمی جایی پردازد ولی واقعیت نیز همین است كه تنها با جابه نمی

كنار كشیدن و كنار راندن سران راستین مشروطه نیز عامل دیگری در انحراف آن بوود  . سازد مردم است كه اصالحات را نهادینه می

 :شود كه نسیم شمال یادآور می

 نوووه در ایووون اسوووم بوووود یوووک اثوووری 

 هوووا گشوووت قسووومت دگوووری    پوووول

 انوووود خانووووه نشووووین لمووووا گشووووتهع

 

 نووه در ایوون ظوورف بووود یووک ثمووری      

 بهووووور موووووا یوووووار تنووووودخو آمووووود

وكووال گشووته خوووش بووه عوویش قوورین                                 

 (322دیوووووووووووووووووووووووووان، ص )

 

آزادی بیان به عنوان یکی از نتایج جنبش مشروطه، آرزوی مردم بود كه فقط برای مدّت كوتاهی عملوی شود و بوه سورعت از بوین      

كند كه یکوی از اشوعار    ها انتقاد می نسیم شمال ضمن اشاره به تأثیر آزادی بیان و مطبوعات در جامعه از محدود شدن آزادی. رفت

 :شود مشهور وی محسوب می

 غلغلووووی انووووداختی در شووووهر تهووووران ای قلووووم

 

 

 كنووی از شوورع و قوورآن ای قلووم  خوووش حمایووت مووی  

 

 گشووت از بوورق تووو ظوواهر نووور ایمووان ای قلووم      

 

 

 مشوووکالت خلوووق گوووردد از توووو آسوووان ای قلوووم     

 نیسووتی آزاد در ایووران ویووران ای قلووم                    

 (444دیوان، ص )                                       

 

و واقعاً های او را در این موارد قبول داشتند  دهد كه مردم نیز اندیشه های نسیم شمال، نشان می ی مردم از سروده استقبال گسترده

 .های اولیه هماهنگ نبوده است نتایج مشروطه با خواسته

 اکبر دهخدا علی

ی عملوی موردم نقوش     های فراوانی نمود و با مقاالت مؤثّر خود در دگرگونی فکری و مبوارزه  یکی از كسانی كه برای مشروطه تالش

مجلس از دست داد و خوود نیوز بورای رهوایی از      وی یکی از بهترین دوستان خود را در جریان به توپ بستن. داشت، دهخدا است

خواهان پیروز جالب است، وی كوه   واكنش دهخدا در برابر مشروطه. اعدام به سفارت انگلیس پناهنده شد و بعدها به اروپا تبعید شد

 .پردازد دریس میهای علمی و ت گیرد و به پژوهش كند از سیاست به كلّی كناره می هیچ دگرگونی جدّی را در جامعه مشاهده نمی

 :بارد مورد مردم، اشک حسرت می های بی كند و بر فداكاری دهخدا در دو مورد از نتایج مشروطه ابراز تأسّف می
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 دونی چه كشیدیم به حق مشتی اسمال نمی

 ی مشوروطه دویودیم بوه حق چقوذه واسوه

 پواهوامون پینوه زد و پواک بریودیم بوه حق

 هموه از پیور و جوون ورمال و وردار شده ودیدیم بوه حقپور و پوا قرص ن یوه جووون

 (46دیوان، ص )

 ی كوووس ذرّه ندیووودیم فوووروغ در عووودّه

 ز آزادی و آزاده سوووخن بوووود ولیوووک  

 

 هر یوغ گسسوت، گشوت دیگرسوان یووغ     

 آن قصّووه فریووب بووود و ایوون قصّووه دروغ 

 (433دیووووووووووووان، ص )                

 

 فرّخی یزدی

فرّخی خود مردی سیاست پیشوه و روزناموه نگواری    . بازتاب مسایل مشروطه در شعر فرّخی آشکار شده استترین و بهترین  آگاهانه

ی خوود و   از سوی دیگر، فرّخی شاعری متعهّد است و با زنودگی سراسور مبوارزه   . برجسته بود كه از نزدیک با امور سیاسی آشنا بود

گویود   خواند و موی  های آزادی خواهانه می قانه خود را در خدمت آرماندر غزل مشهوری، عاش. شهادت پرافتخارش آن را اثبات كرد

 :باشد ی پذیرش پیامدهای آن نیز می كه آماده

 آن زموان كوه بنهووادم سوربه پووای آزادی   

 دامن محبّت راگور كنوی ز خوون رنگوین    

  

 دست خود ز جان شسوتم از بورای آزادی   

            توووان تووو را گفووتن پیشوووای آزادی                     مووی

 (411دیوووووووووووووووووووووووووان، ص )

 

در موارد بسیاری . كرد های گوناگون مردم را به آزادی خواهی ترغیب می دانست  از این رو به شیوه فرّخی خود را پیشوای آزادی می

 :كند به فواید آزادی اشاره می

 به پیش اهل جهان محترم بود آن كسوی 

 هووزار بووار بووود بووه ز صووبح اسووتبداد     

 

 و جووان احتوورام آزادی كووه داشووت از دل 

 ی پووا بسووته، شووام آزادی   بوورای دسووته 

 (434دیووووووووووان، ص )                   

 

 جوووز بوووه آزادی ملّوووت نبوووود آبوووادی  

 

 آه اگووور مملکتوووی ملّوووت آزاد نداشوووت  

 (411دیووووووووووووووووان، ص )           

 

 :ترساند گاه نیز از پیامدهای نبود آزادی می

 در مملکتوووی كوووه نوووام آزادی نیسوووت  

 

                                  ویرانی آن قابل آبادی نیست                              

 (221دیوان، ص )                    

 :سراید فرّخی كه آنقدر عاشق آزادی است و این گونه می

 سوواغر تقوودیر مووا را مسووت آزادی نمووود  

 

                                               ی آن باده مدهوشیم ما                               زین سبب از نشئه 

 (36دیوان، ص )                          

فرّخوی آن قودر   . كند میگرایی را توصیه  ای آزاد، قانون به خطرات آزادی مطلق و لجام گسیخته نیز آگاه است و برای داشتن جامعه

كنود و بورای موردم از اهمیوت قوانون و لوزوم        مداری توجه موی  قانون  ز آرمان بزرگش، آزادی، به مسئلهآگاه است كه بسیار بیشتر ا

 :گوید اطاعت از آن می

 شووویم گوور ز روی معوودلت آغشووته در خووون مووی   
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 شوووویم هرچوووه بادابووواد موووا تسووولیم قوووانون موووی   

 

 بووود در كووام جووان  طعووم آزادی ز بووس شوویرین   

 

 

 شووویم بهوور آن از خووون خووود فرهوواد گلگووون مووی     

 (461دیوان، ص )                                         

 زنوود بووا ادب در پوویش قووانون هوور كووه زانووو مووی    

 

 

 زنووود چووورخ، نوبوووت را بوووه نوووام نوووامی او موووی      

 

 كه شود تسولیم عودل و پویش قوانون سور نهواد        وان

 

 

 زنووود مهووور پهلوووو مووویی قووودرش بوووه كووواخ  پایوووه 

 (424دیوان، ص )                                          

 هوور سووركه بووه احتوورام قووانون خووم شوود 

 

                               در مسلک ارباب قلم محترم است                                 

 (246دیوان، ص )                         

 قووانون اسووت چووون موجوود آزادی مووا   

 محکووووم زوال كوووی شوووود آن ملّوووت   

 

 شووویم، تووا قووانون اسووت  مووا محووو نمووی  

                       در مملکتی كه حکم با قانون است                                

 (249دیوان، ص )                     

 :كند معرفی می شان فرّخی، یکی از كاركردهای قانون را فشار بر مردم برای اجرای وظیفه

 فکووور نوووویی از بووورای موووا بایووود كووورد

 بووووا زور مجووووازات و فشووووار قووووانون  

 

 ی كهنووه را رهووا بایوود كوورد  ویوون شوویوه 

                    كرد                                   باید   آشنا   وظیفه  به   را ما 

 (296دیوان، ص )                             

داند كه برای رسیدن بدان بایود از موانوع سوختی گذشوت و از      زادی و قانون، چنان ارزشی قائل است، به خوبی میفرّخی كه برای آ

 :خواهد كه جانانه مبارزه نمایند كند و می این رو مردم را به فداكاری در این توصیه می

  تا كه استبداد سردر پای آزادی نهد

 بایووود گرفوووت ی شمشووویر موووی دسوووت خوووود بووور قبضوووه 

 (39دیوان، ص )                                                

 رسووم و ره آزادی یووا پیشووه نبایوود كوورد  

 

                         یا آن كه ز جان بازی اندیشه نباید كرد                                

 (444دیوان، ص )                              

 طلبی غرقه به خوون بواش    آزادی اگر می

 

                                خسی نیست                                  خار و كاین گلبن نوخاسته بی 

 (31دیوان، ص )                                

است و تنهوا داشوتن قوانون و آزادی بورای سوعادت       و عالوه بر رسیدن به قانون و آزادی، عمل آگاهانه به شرایط آن نیز بسیار مهم

 :كافی نیست

  قانون كه قانون اندرآن وای بر آن شهر بی

 نوودر كووافر سووتان، مصووحف فرسوووده بووود  هووم چووو ا 

 (494دیوان، ص )                                
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كشیده شود و نصوایح افورادی ماننود فرّخوی نیوز        اندیش، مشروطه به انحراف های مبارزان و روشنفکران آگاه و نیک ی تالش با همه

یکی از دالیل شکست جنوبش، نواقص   . دهد كند و به مردم نشان می فرّخی دالیل انحراف مشروطه را شناسایی می. نتیجه نبخشید

 :ی انقالب است بودن و نرسیدن به مرحله

 از انقوووالب نووواقص موووا بوووود كوووامالً    

 

        ی معکوس انقالب                                 دیدیم اگر نتیجه 

 (39دیوان، ص )                      

 :هایی از استبداد بود و علّت دیگر، حضور رگه

 ز آزادی جهان، آبواد و چورخ كشوور دارا    

 

 گوردد                                 پس از مشروطه با افزار استبداد می 

 (421دیوان، ص )

 :رود فساد و نادرست بودن آزادی خواهان نیز عامل مهم انحراف مشروطه به شمار می

 آمد بوه تنوگ    نام آزادی ز بد كیشان نمی

 

 كشور ویران ما را بود اگور احوزاب خووب    

 (32دیوان، ص )               

های آفت زده نیوز   شود، بلکه الزم است چون باغبانی دل سوز، از گل ی ناقص را رها كرد تا نابود ها، نباید این مشروطه ی این با همه

 :مراقبت نمود تا به تکامل برسد

 ی اسووتبداد پژموورده شوود آزادی  در سوایه 

 

    ریشه نباید كرد                                 این گلبن نورس را بی 

 (444دیوان، ص )                      

 :هم به مردم و پیروزی قطعی جنبش امیدوار نیست و انگار فرّخی چندان

 دولت هر مملکت در اختیوار ملّوت اسوت    

 

 آخر ای ملّت به كف كی اختیوار آیود تورا    

 (13دیوان، ص )                      

 .دهد هایش را تا شهادت و صادقانه ادامه می ولی خود تالش

 عارف قزوینی

دهود كوه وی بسویار بوه      این مطلب نشان موی . دهد كه از سیاست دست بشوید خود به عارف پند می  نامه ایرج میرزا در اواخر عارف

عوارف در  . گاه در عمق وقایع حضور نداشت زندگی وی همراه با مسایل سیاسی گذشت ولی هیچ. مسایل سیاسی توجّه داشته است

پرداخت و بیداری مردم را در جنبش مشوروطیت   دادی میهای فرهنگ استب های خود به مبارزه با استبداد و زشتی اشعار و تصنیف

 .ستود می

هایش، ممکن بود كه  تصنیفاصلی   زمینه. داد های خود جای می رودهای در س عارف مسایل سیاسی را به صورت ظریف و هنرمندانه

هوای خوود را    كرد و اندیشه اشاره میخواهی  الی آن و در یک مصراع و یا چند كلمه به وقایع مشروطه عشق باشد ولی در البه  درباره

 .رو عارف اشعار كاملی با مضمون سیاسی ندارد داد، از این در روح مردم رسوخ می

 :خواهد خود با جامعه از مردم چنین می  از زندگیش می نالد و ضمن مقایسهعارف در موارد بسیار 

 وطنان در ره آزادی خویش  فکری ای هم

 

 مون اسوت   بنمایید كه هركس نکند مثول  

 (212دیوان، ص )                 

 :كند خواهان و فتح تهران، از بازیابی جایگاه مشروطه ابراز شادمانی می پس از پیروزی مشروطه

 پیووام دوشووم از پیوور مووی فووروش آموود  

 هووزار پوورده ز ایووران دریوود اسووتبداد     

 

 بنوش باده كه یک ملّتی به هووش آمود   

 هزار شکر كه مشروطه پرده پووش آمود  

 (211دیوان، ص )                 

های انجام شده را برباد رفته می بیند و ضومن   عارف نیز چون شاعران دیگر و مردم زمانه از پیامدهای جنبش راضی نیست و تالش

 :گوید تصنیفی می
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 یوسووف مشووروطه ز چووه بركشوویدیم   

 پیرهنوووی در بووور یعقووووب دیووودیم    

 

 آن گه چوون گورگ خوود او را دریودیم     

 اخوووان كسووی حاشووا نوودارد   هوویچ ز 

 (964دیوان، ص )                  

 : نتیجه

های ادبیات عصر مشروطه این موضوع است كه برخالف دوران پیشین، نگورش سیاسوی یافوت و همگوام بوا       ترین ویژگی از برجسته

صولیش را از سیاسوت   شوعر عصور مشوروطه، مضومون ا    . داد كرد و نسبت به تحوّالت واكنش نشان موی  مسایل اجتماعی حركت می

 .كرد های سیاسی و اجتماعی عمل می گرفت و به صورت موافق یا مخالف با پدیده می

شواعرانی ماننود   . انود  اند كه در شعر این دوره بارتاب وسویعی یافتوه   مشروطه، قانون و آزادی از مضامین مهمّ سیاسی عصر مشروطه

های سیاسی قرار داده بودند و تالش داشتند تا وضعیّت موجود را  فعالیت فرّخی، الهوتی و نسیم شمال و عشقی كه خود را در میان

نهود بهوره    دگرگون نمایند، شعرهای سیاسی بسیاری سرودند و در حقیقت از شعر به عنوان ابزاری سیاسی كه بر موردم توأثیر موی   

. كردنود  ها برخورد موی  ی خود با این پدیده های ویژه شاعران دیگر نیز كمابیش به مسایل سیاسی حسّاس بودند و با دیدگاه. گرفتند

. نپرداخوت  ای نداشوت و بوه ایون مسوایل     در این میان، تنها ایرج بود كه چندان به سیاسی كاری و به ویژه نوگرایی سیاسی عالقوه 

 . هایشان به خوبی پیداست مفاهیم قانون و آزادی نظرات یکسانی نداشتند كه در سروده  شاعران مشروطه درباره

 :منابع

، قاجار  ی و اقتصادی در آثار منتشر نشدهافکار اجتماعی و سیاس (4936-2396، ) ،  و هما نواطق آدمیت فریدون -4

 .تهران،چ اول، آگاه

 .،  به اهتمام محمّد جعفر محجوب، تهران،چ سوم، نشر اندیشهدیوان اشعار (4939)ایرج میرزا،  -2

 .، توس 3جلد، تهران، چ  2، به كوشش مهرداد بهار، شعاردیوان ا (4963)، (ملک الشّعرا)بهار ،محمّد تقی  -9

 .تا ،  به كوشش محمّد دبیر سیاقی، تهران، بیدیوان اشعار(4964)دهخدا ، علی اكبر ، -4

، نشور  3، تهوران، چ  (شناسی ضحاک مـار دوش  تحلیل جامعه)شناسی خودکامگی  جامعه( 4911)رضا قلی، علی  -3

 .نی

 .،  به كوشش وحید دستگردی، تهران، فروغیوان اشعاردی( 4943)ادیب الممالک  فراهانی، -6

 .، امیركبیر3، تصحیح و مقدمه حسین مکی، تهران، چ دیوان اشعار( 4931)فرّخی یزدی، -1

 .نا ، بی3به اهتمام عبدالرحمان سیف آزاد، تهران، چ ( 4941)، ،کلیات دیوان عارف قزوینی، -3

 .ش احمد بشیری، تهران، چ اول، امیركبیر،  به كوشدیوان اشعار (4933)الهوتی ، ابوالقاسم ، -3

 .،  حواشی باقر مؤمنی، تهران، چ سوم، نشر اندیشهابراهیم بیگ  نامه سیاحت (4939)ای، حاج زین العابدین مراغه -41

 .اكبر مشیر سلیمی، تهران، امیركبیر ،  به كوشش علیدیوان اشعار (4931)عشقی،  میرزاده -44

 .چی گیالنی، چ اول، نگاه ، تهران،  به اهتمام احمد ادارهکلیات اشعار (4913)،(سید اشرف الدین گیالنی)نسیم شمال  -42
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