
 

  شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش

  ٢٢٥ - ٢٤٩ صص، ١٣٩٥ پاييز) ٢٥درپي پي( ٣شمارة 

  

  

  دورة مشروطه يغزل اجتماع كيدئولوژيا ليتحل
 ٣محبوبه خراساني ٢،مرتضي رشيدي آشجردي ١،سودابه يوسفيان داراني 

  

  

  دهيچك     
 هايبرجسته و شاخصه هاييژگيدر شناخت و قيمهم و دق ياز ابزارها يكي
 نيكه اگر ا آن اثر است يسبك ليو تحل ياثر، بررس كي يو فكر يادب ،يزبان
روشن  شترياثر  ب تيهمراه شود، ارزش و اهم يآمار هايبا آمار و داده ليتحل

دورة مشروطه بر آن  ياجتماع اتيشناسانة غزلسبك يمقاله با بررس ني. اگردديم
 نيدر ا كيدئولوژيا ةالي در را پربسامد و سازسبك برجستة هاييژگياست تـا و

دورة  ياجتماع اتيارائه شده، تعداد غزل يرهانشان دهد. بر اساس آما اتيغزل
 نيبه مضام شتريب اتيغزل نياست و در ا شتريانواع غزل ب گريمشروطه از د

 ةيدر ال اتيغزل نياشاره شده است. ا اعرانو حوادث عصر ش ياجتماع
 يدئولوژيدارند و عنصر ا يكه مربوط به درونة زبان است، برجستگ كيدئولوژيا

 ينيدر مضام اتيغزل نيا نهمچني.  است شده تكرار هار آند يداريبه طور پا
زنان، استبداد، قانون و عدالت  ،يانتقاد اجتماع ت،يو ترب ميوطن، تعل ،يمانند آزاد

  متفاوت است.  نيمضام نيتوجه شاعران به هركدام از ا زانيسروده شده و م
  

  .كيدئولوژيا شناسيدورة مشروطه، سبك ،ي: غزل اجتماعهادواژهيكل

                                                                                                                                                               
   آباد، ايراناسالمي، نجف آباد، دانشگاه آزادادبيات فارسي، واحد نجف و ندانشجوي دكتري گروه زبا.  ١

                                                      dr_s.yousefian@yahoo.com   
  . (نويسنده مسئول)آباد، ايرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف.  ٢

              mortezarashidi52@yahoo.com        
  آباد، ايرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد نجف.  ٣

    najafdan@gmail.com 
  ٠١/١٠/٩٥رش: تاريخ پذي                        ٢٤/٠٣/٩٥تاريخ وصول:     



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيو سبك هاي نقد ادبيپژوهش □ ٢٢٦

 

  

 مقدمه
عواملي مانند نارضايتي مردم از حكومت قاجار، شكست حكومت بزرگ استبدادي 

ها، ها و روي آوردن مردم به مطالعة آنروسيه از حكومت مشروطة ژاپن، افزايش روزنامه

آشنايي ايرانيان با شيوة زندگي و حكومت در اروپا، رواج دبستان و تاسيس دارالفنون، 

مردم  ري مردم ايران گرديد و زمينة انقالب مشروطه را فراهم كرد.موجب آگاهي و بيدا

ايران كه از حكومت استبدادي و پادشاهان مستبد خسته شده بودند، به دنبال براندازي 

حكومت استبدادي و جايگزيني آن با حكومتي بودند كه بتوانند خود در آن حكومت، نقش 

خواهان، فرمان مشروطيت در م و مشروطههاي مردداشته باشند. در نتيجه در پي تالش

تسليم شدن «امضا شد.  -كه موافق مشروطه بود -شاهتوسط مظفرالدين ه.ق١٢٨٥سال 

مظفرالدين شاه به مشروطيت و ماليمت و نرمي او در برابر ملت يك حالت استثنايي بود كه 

بعد قانون  . مدتي)١٣٣: ١٣٥٢(رضواني،  »در ساير خاندان قاجار ممكن نبود ديده شود

ترتيب با تاسيس مجلس شورا، ايران در اساسي نوشته شد، انتخابات برگزار گرديد و بدين

  بار در ادارة جامعة خود سهيم شدند.شمار كشورهاي مشروطه درآمد و مردم براي اولين

شاه، برتخت نشست. او كه در ابتداي محمدعلي شاه، پسرش،بعد از مظفرالدين

داد، در ادامه مشروطه را نپذيرفت، با همان فق مشروطه نشان ميحكومتش، خود را موا

خواهان هاي اجتماعي مردم و مشروطهشيوة استبدادي به حكومت خود ادامه داد و آزادي

ي فردي چنان منتفي هاآزادي«را كه در متمم قانون اساسي تدوين شده بود، محدود كرد. 

شد كه كشورهايي كه دچار اين بليه دالل ميكه نياز به بحث ندارد. زيرا شاهانه است شد

(طبيبيان و ديگران،  »پيمايندبرند و مسير اضمحالل ميسر مي و مرج به هستند، در هرج
٦١ :١٣٨٠(  

السلطان را كه موافق سرسخت شاه عليرغم ميل مردم و مجلس، اتابك امينمحمدعلي

شاه در زمان محمدعلي م.١٩٠٧انعقاد قرارداد حكومت استبدادي بود به صدارت برگزيد. 

مردم و كه شمال كشور را در اختيار روس و جنوب را در اختيار انگليس قرار داد، 

در ادامه، مخالفت اين پادشاه با حكومت مشروطه تا  .را تحت فشار قرار دادطلبان مشروطه

د. جا پيش رفت كه مجلس را به توپ بست و تالش كرد تا حكومت مشروطه را براندازآن
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عهدي، موافقت خود را با مشروطه اعالم داشته بود و از آن وي اگرچه در زمان واليت«

اي داشته باشد كرد، اما قلباً مانع مشروطه بود و آرزو داشت كه حكومت مطلقهپشتيباني مي

اي را جهت از بين بردن هاي مخفيانهجهت پس از رسيدن به سلطنت تالشو به همين

  .)٢١، ١٣٧٩(نصرتي،  »مشروطه شروع كرد

هاي نسبي برخوردار بودند. تا خواهان از آزاديدر دوران احمدشاه، مردم و مشروطه

احمدشاه در طول مدت جايي كه با ايجاد فضاي نسبتاً باز سياسي احزاب شكل گرفتند. 

به اروپا داشت كه هزينة اين  يمتعدد يسفرها ،ديسال طول كش هفدهاش كه يپادشاه

سفرهاي متعدد احمدشاه  .شدتامين مي يخارج يهابانكيق دريافت وام از سفرها از طر

شد كه اوضاع كشور، نابسامان بود و مردم گرفتار فقر و به اروپا در حالي انجام مي

  تنگدستي بودند. 

اين تحوالت و اوضاع سياسي و اجتماعي در شعر و نثر تاثير گذاشت و كاركرد شعر و 

و نثر دورة قبل كه ستايشي و در خدمت دربار و پادشاه بود، در نثر را تغيير داد. شعر 

خدمت اهداف سياسي و اجتماعي درآمد و مضامين سياسي و اجتماعي وارد شعر و نثر 

يعني شاعري كه قبل از آن، مسيرش از خانه شروع و به دربار ختم مي گرديد و « گرديد.

 ةشد و طفيلي سفرصه ميخواري خالشعر و سخنش در مدح و ذم عشقبازي و شراب

گران و زورمندان بود و با اجتماع و دردهاي اجتماعي كاري نداشت، حال خود را غارت

ها و آرزوهاي ملتش را در شعر هاي اجتماعي كرده و خواستيكسره وقف جامعه و آرمان

  .   )٨٨، ١٣٧٩(نصرتي،  »كندخود جاري مي

شعر و نثر، قالب غزل نيز از اين تحول همزمان با ورود مضامين سياسي و اجتماعي در 

سياسي  -دور نماند و پذيراي اين مضامين خشك و غيرتغزلي گرديد و غزل اجتماعي 

سروده شد. اين غزليات اگرچه از لحاظ زبان و ظاهر، ادامة غزليات پيشينيان و تقليد از 

ه بسيار تفاوت آنان بود؛ اما از لحاظ مضمون و درونمايه با غزليات قبل از دورة مشروط

آموزي، استبداد، مانند وطن، حقوق زنان، عدالت، علمي و سياسي اجتماع نيمضامداشت. 

ها در ادبيات و شعر قبل از مشروطه سابقه كه مطرح كردن آن -  مشروطه و آزادي

ديگر شراب و باده و ساقي، مفهوم و موضوع «در غزليات اين دوره وارد شد.  -نداشت
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هست، فراوان هم هست؛ اما همگي در خدمت مسايل سياسي و غزليات نيست. غزل 

  .)٧٣٦: ١٣٩٠(طاهري خسروشاهي،  »اجتماعي قرار گرفته است

بنابراين با توجه به گسترش غزل در دورة معاصر به ويژه از دورة مشروطه به بعد، 

 توان غزل را فقط بر مبناي توصيف معشوق و مغازله تعريف كرد. اگرچه معنايديگر نمي

گويي با زنان است؛ اما شاعران دورة معاصر با توجه به بازي و سخنغزل در واقع عشق

اوضاع جامعة خود و تحوالت آن، مضامين اجتماعي و سياسي را وارد غزل كرده، غزل 

كوشند و عارف، فرخي يزدي، الهوتي و بهار در اين زمينه مي«اند.سياسي سروده-اجتماعي

  . )١١٠: ١٣٨٤(آژند،  »كنندن مضامين سياسي و اجتماعي مياي براي جوالغزل را عرصه

  

  ضرورت و اهميت تحقيق

 - طرف شاعران در غزل اي دارد. از يكغزليات اجتماعي دورة مشروطه اهميت ويژه

هايي مانند آزادي، از واژه -بازي با آنان استكه به معناي سخن گفتن با زنان و عشق

ها مناسب غزل اند كه اين واژهان و مشروطه استفاده كردهقانون، استبداد، عدالت، پارلم

نبودند و در اين رابطه، جسارت و جرأت شاعران دورة مشروطه، براي تغيير در محتواي 

اي ذهني براي طرح محتواي غزل قابل ستايش است و از طرف ديگر اين شاعران، سابقه

كم از آن ذهن مخاطب كمكردند و موجب شدند تا  اجتماعي و سياسي در غزل ايجاد

  غزل عادت كند.ورود مضامين اجتماعي و سياسي در محتواي سنتي غزل فاصله بگيرد و به

با اين مقدمه، اين مقاله بر آن است تا الية ايدئولوژيك غزليات اجتماعي دورة مشروطه 

ت ساز و پربسامد را در اين غزليارا بررسي و تحليل كند و عنصر يا عناصر برجستة سبك

    مشخص و روشن نمايد. 

  

  پيشينة تحقيق

  كدام: در مورد شعر اجتماعي عصر مشروطه مقاالتي نوشته شده است؛ اما در هيچ

. سبك و ٢است.  اجتماعي عصر مشروطه به طور مستقل بررسي نشده . غزل١

هاي برجستة سبكي و پربسامد اين غزليات از لحاظ ايدئولوژي و درونمايه مشخص ويژگي

  است. نشده 
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 بحث و بررسي 
  ي در متندئولوژيا )الف

قالب زبان مطرح  در يدئولوژياست. ا هيسودو ةرابط كيو زبان،  يدئولوژيا نيب ةرابط

در مورد  ديگويم است كه به ما يدئولوژيا نيدهد. ايشكل م يدئولوژيشود و زبان به ايم

و  است يدئولوژيحصول ام ات،ي. ادبميكن انيو چگونه آن را ب مييسخن بگو يچه موضوع

و نگرش  يدئولوژياز ا يكه شعر نينهفته است و ا عرشا ةزينگرش، باور و انگ اثريدر هر 

   .رفتيتوان آن را پذينم است كه يامر ؛باشد يشاعر ته

شناسي، شناسيِ ايدئولوژيك، همانند انواع ديگر سبكمبنا و اساس بررسي در سبك

توان شعر و غزل ت. با كمك اين فراواني و تراكم ميتكرار و تاكيد بر مضمون و محتواس

تراكم عناصر ايدئولوژيك در يك متن يا تفسير آن، «اين دوره را به راحتي تفسير كرد.

. )٣٥٠: ١٣٩٢(فتوحي،  »نشان از تعلق متن به يك گروه اجتماعي يا گفتمان خاص دارد

نند وطن، آزادي و استبداد در مثالً فراواني، تراكم و تكرار مضامين سياسي و اجتماعي ما

اجتماعي شاعران اين  -دهندة ايدئولوژي و نگرش سياسي غزليات دورة مشروطه، نشان

  دهد.  دوره است و خواننده را به نهاد اجتماع و سياست ارجاع مي

  

  تحليل ايدئولوژيك غزليات اجتماعي دورة مشروطه )ب

 با يو تحوالت جامعه، شعر فارس ياجتماع يزندگ رييبعد از انقالب مشروطه با تغ

 شعر .قرار گرفت ياسيو س ياجتماع نيدر خدمت مضامو  روبرو شد ايسابقهيب ةتجرب

 ياسيو س ينو اجتماع يهاشهي. انداستيو پو يقو اريبس ياز لحاظ اجتماع مشروطه

 يادوره چيدر ه يتوان گفت شعر فارسيكه ميبه طور د؛وارد ش اين دورهدر شعر  ياريبس

با  ييدر شعر مشروطه، فرمانروا«روبرو نبوده است.  شهيهمه تنوع محتوا و اند نيبا ا

(آژند، » معاصر است يتر با رخدادهايحاصل برخورد واقع نيمضام نياست و ا نيمضام

٧٧: ١٣٨٤(.  

مشروطه را به دورة مطرح شده در شعر و غزل  يهايدئولوژينظران ااز صاحب يروهگ

 كيتفك يرا از عناصر اجتماع ياسيعناصر س كرده؛ ميتقس يتماعو اج ياسيدو بخش س

؛ اما هرچه به دورة دهنديدو عنصر را در كنار هم قرار م نيا گريد يگروهو  كننديم
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دو  انيم كيتفك« شوند.شويم، اين دو عنصر بيشتر جداگانه بررسي ميتر ميمعاصر نزديك

و  تيآورد انقالب صنعو جامعه، ره حكومت گريو به عبارت د يو اجتماع ياسيعنصر س

 يهاانقالب رياگر س شدن كار است. يو اجتماع ينيشهرنش ةسابقيرشد ب يعنيآثار آن 

كه هرچه به  ميكنيمالحظه م م،يقرار ده يفرانسه مورد بررس ريب كبالانقدورة اروپا را از 

شود و از يتر منگپرر  ياسيدر كنار عنصر س يعنصر اجتماع م،يشويتر مكيزمان ما نزد

  .)١٢٢: ١٣٧٦ ،ي(خاراب »گردديبرخوردار م يخاص يبرجستگ

شعر و غزل  يكه محتوا -و برجسته  در اين مقاله، مضامين سياسي و اجتماعي پربسامد

 غزل اجتماعي دورة مشروطه بررسي شده چهارصد و دهدر  -ددهيم ليدوره را تشك نيا

وهش، مضامين سياسي و اجتماعي از هم تفكيك است. الزم به ذكر است كه در اين پژ

نشده و در كنار هم آمده است. ابتدا مفاهيم سياسي و اجتماعي در غزليات اجتماعي دورة 

هايي از اين مفاهيم بيان گرديده و در بخش بعد مشروطه بررسي و تحليل شده و مصداق

عبارتند  يو اجتماع يسايس مضامين نياآمار و تحليل آماري اين مفاهيم ارائه شده است. 

  از:

  

  انتقاد )١-ب

هاي موجود در جامعة خود مانند ظلم، نابرابري و شاعران در تمام ادوار به واقعيت

  اند. اند و اشعار انتقادي سرودهخودكامگي واكنش نشان داده

ــت ــت نيس ــم والي ــس را غ ـــچ ك   هيـ

  كــارهـــــاي  فســـاد  را  امـــــروز
  

ـــت   ــــايت نيس ـــالم را رعـ ــــار اس   ك

ـــدازه ــــد و ان ـــتح ـــت نيس   اي و غاي
  

  )٨٥: ١٣٨٤(مسعود سعد، 
اند تفاوت نبودهشاعران دورة مشروطه نيز در مقابل ظلم و پايمال شدن حقوق مردم بي

و در اشعار خود در مقابل استبداد، شاهان مستبد، وزرا و وكيالني كه عامل تداوم استبداد 

احزاب سياسي كه وظيفة خود را به درستي  كردند،بودند، بيگانگاني كه در كشور دخالت مي

كه يكي از مضامين مهم طورياند؛ بهدادند و عدليه، مفتي و محتسب به پا خواستهانجام نمي

صداي اصلي مشروطيت بيشتر، يا        «غزليات دورة مشروطه، انتقاد اجتماعي است.

  .)٣٤: ١٣٨٧(شفيعي كدكني،  »است  پرستي يا انتقاد اجتماعيميهن
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مردم و نابسامان شدن  يعيشدن حقوق طب مالپاي موجب چهدر شعر مشروطه از آن

 يالنيوزرا و وك ان،ياستبداد، شاهان مستبد و دربار شده است.انتقاد  گردد،يم اوضاع كشور

كه  ياسياحزاب س كردند،ميكه در كشور دخالت  يگانگاني، ببودندكه عامل تداوم استبداد 

انتقاد  رياز ت خيمحتسب و ش ،يمفت ه،يعدل نه،يو كاب دادندينم انجام يرستخود را به د فةيوظ

به كار نرفته  كساني. اگرچه انتقاد و اعتراض در شعر همة شاعران مشروطه ستنديدر امان ن

تجربه «باشد.  يكه شعرش از انتقاد و اعتراض ته افتي توانينم زيرا ن ياست؛ اما شاعر

است؛  يو اقتصاد ياسيس ماندگير ركود و واپسيدرگ يكشور يكه وقت دهدينشان م

 ياجتماع هايتيفعال يدر راستا هاتيو قابل روهاين يزندگيدار برانگفرهنگ و ادب عهده

  .)٢٥: ١٣٧٢ ان،ي(عباد »گرفت يانتقاد يمشروطه رنگ و بو اتيعلت ادب ني. به همشوديم

  

  انتقاد از استبداد )١-١-ب

) از واژگاني است كه در شعر شاعران دورة مشروطه به Despotism( »استبداد«واژة 

» خودكامگي«و » خودرايي«، »سريخود«ها به معناي نامهكار رفته است. اين واژه در لغت

استبداد آن است كه شخصي در كاري كه شايستة مشورت است؛ بر راي خود اكتفا «است. 

ي است كه بدون در نظر گرفتن آراء و .  منظور از استبداد، حكومت)٨: ١٣٦٤(كواكبي،  »كند

كس، چيز و هيچگيرد، به قانون مقيد نيست و هيچعقايد مردم با ميل و ارادة خود تصميم مي

تواند قدرت حكمران را محدود نمايد. شاعران و مردم، فقـر، حتي حقوق طبيعي مردم نمي

دانستند ستبدادي ميمـاندگي و اوضـاع پريشان كشور را ناشي از حكومت ابدبختي، عقب

و خواستار براندازي آن بودند. اظهار تنفر و انزجار از حكومت استبدادي به عنوان عامل 

  هاي اجتماعي، در غزليات اجتماعي شاعران اين دوره، منعكس شده است.سلب آزادي

اي درنگ كند كه حتي لحظهكند و تاكيد ميتشبيه مي» اهريمن«فرخي، استبداد را به 

  يست و براي برانداختن حكومت استبداد، بايد قيام كرد:جايز ن

ــت ــا را كش ــتبداد آزادي م ــريمن اس   اه
  

  نه صبر و سكون جايز، نه حوصله بايد كـرد  
  

  )٦٨: ١٣٨٧(فرخي يزدي، 
  عشقي معتقد است كه اگر قرار باشد كشور مهد استبداد باشد، بايد ويران شود: 
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ــا ــران نم ــتبداد را وي ــد اس ــن مه ــدا اي   اي خ
  

  

  اي آبـاد نيسـتگرچه در سرتاسرش يك گوشه  
  

  )٣٦٤: ١٣٥٠(عشقي، 

  انتقاد از پادشاهان )٢-١-ب

عدالتي و غفلت پادشاهان واكنش در غزليات اجتماعي دورة مشروطه نسبت به ظلم، بي

گرفتند و به راي خودسرانه تصميم مي نشان داده شده و از پادشاهان ستمگر و مستبدي كه

لياقتي خود و با اعطاي دادند، انتقاد شده است. پادشاهاني كه با بيتي نميو نظر مردم اهمي

امتيازات گوناگون به بيگانگان، زمينة نفوذ روس و انگليس را فراهم كردند و موجب 

  ويراني ايران گرديدند.

  را بـه ژرژ رانيـا دينگـه بخشـ كيـشاه ما بـا 
  

  

  دكنــيمــا را نگــه كــن، كــار مجنــون مــ يلــيل  
  

 )٦٥: ١٣٥٧تي، (الهو 
  شكن مردمنه از مار و نه از كژدم، نه زين پيمان

  

  

  ترســمآزار مــيديــن خلــقاز آن شاهنشــه بــي  
  

  )٧٠: ٢٥٣٦(ايرج ميرزا،  
  كـارخسرو كشور ما تا بـود ايـن شـيرين

  

  سان ديدة مـردم همـه گلگـون باشـدالله  
  

  )١٦٠: ١٣٨٧(فرخي يزدي،     
 و ظلم خاندان قاجار انتقاد كرده است: عدالتي عارف در غزلياتش، از بي

  تو عـدل و داد ز نسـل قجـر مـدار اميـد
  

  آيــدكــه از نــژاد ســتم دادگــر نمــي  
  

  )٨٧: ١٣٨١(عارف قزويني،   
 شاه محمدعلي )١-٢-١-ب

شاه انتقاد كرده و از اعمال مستبدانة محمدعلي» شاه فراري«عارف در غزلي با عنوان 

ا صدور فرمان به توپ بستن مجلس، خود را روسياه كرده شاه باشاره كرده كه محمدعلي

ترين ركن حكومت مشروطه نابود شد و اين اقدام، مردم است. با خراب شدن مجلس، مهم

  شاه برانگيخت.طلبان را به اعتراض در مقابل محمدعليو مشروطه

  مشاور كه بود و چه كـس گفـت بـا شـه

  ور شـو بـه مجلـسكه گفتت شـها حملـه

  كه خود را مجهـز بـه تـوپ و سـپه كـن؟  

  تو با توپ و يكسانش با خـاك ره كـن...
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ـــ ــتز  روسيـ ـــه گف   ه آن روســي روسِيَ
  

يَه كـن   بكش مــردم و خــويش را روسـِ
  

  )٦٨: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  احمدشاه )٢-٢-١-ب

در غزليات اجتماعي دورة مشروطه از احمدشاه انتقاد شده است. سفرهاي احمدشاه به 

كه بر  م.١٩١٩هاي زيادي را براي كشور و مردم در پي داشت و  قرارداد نهاروپا كه هزي

 هايسيبه انگل رانيا يو گمرك يهمة امور مالالحماية انگليس شد و مبناي آن ايران تحت

از جمله اقدامات منفي احمدشاه است كه او را هدف تير انتقاد شاعران قرار  گرديدواگذار 

  داده است.

ــــتن و اح ــــا گف ــــنيدناروپ ــــد ش   م
  

ـــدن؟   ـــد دي ـــود مانن ـــي ب ـــنيدن ك   ش
  

  )٢٧٣: ١٣٧٠(نسيم شمال،  
  خواستي دگـر چه كند؟ كرد يا نكـرد؟مي

  بيگــانه را بـه خـانه دو صـد امتيـاز داد
  

  ها نكـرد؟مرد قجــر بـه مردم ايـران چه  

  در خـانه، بـاز در بـه رخ آشنـــا نكـرد
  

  )١٢٥: ١٣٨١ ،يني(عارف قزو 
  يــور دراز دسـت بگـــوبـه اردشيــر غ

  

  كـه خصمِ ملك، تو را جزو انگلستان كرد  
  

  )١٢٥(همان:  
  

  الوزرا و وزرا انتقاد از كابينه، رئيس )٣-١-ب

در غزليات اجتماعي دورة مشروطه از كابينه، صدراعظم و وزرايي كه با اقدامات خود     

وزرا با وابستگي به شاهان  هاي استبدادي بودند، انتقاد شده است. اينموجب بقاي حكومت

موجب نابساماني اوضاع كشور و  م.١٩١٩و  م.١٩٠٧مستبد و انعقاد قرادادهايي مانند 

وس و برداري بيگانگان از جمله رگرديدند و زمينة نفوذ و بهرههاي ملي نابودي سرمايه

و در  شدهه اشار كلي طور به وزرا به هااز غزل يدر بعضكردند. انگليس را در ايران فراهم 

  شده است.از او انتقاد  ريبا مشخص كردن نام آن وز ميمستق گريد يبعض

  خواستم مثبت شوم باشد اگر كابينه خوب
  

  چون بديدم، ديدم اين كابينه آن كابينه نيست  
  

  )٩: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  در اين وكيل و وزيـر اي خـدا اثـر نكنـد

  

ـــا   ـــبانة م ـــة ش ـــبحدم و نال ـــان ص   فغ
  

  )٨١(همان:    
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  نــه فاســق اســت در ايــران رياســت وزرا
  

  كه او به تجربـه سرمشـق از زنـان گيـرد  
  

  )١٦٥: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  انتقاد از وثوق الدوله )١-٣-١-ب

  اند. انتقاد كرده م.١٩١٩الدوله به عنوان عامل قرارداد شاعران دورة مشروطه، از وثوق

  ميكرد مانيملك سل نيرا كه در ا كسيآن
  

  كرد كه او اهـرمن اسـت نيقيروز ملت ام  
  

  )١٢٠: ١٣٨١ ،يني(عارف قزو 
  السلطنهانتقاد از قوام )٢-٣-١-ب

وزير پايان دورة مشروطه است كه در غزليات السلطنه، سياستمدار و نخستقوام

كلنل  اميق ،دوران او هاياز جمله اتفاق اجتماعي دورة مشروطه، از او انتقاد شده است.

و  رانيدر ا كاينفوذ آمر نةياو، فراهم كردن زم يو از اقدامات منف انيپس خانتقيمحمد

  شدن صنعت نفت بود.  يدر برابر مل يستادگيا

  بيار بـاده كـه ناسرخوشـم، خوشـم بينـد
  

  قوام سـلطنت از روزگـار، كيفـر خـويش  
  

  )١٤٨: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  السلطنــهقـوام خـائن، الدولةچون وثـوق

  مطرح شد و از رو نرفت شيدزد يپشت كرس
  

  كنـدياستقــامت مـ رانايـ مـرز محو بهر  

  كنـديكرامت م پررويي به حسكم ـنيالحق ا
  

  )٨٨: ١٣٨٧ ،يزدي(فرخي  
  

  انتقاد از مجلس، نمايندگان مجلس(وكيل)، انتخابات )٤-١-ب

» مجلس« است كه واژة برابر و متداول آن يفرانسو ايواژه ،)Parliament( پارلمان

رود. نمايندگان پارلمان و در زبان فارسي بيشتر به معناي مجلس نمايندگان به كار مي ستا

شوند كه گذاري، توسط مردم و با راي مستقيم و مخفي آنان انتخاب ميبراي مجلس قانون

  گويند.مي» انتخابات«به اين فرايند 

اساسي حكومت  كه از اركان-مردم و شاعران دورة مشروطه اميدوار بودند با مجلس 

شان را به دست آورند و چون هاي از دست رفتهبتوانند حقوق و آزادي -مشروطه است

  پرداختند. شد؛ به انتقاد از مجلس ميشان از مجلس برآورده نميانتظارات

  كه ديـد بـه دل گفـتمجلس ما را هر آن
  

  ملـــت جـــم، حســـن انتخـــاب نـــدارد  
  

 )٦٩: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
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  س بـود چـو گـردد چـاهپناه ملت، مجلـ
  

  پناهگــاه، بســوز ايــن پنــاه پوشــالي  
  

  )١٩٣: ١٣٨١(عارف قزويني،  
شدند، گاهي نمايندگاني كه با راي مردم و براي رسيدگي به اوضاع كشور انتخاب مي

جاي توجه به كشور، عامل استبداد و وسيلة رسيدن مستبد به اهدافش شدند و مجلس را به

» مارهاي مجلسي«دند. درنتيجه، نمايندگان اين دوره با عنوان صحنة اختالفات خود گرداني

غزليات شاعران در اند. شان قرار گرفتههدف تير انتقاد شاعران در غزليات اجتماعي

 گانگاني، به ببودندكه فقط به فكر خود  اندپرداخته يندگانيخود به نكوهش نمااجتماعي 

  . توجه بودنديبه آه و نالة مردم بو  كردنديم انتيبه وطن خ دادند،يم ازيامت

  سالمجلـياز آن رو كه نقـد فـ ليوك شدم
  

  خانـه را قبالـه كـنم نيـنفع خـود ا يبرا  
  

  )١٢٠: ١٣٨٧ ،يزدي(فرخي  
  ترسـدياز مـوش مـرده مـ هنـريب ليوك

  

  ســتيز مــردن ابنــاء نــوع خــائف ن يولــ  
  

  )١٠٢١: ١٣٦٨(بهار،  
  خـدا اثـر نكنـد يا ريـو وز ليوك نيا در

  

ـــا   ـــبانة م ـــة ش ـــبحدم و نال ـــان ص   فغ
  

  )٨١: ١٣٨٧ ،يزدي(فرخي  
  مـارهاي مجلسـي داراي زهـري مهلكنـد

  

  الحذر باري از آن مجلس كـه دارد مارهـا  
  

  )١٢١(همان:  
 هاي سياسيكوشيدند تا مشاركت مردم را در عرصهدر دورة مشروطه، شاهان مي

زاري انتخابات با مانع روبرو       شد و برگمحدود كنند. بنابراين؛ در انتخابات تقلب مي

ترين شرط كه، انتخاب كيفيت انتخابات در كلية ادوار مطلوب نبود، چون مهم«گرديد.مي

 دهندگان و نفوذ كساني كهسوادي رايكننده باشد، با بينماينده بايد با راي مخفي انتخاب

  .)٤٨١: ١٣٧٠(سفري،  »قصد انتخاب شدن داشتند؛ تحقق نيافت

ن دورة مشروطه كه از اوضاع انتخابات آگاه بودند، در غزليات اجتماعي خود به شاعرا

  اند.انتقاد از انتخابات پرداخته

  رود از پــيشز انتخـاب چـو كــاري نمـي
  

  كـه انقـالب كنــد تـا بـه پـور كـاوه بگـو  
  

  )١٢٤: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  مستقل نيست دوكس بر سر يك رأي ولي

  

  استقالل است سر هر برزن و كو، صحبت از  
  

  )١٤٦: ١٣٨١(عارف قزويني،  
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  انتقاد از عدليه )٥-١-ب

 در ايـران«در وصف عدليـه چنين آمده است:  »تاريخ مشروطيت ايران«در كتاب 

خواندند؛ ولي ها يكي را به اين نام ميخانهبود، راست است در ميان وزارتاي نميعدليه

؛ در عدليه كارها از روي خودكامگي انجام كه همة كارها از روي خودكامگي بوديچنان

كه مبناي آن -. در غزليات اجتماعي دورة مشروطه از عدليه )٨٣: ١٣٨٤(كسروي،  »گرفتي

  انتقاد شده است. -شدبر عدالت نبود و به مردم ظلم مي

  از در و ديوار اين عدليه بارد ظلم و جـور
  

  خانـه رامحو بايد كرد يكسر ايـن عـدالت  
  

  )١١٦: ١٣٨٧دي، (فرخي يز 
  اگــر بــه حالــت عدليــه پــي بــرد شــيطان

  

ــت   ــير ز آدم و حواس ــدلل، تقص ــد م   كن
  

  )٩٣: ١٣٨١(عارف قزويني،  

 ) انتقاد از اوضاع نابسامان وطن٦-١-ب
براي نشان  اند. آنانشاعران دورة مشروطه، از اوضاع آشفته ونابسامان وطن انتقاد كرده

و  آورده يرو كشور درخشانة به گذشت ،وطنن اوضاع نابسامادادن نارضايتي خود از 

  .اندستودهعظمت و شكوه آن دوره را در اشعار خود 

دوره اتفاق افتاده  نيشاعران ا يدورة مشروطه و همزمان با زندگ رانِيكه در ا يحوادث

 رانياز ا هاييو گلستان كه بر اساس آن قسمت چايمانند عهدنامة تركمان حوادثي –است 

 - غرب يتمدن و ترق نيو همچن م.١٩١٩قرارداد  م.١٩٠٧واگذار شد؛ قرارداد  نگانگايبه ب

ي وطن از اوضاع كنون هايرانياوضاع نابسامان وطن و و دنيبا د شاعرانموجب شد كه 

نموده و جلب  هايتوجه مردم را به نابسامان ران،يگذشتة اعظمت به  شيگراانتقاد كرده و با 

  كنند. تيرا تقو جوييچاره و نفرت احساس هادر آن

  جم سر به سر پامال شد از دست رفت كشور
  

  كنـد؟يتحمـل مـ يخدا تا ك يا روسيپور س  
  

  )٩٧: ١٣٨٧ ،يزدي(فرخي  
 شاعر از ناامني وطن سخن گفته و كشور را به كشتي افتاده در گرداب تشبيه كرده است:

  شد به پا در اين كشور، شور و شورش محشر
  

  از صــداي نـاامنيگـوش آسـمان شـد كـر،   
  

  )٩٣(همان:  
  اي دوست ببين بي سـر و سامـاني ايـران

  

  بـدبختـي ايـــران و پـريشـــاني ايـران  
  

 )٣٦٤: ١٣٥٠(عشقي،  
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  صاحب جـممن به اوضاع تو اي كشور بي
  

  نكنم گريه، پس از گريه نخندم چـه كـنم؟  
  

  )١١٨: ١٣٨١(عارف قزويني،  

  نانتفاد از دخالت بيگانگا )٧-١-ب

 منظور از بيگانگان در غزليات اجتماعي دورة مشروطه، بيشتر كشورهاي روس و

شد. اين انگليس است كه استقالل داخلي و خارجي ايران از جانب اين دو كشور تهديد مي

كرد ديگري را از صحنة ها سعي ميدو كشور بر سر ايران رقابت داشتند و هركدام از آن

برداري اقتصادي براي را يك منطقة حساس جهت بهره رقابت حذف كند. روسيه، ايران

كرد؛ به ها را تهديد ميدانست. برقراري حكومت مشروطه در ايران، منافع روسخود مي

كردند. به ها همواره از پادشاهان مستبد و مخالفان مشروطه حمايت  ميهمين علت روس

تيازات گوناگون در قبال اين هاي متعدد و دريافت امتوپ بستن مجلس شورا، پرداخت وام

طلبان را از كشور روسيه ها از مواردي است كه موجب نارضايتي مردم و مشروطهوام

  گرديد.

برداري از منابع آن كشور يابي به هند و بهرهاي براي دستايران براي انگليس نيز وسيله

طرف تقسيم طقة بيكه بر اساس آن ايران به دو منطقة نفوذ و يك من م.١٩٠٧بود. قرارداد 

راني از اقدامات انگليس در ايران است. شد، تسلط بر خليج فارس و در دست گرفتن كشتي

شاعران دورة مشروطه به نقش روس و انگليس در اين ويراني و ناامني پي برده بودند و از 

  كردند:دخالت كشورهاي بيگانه در ايران انتقاد مي

  شيكرحمي و مظلـومجـز جفاكاري و بي
  

  شيـوه و عـادت دربـار بريتــاني نيسـت  
  

 )٦٤: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  توان و طاقت و صـبرم ز دوريـت ديدنـد

  

ــرد   ــران ك ــه اي ــا ب ــه بريتاني ــايعي ك   فج
  

  )٥٨: ١٣٥٧(الهوتي،    
  كش آخر بهر چيست؟امر و نهي روس آزادي

  

  باشـد كـه ايـران زان ماسـتاو مگر آگه نمي  
  

 )٨٢ :١٣٨١(عارف قزويني،    

  انتقاد از احزاب )٨-١-ب

گروهي سازمان يافته است كه براي به دست آوردن قدرت سياسي و تحقق «احزاب، 

در دورة مشروطه . )١٤١: ١٣٨٥(موسوي نيا،  »كنداهداف مادي و غير مادي خود مبارزه مي

و همزمان با دورة دوم مجلس شوراي ملي، با ايجاد فضاي باز سياسي و از بين رفتن 
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بداد، احزاب رسمي مانند دموكرات و اعتدال تشكيل شد. به علت نوپا بودن احزاب، است

بين نبودند ها و مشكالت و تضادهاي دروني، مردم به احزاب خوشعدم كاركرد صحيح آن

  ند.اها پرداختهو شاعران نيز در اشعار خود به انتقاد از احزاب و رهبران آن

  هـرگه اعتدال و گاه دمـوكرات، مـن بـه 
  

  كــنمجمعيــت عضــو و كــار ســتبداد مــي  
  

 )١٠٦: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  امتحان داد به هنگـام عمـل ليـدر حـزب

  

  كه به عنوان خودي محرم بيگانـة ماسـت  
  

  )٩٦: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  

  

 انتقاد از رجال كشور )٩-١-ب

 در غزليات اجتماعي دورة مشروطه، از رجال كشور كه خودشان دزد هستند و اموال

برند؛ از محتسب كه خود همدست دزدان شده است و دشمن مردم؛ مملكت را به غارت مي

برد؛ از شحنه كه خود از پاسبان كه به جاي حفاظت از مردم، در خواب غفلت به سر مي

عامل آشوب در شهر و كشور شده است و از زاهدان رياكار و سالوس كه به جاي پشت پا 

  ؛ انتقاد شده است. زدن به دنيا، دنياپرست هستند

  رجال ما همه دزدنـد و دزد بـدنام اسـت
  

  كه دزد گـردنه بـدنام دزد پـاتختي اسـت  
  

  )٣٧٣: ١٣٥٠(عشقي،  
  عسس با دزد شد دمساز و ما با هـر دو بيگانـه

  

  

  به شب از دزد باشد وحشت و روز از عسس مـا را  
  

  )١٠١٢: ١٣٦٨(بهار،  
ــود ــدار ب ــر بي ــن دار گ ــة اي   پاســبان خفت

  

  گـران بـي دار بـود؟ي براي كيفر غـارتك  
  

  )٧٥: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  مفتي شراب خورد و صراحي شكسـت و رفـت

  

  

  مطرب غنا نخوانـد و بـه چنـگ عسـس بمانـد  
  

  )٦٤(همان:  
  زاهد كه دين فروشـد و دنيـا طلـب كنـد

  

  فـروش؟او را كجا رسد كه كند عيب مـي  
  

 )١٠٤١: ١٣٦٨(بهار،   
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  مردم انتقاد از )١٠-١-ب

اند. با توجه به شاعران دورة مشروطه در غزليات اجتماعي خود از مردم انتقاد كرده

ماندگي، ظلم پادشاهان مسنبد و اوضاع هاي متعدد در جهان، شاعران عامل عقبپيشرفت

دانستند و همواره سعي داشتند مردم را آشفتة كشور را جهل، غفلت و بي تحركي مردم مي

به قيام  آشنا سازند و آنان را به يحكومت استبداد تيد و آنان را با ماهكنن داريخواب باز 

  شان برانگيزند.عليه مستبد و احياي حقوق از دست رفته

  از غفلت ملت مگو، اين قصـه دراز اسـت
  

  الهوتي از اين پس سر اين رشته رها كـن  
  

  )٩٤: ١٣٥٧(الهوتي،   
  ببين چـه غافـل و آرام خفتـه ايـن ملـت

  

  ند در آرامگـــاه پوشـــاليچـــو گوســـف  
  

  )١٩٣: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  حسـينيست حق زندگي آن قوم را كز بي

  

  انــدمردگــان زنــده، بلكــه زنــدگان مــرده  
  

  )٧٤: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
فرخي از مردم به خاطر نداشتن همت و اراده انتقاد كرده و پيشرفت و ترقي را در گرو 

  توانند افتخار بيافرينند،چون اراده ندارند. دم ايران نمياراده و عمل دانسته و اشاره كرده مر

  فارسان فارس را پاي فـرس گـر لنـگ نيسـت
  

  

  انـد؟اهل عالم از چه زيشان گوي سـبقت بـرده  
  

  )٧٤: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  

  ) وطنپ
تصويري است از وطن كه در  -١شود. در ادبيات و شعر، سه مفهوم از وطن ديده مي

شود و اين تصوير با جلوة قوميت ايراني گره خورده است.     ديده ميشاهنامة فردوسي 

زادگاه و  -٣وطنِ اسالمي؛ همان انديشة اسالمي از وطن كه مخالف قوميت است و  -٢

واحد  –محيط پرورش انسان. عواملي كه موجب شد تا وطن در معناي امروزي آن 

ايران را وطن «وجود آمد.  به كار رود، در دورة مشروطه به -جغرافيايي و سياسي

انگاشتن، وطن را مثل مادر انگاشتن و ايرانيان را خواهران و برادران وطني خواندن، 

: ١٣٨٥(كلهر،  »پيامدي نو در گفتمان ادبيات سياسي اين دوره و حاصل همين عوامل بود

١٣٦( .  
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  دوستيوطن )١-پ
  شادم كه چه خوش گشت نثار وطـن مـن

  

  ين جـان و تـن مـنآن بود و نبود من و ا  
  

  )٢٢٨: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  تنيده ياد تو در تـار و پـودم، مـيهن اي مـيهن!

  

  

  بود لبريز از عشـقت وجـودم، مـيهن اي مـيهن!  
  

  )١٦٨: ١٣٥٧(الهوتي،   

  فروشي وطن )٢-پ
  فروشي ارث است ايـن عجـب نبـودوطن

  

ــه از اول آدم وطــن   ــدچــرا ك ــروش آم   ف
  

  )٧٧: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  ريشة ظلم و سـتم از بـيخ و بـن بايسـت كنـد

  

  

ــت   ــراز دار نيس ــز ف ــا ج ــائن همان ــر خ   كيف
  

  )٤٤٢: ١٣٧٠(نسيم شمال،    
  يادآز ت)

در غزليات اجتماعي دورة  -هاي سياسي و اجتماعيدر معناي آزادي-  واژة آزادي

دي معنوي؛ مشروطه كاربرد فراواني دارد. اين واژه در دورة قبل از مشروطه به معناي آزا

كار يعني وارستگي و رهايي از اسارت خود و تعلقات است و گاهي هم در مقابل زندان به

 ةاز دور -هاي فردي و اجتماعيآزادي– آن ديجد يدر معنا يآزاد ةواژ كاربردرفته است. 

استوار  يحكومت قانون و نظم اجتماع يكه به معن ي آزاديغرب يمعن« مشروطه آغاز شد.

شاعران و اهل ة شيانددر  نيزم با مغرب ييآشناة جينت است كه در يزيچ ؛است يبر برابر

  .)٦٩: ١٣٨٧ ،يكدكن يعي(شف »است دهيبازتاب رانياقلم 

  

 انيرانيا يخواهيآزاد )١-ت
ــواالحرار ــب ز اول و بن ــا را لق ــدي م   آزادان ب

  

  

  خـواهمبه گردن بندگي را يوغ در گـردن نمـي  
  

  )١٧١: ١٣٥٨دهخدا، ( 

  يآزاد شيستا )٢-ت

  زنـدان شـد اگـر سـهم بهـار رانـةيكنج و
  

ــكر آزاد   ــداداد كن يش ــنج خ ــو آن گ   دي
  

 )١٠٣٦: ١٣٨٤(بهار،            
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  يخواهيآزاد بهمردم  قيتشو )٣-ت

  اي هموطنان در ره آزادي خـويش فكري
  

  بنماييد كـه هركس نكند مثـل مـن اسـت  
  

  )١٢٠: ١٣٨١ ،ينيعارف قزو(  

  يآزاد در راه ثاريا) ٤-ت

  زمـان كـه بنهادم سر بــه پـاي آزادي آن
  

  ن شسـتم از بـراي آزاديادست خود زج  
  

 )٥٨: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  

  آزادي سياسي) ٥-ت

 استدر انتخابات  يآزاديعني  سرنوشت كشورشان نييدخالت مردم در تع ،ياسيس يآزاد 

  .در جامعه است ياسيس يوجود آزاد ةآزاد نشان دهند و انتخابات

  شيرود از پــينمــ يچــو كــار نتخــابزا
  

ــد   ــالب كن ــه انق ــو ك ــاوه بگ ــور ك ــه پ   ب
  

  )١٢٤: ١٣٨٧(فرخي يزدي،     

  آزادي بيان )٦-ت

  خود بدون ترس از دولت است.  ديعقا انيافراد جامعه در ب يآزاد 

  گفتـنش امـا ديبا هست و هايگفتن فراوان
  

  ترسمياز دار م گرستيسازم دور، دور دهچ  
  

  )٧٠: ٢٥٣٦ زا،ريم رجيا( 
  آزادي قلم) ٧-ت

 يهايينارسا است كه مشكالت و نيآزاد ا ةجامع كيمردم در  فيجمله وظا از 

 .ندينما انيكه امكان داشته باشد، ب يقيقلم، مطبوعات و از هر طر ان،يب قيحكومت را از طر

يل نداشت. به همين دل مشروطه، آزادي قلم به جز در مدت بسيار كوتاهي وجود ةدور در

  .اندكردهآزادي قلم شكايت  فقدانشاعران و نويسندگان از 

ــا ــي ت ــم نم ــردد آزاد، از قل ــم نگ ــنقل ــاد مك   ي
  

  

  گر قلم شود ز بيداد، همچو خامه هـر دو دسـتم  
  

  )١٣٧: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  آزادي مطبوعات )٨-ت

سانسور ها آن كه مطالبنيو بدون ا يقبل ةچاپ و نشر كتاب و روزنامه بدون اجاز به 

شاعران در غزليات اجتماعي خود از فقدان آزادي . نديگويشود، آزادي مطبوعات م

   اند.مطبوعات شكايت كرده
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  است و مجلـس و هـر روزنامـه را آزادي
  

ــي   ــيهــر روز ب ــف م ــه توقي ــدمحاكم   كنن
  

  )٧٨(همان:  

  از كارگر و قشر مستضعف تيحما) ث

در  و فقر و بدبختي آنان محروم جامعه طبقات يزندگ زيقبل از دورة مشروطه ن اگرچه

دورة مشروطه نبوده است.  يو توام با آگاه يگاه به گستردگچيه اما ؛شعر انعكاس داشته

 تياز دورة مشروط ،محروم جامعه است ةرنجبران و تود يكه حاصل آگاه يكارگر اتيادب

بيات كارگري هاي موضوعي شعر اين دوره ظهور اديكي ديگر از ويژگي« .شده استآغاز 

خواهي، ادبيات كارگري در قلمرو شعر ايران هاي ظهور فكر مشروطهاست. از نخستين سال

  . )٣٧: ١٣٨٧(شفيعي كدكني،  »تولد يافت

  : كنديم خود افتخار يزادگشاعر دورة مشروطه به دهقان

  دل زارم، كه خون خوردن بود كـارممن آن خونين
  

  

ــان   ــن دارم، ز دهق ــه م   ادگــي دارمزمباهــاتي ك
  

 )٧٠: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
 سهيداران مقاهيسرما و رفاه يپر از فقر كارگران با آسودگ يزندگ ي،كارگر اتيادب در

   .شده استانتقاد  ،دنداريم كه در حق كارگر روا  ييهاظلمبه خاطر ان دارسرمايه شده و از

  اديـبه  دشيخواجه، كجا آ دهيخز خز در
  

  ؟كــارگر انيــعر كــريبرهنــه، پ يپــا  
  

 )٨٢: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
اند كه شاعران، از كارگران و طبقة محروم به خاطر غفلت انتقاد كرده و از آنان خواسته

  از خواب گران برخيزند تا بتوانند حق خود را احيـا كنند. 

  كـارگر يبـاش ا داريـبس بود خواب گـران، ب
  

  

  كـارگر يبـاش ا اريهش ي؟مست غفلت تا به ك  
  

  ) ٧٢: ١٣٥٧الهوتي، (   

  ، شخصيت و حقوقشزن) ج

عطف آن در دورة مشروطه  ةاما نقط ؛ستيسابقه نيب اتيزنان در ادب تيتوجه به شخص

زنان و حقوق  تيآمد؛ شخص ديكه در جامعه پد يدر كنار تحوالتدر دورة مشروطه، است. 

    ه شد.و شعر دورة مشروط اتيادب نياز مضام يكيآنان مورد توجه قرار گرفت و 

حق  ؛داشت يشتريدورة مشروطه در مورد زنان انعكاس ب اتيدر ادب شتريكه ب ييهاخواسته
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مسألة سوادآموزي و آزادي زن چيزي نيست كه اخيراً بر «. بودزنان  يو آزاد يآموزعلم

اجتمـاعي با ة لأله به عنوان يك مسأبحث بر سر اين مسجامعة اسالمي تحميل شده باشد؛ 

شاعر، زنان را به خاطر ناداني و  .)٣٩: ١٣٨٧(شفيعي كدكني،  »شوداز ميمشروطيت آغ

  آموزي تشويق نموده است.جهالت نكوهش كرده و آنان را به علم

  جهالـت بيـع بيز خجلت آب شدم، چون رق
  

  

  جـواب نـدارد نيـا دميـگـرفت بر تو و مـن د  
  

  اگـر كـه پرسـد يجـواب او چــه دهـم مـدع
  

  

  دانـش و كتــاب نـدارد؟ از چه سـر ارتيكـه   
  

   )٥٥: ١٣٥٧ ،ي(الهوت  
  نيـعلم و خـط د ليتحص ن،المرسليفرمود ختم

  

  

  شـو داريـدختـرك ب يبهر نسوان الزمست، ا از  
  

     ) ٧٥: ١٣٧٠شمال،  مي(نس 

    ييگراباستان )چ

با  رانياة ها و حوادث گذشتتوجه به داستان ،ييگرادر دورة مشروطه منظور از باستان

 ش،يدورة مشروطه، با توجه به اوضاع نابسامان دورة خو شاعران .تمتعدد اسي هازهيانگ

     كوه آن دوره را در اشعار خودو عظمت و شُ ي آوردهبه اوضاع درخشان گذشته رو

   يحماس يچاشن يبه شعر نوع ،خواننده كيو تحر جييته يشاعران غالباً برا«.اندستوده

 يةما ران،يافتخارات گذشته ا انيو فخر به گذشته و ب يملو  يفكر حماس يزدند؛ نوعيم

  .)٣١: ١٣٥٨كوب، ني(زر »شديغرور شاعر م
  نيچن نيكا؟ چه آمد اربيرا  روسيس ةدود

  

  

ــ   ــد و افســردهيو ب ــدخــون و سســت و جام   ان
  

  )٧٤: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  ريفعلـه مـار روده را سـازند سـ يبا قـوا

  

  سـتيتر از ضـحاك ندارا در شقاوت كم چيه  
  

 )٥٠: ١٣٥٧(الهوتي،    

  آموزيعلم ح)

ناداني «هاي استبدادي، جهل و ناداني مردم استترين علت دوام حكومتاولين و مهم

كند. همة انديشگراني كه پيرامون استبداد است كه انسان را به بذل قوا در اسارت وادار مي
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(حائري،  »اندهاي استبدادي دانستهرژيم اند، ناداني مردم را يكي از عناصرداد سخن داده

كه مردم در ناداني و . شاعران مشروطه، به اين نكته پي برده بودند كه تا زماني)٣٩: ١٣٧٤

هاي استبدادي و حاكمان مستبد هستند. از اين رو به برند، بندة حكومتجهالت به سر مي

  اند.و علوم تشويق كرده نكوهش جهل و ناداني پرداخته و مردم را به يادگيري معارف

  سعي جز در پي تكميل معارف غلط است
  

  ملت جاهل، محكوم بـه اضـمحالل اسـت  
  

  )١٤٦: ١٣٨١(عارف قزويني،          
ــت ــا بخ ــه ب ــن مجادل ــل مك ــت جاه   مل

  

  فر و بزرگي به دانش است و بس امروز     
  

  )١٠٤٠: ١٣٦٨(بهار،  

  همشروط )خ

ادي است كه در آن براي حكومت شرايطي حكومتي قانوني و غيراستبد »مشروطه«

مجلسي مركب از نمايندگاني است كه با راي مردم انتخاب  ،اين شرايطبيني شده باشد. پيش

شوند و وجود قانوني است كه توسط نمايندگان مردم و در مجلس وضع شده است. مي

حكومت مشروطه در غزليات است.  يمشروطه نقطه مقابل حكومت استبداد حكومت

  جتماعي شاعران دورة مشروطه، ستايش شده است.ا

  اســتبداد ديــدر رانيــپــرده ز ا هــزار
  

  پـوش آمـدهزار شكر كه مشـروطه پـرده  
  

  )٧١: ١٣٨١(عارف قزويني،  

  ستيزي خواهي و ظلمعدالت )د

شده، از نابرابري عدالتي و ظلم سخن گفته در غزليات اجتماعي شاعران مشروطه، از بي

  اند. ورزي توصيه شدهمردم و مسئوالن به عدالتو  قاد گرديدهو عامالن آن انت

  است ضيدر شرع ما كه خدمت خلق از فرا
  

  سـتياست كه كم از نماز ن يطاعت انصاف  
  

  )٧٣: ١٣٨٧(فرخي يزدي، 
  كيـقرن عدل مـزدك، ل ياز پس س بماند

  

  نخواهـد مانـد روانيظلـم ز نوشـ ريـبه غ  
  

  )١٥٦: ١٣٨١(عارف قزويني،  

    نونقا )ذ

 عبارت است از قاعده و دستورالعملي كه يك قدرت حاكم يا دولت آن را« قانون

خواهان دريافته بودند كه رمز ترقي كشور، . مشروطه)٢٢٦: ١٣٥٤(سووه،  »كندبرقرار مي
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كردند كه كشور با قانوني اداره شود كه توسط نمايندگان قانون است. بنابراين تالش مي

  اند. شان قانون را ستايش كردهرو در  غزلياتتصويب شده است. از اين

ــي ــيم ــود و ارمن ــانون يه ــا ق ــوده ب ــود آس   ش
  

  

  چون كه مذهب تحت عنوان است، گويي نيست هست  
  

 ) ٢٦٤: ١٣٧٠(نسيم شمال،  
  شـويمگر ز روي معدلت آغشته در خـون مـي

  

  

  شـويمهر چه بـادا بـاد مـا تسـليم قـانون مـي  
  

  )١٣٢: ١٣٨٧(فرخي يزدي،    

  پرستيحق )ر

 برده يكه در جامعه رخ داده بود، پ يدر دورة مشروطه مردم و شاعران به خاطر تحوالت

كه انسان به واسطة انسان بودنش، داراي حقوقي طبيعي است و حقوق اجتماعي و  بودند

كردند مردم را يشاعران تالش م نينهفته است. بنابرا يعيحق طب نهمي در هاانسان ياسيس

  شان آشنا كنند.   سياسي و اجتماعيبا حقوق 

ـــد ـــةيقب كنن ـــال گـــريد ل   حـــق او پام
  

  ستيواقف ن شيكه برحق خو لهيهرآن قب  
  

 )١٠٢١: ١٣٦٨(بهار،   
  گرفـت ديـبايمـ ريشمش يكف مردانگ در

  

  گرفـت ديـبايم ريحق خود را از دهان ش  
  

  )١٠٠: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  

  اتحاد و ايستادگي  )ز

  كردند. مردم را به اتحاد و ايستادگي براي احقاق حق تشويق ميشاعر دورة مشروطه، 

  ها سست شود در گه همدسـتي مـاسخت
  

  همه همدست اگر دست بـه كـاري بـزنيم  
  

  )٦٢: ١٣٨١(عارف قزويني،  
  پافشاري كن حقوق زندگان آور به دسـت

  

  ورنه همچون مرده تا محشر فشار آيد تو را  
  

  )١٥٣: ١٣٥٧(الهوتي،      

 انقالب  )ژ

ها به معناي دگرگون شدن است و در ايران بعد از انقالب نامهدر لغت» انقالب«واژة 

كار رفته است. شاعران دورة هاي سياسي و اجتماعي بهمشروطه اين واژه براي جنبش
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مشروطه، خواهان تغيير اساسي در وضع اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه بودند؛ 

  اند.الب و قيام عليه حكومت استبدادي دعوت كردهبنابراين مردم را به انق

  تا مگر عدل و تساوي در بشر مجري شود
  

  انقالبي سخت در دنيـا بـه پـا بايـد نمـود  
  

  )٧٩: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  رسد بـا انقـالبكشتي فتحم به ساحل مي

  

  ناخداي خويش دارم من خدا در كار نيست  
  

  )٤٩: ١٣٥٧(الهوتي،  

  تمدن س)

 و از كه جهانيان متمدن هستند، سخن گفتهغزليات اجتماعي خود از اين شاعران در

اند. آنان معتقدند ايرانيان بايد از صنعت كردهانتقاد  ،انداز تمدن عقب مانده كه ايرانيان

مسألة ديگر توجه به صنعت غرب است كه شعرا «اروپاييان براي پيشرفت كمك بگيرند. 

  .)٣٩: ١٣٨٧(شفيعي كدكني،  »را گرفترفت و صنعت غرب  گويند بايدمي

ــ ــت ز ديپوش ــان خلع ــايجه ــدن يب   تم
  

  ميكــه لَختــ مياز آنــ هيــمــا لُخــت و فروما  
  

 )٨٧: ١٣٨٧(فرخي يزدي،  
  ويبشــود كــالكت ديــهمــه با يزنــدگان

  

  ســر و ســامان همــه رديــتــا ســرانجام بگ  
  

  )١٠٣: ١٣٦٨(الهوتي،  
زليات اجتماعي شاعران مشروطه از دهد كه تعداد غ) نشان مي١توجه به جدول شمارة (

  ديگر انواع غزليات آنان بيشتر است. 
  

تعداد و درصد غزليات اجتماعي شاعران دورة مشروطه. ١شماره جدول   

  نام شاعر  رديف
  تعداد

  غزليات
  غزليات
  اجتماعي

  تعداد غزليات 
  غيراجتماعي

 اتيدرصد غزل
  ياجتماع

درصد 
  اتيغزل

  ياجتماعغير

  %٨٩/٣٩  %١١/٦٠  ٧٥  ١١٣  ١٨٨  يابوالقاسم الهوت  ١
  %٥١/٣٥  %٤٩/٦٤  ٤٩  ٨٩  ١٣٨  ينيعارف قزو  ٢
  %٠٤/١٥  %٩٦/٨٤  ٢٠  ١١٣  ١٣٣  يزدي يفرخ  ٣
  %٠٨/٥٢  %٩٢/٤٧  ٥٠  ٤٦  ٩٦  الشعراي بهارملك  ٤
  %٨٤/٣٦  %١٦/٦٣  ١٤  ٢٤  ٣٨  نسيم شمال  ٥
  %١٧/٥٥  %٨٣/٤٤  ١٦  ١٣  ٢٩  ميرزاده عشقي  ٦
  %١٩/٧٦  %٨١/٢٣  ١٦  ٥  ٢١  دهخدا  ٧
  %٢٥/٥٦  %٧٥/٤٣  ٩  ٧  ١٦  رزايم رجيا  ٨

      ٢٤٩  ٤١٠  ٦٥٩  جمع  
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) ميزان توجه شاعران عصر مشروطه را به مضامين اجتماعي و سياسي ٢جدول شمارة (

  دهد. نشان مي

 جدول تعداد و درصد غزليات اجتماعي شاعران دورة مشروطه

)٢جدول شمارة (  

مفاهيم 

 اجتماعي
 دهخدا عشقي الهوتي فرخي عارف

ايرج 

 ميرزا
 بهار

نسيم 

 شمال

انتقاد 
اجتماعي 

 (شاه و ...)
٤٦/٤٦ %٩١/٥٠ %٦٧/٤٨ %٤٧/٥٧ %٤٤/٦٣ %٥٧/٣٢ %٤/٣٨ %٤٤/٥٦% 

وطن و 

شهيدان 

 وطن

٣٤/١٥ 

% 
٥٤/١٦ %٢٧/٧ %٣٣/١٣ %٨٩/٧ %٣١/١٧ %٢٠/٤ %٩٣/٥% 

 ---  %١٨/٨ %٦٧/٦ %٥٣/١٠ ---  %٩٣/١ %٨٨/١٢ %١٩/٢ آزادي
از  تيحما

 كارگر
٠٢/١١ %١٠ ---  %٦٣/٢٠ ---  %٠٧/٢٩ %٣٢/١٩ %٤٧/٢% 

زنان، 

حجاب و 

 حقوق آنها
٦٦/٨ %٠٩/٩ %٣٣/١٣ ---  %٩٢/١ %٨٦/١٠ ---  %٥٦/٣% 

- باستان

 گرايي
٧٩/٠ %٧٣/٢ ---  ---  %٧٧/٥ %٣٥/٠ %٥٨/٢ % ١١/٤% 

 %٦/١٢ ---  ---  ---  ---  ---  ---  %٣٧/١ مشروطه
ستيزي ظلم

-و عدالت

 خواهي
٤٦/٥ ---  %٤٨/٣ %٧٧/٥ %٥٠/٣ %٦٤/٤ %١٩/٢%  --- 

ايستادگي 

 و اتحاد
٥٦/٤ %٠٤/١ %٥٥/٠%  ---   ---   ---   ---   ---  

 %٥٧/١ ---  ---  ---  %٨٧/٣ %٨٨/٧ %٩٣/٥ %٥٥/٠ انقالب
 %٥٧/١ %٣٦/٦ ---  ---  ---  %٢٠/٤ %٧٧/٠ %٠٩/١ آموزيعلم

 ---  ---  ---  ---  ---  %٨٨/٠ %٥٥/١ %٥٥/٠ تمدن
ساير(قانون، 

پرستي حق
 و ...)

٧٩/٠ ---  %١٨/ ---  %٩٢/١ ---  %٦,٩٦ %٥٩/٩% 



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي، (٣شمارة ، م، سال شششناسيو سبك هاي نقد ادبيپژوهش □ ٢٤٨

 

درست است كه آمار ارائه شده در اين پژوهش، محصول ديدگاه نويسنده است؛ اما اين  

دهد كه شاعران عصر مشروطه در غزليات خود به مضامين سياسي و آمارنشان مي

اند. همچنين از بين مضامين سياسي و اجتماعي بيشتر از مضامين ديگر توجه داشته

-اجتماعي، مضمون انتقاد اجتماعي بيشترين حجم غزليات اجتماعي مشروطه را تشكيل مي

  دهد. 

  

  نتيجه
تعداد غزليات اجتماعي شاعران دورة مشروطه، نسبت به ديگر انواع غزل بيشتر  .١

غزل معادل  چهارصد و دهغزل بررسي شده،  ششصد و پنجاه و نهاست. به طوري كه از 

 ست.، غزلِ اجتماعي ا%٢٢/٦٢

وطن، زنان،  ،يمانند انتقاد اجتماعمضامين سياسي و اجتماعي متعدد و متنوعي  .٢

در غزليات اجتماعي  آموزي و استبدادعلم ،يآزاد ،گراييآنان، باستان تيحقوق و شخص

 دورة مشروطه مطرح شده است. 

اين مضامين سياسي و اجتماعي صريح، آشكار و مستقيم مطرح گرديده و به طور  .٣

در غزليات اجتماعي دورة مشروطه تكرار شده و بسامد بااليي دارد. بنابراين  پايداري

غزليات اجتماعي دورة مشروطه در الية ايدئولوژيك كه مربوط به درونة زبان است، 

 برجستگي دارند.

شاعران دورة مشروطه مانند عارف قزويني، الهوتي، فرخي، ايرج ميرزا، بهار،  .٤

اند؛ اما ميزان توجه جتماعي را در غزليات خود مطرح كردهنسيم شمال و عشقي، مضامين ا

 يو فرخ يشاعران، عارف، الهوت نيا نياز ب نيهمچن ها به اين مضامين يكسان نيست.آن

  . اندتوجه كرده ياجتماع نيبه مضام گرانياز د شتريخود ب اتيدر غزل



 ٢٤٩□  ٢٢٥-٢٤٩ صص سودابه يوسفيان داراني و...    تحليل ايدئولوژيك غزل اجتماعي دورة مشروطه. 
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