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  تحول كاركرديِ شعر، در بستر ساخت سياسي اجتماعي

  در ايرانِ قرن نوزدهم
  
  

 1احمد خالقي دامغاني

  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة استاديار گروه علوم سياسي 
  فرجام مجتبي نيك

دانشكده حقوق و علوم سياسي شناسي سياسي  جامعهگروه ارشد  ي كارشناسدانش آموخته 
  شگاه تهراندان

  )10/2/92:  تاريخ تصويب– 23/7/91: تاريخ دريافت(
  

  
  چكيده

ساخت سياسي و . اند هنر و ادب يك جامعه عوامل گوناگوني دخيلعرصة در روند تحول در 
جامعه را هر ند كه همواره ادبيات ا  از عواملي،دهند اجتماعي، و تحوالتي كه در بستر آن رخ مي

ويژه شعر با تأثيرپذيري از ساخت  در ايرانِ قرن نوزدهم ادبيات و به. دهند ر قرار ميتحت تأثي
 باشد؛ شعر درباري جاي خود را به شعري  اجتماعي دچار تحولي كاركردي و بنيادين -سياسي

 تغيير جايگاه مخاطب خويش از دربار ةواسط هنرمند بهزمينه در اين . كاركرد سياسي و اعتراضي داد
 ،كند؛ در اين پژوهش حركت ميبه سمت رئاليسم  مردم، براي بيان اهداف سياسي خود ةودبه ت

 اجتماعي و حركت آن به - هاي تحول شعر مدرن ايران تحت تأثير ساخت سياسيقسمتي از ريشه
  .شود بررسي ميسمت رئاليسم 

  
  كليديواژگان 

  .نقد ادبي، ، شعر سياسي اجتماعيساختار سياسي، ساختاررئاليسم، شناسي هنر،   ادبيات، جامعه 
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  مقدمه
 دانشمندان و نويسندگان اين حوزه بوده مورد توجهادبيات ايران در اواخر قرن نوزدهم همواره 

 بخشي... فرهيختگاني چون ادوارد براون، محمدرضا شفيعي كدكني، ماشااهللا آجوداني و. است
اما بررسي ادبيات ايران . مذكور بوده است ةدورهايشان بررسي تحول ادبيات ايران در از دغدغه

در . شناختي، كمتر مورد توجه قرار گرفته است در اواخر قرن نوزدهم از منظر سياسي و جامعه
بحث را با . شود ميشناختي بررسي  اين پژوهش علل تحول ادبيات ايران از نگاهي جامعه

ه خود را در درون اين چارچوب توج بيشتر. كنيم آغاز مي1از رومن ياكوبسن نظريچارچوبي 
 و ارتباط آن را با حركت هنر به سمت رئاليسم نشان كنيم متمركز ميشناختي  به رويكرد جامعه

با نشان دادن ارتباط و تأثير .  اجتماعي ايران متغير مستقل ماست-ساخت سياسي. خواهيم داد
هاي ميرزا ويژه انديشه  اجتماعي بر نقد ادبي در نزد افكار روشنفكري و به- ساخت سياسي

 روشنفكري و تولد شعر سياسي دوران مشروطه را مشخص يفتحعلي آخوندزاده، ارتباط آرا
  .خواهيم كرد

  
   نظريچارچوب
 آفرينش و دريافت هنر را به كاركرد ارتباطي آن تقليل ةگاه تجرب هر.  ارتباطي استيهنر كنش

در بحث ما (اي  كه فرستنده تا زماني. بديا دهيم، چارچوب يا شماي ارتباطي كارايي زيادي مي
فرستد، بحث از شماي ارتباطي قادر به روشن  مي) مخاطبي(اي  پيامي را براي گيرنده) هنرمندي

حتي اگر . ستا ،شود  پيام ايجاد ميةسوي اي كه براي اين دو هاي زيباشناسانه كردن معضل
يابد، و  باشد، هنر كاركردي ارتباطي ميهنرمند به اين ارتباط باور نداشته باشد يا خواهان آن ن

 اما اگر توجه ما يكسر متوجه پيام اثر، آن ؛توان از راه چنان طرح و شمايي آن را باز شناخت مي
 شماي ،ها ها و مسئله  كه در بررسي شماري از معضلبينيم ميآن باشد،  ةزيباشناسانهم شكل 

 ة يك نظري،روسي ةبرجستشناس  بان ز،ياكوبسن. دهد ارتباطي كارايي خود را از دست مي
اي است كه تاكنون در اين مورد  ترين نظريه توان گفت كامل كند كه مي ارتباطي را مطرح مي

 : ياكوبسن چنين است ارتباط زباني نمودار. شده است بيان
  

  زمينه
  فرستنده                   پيام                   گيرنده

  رمزگان
  تماس

                                                           
1.Roman Jakobson 
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اي دارد، و به اين زمينه  فرستد؛ اين پيام زمينه  پيام ميةمي را براي گيرنديك فرستنده پيا
براي  ؛شود شود؛ از راه خاصي و با ابزاري معين دريافت، و تماس با آن ممكن مي ارجاع مي

 طرح ياكوبسن كه او آن را فقط ناظر بر ارتباط زباني براساس. از راه گفتار يا نوشتارمثال 
  :زير را رسم كرد نمودارتوان  ميمطرح كرده است، 

  زمينه
  هنرمند                   اثر هنري                   مخاطب

  رمزگان
  تماس

 روزگار هنرمند مرتبط امرتبط ب هاي تاريخي و اجتماعي به موقعيت مكن استمزمينه 
 ، كه در اين صورت كشف مواردي از آن ممكن است، اما ادراك كاملش نه فقط مشكل،دباش

اي است كه  شناسانه هاي نشانه رمزگان در نهايت نمايانگر نظام .هايي ناممكن است بل از جنبه
تماس . شود يا بايد درك شود اثر در پيكار آنها شكل گرفته است، و به ياري آنها پيام درك مي

 .)47-44: 1380احمدي، (شود  اي است كه اثر هنري در قالب آن ارائه و شناخته مي نمايانگر رسانه
گرچه بين شش وجه ا.  كاركرد متفاوتي در زبان استةكنند يك از اين شش جزء، تعيين هر

 يافت كه كاركرد واحد داشته باشد  راشويم، مشكل بتوان پيامي كالميزبان فرق قائل مي ةعمد
  .)77: 1369فالر و ديگران، (

 به كاركردهاي مورد سان هاي ادبي اصلي و مهم معاصر را اين  نظريهتوان براي مثال مي
  :بحث مرتبط دانست

ديدگاه ماركسيستي . ديدگاه رمانتيك متوجه ذهن و زندگي هنرمند است و كاركرد عاطفي
 اجتماعي و تاريخي است و ةمتوجه زمين) و از نظرگاه ويژه ديدگاه فمينيستي در نقادي هنري(

هاي ناقدان  ا حدودي نوشتههاي روسي، و ت آثار فرماليست. شود بر كاركرد ارجاعي متمركز مي
 آنها ماهيت كنش مسئلة. متوجه خود پيام است و كاركرد هنري آن» نقد نو«مكتب مشهور به 

نخستين (ديدگاه ساختارگرايي كالسيك . آفريدن است، چون موردي در خود، متمايز و منزوي
رمزگاني كه  ؛استشناسانه و بياني  متوجه رمزگان زبان) هاي گرماس و برمون آثار بارت، نوشته

شناسي دريافت و پديدارشناسي متوجه  آثار مكتوب زيبايي. روند كار مي براي ساختن معنا به
  .)48: 1380احمدي، ( ... استمخاطب وخواننده  پيام يعني ة گيرندةتجرب

.  سياسي و اجتماعي آنةاثر است؛ زمين ةزميناز اين منظر بحث پژوهش ما متوجه 
 ةاند و در مقول  ماركسيستي هستند كه به اين جنبه پرداختهها هنظريد، اين طوركه ذكر ش همان

  .شناسي هنر قرار دارند كلي جامعه
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 با هنر به همان  آن است كه ارتباطشناسي هاي جامعه شناسي هنر يكي از شاخه جامعه
يب كه به اين ترت. باشد هاي معرفت مثل علم، مذهب و اخالق مي شكلي است كه با ساير حوزه

هاي جامعه  درك ويژگي. جوي تأثيرات اجتماعي بر آن استو كند و در جست هنر را مطالعه مي
هاي هنري در هر دوره، شناخت عوامل و نهادهاي  ها و موضوع و نقش آن در پيدايي سبك

گيري و  اجتماعي، اقتصادي، سياسي و مانند آن و چگونگي تأثيرگذاري آنها بر هنر، روند شكل
كشف و يافتن رد پاي عوامل اجتماعي در هنر و رسيدن به  در نهايتر در جامعه، و حركت هن

 ة بحث از زمين)6: 1382راودراد، (شناختي دارد   معاصر آن، ماهيتي جامعهةشناخت بهتري از جامع
اي   تازهةكشد؛ و اين نكت  نسبت آفرينش هنري با واقعيت را پيش ميمسئلة بالفاصلهپيام هنري، 
رسد  اش به بحث از تقليد در آثار افالطون و ارسطو مي زيباشناسي نيست و پيشينهدر سخن 

اي  عقيده دارد كه هنر به اندازه، هنرشناسي  يكي از بزرگان جامعه، هاوزر.)163: 1380احمدي، (
هاي هنرمندي كه آن را اي كه در آن زاده شده و با ارزشهاي جامعهمعتبر است كه با ارزش

هاي اقتصادي اجتماعي و نيز تحت تأثير همان جامعه است، و در آخر با ارزشآفريده، و 
دهند، هاي افراد ديگري كه معناي جديد به آثار هنري دوباره متولدشده ميطور ارزشهمين

  .)49: 1382راودراد، (مطابقت داشته باشد 
بود، و توجه به ] انقالب فرانسه[ انقالب ة نوزدهم نتيجةهاي اجتماعي سد  مهم انديشهةپار

. ليسم منجر شدئاين ريشد، كه در هنر سرانجام به آ  اجتماعي و سياسي از آن نتيجه ميةزمين
 اجتماعي و تاريخي ة زمين رمانتيك تأكيد را از هنرمند متوجهشناسي ليسم در تقابل با زيباييئار

و قطعي شرايط تاريخي  مستقيم ة خاص نتيجطور بهادراك زيبايي را در كل و اثر هنري را  ؛كرد
  .)164: 1380احمدي، (دانست 
 سياسي و ةهاي فلسفي و فكري كه اهميت زمين ترين جريان طوركه ديديم يكي از مهمهمان

 ،بنا به نظر بابك احمدي. ، ماركسيسم بودكرد هنر بررسي ةاجتماعي را در مطالع
 ماركس و ةي كه مورد عالقماركس همواره طرفدار وابستگي هنر به واقعيت بود، آن شكل هنر

خصوص   هنر و به در.)188: 1380احمدي، (ليسم بود ئاانگلس بود، كه البته دور از انتظار هم نبود، ر
 وجودآمدن به موجبصورت آگاه يا ناخودآگاه  ادبيات استفاده از نگرش رئاليستي به

در جامعه و عصر هنرمند هاي عيني و موجود   واقعيتةدهند اي بازتاب گونه شود كه به آثاري مي
  .است

پذير كرد و  اي مشخص كه تحليل محيط اجتماعي را امكان  شيوهعنوان بهبا اينكه رئاليسم 
 ةپذير ساخت، هر نويسند ومعلولي موجود در آن ترسيم عيني واقعيت را امكان روابط علت

 او از زندگي نگرش او به رويدادها و درك. بيني خاص خود برخوردار بود رئاليست، از جهان
 تلقي او از مبارزات اجتماعي معاصر است، كه خود او نيز به ناگزير در ةكنند و تاريخ، منعكس
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نگري شخص نويسنده  كند، الزاماً جهان اثر هنري كه واقعيت را ترسيم مي. جويد آن شركت مي
 همواره  بلكه،طرف عصر خود نيست نگار بي را نيز منعكس خواهد كرد و نويسنده هرگز وقايع

  .)24: 1362ساچكوف، (هاي روزگار اويند   معرفتةكنند كند كه به نظرش تجسم از عقايدي دفاع مي
 خواص و عوام كنيم و پيام آن را به مخاطب خاص يا مخاطب ةاگر هنر را متوجه دو طبق

شود؛ هنري كه مطابق واقع است و   دو گرايش و سبك كلي به ذهن متبادر مي،عام نسبت دهيم
  .هاي رئاليستي به دور گريز است و از جنبه ليستي است، و هنري كه واقعرئا

ذات، به واقعيت عنايتي ندارد، و اگر در معرض عوامل خارجي قرار  هنر خواص اساساً و به
 مقابل ةتوان هنر خواص را نقط بنابراين، مي. يابد نميارتباط نگيرد، با زندگي توليدي جامعه 

گريز و منفي و تفنني و تبليغي خواند  عملي عوام شمرد و واقعگراي و مثبت و هنر واقع
  .)156: 1380پور،  آريان(

كند  شناس نامدار آلماني براي طبقات باال و پايين جامعه مشخصاتي را ذكر مي ، جامعه1شلر
گرايي يا توجه به آينده، تأكيد  پيش: توان به اين موارد اشاره كرد، طبقات پايين  ميجملهكه از 

گرايي يا توجه به گذشته، تأكيد بر  پس: طبقات باال. گرايي فلسفي يا تغييرطلبي، واقع» شدن«ر ب
 كه گفتتوان   مباحث ميبراساس اين .)70-69: 1380پور،  آريان(... يا طلب وضع موجود و» بودن«

گراي عوام يا براي عوام وجود دارند، و در طرف ديگر،  در يك طرف هنرهاي ساده و واقع
را مطرح كنيم كه شاعر براي چه ل ؤاساگر اين . گريز خواص آليست و واقع رهاي ايدههن

را داشته ... هاي اشراف، سوداگران، مردم متعارف و سرايد و در پاسخ گزينه هايي شعر مي گروه
باشيم، اگر شاعر براي مردم متعارف شعر بسرايد به احتمال قوي شعر به سمت رئاليسم حركت 

طلبي در وضع موجود رهاي اجتماعي را با ديد تغيي  در چنين موقعيتي اثر رابطهشاعر. كند مي
    .نگرد مي

 زماني خاص، هنر و ة كه در يك جامعه و در برهتوان گفت ميبندي كلي،  در جمع
دچار تحركي بر ) تحوالت اجتماعي( اجتماعي -خصوص ادبيات متأثر از ساختار سياسي به

اين  اغلبرود كه  تحرك به سمت مفاهيمي مدرن پيش مياين . شود ضد وضع موجود مي
  .گيرند مفاهيم ذيل كليتي رئاليستي قرار مي

، و در شود ميبررسي در اين بخش ساخت اجتماعي و سياسي ايران در اواخر قرن نوزدهم 
 در هاي ميرزا فتحعلي آخوندزادهخصوص انديشه بهروشنفكري  ةانديشادامه به تأثير آنها در 

در انتها با نشان دادن تغييرات شعري، با بررسي موردي . ادبي خواهيم پرداخت نقدة زمين
  .گيري خواهيم كرد الدين گيالني، نتيجه محمدتقي بهار و سيد اشرف

 

                                                           
1. Scheler  
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 اجتماعي ساخت
 ةجامع پرشكاف، ةجامع ،چندپاره ةجامع عنوان تحت مختلف هاي نوشته در ايراني ةجامع

 بارز نكات از يكي. است شده توصيف... و يكييموزا ةجامع تبي،مرا سلسله ةجامع ناهمگون،
 تنوع اين علت و زمينه نخست ةلهو در كه است اجتماعي تنوع دوران آن در ايراني ةجامع

  .است بوده ايران جغرافيايي و طبيعي هاي ويژگي اجتماعي
 ساختار چارچوب در مشروطه، از قبل تا را ايران سنتي ةجامع بايد اجتماعي نظر از
 نژادي، خوني، زباني، تكثر طريق از كشور سراسر در كه نظامي. دكر تحليل اي قبيله و اي عشيره

  درصد20 وجود با. دهد مي شكل را ايران يعني واحد، اي همجموع متصلبي، رفتاري و
 روستانشينان و شهرنشينان بيشتر كه گفت توان مي حتي روستانشيني،  درصد80 و شهرنشيني

 ايران در مهم ةمسئل يك .)149: 1377 نوري، عسگري و خلق نيك( داشتند اي قبيله فرهنگ گاهپاي نيز
 و شهرها روستاها، بين اندك ارتباط و جغرافيايي هاي دورافتادگي كه بود اين قاجار ةدور

  .كرد مي جلوگيري ملي آگاهي ايجاد از كشور، در ايلي هاي جمعيت
 ايران چراكه كرد، مي تشديد را جغرافيايي و طبيعي مشكالت ،قومي اختالفات و ها تفاوت
 اهالي خزر، درياي ساحل مركزي، نواحي اياالت. بوده است زباني هاي اقليت سرزمين

 و گوناگون هاي لهجه و اقوام قبايل، از كدام هر شرقي جنوب اياالت و غربي اياالت آذربايجان،
 اختالفات با وقتي قومي هاي تفاوت و گوناگوني اين عالوه هب. بود شده تشكيل متعارضي
 را موجود هاي شكاف نواحي برخي در مذهبي اختالفات. شد  تر پيچيده درآميخت، مذهبي
 از .)21: 1382 آبراهاميان،( آورد مي وجود به جديدي هاي شكاف ديگر نواحي در و كرد مي تشديد

 و مذهبي اي، منطقه اتي،طبق هاي شكاف جمله از ايران در اجتماعي تعارضات و ها شكاف بين
 از »اسالمي تمدن «و غربي تمدن به معطوف هاي گرايش نبي فرهنگي و فكري شكاف ،زباني
 قرن طي و جامعه در فرهنگي و فكري بندي صف ملي، ةيگان هويت تكوين موانع ترين مهم

 به نتوا مي تر متداول عبارت به را اختالف اين. است بوده پذيري هم و تساهل عدم و بيستم
  .)133: 1380 بشيريه،( كرد تعبير »نوگرايي «و »سنت« نبي تعارض

 از هم و اجتماعي نظام يك درون از هم است ممكن فرهنگي هاي چندپارگي و تعارضات
 و فكري هاي نظام ظهور تعارضاتي چنين پيدايش عوامل از  يكي.بگيرند ريشه آن بيرون

 از. گيرد مي قرار تعرض در مستقر و شايع فكري نظام با وبيش كم طبعاً كه است جديد عقيدتي
 آيند، مي پديد اجتماعي نظام يك درون از كه جديد عقيدتي و فكري هاي نظام ،ديگر سوي
 چنين اغلب. باشد بيگانه و متعارض مستقر و شايع فكري نظام به نسبت چندان توانند نمي
 مورد را مفاهيم از برخي د،كنن مي مستقر فكري نظام در نظرهايي تجديد جديدي هاي نظام
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 نظام همان با باز رفته هم روي ليكن افزايند،مي آن به يجديد مفاهيم و دهندمي قرار سؤال
  .)135-134: 1380 بشيريه،( گويندمي سخن عقيدتي
 روابط ةشبك متن در ايران گرفتن قرار و اقتصادي و اجتماعي تحوالت ضرورت به توجه با
 اين حصول. آيد پديد »عينيت «و »ذهنيت« نبي نسبي انطباقي بايد فزاينده نحوي به الملليبين

 آن كردن هماهنگ منظور به سنتي ةانديش نوسازي و تجديد .1: بود متصور طريق چند از انطباق
 قرن اوايل در نائيني مانند مذهبي علماي از برخي ةانديش در كه نحويبه جديد تحوالت با

 سنتي ةانديش بر غلبه در سعي  وجديد توجيهات و هاانديشه ةعرض .2 شود؛ مي مشاهده بيستم
 تالش .3 ؛است بوده بعد به نوزدهم قرن اواخر از ايران مدرن روشنفكران اصلي كار كه
. دكن فراهم را جديد تحوالت فكري توجيهات كه سبكي به قديم و نو ةانديش تلفيق منظور به

 موضعي از حال هر به و يافته تكوين كلي حدود اين ندرو در معاصر ايران در سياسي ةانديش
  .)136: 1380 بشيريه،( است آمده پديد »تدافعي«

  
  ساخت سياسي

اي استبدادي بوده است كه در آن، دولت، طبقات  ايران در طول تاريخ همواره دولت و جامعه
 مشاهده شده و اجتماعي، قانون، سياست و مانند آنها صورتي متفاوت با آنچه در تاريخ اروپا

نظام حكومت استبدادي، مبتني بر .  است داشته،اند پردازان اروپايي تبيين و تحليل كرده نظريه
 بود -  اما نه لزوماً متمركزي-انحصار دولتي حق مالكيت، و نيز اقتدار نظامي و ديواني شديد 

 امتيازي بود حق مالكيت خصوصي اراضي وجود نداشت، بلكه فقط. آمد كه بر اثر آن پديد مي
 آن را ،كرد هر زمان هم كه اراده مي رو ازاينداد و  مي) ها و طوايف و ايل(كه دولت به اشخاص 

ها   در ايران بر اثر استمرار حكومت استبدادي، دگرگوني.)7: 1379كاتوزيان، (گرفت  پس مي
نبود قانون، . شود هاي آن بيشتر از آن بود كه در تاريخ اروپا مشاهده مي تر و نوسان بزرگ

 – فقدان نهادهاي اجتماعي منسجم و بادوام رو  ازاين و–تحرك اجتماعي فراوان و غيره 
از سوي ديگر، همين عوامل تا حد زيادي مانع از رشد اجتماعي، . ترين عوامل آن بودند مهم

 مورد  بهترين تعبير در.)14: 1379كاتوزيان، (شدند  اقتصادي، علمي و فني پايدار و فزاينده مي
دولت منم «: گفت ساختار سياسي استبدادي يا مطلقه، در كالم لويي چهاردهم نهفته است كه مي

  .)278: 1375عالم، (»  من استةو قوانين آن در سين
در «: كند  ايران را در ابتداي قرن بيستم چنين تصور ميةپاولويچ ساختار سياسي جامع
داري، كشور   حكومتةوطه، ايران به لحاظ شيو جنبش مشرةابتداي قرن بيستم، يعني در آستان

 باستاني بر كشور حاكم بود كه چيزي جز ةاز نظر سياسي، اصول ادار. كامالً آسيايي بود
ملت ايران . ها رعيت نبود فرمانروايي مطلق و غير محدود پادشاه، و اسارت و بردگي ميليون
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ن دربار و حكام دولتي، خرد امور شاه بود و در زير فشار مأة مطلقةوگو، اسير پنجگفت بي
شد و با استبداد  والي هر ايالت در محل مأموريت خود، شاه كوچكي محسوب مي. شدند مي

زادگان  ها و شاه عرضگي خان استبداد پادشاهان، خيانت و بي... نمود مطلق، فرمانروايي مي
» نيستي نزديك كرداي در جهان داشت، به پرتگاه  ، ايراني را كه روزي مقام شايستهقاجار

 انقالب مشروطه را ة آدميت نيز بحران سياسي پديدآمده در آستان.)26- 25و 129: 1357پاولويچ، (
ناهمخواني آن با مقتضيات دوران جديد، ناتواني آن از ايفاي  ، كهن حكومتةناشي از شيو

بت به اين تر پيدايش خودآگاهي سياسي در ميان مردم نس كاركردهاي ذاتي خويش و از آن مهم
توان  بندي كلي و با توجه به مطالب ذكرشده مي  در جمع.)143: 1355آدميت، (داند  مسائل مي

  :هاي ساختار و نظام سياسي ايران را در آن دوران ذكر كرد ويژگي
د و وي در مآ حساب مي حكومت در اين دوران ملك حاكم به ؛شخصي بودن حكومت

مردم در . )124-112: 1380مرادي،  قاضي( بودخوردار ملك شخصي خويش از آزادي عمل كامل بر
خصوص حق   به،گونه حقي ندارند شوند كه هيچ حكومت استبدادي رعيت محسوب مي

 خدمات يا تكاليف به حكومت ةدهند كامالً مطيع، يكدست و ارائه بايداعتراض؛ بلكه برعكس 
  . )16: 1356آدميت و ناطق، (باشند 

هاي ايران قبل از  در حكومت؛ خصوصي، عمومي، و سياسيهاي  عدم تفكيك ميان حوزه
 كامل حكومت ةوجود نداشت و همگي تحت سلط مذكور ةسه عرصن بيمشروطه تفكيكي 

هاي  هاي حكومت  عدم نهادينگي قدرت يكي ديگر از ويژگي.)23- 22: 1387رهبري، (قرار داشتند 
هاي مدرن و   اساسي در نظامگردش نخبگان يكي از اصول. قبل از مشروطه و استبدادي است

جاي  هاي سياسي قبل از مشروطيت در ايران، به كه در نظام درحالي. دشوميپيشرفته محسوب 
 از ديگر .)26: 1387رهبري، (گردش نخبگان، انحصار قدرت و ثروت وجود داشته است 

ي، گر  نظامي،ها توان به موارد ديگري از جمله سركوب لياقتهاي اين نظام مي ويژگي
  .اشاره كرد... مراتب شديد حكومتي، تصميمات سياسي غيرعقالني و سلسله

تقريبي آغاز را به  ةنقط. گيرددر همين ساخت سياسي متصلب اصالحاتي نيز صورت مي
ايران در اثر جنگ با روسيه، و احساس ناتواني و . گردانيمهاي ايران و روس بازميدوران جنگ

كه داشتند، بيش و كم بيدار شد و چند تن نها و نظم و ترتيبي ضعف در برابر امكانات مادي آ
 ترين مصلحبزرگگمان بي. از سياستمداران آن روزگار به فكر اصالحات افتادند

د از پيشروان فكر جديكه بود ) قه 1249-1202(السلطنه در اين عصر، عباس ميرزاي نايب
ميرزا بايد از گروه محصالني كه  عباساصالحات طليعة در . شود  در ايران شناخته مياصالحات

 واقعاً ، عباس ميرزا.)31: 1390كدكني، (  ياد كرد، فرستادبراي كسب تمدن و علم جديد به فرنگ
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خوب فهميده بود كه فقط از او . كردگونه كوششي دريغ نميقصد اصالح داشت و از هيچ
  .)همان(اي در زندگي و حكومت ايجاد كرد توان نظام تازهرهگذر اخذ تمدن فرنگي مي

.  با اصالحات اميركبير آغاز شد،دانيماين دوره، چنانكه مي ؛دوم اصالحات ةدوراما 
او . كردخود را به اصالح ارتش معطوف  ةاوليطلبان ساير ممالك توجه  اميركبير مانند اصالح

ير سازماندهي ارتش و تطبيق آن با الگوي كشورهاي غربي از طريق آموزش و اين كار را با تغي
فرهنگي، اميركبير دست به دو اقدام اساسي  ةحوزدر . دكرتمرين سپاهيان به سبك جديد آغاز 

دانيم  مي چنانكه .)105-103: 1387رهبري، (وقايع اتفاقيه  ةروزنامتأسيس دارالفنون و انتشار : زد
هاي بعد نقش بسزايي در روند روشنگري اجتماعي و ارالفنون در دورهد آموختگان دانش

  .نوسازي سياسي ايفا كردند
:  پيشگامان راه تجدد هستيمهاي پايان قرن نوزدهم شاهد نخستين ثمرات اقدام ةدهدر چند 

خواهي و تجدد فكر ديني و از سوي ديگر جنبش و  از يك سوي آغاز حركت مشروطه
آثار خارجي و  ةترجمدر جهت بسط » حركت فرهنگي«يدايي يك صورت پ طلبي بهدتجد

ها در داخل و خارج از كشور و نيز نگارش رساالت فلسفي و حقوقي و اجتماعي، نشر روزنامه
  .)43: 1375بهنام، (تأسيس مدارس جديد 

با مشخص شدن شماي كلي ساخت سياسي و اجتماعي در ايرانِ اواخر قرن نوزدهم، حال 
پردازيم و نشان خواهيم داد كه  روشنفكران مدرن ايران در آن دوران مييابه بررسي آر

  .نقد ادبي چه تأثيري بر شعر دوران بعد از خود گذاشت ةحوزخصوص در  بههاي آنان   انديشه
  

  روشنفكري مدرن و نقد ادبي، سياسي
نفوذ فرهنگ در اينكه . تأمل است شايانهاي مختلفي ظهور روشنفكري نوين در ايران از جنبه

آن به دو كليتي باز  ةاولي، اما علت وجود ندارد شكي ،گيري آن مؤثر بودو تمدن غرب بر شكل
روشنفكرِ متأثر از غرب در برابر . گشت كه بررسي كرديم؛ ساخت سياسي و اجتماعيمي

اول بنا به  ةوهلحلي بود كه در دنبال راه  اجتماعيِ دوران خود، به-گفتمان مسلط سياسي
 آگاهي ملي شود تا از پس آن سير تحوالت به ةدهند  و گسترشوجودآورندهبه الت خودرس

هايي كه در انتقاد به وضع شخصيتن بيدر اين بخش از . سمت دگرگوني اساسي حركت كند
هايي را پيشنهاد كردند كه در آثارشان مكتوب حلكهن ادبيات، فكر كردند، تالش كردند، و راه

  .ها و آثارش بررسي خواهد شددليل اهميت انديشه تحعلي آخوندزاده به نقش ميرزا ف،است
 

  ميرزا فتحعلي آخوندزاده
بهينه از نيروي اجتماعي آن با  ةاستفادادبيات و  ةدوبارنخستين كوشش اساسي براي تعريف 
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شود كه حامي پرشور اصالحات آغاز مي) 1878-1257/1812- 1191(فتحعلي آخوندزاده 
ايران  ةجامعسياسي سنتي حكومت در  ةفلسف آخوندزاده با .)78: 1384حكاك، كريمي(فرهنگي بود 

سلطنت و حق الهي پادشاه براي حكومت بر مردم استوار بود، به  ةمطلقاستبداد  ةشالودكه بر 
جديد سياسي غرب، به دفاع از نظام سياسي مشروطيت  ةفلسفمخالفت برخاست و تحت تأثير 

ملت بداند  ةنماينداو معتقد بود كه پادشاه بايد خود را .  ملي پرداختپارلماني و حق حاكميت
عمومي و ة ارادو موظف و ملزم به اجراي قوانين و مصوبات پارلمان ملي كه انعكاسي از 

  .)41: 1386آجوداني، (حاكميت ملي است باشد 
كه در اروپا متداول نقد جديد  ةشيودنبال اين بود كه در اثر آشنايي ايرانيان با  آخوندزاده به

  :بود، شعر و نثر فارسي از كهنگي و ابتذال رها شود
اهل ايران  ة آيندةطبقدر ايران نيز متداول شود، هر آينه موجب ترقي [...] اگر اين قاعده «

خصوصاً كه بعد از اين قاعده از نظم غزل و قصايد در اين . شرقيه خواهد شد ةالسندر دانستن 
شود و هيچ فايده ندارد، دست برداشته، به گفتن شعر در لذت گفته ميمضمون و بياوقات بي

فردوسي و بوستان شيخ سعدي و امثال آنها كه متضمن حكايت و  هشاهنامسياق مثنوي مثل 
و در نثر نيز از قافيه و اغراقات . اند شروع خواهند كردمبين احوال و اطوار طوايف مختلف

» ليه اجتناب نموده، فقط در پي مضمون مرغوب خواهند رفتبالك ةابلهانكودكانه و تشبيهات 
مورد بحث مالحظات اخالقي و  ةدور اصلي انتقاد ادبي در ةترديد پاي بي .)30: 2535آخوندزاده، (

هاي اخالقي و به گمان اغلب انديشمندان اين دوره ادبيات بايد در خدمت آرمان. سياسي است
شد كه آنان بخش موجب مي مسئلههمين . در آن نيستسياسي قرار گيرد، اگر نه هيچ نفعي 

كلي مردود بشمرند، زيرا آن همه را موجب فساد اخالق و ايران را به ةگذشتاي از ادبيات عمده
گونه نگرش به ادبيات بسيار متفاوت با آن نگرش سنتي  اين. پنداشتندتحكيم استبداد سياسي مي

به همان . دادهاي اديبانه اهميت مي و صنعتگريكه بيش از هر چيز به فصاحت و بالغتبود 
اندازه كه ناقدان سنتي به ظاهر كالم توجه داشتند، منتقدان جديد به مقصود غايي و پيغامي كه 

  .)32: 1380دهقاني، (نهادند  ارج مي،در كالم نهفته بود
 نيز تكار رف به - چنانكه اشاره كرديم- مفاهيم مدرن كه بعد از وي در شعر زمينةدر 

را به معناي كامالً سياسي و ... و» ملت «،»وطن«هاي وي واژه. آخوندزاده از پيشگامان است
كار برده است و از اين لحاظ، روشنفكري پيشرو در دوران معاصرش محسوب  مدرن آن به

  .شودمي
اول  ةدرج سياسي خود را در هايآخوندزاده هم مانند ديگر روشنفكران معاصر خود، انتقاد

متوجه ساخت سياسي و در رأس آن شخص حاكم و نوع دولت و حكومتي كه بر كشور حاكم 
آن را جزو  ةترجماروپايي است كه  ةكلمنخستين » ديسپوت «ةآدميت واژ ةگفتبه . كنداست مي
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اطالق » ديسپوت«لفظ : دهدالدوله به دست مينوزده لفظ فرنگي در آغاز مكتوبات كمال
در اعمال خود به هيچ قانون متمسك و مقيد نبوده و به مال و جان «ي كه گردد به شهريار مي

هاي سياسي آخوندزاده  با اينكه نوشته.)136: تاآدميت، بي(» ...مردم بالحد و انحصار تسلط داشته،
كنند و بر خالف بيشتر نويسندگان و  كل هدف مشخصي را دنبال ميطور به ند،ا پراكنده

  .گويي نشده استتماعي دوران خود تقريباً دچار تناقض اج-انديشمندان سياسي
اي كه با نيروي تمايزگذار، اتكاي آخوندزاده به حس نسبتاً قوي خود در مقام ذهن شناسنده

هايي قرار دارد كه مشغول تأمل در آنهاست، به او اجازه طور مثبت يا منفي، در تعامل با متن به
جمال شناختي تجديد نظر كند و در آنها دخل و تصرف دهد كه در برخي مفاهيم بنيادين مي
كند كه در پي آن است نگر از راهبردي استفاده ميگرايي و فاعليت مطلقاين ذهن. عمل آورد به

 آخوندزاده در نقد .)89: 1384كريمي حكاك، (تا شاعران را به خدمت اصالحات فرهنگي در آورد 
  :ادبيات معاصرش بر اين عقيده بود كه

» آيد امروز اين قبيل تصنيفات به كار ملت نمي. المجالس گذشته استور گلستان و زينتد«
  .)22: 1380نژاد،  پارسي(

اعتقاد نثر به رئاليسم  ةزمينبر اينكه در  منتقدان دوران مشروطه همانند آخوندزاده، عالوه
 ند و طبيعتاً با هرگرايي و رئاليستي معتقد بودداشتند، در قلمرو شعر هم به حفظ مباني واقع

آميز كه در دوران معاصرشان رواج چشمگيري هاي مبالغهآليستي يا تملقگونه تخيل ايده
هاي رئاليستي است كه منتقدان آن دوران به دليل همين انديشه به.  به مخالفت برخاستند،داشت

  :كردندنويسندگان معاصر خود توصيه مي
پروري  فصيح از زبان فارسي در اخالق و غيرت وطنسليس ... عاميانه پراثر ةسادعبارات «

 ملت ايران ةدر ميان عام... آوري نمايند وو انصاف و مردمي و رحم و انسانيت و آدمي جمع
  1.»كياني را تازه و زنده نمايند ةافسردهاي هاي مرد و جانخون... نشر نمايند و

دنبال بيداري  يك روشنگر بهكرد كه معاصر اين منتقدان و نويسندگان ايجاب مي ةزمان
پيرايه داشت آنكه زباني ساده و بي توان بيچگونه مي. اذهان مردم باشد و در همين راه قلم بزند

ايراني در  ةجامع انتقادي متفكران ايران عليه نظام -اجتماعي ةمبارزمردم سخن گفت؟  ةعامبا 
  .شد» نقد ادبي«اي در  مباحث تازهكنندة حقرن نوزدهم مطر

 ماننداصلي آخوندزاده در پرداختن به انتقاد، وجود مسائل اجتماعي در خور انتقادي  ةانگيز
او نخستين گام . آن روز ايران و كل جوامع اسالمي بود ةجامععدالتي و جهل و خرافات در بي

در واقع نقد ادبي آخوندزاده . دانستبراي حل اين مسائل را شناخت و انتقاد از آن مسائل مي

                                                           
 .3467گاه تهران، شمركزي دانش نة خطي، كتابخا نسخةميرزا آقاخان كرماني، سه مكتوب، .١
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رو در تمامي مقاالت نقد ادبي آخوندزاده نظرگاه اجتماعي لود نقد اجتماعي اوست و ازاينمو
  .)50: 1380نژاد،  پارسي(گاه اصلي اوست بينيم كه تكيهاين منتقد را مي

هاي آخوندزاده با شعر فارسي اساساً دو منشأ يادآوري است كه تمامي مخالفتشايان 
ونه كه در عصر او رايج بود، چيزهاي اندكي را از اوضاع و نخست، ادبيات بدان گ ؛اصلي دارد

اي  كرد؛ زيرا هم تصوري كه از ادبيات وجود داشت و هم تلقياحوال اطراف خود منعكس مي
كه از آفرينش ادبي مقبوليت يافته بود، عمالً زير بار سنگين منطق و قواعدي منسوخ قرار گرفته 

ر فارسي كاركرد اصلي خود را از دست داده بود و دوم، تحت تأثير همين وضعيت، شع. بود
توانايي آن را نداشت كه آثار مثبتي را خلق كند كه از نظر اخالقي آموزنده و از نظر اجتماعي 

هاي قديمي قادر نيستند اثري دليل پيروي از سرمشق شد كه شاعران بهتصور مي. مطلوب باشد
طي فرايند تحول ادبي در ايران كه خود شامل . اشدبيافرينند كه با زندگي معاصر پيوند داشته ب

 ةگسترهاي متنوع و متفاوتي براي نوسازي شعر فارسي است، نوگرايي ادبي، به لحاظ طرح
تناسب  ةدوگانهاي آخوندزاده بسيار فراتر رفت، اما مفاهيم موضوعي، از عاليق و دغدغه

 تناسب و فساد اخالقي براي به اجتماعي و تأثيرگذاري مثبت همچنان حفظ شد و اتهام عدم
اينها  ةهم. شدشد، همچنان استفاده حاشيه راندن آن طرز شعرسرايي كه سنتي محسوب مي

  .)90: 1384حكاك، كريمي( تأثير پايدار ديدگاهي است كه با آخوندزاده آغاز شد ةدهند ننشا
؛ »ئزي چگونه بايد باشدپو«دانند در ايران نمي: نويسدآخوندزاده در انتقاد از شعر فارسي مي

پندارند كه پوئزي عبارت است از نظم كردن چنان مي«. خوانندگونه منظوم لغوي را شعر مي هر
با صفات «در وصف محبوبان » معني در يك وزن معين و قافيه دادن به آخر آنهاچند الفاظ بي

از «ديوان قاآني ن ااز متأخر. »با تشبيهات غيرطبيعي«يا در وصف بهار و خزان » واقعغير
مراتب از مضامين  به«اند كه مضمون شعر بايد اما ندانسته. است» گونه مزخرفات مشحون اين

پوئزي بايد شامل شود بر حكايتي يا شكايتي در «و حال آنكه » .منشĤت نشريه مؤثرتر باشد
لنشين انگيز، مؤثر و دافزا يا حزنحالت جودت، موافق واقع، و مطابق اوضاع و حاالت فرح

  1.)248: تاآدميت، بي(اهللا است  چنانكه كالم فردوسي رحمه
وي . يكي بر سروش اصفهاني و ديگري براي مولوي: ميرزا فتحعلي دو نقد شعري نوشت

بر اين  عالوه. نه حسن مضمون دارد نه حسن الفاظ«سروش  ةقصيد: نويسددر مورد سروش مي
پس آن را شعر نتوان گفت، و صاحب .  نيستاي افرادش هم خالي از خللدو عيب، وزن پاره
خيلي مطرود ... طرفگي و تازگي نداشته« از آن گذشته افكار شاعر .»توان ناميدآن را شاعر نمي
 .)253: تاآدميت، بي(» ...و مكروه است

                                                           
  .34-33 :الدولهكمال مكتوبات از نقل به .1
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 يپژوهشگر. تمايل آخوندزاده به رئاليسم در ادبيات متأثر از نگاه فلسفي وي است
  :نويسد مي

هنر با واقعيت، متناسب با فهم ماترياليستي آخوندزاده از ديدگاه فلسفي مورد  ةطراب مسئلة«
او واقعيت و طبيعت بنا به قوانين خاص خود وجود دارد و  ةعقيدبنا به . گيردبررسي قرار مي

بنا به . شناسد را موضوع درك هنري مي» واقعيت«او . اي نياز ندارندبه قدرت خارجي جداگانه
» زاده طبيعت و مظاهر زندگي اجتماعي بايد انعكاس متناسب خود را در هنر بيابندآخوند ةعقيد

اذهان باشد ة كنند  آخوندزاده براي ادبيات طريقت قائل است؛ بايد بيدار1.)61-60: 1380نژاد، پارسي(
دور گلستان و «: نويسدچنانكه ذكر كرديم، مي. نيك و بد و زشت و زيباي اجتماع ةينآيو 

امروز تصنيفي كه . آيدكار ملت نميه مجالس گذشته است؛ امروز اين قبيل تصنيفات بالزينت
متضمن فوايد ملت و مرغوب طبايع خوانندگان است، فن دراما و رومان است؛ رومان نيز 

عي معاصر  اجتما-شرايط ساختار سياسي ).25تا، آدميت، بي(» دراما است ةشعبقسمتي از 
سواد ايران، كمبود مردم بي ةتود. كرد آخوندزاده چنين سبك و روشي در هنر را ايجاب مي

روزنامه، كتاب و (دنبال بيداري افكار مردم باشند  منابع كتبي كه به مسائل روز اهميت داده و به
 ايران؛  سياسي و نظامي بيگانگان در،، استبداد سياسي، حضور و نفوذ اقتصادي)انواع نشريات

همين روش بود كه شاعرانِ بعد از آخوندزاده هم از آن . كردندهمه چنين روشي را ايجاب مي
تاريخي در ايران معاصر، ادبيات و شعر راه خود را عوض كرد،  ةبرهكردند و در يك پيروي مي

  .شدتبديل اي اعتراضي و رسالت و هدفي اجتماعي مايه و به ادبياتي سياسي، با درون
  
  مشروطهدورة : مدي بر شعر سياسي ايراندرآ

هايي جديد كه بتواند شد، به شيوهبنابر شرايط تاريخي و ساختاري، شعر بايد دوباره تعريف مي
اي كه اين تجديد سازمان و گونه به. نقشي فعال در تجديد سازمان اجتماعي و سياسي ايفا كند

يرانِ آن روز به سطح كشورهاي اروپايي سياسي و اجتماعي، بتواند در رسيدن ا ةتازگيري جهت
  .مؤثر باشد

و روشنفكران جديد، در واقع، ] قبل از مشروطه ةدورشاعران [رويارويي شاعران ايراني 
. متفاوت و ناهمگوني از ماهيت و كاركرد اجتماعي شعر است» هايتوصيف«مبتني بر 
دانستند كه بر هارتي هنري ميخود را م ةحرفكه شاعران ايراني در اواخر قرن نوزدهم  درحالي

موروث متكي است، روشنفكران جديد شعر را گفتمان اجتماعي بسيار  ةشناسانجماليك نظام 
فرض كه در اروپا شعر نقش مهمي در رنسانس، اصالح ديني، آنها با اين پيش. دانستندمهم مي

                                                           
  .Shukufa Mirzaeva, Esteticheskie Vzglyadi M.F. Akundov, Baku, 1962, pp 7-8: از نقل به .1
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ايران نيز بتواند  ةيندآجنبش روشنگري و انقالب فرانسه ايفا كرده است، اميد داشتند كه شعر 
روشنفكران . اي را برانگيزد كه در خدمت آرمان بزرگ تحول اجتماعي قرار گيردشور و عاطفه

از نظر . شعر را در خدمت ترقي و پيشرفت قرار دهند ةبالقوجديد مشتاق بودند كه امكانات 
ن اجتماعي قرار  در خدمت اين آرما،آنان اگر عواطفي كه فقط شعر قادر به برانگيختن آنهاست

اصالح و نوسازي  ةانديشهاي مردم با گيرند، نخستين قدم اساسي در راه آشنا كردن توده
  .)116: 1384حكاك، كريمي(برداشته شده است 

چنانكه ديديم يكي . خوبي نشان داد كه هميشه هنر براي هنر نيست مشروطه به ةدورشعر 
 روشنفكري بود كه حول محور مسائلي چون وجود آمدن فضاي جديد از داليل مهم تغيير، به

شعر و ادبيات . چرخيدمي... مردم و ةتودآزادي و استبداد، وطن و ملت، مشروطيت و قانون، 
زيادي نبرده  ةبهرهاي تعهد اجتماعي شعر فارسي قبل از مشروطه، از پايه. شدبايد عوض مي

گفتمان مسلط ادبياتي بود كه  ةسيطرحالي بود كه زبان شعري آن دوران تحت  بود، اين در
  .اش تحكيم منافع سياسي حاكم بوداصلي ةمشخص

هاي سياسي مايهخصوص شعر دوران مشروطه داراي درونادبيات و به شدچنانكه ذكر 
شعر آن دوران از يك نظر بيشتر از . گيرداعتراضي مدرني است كه ذيل كليتي رئاليستي قرار مي

 بسياري از اشعار را ةماي اي كه درونگونه  به،دهدستي بها ميهر چيزي به مفاهيم ناسيونالي
 خود به هاي و انتقادهااين شعر براي بيان اعتقاد. دهدتشكيل مي...  ملت و،مفاهيمي چون وطن

نحو مؤثرتري   اجتماعي را به- هاي ملموس سياسيكند تا واقعيتسمت رئاليسم حركت مي
ترين اعتقاد ما يكي از مهمبه ، شد داليل سياسي كه ذكر غير از به. بتواند در شعر منعكس كند

  .مردم است ةتودداليل رئاليستي شدن شعر، نزديك شدن آن به زبان 
هاي ادبي به نوعي رئاليسم برهنه معتقد تمام نويسندگان و متفكران مشروطه، در تمام زمينه

رئاليستي  ةافاد هم معتقد به نثر، بلكه در مورد شعر ةزمينتنها در اين نويسندگان نه. بودند
در حقيقت ادب رئاليستي . غير رئاليستي در نظر آنها مطرود بود ةشيومطالب بودند؛ و هر نوع 

 آن پرده از زندگي اجتماعي بردارند و مردم را تحريك ةوسيل در دست آنان افزاري بود كه به
از آنجا كه اين . دشان بسازنداي براي خوهم بريزند و زندگي تازهكنند تا زندگي موجود را به

رئاليسم همه جا با انتقاد سياسي تند و طنزآميز همراه بود، شايد بتوان اسم رئاليسم سياسي يا 
هاي توان گفت نويسندگان اين دوره جنبهرئاليسم انتقادي به آن داد؛ براي اينكه به اعتباري مي

 كلي ادبيات طور به .)149-147: 2537ني، مؤم(كردند هاي سياسي آن ميهنري ادبيات را فداي جنبه
. طلب دانستخواه و دموكراتيك، ناسيوناليستي و اصالحتوان، رئاليستي، ترقيمشروطه را مي

كدكني در دوران قبل از مشروطه به نظر . گيرداين درست در مقابل ادبيات دوران قبل قرار مي
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» مكررهاي  مديحهعصر «ن اين دوره را توادي وجود دارند و در واقع ميئهاي مكرر و زاچهره
  .)19: 1387كدكني، ( ناميد

عارف قزويني، (پرداختن به تمامي شاعران آن دوران به  مجال نداشتندليل  بهدر اين بخش 
دو نفر را ، از ميان شاعران دوران مشروطه ،...) عشقي، ايرج ميرزا، فرخي يزدي وميرزاده

   . اشرفبهار و سيد الشعرايملكبرگزيديم، 
  
  بهار

بهار شاعري بود كه ادبيات كالسيك . ترين سخنورِ دوران مشروطه است گمان قدرتمندبهار بي
شناخت و در عين حال به لحاظ محتوايي يكي از نوآوران بزرگ عصر خوبي مي ايران را به

شعر بهار هم مانند بسياري از شاعران مشروطه حامل مضاميني است كه . شدخود محسوب مي
  :از بهار است. تر با رخدادهاي معاصر استحصول برخوردي واقعيم

  )130: 1379پور، آرين(   كار ايران با خداست        با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست       
گرا و كامالً واقع. اين شعر دقيقاً مطابق همان تعاريفي است كه روشنفكران از شعر داشتند

به . گويداز يك معضل در گفتمان سياسي حاكم بر دوران وي سخن ميرئاليستي است و دقيقاً 
» وطن «مسئلةكدكني، اگر دو نهنگ بزرگ از شط شعر بهار بخواهيم صيد كنيم، يكي  ةگفت

ها از مفهوم وطن در ها از آزادي و زيباترين ستايش بهترين ستايش.»آزادي«است و ديگري 
  :ها را داراست اين شعر بهار نيز همان خصيصه.)35: 1387كدكني، (آثار بهار وجود دارند 

  )132: 1379پور، آرين(مملكت داريوش دستخوش نيكالست     هان اي ايرانيان، ايران اندر بالست 
  :گويداز وطن مي

 )555: 1387عظيمي، (اي گشته به مهر تو عجين جان و تن من     ايرانِ مهين، اي وطن من ةخطاي 
  :نقد قدرت

       كار ايران با خداست      با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست 
       كار ايران با خداست       ها جداست مذهب شاهنشه ايران زمذهب

  ) 130: 1379، 2 پور، جآرين(
  :گويدو باز از وطن مي

  گويم       با وجودي كه در آن نيست اثر مي    گويم تر مي ةديدوطنياتي با 
  گويم ام و بار دگر مي                بارها گفته  گويم مايه بسر، ميرانتا رسد عمر گ

خواهان زنهار وطن در خطر است كه وطن باز وطن باز وطن در خطر است         اي وطن
  )208: تا، بي1 بهار، ج(
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ترين شاعري است كه بعد از فردوسي به ايران و مسائل ايران انديشيده است و بهار بزرگ
 اجتماعي و سياسي، حضور دارد ، فرهنگي،عظيمي از شناخت تاريخي ةپشتواناين انديشه، در 

  .)50: 1390كدكني، (
 بهار ستايشگر بزرگ آزادي است و از شاعران بزرگ ايران يالشعرا ملك،كوب زرينبه نظر 

 در يي شد كهآغاز شاعري وي، مواجه با دوره. خوبي او از آزادي سخن نگفته است كس به هيچ
 مطلوب و مقصود كساني بود كه براي نجات قوم و – و نه سنگر و كرسي آن –طي آن آزادي 

بهار، شاعر جوان مشهدي نيز كه در اين هنگامه به ... ملت خويش شور و درد واقعي داشتند
... شمرددفاع از حيثيت و استقالل قوم و وطن برخاست آزادي را يگانه اميد ملك و ملت مي

  .)176 عبدالحسين، در كتاب من زبان وطن خويشم، كوب،زرين(
  

  الدين گيالني سيد اشرف
ادبي و فكاهي كوچكي به نام نسيم شمال در شهر رشت  ةروزنامنه ماه پيش از بمباران مجلس 

احمد  الدين قزويني، معروف به گيالني، فرزند سيداشرف آن سيد ةدارندمدير و . انتشار يافت
. ق متولد شده1287گويا در سال .  زندگاني وي اطالعات زيادي نداريماز. حسيني قزويني بود

 از سطر اول تا سطر آخر، -كه غالباً اشعار فكاهي و انتقادي بود–مندرجات نسيم شمال را 
 بررسي .)62-61: 2پور، ج آرين( كردنوشت و اشعار ديگران را در آن چاپ نميخود سيداشرف مي

 .رسدرضيه پژوهش الزم به نظر ميبرخي اشعار وي در تأييد ف
نويسي و اي بحراني در يك جامعه، معموالً ادبيات به سمت سادهچنانكه ديديم در دوره

 زيرا ،گراست اين ادبيات و هنر، ادبيات و هنري عوام. رودنزديك شدن به زندگي روزمره مي
 .رار دادتوان آن را در مقابل هنر خواص قشود و ميمردم سروده مي ةتودبراي 

 از ،تر و مؤثرتر باشدشعر اجتماعي مشروطه بيشتر سالح نبرد است، و براي اينكه برنده
هاي ويژگي. كنداستفاده مي... هايي چون طنز، توصيف عيني، تندي و گزندگي وويژگي

شاعر در . توان ديدخوبي مي آن به ةگرايانواقعهاي غيررمانتيك اغلب اين اشعار را در توصيف
دار آميزد و با نگاهي فاصلهها خود و احساسات فردي خود را با موضوع در نمييف پديدهتوص

نگرد و حتي حاالتي چون غم و اندوه را نيز با وصف عيني و بيروني و عيني به موضوع مي
هاي رئاليستي آن دليل اينكه به زبان عوام نزديك است، جنبه شعر سيد اشرف به. دهدشرح مي

ي نسيم شمال به خاطر صبغه«: شود چنانكه مسعود جعفري نيز يادآور مي.تهم بيشتر اس
» رمانتيك است ي اشعارش شاعري غيرگرايي و عينيت سادههنري و نيز واقع اي و غيرروزنامه

  : كند  اين شعر و بسياري ديگر از اشعار سيد اشرف اين مدعا را اثبات مي.)72-69: 1388جعفري، (
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  رود جان وطن  نونهاالن وطن، مياي جوانان وطن،
  موقع دادرسي است، روز فريادرسي است           

  اين وطن مادر ماست، بلكه تاج سرماست، بالش و بستر ماست 
موقع دادرسي است، روز فريادرسي است           

  )254: 1363گيالني، (
  : يا اين شعر

  چون مريض محتضر      مملكت از چارسو در حال بحران و خطر
  دواست درد ايران بي      دستور اين رنجور مهجور از شفاعتبا چنين 

  زين مصيبت آه، آه      شاه  پادشه بر ضد ملت، ملت اندر ضد
  دواست درد ايران بي    چون حقيقت بنگري هم اين خطا هم آن خطاست 

  گويد او را مستبد     هر كسي با هر كسي خصم است و بدخواه است و ضد 
  دواست درد ايران بي    ها هباستهدر جانها با چنين شكل اي بسا خون

  )274: همان(
  :براي ملت

  آن كه دولت را از اين ذلت رهاند ملت است 
  آن كه كشتي را سوي ساحل رساند ملت است 

  آن كه سلطان بر سر مسند نشاند ملت است
    ي خونين ما شاهد احساس ما ملت ديده

  )180: 1387آجوداني، (رود هم مملكت هم دين ما اي دريغا مي

  
  نتيجه

سابقه  اي بنيادين و بيچنانكه مشاهده كرديم، ادبيات ايران در اواخر دوران قاجار دچار تكانه
 - شعر از ساخت سياسي. هاي مردم رفتهاي تودهشعر از درون دربار به درون خانه. شد

ن اجتماعي معاصر خود متأثر شد، و براي رسيدن به رسالت خويش به مفاهيم مدرني چو
 روشنفكران يدر اين ميان تأثير آرا.  ذيل كليتي رئاليستي روي آورد...آزادي، وطن، ملت و

  . هاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده بررسي شدصورت موردي انديشه مدرن ايران بر ادبيات و به
اي اين است كه هنر و ادبيات در هر جامعهگرفت توان رو مياي كه از پژوهش پيشنتيجه
هنري كه براي .  اجتماعي معاصر خويش است- تاريخي، متأثر از ساختار سياسي ةبره و در هر

در غير اين صورت رسالت و هدفي كه . مردم باشد ةساد بايد به زبان ،شودمردم خلق مي
ادبيات ايران در اواخر قرن نوزدهم و در .  به انجام نخواهد رسيد،وجودي آن است ةفلسف



  
 1395بهار  ،1 شمارة، 46 ة دور، سياستةفصلنام                                                                    84

آغاز  اي بنيادين شد و حركتي را به سمت اجتماعي شدنتكانهخواهي دچار  دوران مشروطه
حائز اهميت نقش و جايگاه روشفكران مدرن ايران در تحول و  ةنكتدر اين ميان يك . كرد

وضوح در شعر و ادبيات دوران مشروطه نمايان است،  كه به موردي. تغيير كاركرد ادبيات بود
ران و هنرمندان بخش مهمي از آن را تشكيل نوپاي متوسط است كه روشنفك ةطبقگيري شكل
 اجتماعي، و افكار روشنفكري، ادبيات ايران كاركرد -تحت تأثير ساخت سياسي. دهندمي

هاي بعد در  آغازي شد براي ادبيات دوره ةنقطاجتماعي خود را در اين دوران آغاز كرد و 
  .دارداي هاز اين منظر ادبيات اين دوران اهميت ويژ. ايران
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