
مضامين سياسي و اجتماعي در شعر مشروطه

احمد خاتمي

روشنفکران ايراني از اواخر دوره صفوي تا حّدي با افکار و زندگي اروپـائيان آشـنا
شده بودند. از نخستين کساني که در آثار خود به طرز حکومت و شيوه زندگاني اروپائيان
توجه کرده حزين الهيجي٬ شاعر مشهور اواخر صفوي بود. بعد از او هم عبداللـطيف
شوشتري در تحفة العالم زندگي مردم انگليس را توصيف کرده و از فر اماسونري و برابري
همه در مقابل قانون سخن گفته است. بعد از او ميرزا طالب در سفرنامه معروف خود به

١. ادبيات نوين ايران . ص ٣٣٤.

نام مسير طالبي فصلي مشبع را به زندگي انگليسيها اختصاص داده است. ١ اين تـفکر کـه
بعدها از طريق روسيه و امپراتوري عثماني و به وسيله زبان تـرکي اسـتانبولي در ايـران
شايع شد با حضور ملکم خان سياست پيشه٬ ميرزا فتحعلي آخوندزاده نويسنده و نقاد و
سيد جمال الدين اسدآبادي متفکر سياسي ـ مذهبي قّوت گرفت و زمينه را براي طـرح

نمودن مسائل و موضوعات سياسي و اجتماعي فراهم کرد.
در اواخر دوره قاجار کساني مانند آخوندزاده و پس از آن ميرزا آقاخان کـرماني بـه
ادبيات کـهن ايـران و شـيوه پـيشينيان در مـداحـي و سـتايشگري تـاختند و بـا نـوشتن
نمايشنامه ها و بيانيه ها به نقد ادبيات گذشته ايران پرداختند. اين تفکر با شدت بيشتري

٢. مثًال اديب الممالک در قصيده اي که در سال ١٣٢٩ ه. ق يعني پنج سال قبل از نهضت مشروطه سروده است٬
شعرا و ادبا را از پرداختن به مي و معشوق و ... منع کرده و آنها را به مسائل سياسي و اجتماعي متوجه نموده

است:
تــــــا کــــي اي شــــاعر ســــخن پرداز مـــــــي کني وصــــف دلبــــران طــــراز
دفــــــــتري پـــــــرکني ز مــــوهومات کــــــه مــــنم شــــاعر ســــخن پرداز...
بگـــذر از ايــن فســون و ايــن نــيرنگ ديگــــر از ايــن ســخن فســانه مســاز
گــــر هـــواي ســخن بــود بــه ســرت از وطــن بــعد از ايــن ســخن گــو بـاز
هــــــــوس عشــــــــق بازي ار داري بــــا وطـــن هــم قــمار عشــق بــباز...

(ديوان٬ صص ٢٨٦ـ ٢٨٥)

اهاني٬ ٢ سيد اشرف الدين گيالني٬ ايرج ميرزا٬ در تفکر شاعراني چون اديب الممالک فر



ي اکبر دهخدا٬ عارف قزويني٬ فرخي يزدي٬ ملک الشعراي بهار٬ ابوالقاسم الهوتي٬ و عل
ميرزاده عشقي که مي بايست آنها را «پيشگامان اشـعار سـياسي ايـران» دانست٬ شکـل
گرفت و مسائل سياسي و اجتماعي از مهم ترين موضوعات شعر دوره مشروطه و يکي از

٣. نهضت مشروطه تحت تأثير عوامل دروني و بروني شکل گرفت و قطعًا يکي از عوامل دروني٬ رسوخ مسائل
سياسي و اجتماعي در ادبيات آن دوره است. عوامل بروني وقوع مشروطه را هم نبايد از نظر دور داشت.
مهم ترين عامل بيروني نهضت مشروطه پـيروي مشـروطه خواهـان از جـنبش گسـترده مشـروطه خواهـي در

بسياري از کشورههاي جهان بوده که غالبًا در نيمه دوم سده نوزدهم ميالدي به وقوع پيوسته است:
انگليس ٬١٨٦٧ ٬١٨٤٨ ايتاليا ٬١٨٧٠ ٬١٨٥٩ دانمارک ٬١٨٦٤ اتريش و مجارستان ٬١٨٦٩ آلمان ٬١٨٧١ ترکيه

٬١٨٧٦ ٬١٩٠٨ ژاپن ٬١٨٨٩ روسيه ١٩٠٥.

عوامل دروني درشکل گيري نهضت مشروطه ٣ شد.
تحليل محتوايي ديوان شاعران برجسته دوره مشروطه نشان مـي دهد کـه مـهم ترين
موضوعات سياسي و اجتماعي شعر اين دوره به ترتيب اهميت و کثرت کاربرد به شرح

زير است:

موضوعات درجه يک
١. تشويق مردم به وطن دوستي
٢. مخالفت با دخالت بيگانگان

٣. باستان گرايي و تفاخر به پيشينه تاريخي
٤. انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي

٥. شماتت مردم غافل و تالش براي بيداري ملت

موضوعات درجه دو
٦. ظلم ستيزي و مبارزه با استبداد
٧. مشروطه (موافقت يا مخالفت)

٨. مذمّت وطن فروشي و انتقاد از وطن فروشان
٩. تجليل از شهيدان و مجاهدان راه آزادي

١٠. دعوت به اتحاد و همبستگي
١١. توجه به علم و تعليم و تربيت نوين

موضوعات درجه سه
١٢. توجه به فرهنگ بيگانه



١٣. آزادي سياسي
١٤. حمايت از حقوق زنان

١٥. حمايت از کارگر و قشر مستضعف
١٦. تنفر از قاجار

١٧. جمهوري خواهي
١٨. مجلس (مخالفت يا موافقت)

البته موضوعات سياسي و اجتماعي ديگري هم به صورت جسته گريخته در شـعر
دوره مشروطه ديده مي شود که به لحاظ فردي بودن يا بسامد کمي که دارند قابل ذکر
نيستند؛ مانند اشعاري که درباره به توپ بستن بارگاه ملکوتي امام رضا (ع) سروده شده
است و يا اشعاري که نفرت شاعر را از جنگ نشان مي دهد و يا اشعار ضد ديني که در
شعر بعضي از شاعران اين دوره مانند عشقي و الهوتي وجود دارد و ديوان شاعران ديگر
از اين آلودگيها مبّر است. در اين تحقيق به خاطر رعايت اختصار تنها به ارائه نمونه هايي از
اشعار سياسي و اجتماعي درجه يک اين دوره اکتفا مي کنيم و سپس درصـد کـاربرد و

اکندگي شعر مشروطه را نشان مي دهيم. نمودار آماري و عددي و نمودار پر

١. تشويق مردم به وطن دوستي
گسترده ترين موضوع شعر مشروطه وطـن و وطـن دوستي است کـه درواقـع فـصل
مشترک شعر مشروطه به شمار مي رود. با وجود آنکه «وطن دوستي» در جامعه ايراني و
تاريخ ادبيات فارسي سابقه اي طوالني دارد٬ اما در شعر مشروطه کاربرد خاص يافته٬ و
به عنوان يک شعار سياسي درآمده و با تعابير متفاوت در حوزه شعر جاي گرفته است.

اديب الممالک وطن را براي مردم همچون شير براي کودک عزيز مي داند.
گــر رگ ايـرانـيت بـه تـن بـود ايـدر جيحون سازي ز ديده تـل و دمـن را
مــرد٬ وطـن را چـنان عـزيز شـمارد با دل و با جان که شيرخـواره لبـن را
مرد٬ وطن را چنان ز صـدق پـرستد فاش و هويدا که بت پـرست وثـن را

 (ديوان اديب٬ صفحه ٣ـ١)
و آن را نور و جان و ملت را چشم و تن مي داند:

اي وطن اي تو نور و ما هـمه چشـم اي وطن اي تو جـان و مـا هـمه تـن
و سپس به تهييج و تشويق مردم به وطن پرستي مي پردازد:

گريه کـن بـر وطـن کـه گـريه تـو چشــم دل را هـمي کـند روشـن
بــه هــواي وطــن زنــان گـريند گــر نگــريي تــو کـمتري از زن



سيد اشرف هم در مرثيه اي که در شکست مشروطه سروده از اوضاع وطن نـاليده
است:

گـرديـده وطـن غـرقـه انـدوه و مـحن٬ واي اي واي وطن٬ واي
خيـزيـد و رويـد از پـي تـابوت و کفـن٬ واي اي واي وطن٬ واي
از خـون جـوانان کـه شـده کشتـه در اين راه رنـگيـن طـبـق مـاه
خونين شده صحرا و تل و دشت و دمن واي اي واي وطن٬ واي

(کليات٬ صفحه ١٧٧ـ١٧٦)
سيد اشرف چون اديب٬ وطن را شيره جان و روح و روان دانسته است:

وطن است شيره جان مـا وطن است روح و روان ما
وطن است گـنج نـهان مـا وطن است توشه و راحله

(کليات٬ صفحه ١٧٧ـ١٧٦)
بي کسي وطن هم سبب شده است سيد اشرف با درد و شور خـاصي کـه قـطعًا در
برانگيختن احساسات ملي مردم مؤثر بوده است٬ منظومه «بي کس وطن» را بسرايد و از

نامردمي ها و تجاوزات دشمنان داخلي و خارجي لب به شکوه و شکايت بگشايد.
اي غرقه در هزار غم و ابتالء وطن اي در دهان گرگ اجل مبتال وطـن
اي يــوسف عـزيز ديـار بـال وطـن قربانيان تو هـمه گـلگون قـبا وطـن

بي کس وطن٬ غريب وطن٬ بينوا وطن
(رک: کليات٬ صفحه ٢٣١ـ٢٢٩)
از کسان ديگري هم که درباره وطن و وطن پرستي بسيار سخن گفته٬ ايرج ميرزاست.
يکــي از اشـعار مـهييج و مـؤثر ايـرج دربـاره وطـن قـطعه اي است کـه در رثـاي کـلنل

محمدتقي خان پسيان سروده و مطلع آن چنين است:
دلم به حال تو اي دوستدار ايران سـوخت که چون تو شير نري را در اين کـنام کـنند
(ديوان٬ صفحه ١٨٣)
ايرج مي کوشد با زبان سـاده اي کـه خـاص اوست وطـن دوستي را بـه کـودکان هـم

بياموزد:
مـــا کــه اطــفال ايــن دبســتانيم هــــم از خــاک پــاک ايــرانــيم
هــــمه بـــا هــم بــرادر وطــنيم مهربان همچو جسـم بـا جـانيم...
وطـن مـا بـه جـاي مـادر مـاست مـــــــا گــــروه وطــــن پرستانيم
شکــــر داريــــم کـــز طــفوليت درس حب الوطن هـمي خـوانـيم
چون که حب الوطن ز ايمان است مــــا يــــقينًا ز اهــــل ايــــمانيم

(ديوان٬ صفحه ١٩٤)



[٤٩٥٦-٥ ] [ ٤٦٥٠-٥] علي اکبر دهخدا محمدتقي بهار

دهخدا هم عالوه بر اشعاري که به زبان طنز درباره وطن و مظلوميت آن سروده به
آموزش وطن دوستي نيز توجه داشته است:

هــنوزم ز خــردي بــه خــاطر در است کــــه در النــــه مــاکــيان بــرده دست
بــه مــنقارم آنســان بــه ســختي گـزيد که اشکم چو خون از رگ آن دم جـهيد
پــدر خــنده بــر گــريه ام زد کــه هـان! وطـــــــن داري آمــــوز از مــــاکــــيان

عارف قزويني هم سعي داشته است با سرودن اشعار وطني و اجراي آنها به صورت
کنسرت در تهييج افکار عمومي و تشويق مردم به وطن دوستي تأثير گذارد. ازجمله اين
اشعار غزلي است که در استانبول سروده. در اين غزل کساني را که باعث سفر بي ثمر او
شده بودند٬ نکوهش نموده٬ خائنان به ملت را لعن و نفرين کرده و وجود «اعتداليون» و

«دموکرات»ها را براي ملت بي فايده دانسته است. مطلع غزل چنين است:
هــر وقت ز آشــيانه خـود يـاد مـي کنم نــفرين بــه خــانواده صــياد مــي کنم...

(رک: ديوان٬ صفحه ٬٢١٤ ٢١٣)
در سال ٬١٣٢٩ محمدتقي بهار مسمطي وطني به نام «وطن در خطر است» سرود که

با اين بند شروع مي شود:
مهرگان آمد و دشت و دمن اندر خـطر است مرغکان نوحه برآريـد چـمن در خـطر است
چــمن از غــلغله زاغ و زغــن درخـطر است سنبل و سوسن و ريحان وسمن در خطر است

بــلبل شـيفته خـوب سـخن در خـطر است



اي وطن خواهان٬ زنهار٬ وطن در خطر است
و در ادامه مردم را به وطن دوستي فرا مي خواند:

بذل جان در ره ناموس وطن چـيزي نـيست بي وطن خانه و ملک و سر و تن چيزي نيست
بي وطن منطق شيرين و سخن چيزي نيست بي وطن جان و دل و روح و بدن چيزي نيست

بي وطن جان و دل و روح و بدن در خطر است
اي وطـن خواهان٬ زنهار٬ وطـن در خطـر است

(رک٬ ديوان٬ صفحه ١٩٩ـ١٩٧)
الهوتي شاعر معترض و صريح گوي اين دوره هم اگرچـه افکـار انـترناسيوناليستي
داشته و شعار جهان وطني سر مي داده٬ ولي به وطـن دوستي بـه مـعناي رايـج در دوره

مشروطه نيز توجه داشته است:
جـــان دريــغ از ره ايــران نکــند الهــوتي او از اّول سر خود در ره اين خـانه فـروخت
(ديوان٬ صفحه ٤١)

از نمونه هاي ديگر اشعار وطني او٬ غزل «ميهن اي ميهن»٬ با مطلع زير است:
تنيده ياد تو در تار و پودم٬ مـيهن اي مـيهن بود لبريز از عشقت وجودم٬ ميهن اي مـيهن
(ديوان٬ صفحه ١٠١)
«به نام عشق وطن» نـام مـنظومه اي بـلند و اعـتراض آمـيز از عشـقي٬ شـاعر جـوان٬
پراحساس و ميهن پرست است که آن را پس از معاهده «دولتين انگلستان و ايران» سرود

(رک: ديوان صفحه ٣١٠ـ٣٠٩)
«عشق وطن» هم نام غزلي است از عشقي که عالقه بي حد شاعر را به وطـن نشـان

مي دهد. مطلع آن چنين است:
خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگـر کـنم خاک وطن که رفت چه خاکي به سر کـنم

 (ديوان٬ صفحه ٣٧٧)

مخالفت با دخالت بيگانگان
از ديگر موضوعات شعر اين دوره مخالفت شاعران بـا دخـالت بـيگانگان در امـور
مملکت بوده است٬ به ويژه مخالفت با دولتهاي روس که به واقع بالي جان ملت ايران بود
و انگليس که با سياست مزورانه خود نخست از در دوستي درآمد و در برابر حـمالت
روس که آشکارا قصد تجاوز به ايران داشت و با جنگهاي ناجوانـمردانـه بـخشهايي از
کشور را در اشـغال داشت٬ خـود را مـدافـع و حـامي ايـران مـعرفي کـرد امـا بـه قـول

اديب الممالک٬ «طرفه نسيمي بوده که سرو سمن را سوزاند.»



از جمله شاعراني که با دخالت اجانب مخالفت نموده و برخالف بعضي از شاعران به
هيچ يک از دولتهاي مقتدر دل نبسته بود٬ اديب الممالک فراهاني است. وي در قصيده اي

با مطلع:
چند کشي جـور ايـن سـپهر کـهن را چند بکـاهي روان و خـواهـي تـن را

مردم را دعوت به بيداري در برابر روس و انگليس نموده و صراحتًا دخالت آنها در امور
داخلي ايران را به منظور چپاول ثروت ملي مي داند:

شـــاهد روســي نــخست از ره بــيداد کــرد عــيان حــيله هاي ســرو عــلن را
فاش و هويدا به خرمن تـو بـرافـروخت نــــــائره اشــــتعال جــــور و فــــتن را
آنســان رفــتار کــرد بــا تـو کـه بـر وي هــيچ نکــردي خــطا عــقيده و ظـن را

و در ادامه به سياستهاي مکارانه انگليس اشاره مي کند:
ليک بت انگــــــــليس از در اخـــــالص آمــــد و وارونــه کــرد طــرح ســخن را
گـــفت مــنم آن کــه دست مــن بــربايد از دل تــــو انــــدوه و ز ديــده وســن را
پس بــه فســون و فســانه بـرد بـه کـارت بـــــاده نــــاخوشگوار مــــرد فکــــن را
عــــهد بــــريتانيا نســــيم صــــبا بــــود طرفه نسيمي که سوخت سرو و سـمن را
طــرفه نســيمي کــه تـا وزيـد بـه بسـتان کــــند پــــر و بـــال مــرغکان چــمن را
طــرفه نســيمي کــه خست خـاطر گـلبن خــــانه بــــلبل ســــپرد زاغ و زغــــن را
(ديوان٬ ص ٣ـ١)
در اشعار ديگري هم مي کوشد تا ايرانيان را از خطر تهاجم و فتنه بيگانگان آگاه سازد
و آنان را براي مقابله آماده نمايد. ازآن جمله است مثنوي بلندي که در خصوص مسائل
مشروطه و تجاوز روس و انگليس سروده و ايرانـيان را نـره شـير و بـيگانگان را شـغال

خوانده است:
بــه ايـرانـيان روس بـيداد کـرد گمانش که ايران تهي شد ز مرد
چو بيشه تهي ماند از نـره شـير شــغاالن درآيــند در وي دليــر

و ادامه مي دهد که:
مخسب اي بـرادر کـه دزدان بـه خـواب بــــتازند بــــر خــــفتگان بــــا شــتاب
تــو در خــوابــي و خــصم بـيداربـخت بــــدّرد بـــر انــدامت از کــينه رخت...
بــــبر راه دشــمن از ايــن بــوم و مــرز ز تــــوپش مـــترس از نــصيبش مــلرز

(ديوان اديب٬ صفحه ٦٥٤ـ ٦٥٠)
سيد اشرف هم در ال به الي اشعار طنزآلود خود به جّد و هزل به موضوع دخالت
بيگانگان پرداخته و مردم را به مقابله با آنها تشويق نموده است. ازجمله اشعار او شعر

«قوقولي قو» است که بااين ابيات شروع مي شود:



مي خواند خروسي به شـبستان قـوقولي قو مـي گفت کـه اي فـرقه مسـتان٬ قـوقولي قو
کو بهمن و کو رستم دسـتان؟ قـوقولي قـو آوخ که خـزان زد بـه گـلستان٬ قـوقولي قـو

فرياد ز سرماي زمستان! قوقولي قو
و با اشاره به عظمت گذشته ايرانيان و انتقاد از اوضاع و احوال حاکم و اعتراض به
حادثه مشهد و اهانت به بارگاه رضوي مردم را به مقابله با نيروهاي روس فرا مي خواند:
هي هـي بـخروشيد کـه بـاز اّول کـار است شـيرانـه بـجوشيد کـه هـنگام شکـار است
مردانه بکـوشيد کـه دشـمن بـه کـنار است زيــر لگــد افــتاد خـراسـان٬ قـوقولي قـو

(ديوان٬ ص ٨٨ ـ ٦٨)
وقتي هم که آلمان پس از معاهده نوزدهم اوت ١٩١١ وارد صحنه سياسي ايران شد و
گروهي ورود آن را به فال نيک گرفتند سيد اشرف در ترجيع بند طنزآميز خود٬ آلمان را

هم٬ چونان روس و انگليس٬ دشمن ويرانگر ايران دانست:
اک ايــران شــده ويـران ز سـه فـيل روس فــــيل٬ انگــلوفيل٬ آلمــان فــيل خــ

ايرج نيز در مثنوي بلند «عارفنامه» ضمن انـتقاد از اوضـاع بـه مسـئله دخـالت روس و
انگليس مي پردازد و از رفتار سياستمداران خيلي انتقاد مي کند:

همه دانـند زيـن فـن سـودشان چـيست به باطن مـقصد و مـقصودشان چـيست
بــــــــزرگان وطــــــــن را از حـــــماقه نــــباشد بــــر وطــن يک جــو عــالقه
يکــــــي از انگــــلستان پــــند گــــيرد يکــــي بــــا روســــها پــــيوند گـــيرد
به رمـز جـمله ايـن فکـر خسـيس است کــه ايــران مـال روس و انگـليس است

(ديوان٬ ص ٩٤)
از ميان اشعار فراوان انتقادي٬ سياسي و اجتماعي عارف٬ ناله مرغ با مطلع:

ناله مرغ اسيراين هـمه بـهر وطـن است مسلک مرغ گرفتارقفس همچو من است
 (ديوان ص ٢٠٢)

و غزل «لباس مرگ» با مطلع:
لبــاس مــرگ بــر انـدام عـالمي زيـباست چه شد کهکوته وزشت اين قبا به قامت ماست

(ديوان٬ ص ٢٠٥)
که اختصاص به بدبختي مملکت و ملت و بي کفايتي دولت و دخالت اجانب توجه دارند٬

قابل ذکرند.
از فرخي٬ شاعر معترض و ناآرام اين دوره هم اشعار فراواني در اعتراض به دخالت

بيگانگان به جاي مانده است که از آن جمله است غزل:
دست اجــنبي افــراشت تــا لواي نـاامـني فتنه سر به سر بگذاشت٬ سر به پاي ناامني
شد به پا در اين کشور٬ شور و شورش محشر گـوش آسـمان کـر شـد از صـداي نـاامـني



دسته اي به غم پابست٬ شسته اندازجان دست هـر کـرا کـه بـيني هست مـبتالي نـاامـني
مست خودسري ظـالم گشـته دربـدر عـالم فــتنه مــي دود دايــم در قــفاي نــاامــني
عقل گشته ديوانـه از چـه رو در ايـن خـانه هست خـويش و بـيگانه٬ آشـناي نـاامـني

(ديوان٬ صفحه ١٧٧)
وي در مخمس مستزادي که بـخشي از آن در ديـوان آمـده شـدت تـنفر خـود را از
بيگانگان نشان داده و به کساني که چشم اميد به کمک و ياري اجانب دوخته انـد٬ پـند

مي دهد که نوش آنها هم نيش است:
اي وطـن پـرور ايرانـي بـا مسلـک و هـوش هان مکن جوش وخروش
پنـدهـاي مـن بـا تجـربـه بنمـاي بـه گـوش گــر تـويـي پنــد نيـوش
اجنبـي گـر بـه مَثَل مي دهدت ساغر نـوش نوش نيش است٬ منوش
و ز پـي خستـن او در همـه اوقـات بکوش تـا تــوان داري و تــوش
که عدو دوست نگردد به خداگر نبي است اجنبــي اجنبــي اســـت

(ديوان ص ١٩٦ـ١٩٥)
مــلک الشـعراي بـهار نـيز در اشـعار مـتعددي ازجـمله مسـّمط وطـني کـه در سـال
١٢٨٩ه. ش سروده انزجار خود را از دولت روس و انگليس کـه ايـران را بـه دو مـنطقه

تقسيم کرده بودند اعالم داشته است: مطلع مسّمط چنين است:
مهرگان آمد و دشت و دمن در خـطر است مرغکان نوحه برآريد چمن در خـطر است

در ادامه مي گويد:
خرس صـحرا شـده هـمدست نـهنگ دريـا کشــتي مــا را رانـده است بـه گـرداب بـال
آه از اين رنج و محن آوخ از اين جور و جفا هان بجز جـرئت و غـيرت نـبود چـاره مـا

زانکه ناموس وطن زين دو محن در خطر است
اي وطن خواهان٬ زنهـار٬ وطـن در خطر اسـت

(ديوان٬ ص ١٩٩ـ١٩٧)
هم او مسّمط ديگري با نام «ايران مال شماست» در سال ١٢٩٠ه ش سرود:

هــان اي ايــرانــيان ايــران انـدر بـالست مملکت داريـوش دسـتخوش نـيکالست
مــرکز مــلک کــيان در دهـن اژدهـاست غيرت اسالم کو؟ جـنبش مـلي کـجاست

برادران رشيد اين همه سستي کجاست؟
ايران مال شماست٬ ايران مال شماست

(ديوان ص ٢٥٩ـ٢٥٧)
«به نام عشق وطن» نام منظومه اي اعتراض آميز از عشقي است که تحت تأثير قرارداد
١٩١٩ سروده و در مقدمه آن نوشته است: «بـايد دانست ايـن ابـيات فـقط و فـقط اثـر



احساسات ناشيه از معاهده دولتين انگلستان و ايران است و اين نبوده مگر اين قرارداد
در ذهن اين بنده جز يک معامله فروش ايران به انگلستان که با اطالع از اين مسئله شب و
روز در وحشتم و هرگاه راه مي روم فرض مي کنم که روي خاکي قدم بـرمي دارم کـه تـا

ديروز مال من بوده و حال از آن ديگري است». بخشي از منظومه چنين است:
هرچه من ز اظهار راز دل تحاشي مي کنـم
بهر احساسات خود مشکل تراشي مي کنم
ز اشک خود بر آتش دل آب پاشي مي کنم

 باز طبعم بيشتر آتش فشاني مي کند ...
دست و پاي گله بـا دست شبانـان بسته انـد
خواني اندر ملک ما از خون خلق آر استه اند
گرگهـاي انگلوساکسـون بـر آن بنشسته انـد

هيئتي هم بهرشان خوان گستراني مي کند
(ديوان صفحه ٣١٠ـ٣٠٩)
عشقي چکامه اي هم با عنوان «مخالفت با قرارداد ايران و انگليس» دارد که آن را در

سال ١٣٣٧ه. ق سروده:
نــام دژخــيم وطــن دل بشــنود خـون مي کند پس بدين خونخوار اگر شدروبه روچون مي کند
هـيچ مـي دانـي حـريف مـا چـه دارد در نـظر اين همه خـرج گـزافـي را کـه اکـنون مـي کند
انگــليس آخـر دلش بـهر مـن و تـو سـوخته آنکه بهر يک وجب خاک اينقدر خون مي کند
 (ديوان صفحه ٣٣٣ـ٣٣١)

باستان گرايي و تفاخر به پيشينه تاريخي
از موضوعات ديگري که در شعر دوره مشروطه راه يافته و وسـيله اي بـراي تـهييج
مردم بر ضد ظلم و استبداد داخلي و خارجي قرار گـرفته بـيان افـتخارات گـذشتگان و

مقايسه نکبت ملت و مملکت عهد قاجار با عزت و عظمت پيشينيان است.
اديب در مسّمط مفصلي که در تبريک و تهنيت والدت پـيامبر اکـرم (ص) در سـال
١٣٢٠ه. ق سرود به عظمت و مجد و بزرگي گذشته ايران و بيان نارسائيهاي زمان خود

مي پردازد و مي گويد:
افســوس کـه ايـن مـزرعه را آب گـرفته دهــقان مــصيبت زده را خــواب گـرفته
خــون دل مــا رنگ مــي نــاب گــرفته وز ســوزش تب پــيکرمان تـاب گـرفته
رخســــار هـــنر گــونه مــهتاب گــرفته چشــمان خــرد پـرده ز خـوناب گـرفته

ثروت شده بي مايه و صحت شده بيمار ...
(ديوان ص ٥٠٥)



[٤١٣-٤ ]  عارف قزويني

و در جاي ديگر سروده است:
کــجا شــد فــريدون زريــن کــاله کــــجا شــــد مــنوچهر گــيتي پناه
کــــجا کــــيقباد آن يـــل ســرفراز کــجا شــاه کـاووس دشـمن گـداز
کــــجا رفت کــــيخسرو تـــاجدار چه شد شاه گشتاسب و اسـفنديار
کــجا رفت شـاپور و شـاه اردشـير که با دشـنه دريـد پـهلوي شـير ...

(ديوان٬ صفحه ٦٥٤ـ٦٥٠)
اکنده توجه به اين موضوع داشته است. سيد اشرف هم در اشعار خود به صورت پر

ازجمله در شعر «بيدار کن» سروده است:
مـا مگـر روي زمـين را جـزو اعـظم نـيستيم يا که همشهري به کيکاووس و رستم نيستيم
مـــا مگــر ايــرانــيان از نســل آدم نــيستيم پس چــرا در زنـدگي بـا عـلم هـمدم نـيستيم



اي خدا اين غافالن را واقف اسرار کن
بـار الهـا ملـت خـوابيـده را بيـدار کـن

يک زماني نـام ايـران در جـهان مشـهور بـود شهرهايش جملگي بـا زيـنت و مـعمور بـود
پـادشاهانش هـمه بـا شـوکت و بـا زور بـود پــهلوانـانش شـجاع و پـر دل و مـغرور بـود

يادي از اسفنديار و رستم سردار کن
بـار الهـا ملـت خـوابيـده را بيدار کن

 (کليات ٥٤٠ ـ٥٣٧)
و در شعري با نام «زبان حال وطن» مي سرايد:

اي دريغا دسـتخوش شـد کشـور کـاووس کي آه و واويال کـه عـمر مـملکت گـرديد طـي...
(ديوان صفحه ٣٠٩)
عارف قزويني هم در اشعار متعددي ازجمله در غزل «سپاه عشق» که در اعتراض به

حکومت قاجار سروده به پيشينه تاريخي ايران توجه کرده است:
الهــــي بــــه نــــنگ ابـــد دچــار شــود هر آن کسي که خيانت به ملک ساسان کرد
بــــه اردشــــير غـــيور دراز دست بگــو که خصم٬ ملک تو را جزو انگلستان کـرد
 (ديوان٬ صفحه ٢٤٧)

و در تصنيفي که در سال ١٣٠٣ه ق با مطلع:
چه آذرهـا بـه جـان از عشـق آذربـايجان دارم من اين آتش خريدارش به جانم تا که جان دارم

سروده است:
ي بـاز ايـن فـخر از پـيشينيان دارم مرا قوميت از زردشت و گشتاسب بود محکم بــه پـيشانّ
مسلمان يا که ترسا اين دو در دسـتور مـليت نــدارد فــرق زان بـيگانگي بـا ايـن و آن دارم

فرخي هم در مسّمط معروفي که در سـال ١٣٣٨ سـرود و بـه خـاطر آن دهـانش را
دوختند و او را به زندان افکندند مي گويد:

اين همان ايـران کـه مـنزلگاه کـيکاووس بـود خــوابگــاه داريـوش و مأمـن سـيروس بـود
جاي زال و رستم و گودرز و گيو و توس بود ني چنين پـامال جـور انگـليس و روس بـود

اين همه از بي حسي ما بود کافسرده ايم
مـردگان زنـده بلکـه زنـدگـان مـرده ايم

اين وطن رزم آوري مـانند قـارون ديـده است وقعه گرشاسب و جـنگ تـهمتن ديـده است
هوشمندي همچو جاماس و پشوتن ديده است شوکت گشـتاسب و داراي بـهمن ديـده است

هرگز اينسان بي کس و بي يار و بي ياور نبود
هيـچ ايامـي چـو اکنون عاجز و مضطر نبود

(ديوان٬ صفحه ١٨٩ـ١٨٦)



[١١٦-٤ ] محمد فرخي يزدي مدير روزنامه طوفان

و در منظومه ديگري که براي تقبيح «لرد کرزن» وزير خارجه وقت انگليس سروده٬ خود
را جگرگوشه کيکاووس و فرزند جمشيد دانسته است:

مــــا جگـــرگوشه کــيکاووسيم پــورجــمشيد جـم و سـيروسيم
زاده قــــارن و گــــيو و تــوسيم ز انگلستان چـو بسـي مأيـوسيم

لرد کرزن عصباني شده است
داخل مرثيه خواني شده است

(ديوان صفحه ١٩٧ـ١٩٦)
با روي کار آمدن حکومت پهلوي و سلطنت رضاخان٬ ملک الشعراي بهار در زندان

شهرباني٬ مسمطي مي سرايد که ضمن آن به پيشينه ايران و ايراني اشاره مي کند:
وطن خواهان٬ سـرگشته و حـيران تـاچند؟ بدگمان و دودل و سـر بـه گـريبان تـا چـند؟ اي 



کشــــور دارا نـــادار و پــريشان تــا چــند؟ گنج کـيخسرو در چـنگ رضـاخان تـا چـند؟
ملک افريدون پامال ستوران تا چند

 (ديوان ص ٥١٦)

انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي
اگرچه موضوع شعر اين دوره در يک تحليل نهايي مي تواند تحت عـنوان انـتقاد از
اوضاع سياسي و اجتماعي قرار گيرد اما٬ به تحقيق اين موضوع جايگاه خاص خود را در

شعر مشروطه داراست.
از زيباترين اشعار انتقادي اين دوره٬ مسّمطي است از دهخدا که به «آکبالي» شهرت
يافته است. دهخدا دراين شعر٬ چونان آينه اي٬ تمامي مشکالت و مـصائب سـياسي و

اجتماعي مردم را نشان مي دهد: فقر مادي٬ فقر فرهنگي٬ قحطي٬ بي عدالتي و ...
مــــردود خــدا رانــده هــر بــنده آکــبالي از دلقک مــــــعروف نــــماينده آکــــبالي
بــا شــوخي و بـا مـعجزه و خـنده آکـبالي نــز مــرده گــذشتي و نــه از زنــده آکـبالي

هستي تو چه يک پهلو و يک دنده آکبالي
از گــــرسنگي مــــرد رعــــيت بــه جــهنم ور نــيست در ايــن قــوم مـعيّت بـه جـهنم
تـــرياک بــريد عــرق حــميّت بــه جــهنم خوش باش تو با مـطرب و سـازنده آکـبالي

هستي تو چه يک پهلو و يک دنده آکبالي ...
 (ديوان٬ صفحه ١٢٦)

عارف هم در غزلي با مطلِع :
گداي عشقم و سلطاِن حسـن شـاه مـن است بـه حسـن نـيت عشـقم خـدا گـواه مـن است

مي گويد:
خــــرابــه اي شــده ايــران و مسکــن دزدان کنم چـه چـاره کـه ايـنجا پـناهگاه مـن است
ـا خوشم به مرگ کاين دوست خيرخواه مـن است اگــرچــه عشــق وطــن مــي کشد مــرا امّ
 (ديوان٬ صفحه ٢١٢ـ٢١١)

و در غزلي ديگر با نام «شکايت تلخ» مي گويد:
مــحيط گــريه و انــدوه و غــصه و مــحنم کســي کــه يک نــفس آسـودگي نـديد مـنم
مــنم کـه در وطـن خـويشتن غـريبم و زيـن غــريب تر کــه هــم از مــن غـريب تر وطـنم
به هر کجا که قدم مي نهم بـه کشـور خـويش دچــــــــار دزد اداري٬ اســـــير راهــــزنم...
در اين ديار چه خاکـي بـه سـر تـوانـم کـرد؟ بـــه هــر کــجا کــه روم اوفــتاده در لجــنم
بگــو بــه يــار کــه انــدر پـي هـالکت مـن دگر مکوش که خـود در هـالک خـويشتنم ...
(ديوان صفحه ٢٣٦)



او در غزل ديگري به نام «شکوه» که در سال ١٣٤١ سروده به گله و شکايت از خود
پرداخته است:

کس گـله؟ حـاشا کـي ايـن دهـن دارم ز غــــير شکــــوه نــدارم٬ ز خــويشتن دارم ز و من 
مــجوي دشمن مــن غــير مــن کــه مي دانـم چه دشمني است که عمري است من به من دارم
چــو مــرغ در قــفس از بـهر آشـيان عـارف هـــــواي از قــــفس تــــن گــــريختن دارم
(ديوان٬ صفحه ٢٦١)

فرخي هم در اشعار خود از بي قانونيها و نابسامانيها گله مند است:
آزادي اگــر مــي طلبي غــرقه بــه خون بـاش کاين گلبن نوخاسته بي خار و خسـي نـيست
بـــا بــودن مــجلس بــود آزادي مــا مــحو چون مرغ کـه پـابسته ولي در قـفسي نـيست
گــر مــوجد گــندم بـود از چـيست کـه زارع از نان جوين سـير بـه قـدر عـدسي نـيست...
(ديوان٬ صفحه ٩٨)
بهار هم در اشعار متعددي به نگراني خود را از اوضاع سياسي و اجـتماعي اظـهار

کرده است:
هـــر کــو در اضــطراب وطــن نــيست آشــــفته و نــــژند چــــو مــن نــيست
فــــــــرتوت گشت کشــــــــور و او را بــــايسته تر ز گــــور و کــفن نــيست...
ويــــــــرانـــــه است کشــــور ايــــران ويــــرانــــه را بــــها دشــــمن نـــيست
امــــروز حــــال مــــلک خــراب است بــر مــن مــجال شـبهت و ظـن نـيست
امــــــــروز چشــــــم مــــردم ايــــران جــــز بــــر خــدايگــان زمــن نــيست

(ديوان٬ صفحه ٢٨٧)
و در ترجيع بندي که در سوگ خياباني با عنوان «خون خياباني» سروده مي گويد:

در دست کســــاني است نگــــهباني ايـــران کــــاصرار نــمودند بــه ويــرانــي ايــران...

الحــق کــه خــطا کــرده و تــقصير نـمودند ايــن ســلسله در ســلسله جــنباني ايـران ...

پــــامال نــــمودند و زدودنـــد و ســتردند آزادي ايــــــــران و مســـــلماني ايــــران...
(رک: ديوان٬ صفحه ٣٣٨ به بعد)

الهوتي هم در اشعار خود مصائب ملت رنجديده ايران را بازگو کرده است:
ز شب تـا بـامدادان مـي کنم فـرياد و مـي نالم ز دست بخت بد فرجـام دارم داد و مـي نالم...
ز فــقر زارع و دلســختي مـالک بـود روشـن که ايـران مـي شود ويـران ز اسـتبداد مـي نالم
خيانتهاي شاه و جـهل مـلت را چـو مـي بينم يقين دارم رود اين مملکت بـر بـاد و مـي نالم
رعيت را فروشد بـا زمـين مـالک و مـي بينم که ملت عاجز است از رفع اين بيداد و مي نالم
 (ديوان٬ صفحه ٨٧)

اين بحث را با غزل «پريشاني ايران» از عشقي به پايان مي بريم.



اي دوست بـــبين بــي ســروساماني ايــران بـــــدبختي ايــــران و پــــريشاني ايــــران
از قــــبر بــــرون آي و بــــبين ذلت مــا را ايــــن ذلت ايــــرانـــي و ويــرانــي ايــران
آوخ کــه لحـد جـاي تـو شـد تـا بـه قـيامت رفــــتي و نــــديدي تـــو پــريشاني ايــران
از وضــــع کــــنوني و زبــــدبختي مـــلت زيــن فــقر و پــريشاني و ويــرانــي ايــران
گرديده جـهان تـيره و گشـته است دلم تـنگ گــويي کــه شـدم حـبسي و زنـدانـي ايـران
بگــــرفته دلم تــــنگ ز اوضــــاع کــنوني: بــــيچارگي و مـــحنت و حــيرانــي ايــران
«عشقي» بود ار نوحهگر امروز عجب نـيست خــون مــي چکد از ديــده ايــرانـي و ايـران
(ديوان٬ صفحه ٣٦٨)



جدول درصد کاربرد موضوعات سياسي و اجتماعي در شعر مشروطه

نشانه عنـــوان درصد
A دعوت به اتحاد و همبستگي ٣/٨/%

B مخالفت با دخالت بيگانگان ١٢/٩٢%

C احترام به شهيدان و مجاهدان راه آزادي ٤/٩٩%

D مجلس (موافقت يا مخالفت) ٣/٠٤%

E تشويق مردم به وطن پرستي ١٥/٢٠%

F انتقاد از به وطن فروشان ٤/٩٩%

G توصيه به علم و تعليم و تربيت جديد ٣/٨٠%

H توجه به فرهنگ بيگانه ٣/٠٤%

I شماتت مردم غافل و دعوت به بيداري ملت ٧/٦٠%

J باستان گرايي ٩/٥%

K مشروطه (مخالف و موافق) ٥/٧%

L ظلم ستيزي

M آزادي ١/٩%

N پند و نصيحت به رجال ١/٩%

O رعايت حقوق زنان ١/٥٢%

P انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي ٧/٢٢%

Q نفرت از جنگ ١/١٤%

R تنفر از قاجار ١/٩%

S جمهوري خواهي ١/٥٢%

T حمايت از کارگر و قشر مستضعف ١/٩٠%



راهنما:
A ـ دعوت به اتحاد و همبستگي
B ـ مخالفت با دخالت بيگانگان

C ـ احترام به شهدا و مجاهدان راه آزادي
D ـ مجلس (مخالفت و موافقت)
E ـ تشويق مردم به وطن دوستي

F ـ انتقاد به وطن فروشان
G ـ توصيه به علم تعليم و تربيت جديد

H ـ توجه به فرهنگ بيگانگان
I ـ شماتت مردم غافل و دعوت به بيداري ملت

J ـ باستان گرايي
K ـ مشروطه (مخالف و موافق)

L ـ ظلم ستيزي
M ـ آزادي

N ـ پند و نصيحت به رجال
O ـ رعايت حقوق زنان

P ـ انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي
Q ـ نفرت از جنگ
R ـ تنفر از قاجار

S ـ جمهوري خواهي
T ـ حمايت از کارگر و قشر مستضعف



ت سياسي اجتماعي شعر مشروطه
نمودار عددي موضوعا




