
____________________________  
 1/3/87:     تاريخ پذيرش9/10/86 :تاريخ دريافت

  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )دانشگاه فردوسي مشهداستاديار (دكتر زهرا اختياري
  )دانشجوي دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي(مرادعلي واعظي

  
شعر مشروطهلِنقش مخاطب در تحو   

  چكيده
تحو   دگرگـوني شـعر مـشروطه       ةدغدغه هاي مردم، از عوامل عمد     ه به درخواستها و     الت اجتماعي و توج 
ه پردازان غربي و منتقدان ايراني، به مخاطب گرايي شعر مشروطه و            ي به آراي نظري   اين مقاله با تأس   . است

  جايگاه قابل توج  ـانه و      .ل شعر آن دوره پرداخته استه مخاطب در ساختار و تحو ـبك شناس ـا بررسـي س ب
ـاعي    مخاطب، شعر و تحو   ة  شعر مشروطه و تحليل محتوايي آثار، رابط      تحليل جامعه شناختي      –الت اجتم

ـات         ارزش و اهمي  . فرهنگي اين دوره تبيين شده است      ت اين پـژوهش در ايـن اسـت كـه بـسياري از نك
مخاطـب در تكـوين و       . تاريخي را مي توان در البالي اشعار رديابي و تجزيه و تحليـل كـرد               –اجتماعي  

ـاعران  . ت غايي آن محسوب مـي شـود       ري داشته و از اركان شعر و علّ       وطه نقش مؤثّ  ل شعر مشر  تحو ش
مثـل صـفاي اصـفهاني و    ؛ت گرا و پيرو سبك بازگشت بوده انـد گروهي سنّ: ت يكساني نداشته اند   وضعي 

فرصت شيرازي و شاعراني كه تا حدودي به مسائل اجتماعي با نگاهي انتقادي پرداختـه انـد، مثـل ايـرج                     
مثـل نـسيم      ؛   بهار و اديب الممالك؛ و شاعراني كه در متن انقالب و پيشگام مبارزه مردمي بوده انـد                 ميرزا،

  .اند  خود را داشتههر دسته از اين شاعران مخاطبان خاصِّ. شمال، عارف، عشقي و الهوتي
    .ت غايي شعر، شعر اجتماعي مخاطب، شعر مشروطه، مخاطب گرايي، علّ:ها كليدواژه

  مقدمه. 1

ت در يك رونـد تقليـدي بـي          بازگشت كشيده شد و بي رمق و بي خاصي         ةتي در دور  سهاي شعر سنّ  فَاپسين نَ و
           دي  مشروطه شعر فارسي تولّ    ةالت اجتماعي دور  حاصل، سير قهقرايي داشت تا اين كه در فراز و نشيبهاي تحو

ـتمگران و روشـني        ك، صميمي و آگاهاننده، آتش زنه اي براي سوزان        دوباره يافت و پويا و متحرّ      دن خـرمن س
ه هاي شرف و سربلندي و دسـتيابي بـه اسـتقالل و آزادي              بخشي مسير تابناك نيل به آزادي و رسيدن به قلّ         

  .گرديد
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ـا  ة تبيين اين فرض است كه شعر همانند يك رسان       ،هدف از اين مقاله     آگاهاننده، به مردم نزديك شد و آنه
 شاعر وقتي بـه     . رهايي از ستم و رسيدن به پيروزي        شعاري شد براي   را به متن جامعه و ميدان مبارزه كشاند و        

ر مي شود كه شعر شاعر      و اين زماني ميس   . مردم نزديك مي شود كه با دغدغه هاي آنها مشاركت داشته باشد           
ـاه وااليـي در       . بيان كننده احساسات ، عواطف، دردها و شاديهاي جمعي و مشترك مردم باشد             مخاطـب جايگ

ـتهاي او سـ              شعر پيدا م   ـاز     ي كند چون، شعر براي او و براي پاسخ به نيازها و خواس روده مـي شـود و زمينـه س
  .  فرهنگي مي شود–هاي اجتماعي دگرگوني

با بررسي سبك شناسانه و تحليل جامعه شناختي شعر مشروطه و تحليل محتوايي آثار مي توان به تبيـين                   
 جهان چنان به هم پيوسته      ياجزا« . ي اين دوره پرداخت    فرهنگ –الت اجتماعي    مخاطب با شعر و تحو     ةرابط

 .)101: 1382گلدمن، (» اند و چنان ارتباطي با هم دارند كه محال است جزئي را بدون جزء ديگر بتوان شناخت
ـاطبش،     « . ات مربوط مي شود    كالمي خود به ادبي    ةزندگي اجتماعي بيش از هر چيز با جنب        شاعر با انتخاب مخ

ن تصويري است از خواننده اي كه مخاطب بدين گونه هر اثر ذوقي متضم. ا نيز تعيين مي كندموضوع اثرش ر  
 خوانندگان با آداب و رسوم خود، با جهان بيني خود، با برداشت خود از جامعه و               .)106: 1370سارتر،  (» آن است 

 همين دليل شاعر مـشروطه، آيينـه   به . ات در بطن جامعه به ميدان مي آيند و شاعر را در ميان مي گيرند        از ادبي
ـا     ةهاي مردم مي سازد،  به گونه اي كه خوانند         رها، آرزوها، كاميابيها و ناكامي    اي تمام نما از خواستها، باو       امـروز ب

ات و زواياي زنـدگي جمعـي        مردم در دوره مشروطه آشنا مي شود و جزئي         ةجنبه هاي گوناگون زندگي و انديش     
  .مردم را مشاهده مي كند

ـأثير مخاطـب در شـعر مـشروطه             ةبا شيو  اينجا   در  علمي و علّي، در پژوهشي توسـعه اي بـه چگـونگي ت
؛ زيرا در جامعه شناسي ادبيات، مخاطب جايگاه عمده اي دارد، چون تحوالت اجتماعي از هر جا كه                  ايم  پرداخته

ـله،        طراحي شود،   در روح و روان و  عاملش مردم هستند و هنگامي هم كه تحولي صورت مـي پـذيرد، بالفاص
انديشه شاعر تأثير مي گذارد و عواطف و احساسات او را تحت تأثير قرار مي دهد و همين دگرگوني در انديشه                     

  . شاعران؛ باعث تحول سبكهاي شعري گرديده است
روبراسكار « .  شعر و ادب است؛ زيرا او با خواندنش كار آفرينش ادبي را كامل مي كند               ةمخاطب ركن عمد  

ـه      ةونه اي از جامعه شناسي ادبيات را پيشنهاد كرده است، كه با تلفيق مطالع             پيت گ   تاريخي و بررسي تجربي ـب
ـي توجه دارد      يك كتاب اعم از شعر يا  داستان تا خوانده نشود، نمي توانـد وجـود مـؤثر           . گردش واقعي آثار ادـب

 »د كننده، توزيع كننده، مصرف كنندهتولي: داشته باشد؛ پس در عين حال از تعامل سه قطب تشكيل شده است    
مـثالً شـعر انـوري، چـون        .  اگر مخاطب نباشد بسياري از آثار ادبي به وجود نمـي آينـد             .)56: 1384هينيك،  (

  :مخاطبي نداشته است كه خريدار آن باشد، از آن حمايت كند و برايش صله اي بپردازد، متوقف شده است
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  زمن نخواست كس آن را و آن نهفته بماند  خن كه مرا بود و آن نگفته بماند بسا س
ــــه بماند    كه گفته بود همچو در سفته بودسخن   مرا رواست گر اين درمن نسفـت

  )556: 1376انوري، (        
ــده، شن : ريكور معتقــد است سخن چهار گوشـــه دارد       ـده، مايه هاي معنايي و داللت     گويـن احمدي،  (وـن

  .ل شعر همانند دانسته است و مخاطب را در تكوين و تحو وي نقش شاعر.)616: 1382
       به نظر سارتر، هر متن ادبي براساس تصو    ـايي از          ري خاص از مخاطبان بالقو ه اش پديد مي آيد و شامل نم

 يعني شاعر هنگام سرودن، مخاطباني ؛)116: 1368ايگلتون،  ( كه متن براي آنها نوشته شده استكساني است
  .كه با شعر او هدايت شوند يا از آن لذت ببرند و شعر باعث تحسين آنها شودرا در نظر دارد 

ـا      . كوتاه سخن اين كه شاعر بايد مخاطبي را در ذهنش داشته باشد تا براي او شعر بگويد                 ايـن مخاطـب ب
توجه به مسائل اجتماعي و شناخت مردم در ذهن هنرمند شكل مي گيرد و به مثابه ركـن شعــــر محـسوب        

ه پردازان و منتقدان ادبي مبتني بر تبيين جايگاه مخاطب بـه عنـوان               نظري يالبته موارد ديگري از آرا    . مي شود 
 تكوين و تحول شعر فارسي مورد مطالعه قرار گرفت كه براي پرهيز از درازگـويي، از نقـل                   ةيكي از اركان عمد   
  .آنها خودداري شد

  :تر قابل تقسيم بندي هستند يشاعران مشروطه، از نظر مخاطب گرايي به سه دسته كل
 مشروطه را به چشم ديده اند، اما در شعرشان هيچ رنگ و بويي از شعر                ةت گرايي كه درو   شاعران سنّ ) الف

: 1385آجـوداني،   ( مشروطه خواهي جلوه نيافت و به سنت دوره بازگشت باقي مانده بودنـد،               ةمشروطه و انديش  
كه مخاطب مردمـي چنـداني      ...  شيرازي و    ةعيم سدهي، شوريد   مانند فرصت شيرازي، صفاي اصفهاني، ن      .)80

  .نداشته اند
 سياسي كه ويژه شـعر      –ي اجتماعي   شاعراني كه به سبك بازگشت شعر سروده اند، اما مضامين مترقّ          ) ب

...  مانند اديب الممالك فراهاني، ملك الشعراء بهار، ايـرج ميـرزا و              ؛مشروطه است در آثارشان مشاهده مي شود      
  .مخاطبان مردمي هم داشته اندكه 

شعرشان شـعار سياسـي انقـالب       . ي تحت تأثير مردم و خواستها و مسائل آنها بوده اند          شاعراني كه بكلّ  ) ج
 مانند عشقي،   ؛مشروطه و خودشان همانند پرچمدار اين نهضت، پيشاپيش مردم و در متن جامعه قرار داشته اند               

ـان،    ك... الهوتي، نسيم شمال، عارف قزويني و     ه بيشترين مخاطب مردمي را داشته اند و با شـعر آگاهاننـده ش
  . پيام آور آزادي و استقالل بوده اند
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 بررسي مخاطب در شعر مشروطه به صورت يك تحقيق مستقل، سابقه اي در آثار منتقدان نداشته                 ةپيشين
ـان         ه شاعران به مردم و مسائل اجتماعي و تبيين جايگاه مخاطب           توج ةاست ولي دربار    به عنـوان يكـي از ارك

 نكاتي در البالي كتابهاي تاريخ ادبيات، سبك شناسي و نقد ادبي، بويژه ادبيات معاصر آمده است،                  اصلي شعر، 
ات كار كرده اند و بعضاً      ات و جامعه شناسي ادبي    ه پردازي ادبي   شعر و نظري   ةهمچنين در آثاري كه اروپائيان دربار     

 جايگاه مخاطب در شعر و هنر مشاهده مي شود كه مي تواند با شعر               ةايي در بار  به فارسي ترجمه شده است، آر     
  .  مشروطه تطبيق داده شودةدور

   مشروطهةمروري اجمالي به جامعه و مضامين شعر دور. 2

ـاهان ايرانـي و    . ن جديد آشنا شد    ايراني به تدريج با مظاهر تمد      ةاز زمان فتحعلي شاه قاجار، جامع      رفت و آمد ش
دد، ايي و رجال حكومتي به كشورهاي يكديگر، تحصيل ايرانيان در اروپا، افتتاح چاپخانه و روزنامه هاي متع                اروپ

ين ها از زمان ناصـرالد اين دگرگوني. ر بودندل فرهنگي مؤثّ  ايران و روس و عواملي از اين قبيل در تحو          جنگهاي
  .شاه، به همت اميركبير شتاب بيشتري گرفت

يران، مظاهر تمدن غـرب را      فنون، رواج ترجمه آثار غربي و حضور استادان اروپايي در ا           دارال ةتأسيس مدرس 
بجـز چنـد تـن نظيـر اديـب          . شاعران هم همسو با جامعه دچار تحول مـي شـدند          . هاي درسي كشاند  به كتاب 

ئل  شاعراني كه آثار خود را وقف مسا       ، كه اشعارشان رنگ كهن داشت     …نيشابوري، اديب الممالك فراهاني و      
ايـرج ميـرزا،    : تازه كردند و از نظر موضوع و سبك بيان و زبان، شعر فارسي را متحول ساختند عبارت بودنـد از                   

  .عشقي، عارف، نسيم شمال، دهخدا، الهوتي، بهار و فرخي يزدي
ـاي ملـي                         ـات و باوره  –اين شاعران در مسائل كلي و ابالغ پيام انقالب، مثل هم بودند ولي از نظـر جزئي

گروهي از شاعران به انتقادات سخت اجتماعي و سياسـي در           « .  هر كدام جايگاه خاص خود را داشتند       مذهبي،
اشعار خود دست زدند و سخنان آنان مسلماً در اصالحاتي كه به تدريج در ايران صـورت پذيرفتـه مـوثر بـوده                       

ـان مردمـي     سادگي و بي تكلفي شعر باعث جذب تعداد زيادي ا         ) نود و سه  /1ك  1357صفا،  (» .است ز مخاطب
. شده بود؛ چون شعر به مسائل روز جامعه و مردم مي پرداخت، در آن روزگار جايگاه بسيار وااليي داشته اسـت                    

  . مشروطه بسيار متفاوت استةچون مسائل جامعه ما با دور. اما امروز مخاطب چنداني ندارد
رگران و كشاورزان، عاميانه گرايي، اتحاد      آزادي، وطن، قانون عادالنه، تربيت زنان، حقوق مردم، توجه به كا          

ـا كـشورهاي                     ـارزه ب ـاد، مب ديني و ملي، ادبيات تعليمي، ادبيات كارگري، تقابل روشنگري و مذهب، طنـز و انتق
بيگانه، تجليل از مبارزان و شهيدان راه آزادي، مبارزه با استبداد، خرافه زدايي و مضاميني از اين قبيل بن مايه و                     

  .طه استاساس شعر مشرو
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تغزّل وطني و طنز و هجو منظوم كه نمايانگر جهت          : آثار شاعران انقالبي ايران در دو جهت رشد مي كرد         
          سياسي و سرشار از شور و هيجان وطني و روحي ـاع از وطـن و             ةحاد  وطن پرستي، مبارزه با استبداد حاكمه، دف

31: 1357ين، گام. (ت امپرياليست و سياست پيشگان وطن فروش بودافشاي ماهي(.  

  تباط شعر مشروطه با دوره هاي قبل ار.3

مشروطه سبك بازگشت را دنبال كردند شاعراني كه در برج عاج خويش مي زيستند يا ة گروهي از شاعران دور
بي خبر از جامعه و مخاطبان واقعي شعر در تكراري          . در دربارهاي رو به زوال به خواري و حقارت تن مي دادند           

  . تلف مي كردندبي حاصل عمر
  .مخاطبان اين شاعران، درباريان رو به زوال و شاعراني همچون خود بوده اند

ـيخ الـرئيس در زمـن اسـت               بلند نام دو ش
ـال بـوديش موطــن       ـ  گـــران بتوران هـت
 خود آن زنســـل دهاقين بلـخ بـومي بـود         

  

  
ــي و ديگــري ابوالحـسن اسـت         يكي ابوعـل

 طن اسـت  مراين به ايران ارض مقــدسش و     
 مراين زنسل خواقين ترك صف شكن اسـت       

 )289: 1337فرصت شيرازي، (                
شاعراني همچون اديب الممالك فراهاني و ملك الشعراء بهار، با اين كه به سبك بازگشت شعر سروده                     

ـان مـشاهده مـ              –ي اجتماعي   اند؛ مضامين مترقّ   يـن  ا. ي شـود   سياسي كه ويژه شعر مشروطه اسـت در آثارش
  ... نسيم شمال و عارف و ةاعران مخاطبان مردمي هم داشته اند، البته نه به اندازش

ــومي      ـيس ق ــد رئـ ــو ش ـــه چ ـ  بيگاـن
ـان قــوم ذليــل را رگ و پوســت     كـ

  
  

ــرت    ــت و حي ـــب اس ـاي تعجـ ــه جـ  ن
 خـــالي زتعـــصـــب اســـت و غيـــرت 

  )65: 1363اديب الممالك، (                  
  :رفتار مسلمانان كه باعث خواري آنها شده بود، اين گونه سروده استوي در انتقاد از 

 ه آبـروي وطـن    فروختند به يك حبـــّ      
 چرا زبون نـشود ملتـي كـه قاضيـشان         

  
  

 خريده اند به فلســـي هـالك خويـشاوند       
 كشد ز رشوت و آز و طمع زمانـه بـه گنـد      

  )67: همان(                                      
 انتقادي دارد كه بـه ذكـر يـك نمونـه بـسنده              –شعراء بهار هم اشعار فراواني با مضامين اجتماعي         ملك ال 

  :شود مي
  ملوك عصـــر زمشتي گدا چه مي خواهند   به حيرتم كه اجانب زما چه مي خواهند
  به جان رسيديم، از جان ما چه مي خواهند   زفقر مرديم، از نان ما چــه مي شكنند
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  زبصره و نجف و كربال چــــــه مي خواهند   كو كسـي گناهي كرد به مسكو و بااگر
  درين معامله غير از رضا چــــه مي خواهند     خريدند مملكــت را مفتبه بيع قطع

  )1320: 1368بهار، (         
او گرچـه از    . ايرج ميرزا با يك شيوه ساده و بسيار جالب، پيروزي نيروهاي مشروطه خواه را همراهي كـرد                

رف قزويني به خاطر اشعار اجتماعي و فرهنگي اش انتقاد نمود، ولي از آزادي زنان و غيره طرفـداري كـرد و                 عا
ـابين بازگـشت و      ) 105: 1363آژند، (را سرود » مادر«اشعاري نظير    ـاعران بين ايرج ميرزا را هم مـي تـوان از ش

  .مشروطه به حساب آورد
 الممالك شباهت زيادي با هم ندارند ولي بـه دليـل حـضور              انديشه، جهان بيني و شعر بهار و ايرج و اديب         

 اگر سبك بازگـشت  . ل گرديدبيشتر در جامعه و همسويي با مردم، از مخاطبان تأثير پذيرفتند و اشعارشان متحو
 انتقادي مشروطه داد؛ عامل اصلي آن تأثير مردم و مسائل زنـدگي         –از رواج افتاد و جايش را به سبك انقالبي          

  .شاعران بوده استشعر  آنها در ةو جامع

  گي شعر مشروطه از نظر فنّي و هنريچگون. 4

ـامالً    ين، محتوا و پيام نو و مترقي بود   هم از نظر مضام    ـا و ك  و هم از نظر شكل، زبان و نكات فني، شـعري نوپ
  .متحول به شمار مي رفته است

  .بهتر با مردم برگزيدنددگرا، زبان ساده اي را براي رابطه شاعران تجد : زبان ساده.4-1
چون موضوع اصلي شعر آگاهي و بيداري مردم و ارشاد و هدايت آنها در راستاي              .  اقشار مردم، مخاطب اين شاعران بوده اند       ةهم

 .انقالب مشروطه بوده است

  .شاعران به عنوان پرچمدار مبارزه ي مردمي نهضت مشروطه، خطاب به مردم و براي آنها شعر سرودند
از زبان تند و شكننده براي شعر سياسي كه بيشترين مقدار شعر مشروطه را تشكيل  :ان تند و كوبنده   بي .4-2

  .مي دهد، استفاده كردند
ـا افـشاگري از حكومـت                          شاعران از شعر همانند يك سالح برنده و يك آتش زنه براي پيشبرد اهداف انقالب استفاده كردند و ب

 . نمودنداستبدادي، مخاطبان را آگاه و بيدار

چون مخاطب اين اشعار عامه مردم بودند، واژه هايي كه به تازگي وارد جامعه شده بود، در شـعر راه يافـت                      
  . اما از نظر پيام رساني مسير روشني را پيش رو داشته اند.فعله، فكل، پارتي، پلتيك، شارالتان، تلگراف: مثل
ـالي            شعر و ادب و هنر مورد پسند جامعه به طور عام، شعر           «    و ادب و هنري بود هدفمند كه در خدمت تع

: 1385آجـوداني،   (» .جامعه باشد و بتوان از آن همچون وسيله اي براي مبارزه سياسي و اجتماعي استفاده كرد               
36(.  



 31                                                                                    نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه                                و يكمچهل سال 
 

ه هاي انقالبي خود، مستقيماً مساعي ملت را در را        ه خلق به پا خاسته در نخستين غزل       عارف ضمن تهنيت ب   
: 1357گامين،  (تيام خواهد بخشيد، مرتبط مي سازدهاي ناشي از استبداد را الاهي، كه زخمآزادي با مشروطه خو

 وي يكي از سروده هاي سياسي خود را در ستايش نظام حكومت مشروطه، به شيوه اي جذاب به صورت      .)35
  :بر در مخاطبان گذاشتآواز خواند و تأثير عميقي 

ــر مي فروش آمدپيام ـــه هوش آمدبن    دوشـــم از پـي ــي ـب ك ملـت   وش باده كه ـي
ــد استبدادهزار ـپ   هزار شكر كـــــه مشروطـــه پرده پوش آمد    ــرده از ايران درـي
ـــدان راه آزاديزخ ـاك پاك شهـي ـاوش چه سان به جوش آمد    ــ   ببين كه خون سي

  )200: 1369عارف، (         
ـاط دارد     ده است كه با حيات جمعي      اصلي شعر مربوط به حوادث شناخته ش       ةدرونماي كريمـي،   ( مـردم ارتب

ترين غزلهاي وطني، سياسي، حماسي است كه گذشته و حال مردم را بـه سرنوشـت و                 از معروف . )184: 1384
 :شاعر ديگري مي گويد.  آنها پيوند مي زندةآيند

ـار نيـست              وه ي ضحاك جز با مرز جـم پيك  ـي
ـار نيـست           در لباس دوستي جز دشمني شان ك

ـتم          ه ــالن س ــ  ان بكش از بيخ و بن خار مغـي
  

  
ــه االّ تيغ آتش بار نيست        ــ  درخور اين تحف
 بيش از اين در گلستان داد جاي خار نيـست         
ــون كن كاخ زندان ستم       ــ  كند بشكن، واژگ

  )595: 1374وحيد دستگردي، (                
ل و حاكميت قانون براي عامه مردم قابل فهـم  آزادي، استقال: شعر مشروطه ساده شد تا پيام انقالب يعني      

در هر حال اين ساده گويي . سادگي آثار ترجمه شده از غرب، نيز در سادگي شعر مشروطه مؤثر بوده است. شود
  .بقدري است كه برخي از شاعران اين دوره، از نظر ملك الشعراي بهار، عوام و بي سواد توصيف شدند

  سبك عشقي هم بدان نزديك بود    سر به سر تصنيف عارف نيك بود
  شعر ايرج شيك بود

  در فن خود هر ســـه قاآني مذاق    ليك بودند اين ســه تن از اتفاق
ـاه چاق   گاه الغر گــ

ـام ـرو قائم مقــ ـــود ايرج پـي   كرده از او سبك و لفظ و فكر وام    ـب
  عارف و عشقي عوام

  دش در بغلليك هپ هپ نامه بو    سبك اشرف تازه بود و بي بديل
  بود شعرش منتحـل

  )1030: 1368بهار، (
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چنان كه مالحظه مي شود، عارف و عشقي را عوام دانسته و اشعار نسيم شمال را برگرفته از هوپ هـوپ                     
  .نامه علي اكبر ميرزا صابر معرفي كرده است

ـادي و         : شعري ة پديده ها و مضامين برجست     .5 ـنگرانه   مستزادهاي سياسي، تصنيفهاي ملي، اشـعار انتق  روش
كسب استقالل، آزادي، و نفي استبداد و بيگانگان، وطن دوستي          : مضامين برجسته اي مثل   . همه پديده هستند  

و مضاميني از اين قبيل در شعر مشروطه برجستگي خاصي ايجاد كرد و جايگاه بي سابقه اي به شـعر فارسـي                 
  .داد

ـاخت و           ه به رنجبران و زحمتكشان؛ ادبيات     توج : شعر كارگري  .5-1  كارگري و شعر كارگري را متـداول س
  :توجه به رنجبران و زحمتكشان از موضوعات اصلي شعر بود

  كشمكش را بر سر فقــر و غنا بايد نمود    توده را با جنگ صنفي آشنا بايد نمود
  اين دو صف را كامالً از هم جدا بايد نمود   در صف حزب فقيران اغنيا كردند جاي

  )117: 1378فرخي يزدي، (
ــم داد     ـيم و زر خواهـ ــالن زوال سـ  اعــ

 يــا افــسـر شــاه را نگــون خواهــــم كــرد
  

ــي مي تواني  ــ  كارگر دفع جفا را گربخواهـ
 باز هم ويران نمودن چون تو آبادش نمودي،

  
 تا به كي جان كندن اندرآفتاب اي رنجبـر        

  

  
ــواهم داد    ــر خ ــه رنجب ــه را ب ــت هم  دول
ــده، ســرخواهم داد   ــن عقي ــر ســر اي  يــا ب

 )306، 1372عــــــشقي،                 (   
ــع بيخ اغنيا را، گر بخواهي مـي تـواني           قط
 اين جهان پر صفا را گر بخواهي مي تـواني         

 )129: 1376الهـــوتي، (                      
 ريختن از بهر نان از چهره آب، اي رنجبـر         

 )91: 1363پروين اعتصامي،   (            
  

 مردم بويژه روشنفكران را به خود جلب ة همةير فرهنگ غرب بر مردم و جامعه توجتأث : توجه به غرب.5-2
 اجتماعي جامعـه بـه ويـژه        –كرد و شاعران هم براي افزايش اطالعات خويش و مخاطبان، مسائل فرهنگي             

  .غرب را فرا مي گرفتند و در شعرشان مطرح مي كردند
شاعري كـه قبـل از همـه        .  شعر مشروطه است   ةمدناسيوناليسم، دموكراسي و مدنيت غربي از مضامين ع       

 برجسته اي از بيان     ةكه نمون » وفاي به عهد  «وي شعــري سرود به نام      . تأثيرات غرب را پذيرفت الهوتي بود     
، ازين قبيل هستند    »يتيمان جنگ جهانگيري  «و  » زنده است لنين  «،  »وحدت تشكيالت «اشعار  . رئاليستي بود 
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ر آثار رئاليستي و سياسي، تأثير غرب را در آثار رمانتيك و سمبوليك هم مي تـوان                  عالوه ب  .)163: 1363آژند،  (

  .ديد
ايرج ميرزا در نقل داستان به شعر پارسي، از خود هنرمندي بسيار نشان داده اسـت، بطـوري كـه خواننـده                      

  .)14 :1380دروديان، . (احساس نمي كند كه مضمون داستان از اثري خارجي ترجمه يا اقتباس شده است
هاي شعري و   ناگوني دارد؛ انديشه، زبان، مكتبهاي ادبي غرب، قالب       تأثيرپذيري از غرب جنبه هاي گو       

. ترجمه آثار برجسته بطور غير محسوس در شعر مشروطه تأثير گذاشته و از آن به بعد رو به افزايش نهاده است                  
ـان، مي باشداز آن جمله مقايســه ايران با غرب و افسوس براي عقب ماندگي ايرا   :نـي

ـــه شــد زغيرت فرانسه    همت ما كجا رسد به همت فرانسه   لوي كبير كشـت
ـان به منت فرانسه   كوفه چو شام با صفا مي شود و نمي شود    داده خداي پارلمـ

  )181: 1371نسيم شمال، (
  .رودطنز نيز از پديده هاي شعر مشروطه و عامل مؤثري براي افشاگري به شمار مي :  طنز.5-3

ـايي        سياسي را براي عامه مردم ق      ةشاعران با استفاده از طنز، مسائل پيچيد       ها ابل فهم كردند و برخي از نارس
ـان نـشاط       . كه با بيان عادي قابل توصيف نبود، با بيان قدرتمند طنزآميز توصيف شدند             شعر طنزآميز به مخاطب

 .زه ترغيب مي كردمي داد و آنها را در صفوفي متحد در برابر ستمكاران به مبار
بعـد از مـشروطه فقـط اشـعار         .  عطفي در شعر طنزآميز زبان فارسي به حساب مي آيد          ة نقط ،آثار اين دوره  

  .طنزآميز آن مخاطباني داشته است
ايرج ميرزا طنز و تغزل را با هم آميخت، چون زمانه را آنچنان كه مي خواست نمي يافت، با طنـز و هـزل،                     

  .)24: 1380دروديان،  (رائه كردد و كاري كارستان ادرصدد انتقام از آن برآم
  هر خري را نتوان گفت كه صاحب هنر است  خر عيسي است كه از هر هنري باخبر است
ـــدر هرچه خراست  من بجــــــز مدحت او مدح دگر خر نكنم   جز خر عيســـي گور ـپ

  )107: 1370ايرج ميرزا، (    



 اول شمارة                                         ادبيات و علوم انساني مشهد  ةمجلة دانشكد                                                 34

  مست گفت اي دوست اين پيراهن است افسار نيست  فتمحتسب مستي به ره ديد و گريبانش گر
ـار نيست  يك است والي را سـراي آنجا شويمگفت نزد ـ ــه خمـ ـا در خاـن ــي از كجــ   گفــت واـل

  )162: 1363پروين اعتصامي، (
ـا    ر درد، درد مداوا نمي شــــــود      زاظهـــ

 وي پاك سجده نمايم، تو روي خاك      من ر 
  

  
 ا نمـي شـود    شيرين دهـن به گفـتن حلـو      

 زاهــــــــد بـــرو معاملــه مــا نمــي شــود
 )23: 1372عشقي،  (                            

  

شعر طنزي، از نظر پرورش خواننده و برانگيختن او در برابر ستم و بيدادگري و نادرستي بسيار مـؤثر اسـت            
 مـشروطه   ةمان شـعر تغزلـي ايـران دور        طنز و رئاليسم دو نوزاد توأمان بودند كه در دا          .)74: 1356استعالمي،  (

  .)2/39: 1372آرين پور، (پرورش يافتند 
 وكيل بي هنر از موش مـرده مـي ترسـد            

    
ـــف نيـست           ـاء نـوع خاـئ  ولي زمـردن ابن

  )1159: 1368بهار، (                            
ران ديگر مشروطه از طنز     اشرف الدين حسيني معروف به نسيم شمال و ميرزا علي اكبر صابر بيش از شاع              

البته اشعار علي اكبر صابر غالباً ترجمه اشـعار       .  به همين دليل بيشترين طرفدار را هم داشته اند         ،استفاده كرده اند  
 بـه   هـوپ هـوپ نامـه      تركي است كه در نشريات آذربايجان مثل مالّنصرالدين چاپ مي شده اند، و با عنوان              

  :انديك ديوان مستقل جمع آوري شده صورت 
ـان آدميـت          ــ ــ ــ ــي شريف است به ـن  تن آدـم

 اگر آدمي به نطق است و به لحن و صوت دلكش          
ـان            خورش و پلو، فسنجان، خنك آب قنـد و فنج

  

  
 نه همين كمال و فـضل اسـت نـشان آدميـت           
ـان آدميـت           ــه مي ــه گرامفـون، چـ ــ  چه مياـن
ـــــوان آدميــت ــ ــ ـــــر نــدارد زخ  حيــوان خب

 )493: 1357بر، علي اكبر،    صا(                
  

نقد اجتماعي و سياسي كه بيشتر از بيان صريح واهمه داشت، در اين ايام زباني صريح يافت و از مرز رفتار،                     
جربـه اي شـد بـراي پيـشگامان         مـشروطه ت  ة  دور) 132: 1378منيـب الـرحمن،     (به قاعده و اعتدال گذشت      

پديـده  . و مؤثر در پيش برد اهداف انقالب، از طنز استفاده كنند          هاي مردمي كه به عنوان حربه اي كاري         انقالب
  :اي كه هم بتها را به راحتي درهم مي شكند و هم روحيه مردم را باال مي برد

ـنبه                  جمعي بـه اسـم جمعـه بعـضي بـه اسـم ش
ــه              ــ ــد رنـدان آتـش بـه پـشم و پنب ــ  آخر زدـن

  
  

ــه       ــ ــ ــد از يكديگر شكمـب ــ   مانند سگ دريدن
 به فكر خويشه تو هم به فكر خود باش    هر كس   

  )223: 1371نسيم شمال، (                       
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اين اشعار  . اشعار تفنني غير سياسي نيز از مضامين بارز و پر طرفدار شعر مشروطه است              : اشعار تفنني  .5-4 
شعار لذت مي بردند؛ به     اكثر مردم از خواندن اين ا     . هم مخاطب مردمي داشت و هم مخاطب اشرافي و درباري         
 . چشم و گوششان باز مي شد ويژه مردم عادي كه به رؤياهاي شيرين فرو مي رفتند و بعضاً

بـه  . شاعران رمانتيك اشعار عاشقانه و توصيفي و تخديركننده مي سرودند تا از درد و رنج مخاطبان بكاهند         
: 1370شميسا، ( رواج يافتردم گيرتر استقه درخشاني است و مهمين دليل غزل تصويرگرا، كه مسبوق به ساب

288(:  
 غم و اندوه جهان چند خوري ايـن همـه نيـست             

ــم دركش و ملـك جـم و كـي را بگـذار               جام ج
 از جهان جزمـي و معـشوق نمـي بايـد خواسـت            

  

  
 نه همين ملك جهان، باغ جنان اين همـه نيـست          
ــم و تخت كيان اين همه نيست          شوكت تاج وجـ

 ك جهان اين همه نيست    همه اين است جهان، مل    
 )394: 1374وحيد دستگردي، (                    

ـار، عـشقي و         .  اين ابيات، اشعار انتقادي و عرفاني هم سروده است         ةرايندس شاعران مبارزي مثل عارف، به
  :فرخي يزدي هم از اين قبيل اشعار عارفانه سروده اند

ه تر از من، دل شيداي من است          و صحراي جنون، جاي من استجنونم گرچه م     ليك ديواـن
ـگامِ وداع زدل، رخت بربست    ـادي و هـن   باغمت گفت كه يا جاي تو يا جاي من است           شـــ
ـايي دلـــي تدل، تماشاي     ـــده تماشـ   من به فكر دل و خلقي به تماشاي من است            و، دـي

  )37: 1378فرخي يزدي، ( 
ـارت و               :عار سياسي  اش .5-5 مضامين سياسي و شعر مبارزاتي مشروطه در شرايطي كه بيگانگان درصدد غ

شعر چنان جايگاهي يافته بود كه      .  كم نظير در شعر فارسي بوده است       ةچپاول اين مرز و بوم بوده اند؛ يك پديد        
 انتقاد مي كردند تا در آن        طالبوف و امثال آنها از شعر      ،صاحب نظراني همچون آخوندزاده، ملكم خان، مراغه اي       

  . و اهداف شعر را دگرگون ساختند، شاعران متأثر از مخاطبان، محتوااصالحاتي ايجاد شود
ـاز            ة آشنايي با فرهنگ غربي، و فلسف      ةگروهي از صاحب نظران به واسط      ـا توجـه بـه ني ـايي، ب  ادبيات اروپ

الب به شـمار     ادبيات كه تئوري ادبيات انق     سياسي و اجتماعي جامعه ايران، كم كم به تدوين نظريه هاي جديد           
  :)86: 1385آجوداني،  (مي رود، دست يازيدند

ـــم يادتا قلم نگر   گر قلم شود زبيداد، همچــــــو خامه هر دو دستم  دد آزاد، از قلم نمي كـن
ـــقگر زنم    شحنه مي كشد كه رندم، شرطه مي كشد كه مستم  دم از حقايق، بر مصالح خالـي

ـــم   و ايمان ايران، خوانده با يقينملت نجيب   شاعــــر سخن شناســـم، سائس وطن پرسـت
  )135: 1378فرخي يزدي، (       
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  :شاعر مردمي و مذهبي سراي مشروطه اوضاع ايران را اين گونه توصيف مي كند
ــه بيگانه كباب    همسايه خرابة خانه ما شده از صدم   جگر ما شــده از شعـل

  نه صداقت نه ديانت نه حيا و نه حجاب   ا همه در خرخر خوابخلق بيدار ولي م
ـان مرده ـان مرده  آه و افسوس مگر جنس مسلم   داد و بيداد مگر اين همه انسـ

  )220: 1371نسيم شمال، (
ز خـواب   دشمنان خارجي، انتقاد كرده، به مردم هشدار مي دهد كـه ا     ةشاعري با اين صراحت از تجاوز و توطئ       

ايـن  . هاي فردي و اجتماعي از دست رفته، توجه كنند و به ياد آورند كه مسلمان هستند               د، به ارزش  غفلت بيدار شون  
  .ها ساخته استبراي مقابله با دشمنان و نارساييهمان تحولي است كه در شعر رخ داده و از شعر سالح مؤثري 

رقـي مـشروطه اسـت،     خرافه زدايي و رويكرد مترقي به مـذهب از مـضامين شـعر مت              :خرافه زدايي  .5-6
شاعران كه مورد اعتماد    .  ايراني رواج داشت   ة مغول و تيموري بود و همچنان در جامع        ةخرافاتي كه ناشي از دور    

  . مردم بودند، در اصالح باورها و رفتارهاي ديني و رفتارهاي اجتماعي آنان كوشيدند
ـا   . با خرافه گرايي مبارزه كرده اند     هاي متفاوتي كه داشته اند؛      ة شاعران مشروطه، با ديدگاه    تقريباً هم  بهار ب

زنجير و قمه زدن مردم در روز عاشورا موافق نيست و توصيه مي كند كه ايـن قمـه و زنجيـر را بايـد بـر سـر        
ها ب گدايي كرده بودند و در گورستان      نسيم شمال از اين كه مردم قرآن را اسبا        . ستمگران بكوبيم نه بر خويشتن    

  :اد كه در قيامت از شما قرآن شكايت مي كندمي خواندند، هشدار مي د
ـارم كرده ايد  م با شما اين قسم خوارم كرده ايدمن چه كرد ـ ــي بي اعتـب   پيش هر المذهـب
ـارم كرده ايددر ميان كوچ ـ   هيچ كس با دين و آيين اين شناعت مي كند  ـــه پر گرد و غـب

  در قيامت از شما قرآن شكايت مي كند
ـار اين چنين  زميناين كه خود را شيعه ناميديد در روي    هيچ ملت با كتابش كرده رفـت

ـال قرآن يا اله العالمينشاهــــدي  ـادت مي كند  بر حــ   سوره هايم يك يك اقرار شهـ
  در قيامت از شما قرآن شكايت مي كند

  )469: 1371نسيم شمال، (   
  :رده استعشقي نيز اين گونه از خرافه گويي انتقاد ك

  چاره با ختم و دعا و ذكر و افسون مي كند             بر درد خـــــودملتي كاو باز قرن بيستـــم      
ـامملتي كالود         دائم آگنــــده دماغ از گند افيون مي كند              ة ترياك باشد صبح و شــــ

  حاليا بيـــدار او را، شعر من چون مي كند         ملتي كاينسان فرو رفته است اندر خواب جهل         
  )321: 1372عشقي، (     
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ـــرزن، قداره زن، من باكيمدسته اي دزدند و بي دين، دسته اي         خلق ايران            سينه زن، زنجـي
م اين قدا         ـــزنگوـي ــم ـب   ليك شيطان گويدش بر خود بزن، من باكيم  ره را برگـــردن ظاـل

  )430: 1368بهار، (      
مردم، خانه و كشور .  شعر مشروطه استةتوجه به وطن و ناسيوناليسم، از مضامين عمد   : وطن دوستي  .5-7

 مذهبي آنها اقـدام     -خود را دوست دارند و شاعر براي تحقق بخشيدن به اهدافش، به تحريك احساسات ملي              
 .مي كرد

 مي كردند و بذر نفرت از دشمنان را در دل           ن را ارضاي  ي، حس وطن دوستي مخاطبا    با سرودن اشعار وطن   
  .آنان مي كاشتند

تصنيف وطني رشد آگاهي ملي و      . عارف از قالب تصنيف براي ابراز مضامين ملي و وطني بهره مي جست            
دهخدا، بهار و ديگران هم تـصنيف وطنـي         ) 123: 1378منيب الرحمن،    (ار عمومي زمانه را بازتاب مي داد      افك

كمتر هـم   توجه مخاطبان به تصنيف هاي وطني، اگر بيشتر از توجه به تصنيف هاي عاشقانه، نبوده،      . ندسروده ا 
  .نبوده است

  :هرچند شاعران مشروطه تلقي همانندي از وطن نداشته اند؛ توجه خاصي به آن نشان داده اند
 هر كه بيني در ره دين و وطــن كوشيده انـد            

  را وطن  دست آويز است اين را دين و آن يك        
  

  
ه بيني پرده بر روي غرض پوشـيده انـد            تا ـن
 پايدار اين گونه بر دين و وطن كوشـيده انـد          

  )402: 1374وحيد دستگردي، (                 
ه و ملك و سروتن چيزي نيست        ـان در ره ناموس و وطن چيزي نيستبذل جـ   بي وطن خاـن
  بي وطن جان و دل و روح و بدن چيزي نيست        طــن منطق شيرين و سخن چيزي نيست   بي و

ـار وطن درخطر است        دن در خطر استبي وطن جان و دل و روح و ب ـان زنهـ   اي وطن خواهــ
  )199: 1368بهار، (     

 دروطن كســـي كـه نـدارد وطـــن مـنم         ان  
ــه تـن           اندر   لحد كســي كه بـدرد كفـن ـب
  

  
 آن كس كه هيچ كس نشود مثل مـن مـنم          
 از بهــــرآن وطن كه نشـــد آنِ مـن مـنم         

  )235: 1369عارف، (                              

  باورها و پسندهاي مخاطبان. 6

هاي جمعي، باورها و پسندها هستند كه جدي ترين نيازها و خواستهاي ي از مسائل مشترك و مؤثر در حركتيك
 ؛ مشروطه حالت همگاني و فراگير داشته استةو پسندها در دورباورها . مردم يك جامعه به آن مربوط مي شود
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، شاعران سعي كرده اند به گونه اي به ايـن مـسائل بپردازنـد كـه     ردي هم كه اختالف نظر وجود داشته    در موا 
يعنـي نهـضت   : چون مخاطبان در يك حس و باور بزرگتر همسو و همراه بوده اند. باعث تفرقه و نابودي نشود 

  . م براي پيروزي مشروطه تالش مي كردند شاعران هم همين راه را دنبال كرده اندمشروطه، مرد
يكي از اهدافي كه شاعران مشروطه دنبال كرده اند، توجه به مذهب و رويكرد اتحاد اسالمي                 : مذهب .6-1

شاعران دشمني شيعه و سني كمتر شد، برخي از         . براي سازمان دهي مردم بر ضد استكبار و استبداد بوده است          
 مانند نسيم شمال كه با تحريك حس ؛با اتكا به مضامين ديني، توجه و حمايت مخاطبان زيادي را جلب كردند

  .ديني مخاطبانش، تأثير زيادي در پيروزي مشروطه داشت
برخي .  بازگشت و صفويه، نوعي بي تفاوتي ديني در مردم ايجاد كرده بود            ةعوامفريبي حكام و شاعران دور    

ـال الهـوري و بعـضي از           سيدجمال اسـدآبادي  . ندان در احياي باورهاي ديني در مردم كوشيدند       از انديشم  ، اقب
  .شاعران مشروطه با اتحاد مسلمانان، موانع محكمي بر سر راه پيروان كمونيسم و امپرياليسم ايجاد كردند

  :ت ممتاز شعر مذهبي در مشروطه اشرف الدين حسيني معروف به نسيم شمال بوده اسةچهر
ـود قرآن م همين فصل الخطاب من   كتاب منزنسل پاك ياسينم ـب   زحق داراي تحسيـن

  نه از برق و نه از ظلمت نه از تسخير مي ترسم  نور اشرف الدينم فلك زير ركاب منسخ
  نه از كشتن نه از بستن نه از زنجير مي ترسم
  )168: 1371نسيم شمال، (     

ـتعماري و ضـد    ةميندرونمايه اصلي تفكرات سيدجمال، در ز    اتحاد اسالمي، مبتني بود بر تمايالت ضـد اس
ـارف و        ... استبدادي او كه در تفكرات ناسيوناليستي اين دوره بازتاب گسترده اي داشت            ـاعراني چـون ع حتي ش

ـاي خـود       عشقي كه چندان پاي بند به مذهب نبوده اند، در دوره اي از زندگي خود، اين انديشه ر                  ا در سروده ه
  .)177: 1385آجوداني،  (ه اندپروراند

  زچيست ملت اسالم گشته خوار و نژند            ه كه يكسر جهانيان خرسنددر اين زمان
ـان همه گشتند انجمن وين قومجه ـتند بپراكند  انـي ــــي داش   .اگر خود انجمـن
  كه ديگران همه آزاد و مسلمين در بند  گر مسلمان ديوست و ديگران چو ملكم

  )66: 1363الك، اديب المم(
برخي از روشنفكران با جريانهاي ضد مذهبي سعي در اسالم زدايي از جامعه              : روشنفكري ضد مذهب   .6-2

مردم در هجوم تبليغات ضد عربي و       .  كساني كه پيرو كمونيسم شرق و امپرياليسم غرب بوده اند          ؛ايراني داشتند 
  . بيشتري داشتندضد اسالمي قرار داشتند، اما از شاعران مذهبي حرف شنوي 
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در اين دوره غربزدگي باعث شد شاعري همچون بهار كه ملك الشعراي آستان قدس رضوي بود، نسبت                 
ـار در جنـب   تعلّ« . به باورهاي ديني سست و شكننده شد و از مسلماني خود خجالت مي كشيد            قات مذهبي به

ـالفين اسـالم، اسـتبداد مـذهبي       )196: 1385آجـوداني،   . (گرايشهاي ناسيوناليستي او رنگ و بـويي نـدارد          مخ
هاي قبل را به عنوان واقعيت اسالم معرفي مي كردند و با روحانيت به عنوان يك قشر بي سواد و كهنـه                       سده

  .گرا، رفتار توهين آميزي داشتند
  :نسيم شمال به مخاطبان هشدار مي دهد كه رفتار فرصت طلبان را به حساب اسالم نگذارند

ــد  م بدعت پديد كردندـي به اسم اسالبعضـــ ــد كردـن ـا رو بر يزـي ـ   از بهــــر مال دنـي
ـــد كردنداوالد    هر كس به فكر خويشه توهم به فكر خود باش  مصطفـــي را ناحق شهـي

  )223: 1371نسيم شمال، (    
ـا                        ةوي دربار  ـنگري مـي كـرد و مـردم ب  رفتار توهين آميز با قرآن مجيد و باورهاي اصـيل اسـالمي روش

اين حقيقتي است كه مخالفين     . هوشياري و مراجعه به فطرت خداجوي خويش، از مسير اسالم منحرف نشدند           
 مردم و در پيشاپيش آنان، بازاريان و ماليان بي چيز مي رفتند كه دستگاه ةتود«: مذهب به آن اعتراف كرده اند

ـاي      .)81: 1357مـؤمني،    (» حكومتي دلخواه بـر تخـت بنـشانند        استبداد را واژگون كنند و     ـاعران در جناحه  ش
كمونيستها يا چپ گرايان كه طرفدار شوروي بودند، غرب گرايان كـه طرفـدار              : مختلف سياسي حضور داشتند   

يگر، به مردم نزديكتر بودنـد،      هاي د پايي بودند و مذهبيها كه به سنتهاي ديني پاي بند و از گروه            نظام نوين ارو  
  . ايرانيان تمام شدةهايي ايجاد كردند كه به ضرر همتنش

  .مردم عادي مذهب گرا بودند ولي تحصيل كردگان مدارس جديد، از شوروي و اروپا طرفداري مي كردند
فرخ يزدي، عارف، عشقي و امثال آنها در بلواي جمهوري خواهي، در نقد استبداد دينـي و نماينـدگان آن،                    

  :ي قاجار يا قجرها اين گونه شعر سروده انديعني آخوندها و در نقد استبداد سياسي و نمايندگان آن، يعن
  قيل و قال و جنگشان هم از ره نيرنگ بود        و شحنه درس يك مدرس خوانده اندشاه و شيخ

  )105: 1378فرخي يزدي، (
ها در نوشته هاي آخوندزاده، آقاخان كرماني، اشعار بهار، ايرج، عشقي، فرخـي، الهـوتي و               اين قبيل ديدگاه  

ات خود را در افشاگري از انحـراف  يها، نظرابل روحانيون و مذهبيزنامه ها مشاهده مي شد و در مق  بسياري از رو  
ـتگاه دولتـي،        با وجود تكفير حجت االسالم    «. دندغربزدگان و طرفداران كمونيست بيان مي كر       ها و فـشار دس

تمام به افكار نـو و مترقـي        تعداد مدارس و روزنامه هاي شخصي در ايران رو به افزوني مي نهاد، مردم با ولعي                 
  .)80: 1357مؤمني،  ( مي آوردندروي
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 يعني انديشه هاي غربي و فرهنگ اروپايي كه هيچ مناسبتي با حال و هـواي فرهنـگ                  ،افكار نو و مترقي   
  .ايراني نداشت

نسيم شمال با اسـتقبال     از اين ميان،    .  مشروطه خيلي اندك بودند    ةشاعران طرفدار باورهاي مذهبي در دور     
  .كم نظير مخاطبان مردمي، پر خواننده ترين روزنامه را منتشر كرد و بيشترين اشعار عاميانه و مردمي را سرود

  مخاطب با حكومتة رابط. 7

مردم با حكومت استبدادي مبارزه مي كردند و تحت تأثير تحوالت جهاني، به دنبال كـسب اسـتقالل و آزادي       
بودند و شاعران با توجه به مشكالتي كه گريبانگير مردم شده بـود، بـه               از نظر اقتصادي زير فشار شديد       . بودند

  .فكر بهبود اوضاع افتادند
ـله و                    :كومت ضد مردمي  ح.7-1 ـا شـعرش ايـن فاص بين حاكميت و مردم فاصله زيادي افتاده بود و شاعر ب

  .تضاد را توصيف مي كرد تا با اصالحات يا انقالب چاره اي انديشيده شود
ـار  . از طبقه اشراف جامعه بودند، به جانبداري از حقوق مردم ستمديده پرداختند           ان با اينكه    برخي از شاعر   به

ـا    . سعي مي كرد با اصالحات، ناهنجاريهاي حكومت را بهبود بخشد         ايرج ميرزا از طبقه خود گسـسته حـق را ب
 فخرالشعرايي را بـه تحقيـر       بهار لقب ملك الشعرايي را با افتخار پذيرفت ولي ايرج ميرزا لقب           . مردم مي دانست  

ت گراسـت و ايـرج،      بهار واپسين سخنور بزرگ سـنّ     . را رو در روي هم قرار داد       جبر تاريخ اين دو   . فرو گذاشت 
ـان،   ( الفاظ عاميانه را به كار مـي بـرد         بهار لحن اديبانه اي دارد و ايرج      . نخستين شاعر بزرگ بدعت گذار     درودي

صيت حكومتي و اهل سياست است، ايرج ميرزا مردمي و تحليلگـر و              با اين حساب، بهار يك شخ      .)18: 1380
  .منتقد مسائل اجتماعي است

  :از نظر مخاطب، هر دو در يك رديف و جايگاه قرار داشته اند
ــوان كرد   هر خر بي خرد با طمــــع پر رو را   فكر بايد، كه رئيس الوزرا نـت
ــدم اين هالورااز همه خل   پس از انديشه مرا رأي به صممام افتاد   ق پسندـي

  فكر هم كرد و رئيس الوزرا كرد او را    وينده، كه شاهيكي از جمع بپرسيد زگ
  )169: 1370ايرج ميرزا، (

  يا عدو در درجز فتنه و بيداد چه كرد    ما چه دانيم كه دشمن به گناباد چه كرد           
ـاد چه كردما بر    طبس از دزد و دغل ناله و بيداد چه كرد              انيم كه آن لعبت نوش
ـاميلي   ماو آن خانم خوش لهجـــه ي اسرائيلي             به جهنم شرف دولتـــــي و ف

  )193: 1368بهار، (      
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ــد هر روز بر اشكنجــــه ما    سرآن دارد اگر خصــم قوي پنجه ما   كه بيفزاـي
ـــه دل رنجه ما   ساخته سرپنجه ي مامگر از چوب فلك     رنج و اندوه فزايد ـب
ـان باشيم ــــه از مردم ايران باشيم    كه ازين پنجه بيداد هراس   گر هراسيم ـن

  )545: 1374وحيد دستگردي، (        
 نفرشان بـه حكـم      160دهخدا در ماجراي تلخ و مشهور دختران و اطفال قوچاني كه در عرض يك روز                «

ـاز مـي           ةودند، مرثي آصف الدوله در عشق آباد به تركمنها فروخته شده ب           سوزناكي سروده است كه اين گونه آغ
  :شود

ـد   خدا كســـي فكـــر ما نيست    بزرگان جملگي مست غرورـن
  خدا كســي فكــــر ما نيست    رعيت بي سواد و گنگ و كورند
ــــــوران وطن را آب برده   خدا كســـي فكـــر ما نيست    غـي

  )153 :1386دهخدا، (  
ـاره به سيلي ارغوان كرديم    جاني كرديميك چند به مرگ سخت   رخســـ

ــــه مر ـه گمان كه زندگاني كرديم    دن، مردنعمري گذرانديم ـب   مردم ـب
  )326: 1378فرخي يزدي، (         

مردم از اوضاع جامعه ناراضي بودند و تدبير خاصي براي رهايي از ستم و رسيدن به                 : مبارزه با استبداد   .7-3
  :شاعران با انتقاد از استبداد، مردم را براي رسيدن به آزادي به مبارزه ترغيب مي كردند. انستندآزادي نمي د

  مگر روزي كه از اين بند غم آزاد مي گردد  ان قفس، مرغ دلم چون شاد مي گرددبه زند
ـاد و چرخ كشور دارازآزادي جهـ ــ ـان، آـب   پس از مشروطـه با افزار استبداد مي گردد  ـ
  رساترگر شــود اين ناله ها فرياد مي گردد  ي دلها ناله شـــد آهسته آهستهاطپيدن ه

  )68: 1378فرخي يزدي، (    

  مخاطب با شاعرة رابط. 8

شاعران يك گام جلوتر از مردم مبارزه مي كردند و با شعرشان كه شعار انقالب بود راه را به آنها نشان مي دادند 
خاستگاه شعر مشروطه مسائل مردم و جامعـه        .  و مورد اعتماد آنها بودند     و بيش از هر دوره اي به مردم نزديك        

 به گونه اي كه     ؛ انتقادي مشروطه رابطه تنگاتنگي با مخاطبان داشته است        -شعر واقعگراي سياسي  . بوده است 
 .هر روز شعر مي خواندند و بيسوادها از باسوادها مي خواستند تا اشعار نسيم شمال را برايشان بخوانند
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اجتماعي يا سياسي را در     ة  كمتر مسأل . شعر مشروطه رنگ تند اجتماعي دارد و تاريخ گوياي اين دوره است           
  )182: 1385آجوداني، .(مشروطه مي توان سراغ داد كه به نوعي در شعر اين دوره انعكاس نيافته باشدة دور

 كه تا حد زيادي قابل انطباق        نوآوري شعر انقالبي گفته است     ةيكي از شاعران معاصر عرب نكته اي دربار       
شاعر باور انسان را به ابداع و نوآوري تقويت مي كند تا شايستگي از دست رفته را باز                  « : با شعر مشروطه است   

يابد و اين جاست كه شعر از مرز آراستگي ظاهري و شكوه و جالل لفظي و آرايه هاي بديعي فراتر مـي رود و                       
  .)23: 1383ادونيس،  (ؤيا تبديل مي شود واقعيتها و شعر كشف و رةاگيرندبه شعر دگرگون ساز، انقالبي، فر
ظلم و ة دربار.  مشترك شاعران و مخاطبان بوده استة مسائلي است كه دغدغةشعر مشروطه بازتاب دهند

  :ستم مضاعفي كه بر مردم مي رفته است، اين گونه سروده
  ـــم، زجنس جانورگر، ديده امبدتر از شاه  ايي را كه از صنف توانگر ديده امظلم ه

  چارده ساعت به زحمت بل فزونتر ديده ام   دختر شش ساله را در كارگاه از بهر نان
  )123: 1376الهوتي، (       

 بـوده، اينـك دروغ نمـي    ترين زيبا،ترينششعري كه دروغ. ة تازه مي دانند واقعگرايي را يك پديد  ،شاعران
شعري كه خاستگاهش مردم و موضوعش مسائل مـردم         .  هموار مي داند   كج را كج مي گويد و هموار را       . گويد

  .باشد، ارزشمند است، هرچند كه زيبا نباشد

  تأثيرپذيري شعر از جامعه و مردم. 9

ـاريه كـه        ةبرخالف دور . شعر مشروطه بيشترين تأثيرپذيري از جامعه و مردم را داشته است            بازگـشت و قاجـــ
.  خاصي منـسوب دانـست  ة جامعه آن قدر اندك بوده است كه نمي توان به درو       ارتباط و تأثيرپذيري شاعران از    

اكثريت شعر مشروطه، شـعر زنـدگي و        . شعر قاجاريه بجز چند نام، نشان ديگري از جامعه و زندگي مردم ندارد            
  .ر شده است زندگي اجتماعي مردم ايران متأثّةمبارزه بوده است و از لحظه لحظ

دارس جديد مثل دارالفنون، رواج صنعت چاپ و افزايش ترجمه، باعـث آشـنايي              ارتباط با غرب، تأسيس م    
مخاطبان بتدريج با مسائل جهاني و حقوق فردي و اجتماعي آشنا شدند            . مردم با فرهنگ و تحوالت غرب شد      

 .و سطح انتظارشان باال رفت
ـاعران   . گفتندشاعران براي آگاهي مردم و افزايش اطالعات آنان، متناسب با مسائل روز شعر     ـين ش همچن

مطرح دوران مشروطه به انگيزه نوجويي و نفس زدن در هواي تازه و رهايي از بن بست تقليد و تكرار كه شعر                      
بـدون مطالعـه ي دقيـق در        : برخي معتقدند .  شعر و ادب غربي پرداختند     ةدروان قاجار بدان مبتال بود، به ترجم      

  )8: 1380دروديان، . (ارسي عملي نيستترجمه هاي شعر فرنگي، تحقيق در تحول شعر ف
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  قصد اطريشي و عثماني و آلماني چيست  بريتاني چيسترمز لشگركشي روس « 
ــــي چيستع ـــري هيچي  لت ذلت اين ملت ايراـن   »چاره كار چه داري، تو بمـي

  )398: 1371نسيم شمال، (            
و همين امر شاعر را واداشته بـود   . ه بودند مخاطبان نسبت به حضور قواي بيگانه در كشورشان حساس شد         

ـادآور قـصيده ي                . تا به اين مسأله مهم بپردازد      شاعر ديگري قصيده اي در توصيف كاخ كرملين سروده كـه ي
  : اجتماعي پرداخته است–ايوان مداين خاقاني است و در آن به مسائل مختلف سياسي 

  اني ست يا قلعـــــه واتيكانگر قصر بريت   تند بدين منوال داراي همين احوالهس  
ــــج كشاورز است آسايش هر دا              بازرگانة از كوشش مزدور است سرماي            رااز رـن

  )141: 1376الهوتي، (    
  :مردم كشورهاي ديگر شاعران ايراني را مي شناختند، چون در انقالب ايران نقش قابل توجهي داشته اند

ـاً بايد ميان كوچــــه هاي پســـت و تنگ   از چين تا فرنگ جوان شاعر معروف من   دائمــ
ـلنگصبح بگذارم قدم تا شـ ـام بردارم ش   چون ندارم سنگ سكه، نيست باد اين سكه سنگ  ـ

  )320: 1373عشقي، (    
معموالً شاعران اشعارشان را خطاب به شخصي خيالي مي سرايند، چهره اي ذهني در قالب خود متن، كه                  

اقشار .  ولي مخاطب شعر مشروطه، مردم واقعي هستند       ،)256 :1380كادن،  (د با مخاطب واقعي اشتباه شود       نباي
  .مختلف جامعه كه با تمام وجودشان به شعر شاعران توجه داشته اند

  مردمي شعرة جنب. 10

با آن  . ه است چون شعر جزئي از زندگي مردم بود      . مردمي بسيار زيادي داشته است    ة  شعر انقالبي مشروطه جنب   
چنـد  . مبارزه مي كردند، غمها، شاديها، باورها، خواستها و آرمانهايشان همه در شعر مشروطه متجلي شـده بـود                

  :مورد از شاخصه هاي مردمي شعر آن دوره بدين گونه است
ـ    .  مشروطه داشته است   ة تنگاتنگي با جامعه دور    ةشعر رابط  : ارتباط با مردم   .10-1 ا درونمايه شعر مشروطه ب

ـاعران تأثيرپـذيري شـديدي از تحـوالت                       مسائل جامعه و زندگي مردم داراي پيوسـتگي محكمـي بـوده و ش
ـار                   . اجتماعي داشته اند   ـان را دراختي مردم آنها را مي شناختند و به آنها احترام مي گذاشتند، شاعران هـم شعرش

ـاط دارد          حوادثي است كه ب    ةشعر مشروطه بازگوكنند  . نيازهاي مردم قرار داده بودند     ـات جمعـي مـردم ارتب . ا حي
ـاره                  قرارگرفتن برخي مفاهيم صريح سياسي همچون ملت، ايران، مشروطه، استبداد و وطن فروشي در كنار اش

ـارف قزوينـي   .)184: 1384كريمي،  (ز پيوستگي شاعر، شعر و مردم دارد  هاي اسطوره اي و تاريخي، نشان ا        ع
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ـامين،  (ه راه هنري خويش، اشعار و ترانه ملـي نـسروده اسـت              افسوس مي خورد كه چرا از همان دوران اولي         گ
1357 :2(.  

  رفته است و من دو ديده ي بيدارم آرزوست خون ببار كه يك ملتي به خواب             اي ديده      
ــنايران  ـيهاي خائنـي ـارم آرزوسـت  فداي بوالهوســـ   گرديده يك قشــــون فداكــ

  )224: 1369عارف، (       
ـا آشكار مي بينـــم   ـــه ه ــم        فتـن وي كار مي بيـن ـا ـت   دستهــ
ــم        حقـــــه بازان و ماجــراجويان   بر خر خـــود سوار مي بيـن
ـاي بزرگ ـا را به كارهـــ ـــم       سفهــ    داخـل و برقـــرار مي بيـن

  )544: 1368بهار، (
  ا يار وطن يا حامي قانون شديمتا چر   ـو قانونيم در دست اجانب پايمالهمچ

ـال دستياران كال دستون شديم    يار مسلمينحفظ قرآن خواستم اندر د   پايمـ
  )431: 1374وحيد دستگردي، (    

ـا در شـعر مـشروطه        ،تي بـود  شعر قبل از مشروطه سرشار از ركاكت و بي عفّ          :ت كالم  رعايت عفّ  .10-2  ام
  .  انقالبي مي داد و شاعران رعايت عفت كالم را كردند–ماعي  پيام اجت،شعر. هزل و ركاكت كاهش پيدا كرد

مثل ايرج ميرزا كه در اشـعار خـصوصي         . شاعران بي پروايي كه شعر ركيك سروده اند، خيلي كم بوده اند           
ـ                ـاب بـه عام . بانـه شـعر سـروده اسـت        مـردم مؤد   ةاش خطاب به برخي از افراد لحن ركيكي داشته ولي خط

رعايـت  .  مردم قرار مـي گرفتنـد      ةكه اشعار خيلي سريع چاپ مي شدند و در اختيار هم          مخصوصاً به اين دليل     
  .نكردن عفت بيان از تأثير كالمشان مي كاست

ـاهنامه         : احترام به قهرمانان ملي و شاهنامه اي       .10-3 بعد از چند صد سال، اسطوره ها و قهرمانان ملـي و ش
ان مشروطه، براي تحريك احساسات ملي مردم، از اسطوره         شاعر. اي مورد تكريم و بزرگداشت قرار مي گيرند       

هاي ملي و قهرمانان ملي و قهرمانان شاهنامه اي به نيكي ياد كردند و مردم از اين رويكرد شاعران بـه وجـد                       
مي آمدند و استقبال و تحسين آنان باعث فراگيري اين ويژگي شعر مشروطه در آثار شاعران اين دوره گرديده                   

  . است
ـتاني ايـران اسـت   ةه مداين عشقي سراسر ستايش اغراق آميـز و بـي چـون و چـراي گذشـت      منظوم .  باس

  :)230: 1385آجوداني، (ناسيوناليسم عشقي در گذشته ايران هيچ چيز بدي نمي بيند 
ــم ياران  داد من از تاجـــوران كي و ساساناجـــــ ــــــه سرخاك غم از ماـت ــد ـب   ريزـن

  داريوش بر سر زنان است در عزا نوشيروان است  يب زده سيروس ه در غم و افسوس مصهم
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ـان نه ايران ماستاين خرا ـــه قبرستــ ـــــران كجاست  ـب ـــران نيست اـي   اين خرابه اـي
  )290: 1372عشقي، ( 

  
  ديده در راهت سفيد اشك بصر خون شد بيا  فتــي كار مرز جم دگرگون شد بياتا تو ر

ــم زجور ديوخانه ي   تا ببينــي حال ملك و ملتت چون شــد بيا   وارون شد بيا رسـت
  اسب همت زير زين شمشير عريان از قراب

  )581: 1374وحيد دستگردي، (
ـاد، مـضامين فراوانـي                        فرخي يزدي از اسطوره ها نهايت استفاده را كرده اسـت و مخـصوصاً از فره

  :ساخته است كه همه زيبا ودل انگيز هستند
ـاو  متكشــري گمنام و زحزبيداد فزون آهنگـ   حداد مي گرددة علمدار و علم چــــون كــ

  نه هر كس كوهكن شد در جهان، فرهاد مي گردد  علم شد در جهان فرهاد در جانبازي شيرين
  )68: 1378فرخي يزدي، (         

ـه افراسياب كرد  لمي كه انگليس درين خاك و آب كردظ   نه بيور اسب كرد و ـن
ن نوذر شتاب كرد  وانان عالج خواستضحاك خود زقتل ج   وان ديگري به كشـت

  )750: 1368بهار، (

  بررسي كلّي مخاطبان شعر مشروطه. 11

مخاطب گرايي شعر مشروطه را با توجه به چهارگونه مخاطب همزماني، درزماني، فراگير و ويژه بررسـي مـي                   
  :تري برسيمة دقيقكنيم تا به نتيج

ـا كـه     . مشروطه با شاعران زندگي مي كردنـد      ة  طباني كه در دور   يعني مخا  : مخاطب همزماني  .11-1 از آنج
 بيشترين مخاطب همزماني را در شعر فارسي به خود اختـصاص            ،تنگاتنگي با مردم داشته   ة  شعر مشروطه رابط  

ـاعران و شـمار         هداده است وشايد تنها دوره اي است كه مردم از يكديگر سراغ سرود             ـاي جديـد ش جديـد  ة   ه
  . شمال را مي گرفتند و بي سوادها از باسوادها خواهش مي كردند تا اشعار تازه را برايشان بخوانندنسيمة روزنام

چون . منظور مخاطباني هستند كه در دوره هاي بعد از مشروطه زندگي كرده اند             : مخاطب در زماني   .11-2
روطه، شـعر بـه آن      مـش ة  شعر مشروطه اختصاص به مناسبات زندگي روزمره داشته است، با سپري شدن دور            

پيوسته هم از رواج افتاد و براي نسلهاي بعد درحد اسناد فرهنگي حائز اهميت است و پيام زيادي بـراي مـردم                      
  .  بنابراين مخاطبان در زماني آن اندك هستند،بعد از مشروطه نداشته است
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اقشار مردم بـه    ة  هم. مخاطب همگاني و فراگير داشته است     ة  شعر مشروطه در دور    : مخاطب فراگير  .11-3
  .مشروطه انبوه مخاطبان خود را از دست داده استة ولي بعد از دور. آن توجه داشته اند

 براي  عقيدتي بوده است–اشعار سياسي كه بيانگر مسائل برخي از جريانهاي سياسي  : مخاطب ويژه.11-4
ولـي بخـش    ژه خـود را داشـته،       و مخاطب وي  افراد خاصي كه به آن باورها گرايش داشته اند جالب توجه بوده             

  .اعظم اشعار مشروطه مخاطب فراگير داشته است

  كالم آخر

زباني ساده و صـميمي     . استافشاگري از نابرابريها و ستمكاريه    .  آگاهي است   مشروطه، شعر مبارزه و    ةدورشعر  
ازها آنان سروده   قسمت اعظم شعر مشروطه تحت تأثير مخاطبان و براي پاسخ به ني           .  عاميانه است   دارد و بعضاً  
ـاعي،     مبارزه با خرافه گرايي، استفاده از طنز براي افشاگري و انتقاد، رويكرد جديد به             . شده است  ـاي اجتم  باوره

ل از مبارزان و     تجلي ،و مبارزه با بيگانگان و مستبدان      وطن دوستي، آزادي خواهي، واقعگرايي       سياسي و مذهبي،  
 ةجامعه از مضامين عمدمردم اسطوره هاي ملي و پرداختن به مسائل   نگرش احترام آميز به      شهيدان راه آزادي،  

  .استشعر مشروطه 
وده، از شعر مشروطه بيشترين مخاطب مردمي را داشته است؛ با احساسات و عواطف جمعي مردم آميخته ب   

ـاي زنـدگي، انديـشه       تمـ  ة و در يك جملـه آيينـ       نظر زبان و محتوا نوآوريهايي در آن مشاهده مي شود           و  ام نم
  .، و به طور جدي مخاطب گرا بوده استخويشهاي جامعه آرمانهاي مردم و دگرگوني
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