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*عبداله حسنزاده میرعلی ،1فاطمه ابراهیمی توچایی
1دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان،
2کارشناسيارشد زبان و ادبيات مقاومت
تاريخ دريافت 19/12/11 :؛ تاريخ پذيرش14/4/11 :

چکیده
جامعهشناسي ادبيات ،بهعنوان يکي از جديدترين حيطهها در جامعهشناسي ،سعي دارد تماامي ماوارد و
عوامل تأثيرگذار در شکل گيری و دگرگاوني ثثاار ادباي را بررساي کنادا در ايان نورياه ،وا عياتهاای
اجتماعي و رويدادهای مختلف سياسي ،اجتماعي و فرهنگي و روابط طبقات و گروهها که بيشترين تأثير
را در جريانات سياسي دارند ،به نمايش در ميثيدا در وا ع نگااه جامعاهشاناتتي باه ادبياات مايتواناد
وضعيت اجتماعي ،سياسي و فرهنگي هار دوره را تاا حادودی نماياان ساازدا شاعر باهدليال همراهاي
ديرينهاش با جامعه و حياات اجتمااعي ،باه عناوان مناسا تارين مممال تااريخي و اجتمااعي ،ثثاار و
نشانههای بيروني جامعه را در تود به همراه دارد و مطالعه ثن از ديدگاه جامعهشناسي ادبي ،بسياری از
وا عيتهای ناگفته و دور از دسترس مورتان و جامعهشناسان را در اتتيار ما ارار مايدهادا غال باه
عنوان يک ال شعری پيشرو ،ابليت عرضه مسائل سياساي و اجتمااعي را داردا در اشاعار بساياری از
شاعران متقدم و معاصر نمونههای فراواني را ميتوان يافت ،که در ثن به تعريض يا باه صاورت مساتقي
اشاراتي به مسائل اجتماعي و سياسي شده است ،از جمله انتقاد از اميران و زماماداران ،انتقااد از اوضاا
نابسامان جامعه و بي توجهي به طبقاات مماروم ،انتقااد از وابساتگي باه بيگانگاان وااا کاه در باه ی
سرودههای شاعران شعر فارسي ديده ميشودا
واژگان کلیدي :غل سياسي ،غل اجتماعي ،جامعهشناسي ،شعرفارسي

*نويسنده مسئو hadaznasah.mirali@yahoo.com :
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مقدمه
از ثنجا که هنر هيچگاه تارج از جامعه و مميط اجتماعي پديد نميثيد ،بنابراين به هيچ روی
نمي توان گفت هنر جدا از جامعه و پديدهای بيارتباط با ثن استا هنر از سويي ممصو جامعه و از
سوی ديگر در ساتتن ثن موثر است؛ به اين معني که ه از جامعه تأثير ميپذيرد و ه بر ثن تأثير
ميگذاردا در ميان انوا هنر ،ادبيات از ثن رو که در زبان ريشه دارد و زبان ،تود نهادی اجتماعي برای
1
ايجاد ارتباط بين اجتماعات افراد بشر است ،زمينه اجتماعي گستردهتری داردا به طوری که دوبونا
ادبيات را بيان حا جامعه تعريف ميکند (ولک و وارن )111 :1932 ،و گلدمن 2کوشش برای درک
ثفرينش فرهنگي بدون توجه به جامعه را بيهوده ميداند (گلدمن)211 :1911 ،ا اين تعاريف ما را
متوجه جامعهشناسي ادبي ميکند در حقيقت «جامعهشناسي ادبي ،يکي از روشهای علوم ادبيات
است ،يعني روش انتقادی که به متن و به معنای ثن توجه داردا اين رشته که به متن روی ميثورد با
توجه به پديدههای اجتماعي مانند ساتتارهای ذهني و شکلهای ثگاهي در پي گسترش متن است»
(پوينده)31 :1911 ،ا يکي از مباحث جامعهشناسي ادبي ،جامعه شناسي انوا ادبي است که بيانگر
کارکرد يک نو ادبي در د نوام انوا ادبي استا در حقيقت بايد گفت «ادبيات بخشي جداييناپذير از
مجموعهی فرهنگي است ،جدا ساتتن ادبيات از بقيه فرهنگ و پيوند دادن مستقي ثن (از فراسوی
فرهنگ) به عوامل ا تصادی ا اجتماعي و ديگر عوامل ،امکانناپذير استا اين عوامل بر فرهنگ در
مجمو ثن تأثير ميگذارندا زندگي ادبي ،بخشي جدايي ناپذير از زندگي فرهنگي است» (گلدمن:1911 ،
)119-111ا
شعر به عنوان زاده ذوق ثدمي با مسائل اجتماعي و جامعه پيوندی استوار دارد و شاعر بهعنوان
عضوی از جامعه همواره بايد در بطن جريانات اجتماعي رار داشته باشد و با شعر تود در جهت بهبود
جامعه و دفا از ارزشهای انساني تالش کندا شعر در رتدادهای سياسي و اجتماعي ايران ،معمو ً
نقش پيشرو داشته است؛ ه بدان جهت که در طو دورههای گذشته ،در ميان فارسي زبانان هنری
برجسته و منمصر به فرد بوده است و ه اينکه در نفوذ ميان تودهها و تهييج ثنان ،از درت
تارقالعادهای برتوردار استا يکي از انوا مشهور و کارثمد شعر فارسي ،غل استا غل به عنوان يک
ال شعری ابليت عرضه مسائل اجتماعي و سياسي را داردا بيان مسائل مربوط به سياست و اجتما
در ال غل دارای سابقهای طو ني است و در اشعار بسياری از شاعران نمونههای فراواني از اين دست
را ميتوان يافت ،اشعاری که در ثن به تعريض يا بهصورت مستقي اشاراتي به مسائل اجتماعي و
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سياسي شده استا در حقيقت بايد گفت ،غل سياسي «غللي است که در ثن به مسائل حاد اجتماعي
پرداتته ميشود» (تومممدی تيرثبادی)41 :1931 ،
پیشینه
از ثغاز جريان يافتن جامعهشناسي ادبيات در ايران حدود پنجاه سا ميگذردا هر چند که مدت ياد
شده ،زمان زيادی نيست اما ثثار تاليف شده در اين زمينه به نسبت اين پنجاه سا ناچيل و انگشت
شمار استا ميتوان گفت درباره جامعهشناسي غلليات سياسي تا کنون کتاب مستقلي تأليف نشده
است؛ برتي از ممققان از جمله دکتر زرين کوب در ضمن تمقيقات ادبي و مقا ت تويش به برتي
زمينههای اجتماعي شعر فارسي توجه داشتهاند ،دکتر مممود عباديان در کتاب «تکوين غل و نقش
سعدی» نيل از چش انداز جامعهشناسانه به برتي مسائل جامعهشناسي شعر فارسي اشاره کردهاند ،اما
پيرامون جامعهشناسي غلليات سياسي تنها چند مقاله منتشر شده استا از جمله اين مقا ت «بررسي
عناصر ساتتار غل های سياسي  -اجتماعي در اشعار هوشنگ ابتهاج و شفيعي کدکني» از (ابراهي
ا بالي و حسين رسو زاده ،نشريه ادبيات و زبانها ،سا  ،1933شماره  )11اين مقاله به بررسي ساتتار
غل های سياسي و اجتماعي شفيعي کدکني و ابتهاج و همچنين عناصر ملي و تاريخي و عناصر
طبيعتااا که در ساتت اين غل ها نقش دارند ،ميپردازد و «بررسي جامعه شناسي و ثسي شناسي
اجتماعي در ثيينه شعر مشروطه» از (برات مممدی ،پژوهشنامه فرهنگ و ادب( ،بيتا) )،اين مقاله به
بررسي اشعار دوره مشروطه و تاثيرپذيری ثن از جريانات اجتماعي و سياسي حاک بر جامعه ميپردازد
و « نگرش جامعه شناتتي ادبي بر ادبيات دفا مقدس (بررسي سياسي و اجتماعي)» از (حسين نوين،
سا ( ،)1933نامه پايداری (مجموعه مقا ت دومينکنگره ادبيات پايداری کرمان) ،که در اين مقاله
نويسنده گوشههايي از د ت نورها و حساسيت های اجتماعي شاعران دفا مقدس را نسبت به تغيير و
دگرگوني های فرهنگي و اجتماعي و ناهمسويي ثنها با ثرمانهای شهيدان را نمايان ميسازد و«درثمدی
بر جامعهشناسي غل حافظ» از (فرهاد طهماسبي ،فصلنامۀ يگانه ،سا پنج  ،شماره  )21و «نگاهي
کلي به جامعهشناسي غل فارسي» از (فريدطهماسبي ،فصلنامۀ يگانه ،سا هفت و هشت  ،شماره  21و
91ا )بر اين اساس ،طبق بررسي نگارندگان ،تا کنون غل سياسي از منور جامعهشناتتي ادبي مورد
بررسي رار نگرفته و چنين پژوهشي ميتواند به نوبه تود ابعاد ديگری را از اين گونه ادبي نمايان سازدا
سابقه غزل سیاسی در ايران پیش از مشروطه
قرن پنجم تا دوره قاجار :از تصايص عمده شعر در رن چهارم و نيمه او

رن پنج  ،رواج اشعار

گوناگون و فلوني عده شاعران استا «صورت و سيرت زندگي اجتماعي و سياسي درباريان ساماني و
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غلنوی و سلجو ي د يقا شبيه زندگي پرتجمل تلفای عباسي بودا در نتيجه شعر و ادب فارسي اين
دوره با منش درباريان همسو بود و در مقابل ثن شاهد جريان شعر ملي و مذهبي به منوور مخالفت با
سلطه و ا تدار تلفا و سالطين و طرفداران سياست ثنها در ايران هستي ا شعر فردوسي و شاهنامه او،
اوج اين مخالفت را مي نمايد ا در رن پنج به دليل تسلط بيشتر دين و جدا بين فر ههای ديني،
شعر و ادب نيل چنين موضوعاتي را نشان ميدهد» (بصيری )21 :1933 ،و اين روند در شعر شاعراني
چون ناصرتسرو در ال اعتراض ايدئولوژيک ادامه مييابد؛ به عبارت ديگر جريان تشيع در مقابل
جريان سني حکومت موضعگيری ميکند و پرچمدار اين ضيه ناصرتسرو استا ناصرتسرو به تاطر
عال ه اش به تشيع (نمله اسماعيليه) مورد ثزار تراسانيان که در ثن زمان شناتت درستي از تشيع
نداشتند (ضمن اينکه اسماعيليه هفت امامي بودند نه اثني اعشری) رار گرفته اما هرگل مرعوب
جوسازیها رايج زمانهی تود نشده ،بايد گفت تعهد اجتماعي در شعر ناصرتسرو موج ميزند وی از اين
که زبان فارسي در تدمت زورمداران و مردم ستيلان باشد بيلاری ميجويد و ميگويد:
من ثن که در پای توکان نريلم  /مر اين يمتي دُرّ لفظ دری را (شعار)14 :1911 ،
حتي از اين که عنصری که او را شاعری زاهد و عمارگونه و ابوذروار ميداند ،سلطان مممود را مدح
گفته اظهار نارضايتي نموده و او را سرزنش ميکند:
پسندهست با زهد عمار و بوذر  /کند مدح مممود مر عنصری را ؟! (همان)
و در تمام عمر پر بارش مبشر پاکي ،درستي و راستي ،عدالتتواهي و ظل ستيلی بودا
تلق همه يکسره نها ِ تدایاند /هيچ نه برکن تو زين نها و ،نه بشکن (همان)111 :
اغل تاريخ ادبيات نويسان رن شش را ثغاز دوره تازهای در شعر فارسي ميدانند ،زيرا از اواتر رن
پنج و اوايل رن شش  ،در ديوان های شاعراني از بيل سنايي و امير معلی به غل های فراواني بر
ميتوري  ،هر چند در دورههای نخستين شعر فارسي ،تغل و تشبي صايد تا حدودی نقش غل را
ايفا مينمود اما ،ظاهراً مخاطبان چيل تازهتری را طل ميکردندا دکتر سيروس شميسا عوامل نضج غل
در رن شش را چنين برميشمارد -1« :گرفتاری و ثشوب حاصل از ضعف غلنويان و تسلط سلجو يان
و نتايج ثن از بيل ک توجهي سالطين به شاعران نسيت به دوره بل؛  -2انتقا زبان از ناحيه تراسان
به ساير نقاط ايران ،تاصه غرب و مرکل؛  -9شيو مطال عرفاني و صوفيگری» (شميسا)14 :1911 ،ا
در بررسي برتي از شاعران اين دوره ميتواني که ابتدا شاعر درباری بودند ولي به د يل مالي و يا
تمو ت روحي از ثن سر باز زده و به شعر عرفاني يا عاشقانه روی ثوردندا در رن هفت و هشت با توجه
به شرايط سياسي و اجتماعي ايران ،شعر شاعران متعهد نيل رنگ و بوی اجتماعي و سياسي به تود
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مي گيرد ،حمله مغو به ايران سرثغاز تمو ت گستردهای در شرايط سياسي و اجتماعي ايران است که
اين شرايط در فرهنگ مردم به ويژه در لمرو شعر و ادب نيل موثر ميباشدا بيترديد اين دوره يکي از
ادوار سياه تاريخ مردم ايران است که در ثن صدمه زيادی به تمدن اسالمي و علوم و ادبيات عربي و
فارسي وارد شدا در ميان شاعران اين دوره ،بلرگاني چون سيف فراغاني ،سعدی ،اوحدی مراغهای،
حافظ و عبيد از جايگاه ويژهای برتوردارند که اشعار اين شاعران نماينگر نوعي ادب متعهد استا در اين
ميان ،حافظ را شايد بتوان تنها شا عری دانست که تا پيش از دوره مشروطه شعرش را در پي مصالح
اجتماعي به کار بردا از جمله بارزترين ويژگيهای شعر حافظ اين است که ا و با شعرش به مبارزه برمي-
تيلدا در شعر حافظ کساني که صاح درتند يا به واسطه رياکاری مورد احترام ميباشند مورد انتقاد
و گاهي تمسخر رار مي گيرندا حافظ به امير مممدمبارزالدين موفری که بسيار متشر و متعص بود
درباره بستن ميتانهها توسط او ،به تعريض ميگويد :
بود ثيا که در مياکدهها بگشايند  /گاره از کاار فروبساته مابگشايند
اگر از بهر د زاهد تودبينبستند  /د اویدارکهاز باهرتدا بگشايند
در ميخانه ببستند ،تدايا مپسند  /که درتانهتالويار و رياا باگشايند (حافظ)191 :1914 ،
حافظ با نمايش کاستيها و ناراستي هايي که در تلق و توی افراد جامعه نفوذ کرده است به مقابله با
ثنها برميتيلد و با بيماریهايي که ريشه فرهنگ را به نابودی کشانده يا ميکشاند ميستيلدا در شعر
او از صوفي و زاهد گرفته تا شيخ و ممتس در تيررس انتقاد شاعر رار دارندا حافظ با صوفيان ظاهری
ميانه توبي ندارد ،او صوفيان را چنان حقهبازاني ميداند که فلک حقهباز در مقابل کيد ثنان مصونيت
ندارد:
صوفي نهاد دام و سر حقه باز کرد  /بنياد مکر با فلک حقهباز کرد (همان)114 :
در غل های حافظ شاهد بياعتنايي به مواهر ديني هستي که اهل ثن دچار ريا شدهاند و اين
مقدسات ،به وسيله افراد مختلف جامعه به تصوص واعوان فاسد و صوفيان رياکار و ااا مورد سوء
استفاده رار گرفته استا حافظ در شعر زير اين گونه واعظ شهر را به کنايه نقد ميکند:
واعظ شهرچو مهر ملکو شمنه گليد  /من اگر مهر نگاری بگلين چه شود (همان)211 :
شاعر به عنوان يک مُصلح اجتماعي ،برای اينکه بتواند با ظاهرگراييهای عصر تود به مبارزه برتيلد ،به
مواهر ديني حمله ميکند تا پرده از رياکاریهای متواهران برداردا
ترک زهد و تعريض به ثن و مالمت زهدفروشان از جمله مضامين غل های حافظ استا «زهد در معنای
بي رغبتي به دنيا و حرص و ثز و شهوات ا که از صفات مثبت صوفيان باصفای راستين در صدر او بوده
ا بعدها تمو يافته و به صورت افراط در عبادات و منلهنمايي و مقدسنمايي به کار رفته است و در
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ديوان حافظ از مفاهي منفي است و غالباً با صفت «ريا» (ا ريايي) ،تشک يا گران رين است»
(ترمشاهي)111 :1931 ،ا حافظ در غلليات تود همواره از زاهد و زهد ريايي و رياکاران گله ميکند:
من که امروزم بهشت نقد حاصل ميشود /وعاده فااردای زاهاد را چارا بااور کن (حافظ)211 :1914 ،
در وا ع بسياری از غل هايي که در ديوان تواجه ديده ميشود ،و تي با تاريخ دوران ابواسماق و
شاهشجا و اميرتيمور مقايسه شود ،ثشکار مي گردد که صد شاعر از مي و معشوق و ممتس و غيره به
راستي مي و شاهد وممتس نبوده و چيل ديگری بوده است و ميتوان ثنها را غل سياسي دانستا هر
چند پيش از حافظ نيل مصالح اجتماعي در شعر مطرح ميشده استا در اين راستا ميتوان از سيف
فرغاني -شاعر معاصر حافظ -به واسطه ديدگاههای سياسي و اجتماعي وی در شعر نام بردا «سيف در
اشعارش به طور ثشکار به انتقاد از تواهر مغو ن باديه نشين به اسالم دوستي و برمال کردن
ظاهرسازیهای مسلمانانهی ثنها پرداتتا ثنچه به اعتبار شعر فرغاني ميافلايد ،ارزش هنری ثثار او
نيستا بلکه جسارت و شهامت وی در سرودن اشعاری انتقادی استا بايد توجه داشت که سيف اين
اشعار را در دورهای مي سروده که حکومت غازان تان مجا هرگونه مخالفتي را از بين برده بود»
(عاليي)124 :1931،ا شاعر در غل زير و رديف «نخواهي يافت» به توصيف وطن پرداتته و از ضعف
دين و انسانيت با تمسر ياد ميکند و از فراگير شدن کيد و غ و نامسلماني شکوه سر ميدهد:
در اين دور احسان نخواهي يافت /شکر در نمکدان نخواهيا يافت
جهان سر به سر ظل و عدوان گرفت  /در او عد و احسان نخواهي يافت
به دوری که مردم سگي ميکنند  /دراو گرگ چوپان نخواهي يافت
مسالمان هامه طباع کافر گرفت  /دگر اهل ايمان نخاواهي ياافت (فرغاني)111-113 :1914 ،
سيف فرغاني در اشعار تويش بر ظل و جور حاکمان زمان تود شوريده و بيپروا با ايشان سخن رانده
است در انتقاد از اميران و سالطين زمان تود چنين گفته است:
به نلد همت من تردی ای بلرگ امير  /امير سختد سسترای بيتدبير
تاو ای اميار اگار تاواجاه غاالماناي  /تو بندهای و تو را از تدای نيست گلير
ز تو مناز ملک اسات ممتلي از توف  /زتو واعد دين نيست ايمان ازتغيير
به بند و حبس سالايي که از تو ديوانه  /امور دينيو دين دره است چون زنجير
دلت که هست بهتنگي چو حلقه تات  /در او ممبت دنياست چون نگين در ير (همان)121 :
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دکتر ذبيحاله صفا در مقدمه ديوان سيف فرغااني يکاي از وجاوه اهميات سايف فرغااني را در ايان
ميداند که «او در مطاوی نصايح و مواعظ عالي تود بسيار به انتقاد از اوضا ناگوار جامعه در عهد تاود
ميپرداتتا وی در بيان نقائص و برشمردن مَثالا و مَسااوی طبقاات فاساد و ذکار مفاساد و معايا
پهلوانيست بيباک و د ور که چون هر دو عال را در زير پای همت دارد از هيچکس و هيچ مقام نترسدا
او بلرگترين شاعر يست که در عهد تود بچنين نقادهای صاريح ولاي بسايار جادی و تاالي از هال و
مطايبه مبادرت مي کرد و اشعاری را که ازين راه حاصل ميشد حتاي باه درگااه ساالطين راه مايداد»
(فرغاني)21 :1914 ،ا سيف فرغاني در سروده زير دنيا را ناپايدار و بياعتبار ميداند و با تاکياد بار باي-
وفايي دنيا و اينکه عا بت همگان را اجل درتواهد يافت به شاهان و حکام پند ميدهد که تود و نايبان
تويش را برای دستيابي به ما تاليق ،که طال سايهی امان ايشاناند مورد جور و تعدّی رار ندهند:
تسروا تلق درضمان تواند  /طال ساياۀ امان تواند
ظل ها ميرود بر اهل زمان  /زين عوانانکه در زمان تواند
هيچ کس را نماند ثسايش  /تاچنين ناکسانکسان تواند
کام تود ميکنند شيرين ليک  /عا بت تلخي دهان تواناد (همان)134،131 :
به هر حا بايد گفت ،سيف فرغاني نيل همچون حافظ با مطرح نمودن انتقادات سياسي و اجتماعي
در ال « صيده» وگاهي «غل » در رديف شاعران سياسي رار ميگيردا در ثثار اين دوره نمونههای
فراواني درباره انتقاد از عالمان بيعمل و فقهای طمّا  ،اضي و ضاوت ،مذمت ريا و ااا ديده ميشودکه
پرداتتن به همه اين موارد در حوصله اين پژوهش نميگنجد و به همين مقدار بسنده ميکني ا
رن ده در ادب فارسي اتتصاص به شاعران سبک هندی دارد و در بين اين شاعران شايد صائ
تبريلی مشهورترين ثنها باشدا «شعر صائ احساس عامه و حکمت عامه بودا دردها و انديشههای عامه
در اين شعر مجا بيان مييافت و زبان و بيان عامه بود که ثن را تازگي و طراوت ميبخشيدا از اين
جهت بود که شعر او در بين عامه بيش از هر شعر ديگری مطلوب بود» (زرينکوب)213 :1911 ،ا
صائ اشعارش را در حمايت از مردم سروده و اين مطل را در شعرهای تويش يادثوری ميکند:
هرکه پا کج ميگذارد ما غ او ميتوري  /شيشه ناموس عال در بغل داري ما (صائ )119 :1911 ،
بخشي از ديوان پرحج صائ را انتقاد از رياکاران و ظالمان تشکيل ميدهدا در اين بخش گاهي صائ
به بيان فاصله طبق اتي بين توانگر و فقير پرداتته و ثن را موضو غلليات تويش رار داده:
ضيافتي که در ثن توانگران باشند  /شکنجهای است فقيران بيبضاعت را (همان)191 :
وی در برتي از اشعارش به ستمگران در مورد ثه مولوم چنين هشدار ميدهد:
ناله مولوم ثهن را سرايت ميکند  /زين سب در تانهی زنجير داي شيون است (همان)111 :
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غزل سیاسی در دوره قاجار (پیش از مشروطه) :مي توان گفت مضمون اصلي شعر در اين دوره،
تقليد استا عدهای از انديشمندان برای نوگرايي ،تقليد در تمام زمينههای صنعت ،ا تصاد ،امور نوامي و
حکومتي و نيل شعر و ادب را تبليغ ميکردندا «اين انديشه تقليد چه نسبت به گذشته و چه نسبت به
فکر غربي در اين دوره ،ريشه در تمو ت اجتماعي و سياسي داشت که سرچشمه ثن تمو ت ،دنيای
غرب و اروپا بود» (بصيری)91 :1933 ،ا ضربه روحي که بر اثر شکست از روسيه بر ايران وارد ثمد،
درباريان اجار را بر ثن داشت تا راه و رس کشورداری را از غرب بياموزندا بنابراين شعر دوره اجار را از
نور جريان فرهنگي و سياسي به دو دسته ميتوان تقسي کرد :دسته شعر و ادب کالسيک که گروهي
از ثنها مثل صبا ،مجمر ،نشاط ،سروش و مممودتانصبا کامالً به دربار وابسته بودند و در ثثارشان
توجهي به مسائل و مشکالت مردم ديده نميشود و گروهي ديگر ،از جمله ائ مقام فراهاني ،يغمای
جند ي و فتحالهتان شيباني که وابستگي کمتری به دربار داشتند و مضمون شعرشان انتقاد سياسي با
زبان طنل و هجو استا
«اما ادبيان دسته دوم ،که مضامين سخنشان سياسي و انتقادی است ،نوريههای جديدی در
تصوص شعر و شاعری ابراز داشتند و اساس ًا توجه اين دسته به شعر و ادب ،معطوف به جنبه کاربردی
ثن است و در ثن مضاميني چون ثزادیطلبي ،انونتواهي ،عدالت اجتماعي ،مشروطه تواهي مطرح
شده استا در حقيقت در اين دوره مفاهي تازه در زبان تازهای ريخته شد ،شيوهای که در دوره
مشروطه به اوج تود رسيد» (همان)91 :ا مضاميني که در شعر و ادب اين دوره ريخته شد اغل غربي
و اروپايي بودهاند و به واسطه مراکلی چون فقاز ،استامبو  ،هند و مصر به ايران منتقل شده و در شعر
و ادب مطرح گرديده استا البته با توجه به اين که ثثار ادبي اين گروه بيشتر در ال نثر و شاتههای
مختلف ثن ارائه شده است ،مورد بمث ما نخواهد بودا يکي از شاعران دسته او که به سبک کالسيک
شعر ميسرود و به دربار وابستگي کمتری داشت ،ائ مقام فراهاني است وی در شعر زير از بخت بد گله
ميکند و روی به غص کنندگان حقوق مردم دارد:
ای بخت بد ای مصاح جان  /ای وصل تو گشتاه اصل و حرمان
ای بيتو نگشته شام يک روزم  /ای با تاو نرفته شاد يک ثن
زانسان که ساگان به جيفه گردثيند  /با سگصفتاان نشانده بر توان
زينانکه چو گرگ تاون من نوشناد  /ثن نيست که نيست گربه توان
ناه منشيکارهای مذموم  /ناه مفتي رازهای پنهاان
زانست که هر زمان باليي نو  /ثيد به سر از جفای دوران (فراهاني)114 :1911 ،
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غزل سیاسی در دوره مشروطیت :دوره مشروطه ،نقطه عطفي در تاريخ و ادب ايران بودا تغييراتي
که در اين زمان ،در اوضا کشور پديد ثمد بر ادبيات تأثير مستقي گذاشتا همانطور که ميداني تا
پيش از مشروطه تمو ت شعر فارسي روند کندتری داشته و نسبت به ثنچه پس از مشروطه در ثن
صورت پذيرفته ابعاد ممدودتری داشته استا در وا ع تا پيش از اين دوره ،هيچ يک از اعصار و ادوار
شعر فارسي را نميشنا سي که در عرض مدتي کوتاه چنين تمو عويمي در ثن رخ داده باشدا در اين
دوره پس از تغيير در زندگي اجتماعي و به تبع ثن در زندگي فرهنگي مردم ايران ،ادبيات ه متمو
شد و سپس شعر و نثر دستخوش تمو رار گرفتا پس از اعلام نخستين گروه دانشجويان ايراني به
تارج از کشو ر و گسترش صنعت چاپ و رواج روزنامه نويسي در جامعه ايراني و در پي ثن گسترش
ترجمههای فرنگي در ايران و رواج داستاننويسي به شيوه جديدی تغييراتي در بنياد جامعه ما تمو در
شعر را به دنبا داشتا در حقيقت «در اين دوران همه چيل در حا تغيير و دگرگوني است و بعضي از
ارزشها فروريخته وارزشها و موضوعات جديد تبليغ ميشود تا در فرهنگ جامعهی ايراني جای تود را
باز کندا سياست دوره مشروطه تغييری چش گير با دورههای ما بل دارد و ايرانيان اولين تجربه تود را
در نوام جديد ،با عناويني چون انون ،افکار عمومي جامعه ،ثزادی و مساوات و استبدادستيلی به ممک
ميکشند» (مممدی)911 :ا شاعران دورهی مشروطه با ايجاد فضای باز سياسي و انتشار جرايد و
مطبوعات تا حدودی توانستند معاي و مشکالت را با نگاهي انتقادی در روزنامههای تود جای دهند و
مردم را با مشکالت ثشنا سازندا شاعران و روزنامهنگاران بهتدريج توانستند نو جديدی از ادبيات را
بهوجود ثورند که طنل نام گرفتا شاعران در ال انتقاد و طنل به افشای مفاسد و اعما عما پرداتتند
و فساد حاکمان را به باد استهلا گرفتندا «با ثغاز نهضت مشروطيت ادبيات وا عي طنلثميل که لبه تيل
تود را بيشتر متوجه اجتما و معاي عمومي ساتته بود ،پديد ثمد و در حقيقت به نفع افکار
ثزادیتواهان به شعر تغللي دست اتماد داد» (حاکمي)11 :1919 ،ا شاعران عصر مشروطه هر يک از
جهتي امتيازی و سهمي بلرگ در شکلگيری انقالب مشروطيت دارند اما نميتوان نقش همه ثنها را
يکسان دانستا برای مثا  ،فرتييلدی «دست از جان شسته» هرچه در د دارد ميگويد و با وجود
زندان و شکنجه هيچگاه دست از مبارزه برنميداردا «فرتييلدی برتالف تمام کساني که مدعي
ثزادیتواهي بودند ،تنها مردی است که دست از تمام عاليق مادی و همۀ تجمالت زندگي شسته ،چون
طوفان سهمگين به اصل زور و بنای استبداد حمله برد و از هيچگونه شکنجه و ثزاری نترسيد» (مکي،
)1 :1911ا ميرزاده عشقي با وجود کمي سن ،مدينهی فاضلهی تود را در «سه تابلوی مري » با
تصويری از جامعه نابسامان تود بيان ميکند و در راه مبارزه و بيداری مردم جانش را از دست ميدهدا
اشعار او لبريل از اعتراض و عصيان در برابر بيعدالتي اجتماعي و عال ه و د سوزی به حا بينوايان و
بغض و کينهی شديد به اغنيا و ثروتمندان وااا استا و تي گفتوگو از فرتي و عشقي است بايد از
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هوتي نيل سخن به ميان ثيد که از لماظ عقيده و روح عصيانگر و انقالبي مانند ثنها بودا وی تمت
تأثير افکار علياکبر صابر بودا هوتي با وجود تقليد از صابر در اشعار اوليه تود به نور نميرسد که
اشعار انتقادی و طنلثميل زيادی گفته باشد اما در بعضي اشعار او لمن طنل يا انتقاد شديد وجود دارد
(جوادی)113 :1932 ،ا يکي از مضامين مورد انتقاد در غلليات شاعران اين دوره انتقاد از پادشاهان و
زمامداران استا اعما مستبدانهی مممدعليشاه ،مشروطهطلبان را سخت ثزرده ميکندا در اين دوره
حکومت بر روا سدهها و سنت های پيشين حالت استبدادی داشتا سنتي که در ثن شاه به مثابۀ
«سايه تدا» در زمين بود و اطاعت از فرامين او ،اطاعت از تدا به حساب ميثمد و بدون هيچ ممدويتي
بر مردم که در حک «رمه» بودند ،حک ميراندا فرتييلدی در ابيات زير کاخ پادشاه را مکان فتنه
وتود او را يکهتاز و مفسدتجو ميتواند:
ميدهدنيکو،نشانکااتيمکانفتنهرا  /ممو بايد نماود اين ثشيان فتنه را
ثه اگر با اين هياهو باز نشناسي ما /يکهتازو مفسدتجو ،هرمان فتنه را (فرتي)11 -12 :1911 ،
ابوالقاس هوتي نسبت به غارتگری و ظل و زورگويي شاه بر مردم انتقاد دارد و ميگويد:
هرکجا هرظالمي ظلمي کند بر رنجبر  /چون نکو بيني به حک ديو ملعون ميکند( هوتي)11 :1911 ،
يکي ديگر از مسائلي که موج انتقاد و نارضايتي مردم ميشود ،اوضا ثشفتهی جامعه استا هر انساني
که حقوق اجتماعياش پايما گردد وادار به واکنش ميشود ،بهتصوص تمصيلکردگان و روشنفکران
جامعه که توان تشخيص ظل و بيعدالتي حکام را دارندا ميرزادة عشقي از اوضا ناگوار نوميه ،ماليه و
عدليه سخن ميگويد و بر گذشتهی درتشان کشور و وضع تراب کنوني تأسف ميتورد:
ای دوست ببين بيسر و ساماني ايران  /بدبختي ايران و پريشاني ايران
از بر برون ثی و ببيان ذلت ما را  /اين ذلت ايراني و ويراني ايران
ااا عشقي بود،ار نوحهگر امروز عج نيست /تون ميچکد از ديده ايراني و ايران (عشقي)913 :1911 ،
بخشي از غل های فرتي انتقاد صريح است به وضع ناگوار دوران شاعر:
کي شود ثباد ثن ويرانه کل هر گوشهاش /يک ستمکاری تعدی يا تطاو ميکند (فرتي)121 :1911 ،
هوتي اوضا ثشفته زمان تود را با توجه به ويراني ايران ،غارتگری شاه و تيانتهای ثنان مورد انتقاد
رار ميدهد:
تيانتهای شاه و جهل ملت را چو ميبين  /از ثن ترس که اين کشور رود بر باد و مينال
( هوتي)294 :1911 ،
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در دوره اجار شاهد دتالت مستقي بيگانگان در امور مملکتي هستي ا ثنان برای حفظ منافع تود
دست به هر کاری مي زدندا وانين جامعه را زير پا گذاشته و نو عمومي جامعه را به ميزدند و برای
به درت رسيدن افراد وابسته به تود و تائن از هيچ تالشي دريغ نميکردندا فرتي ،در اين مورد زبان
به اعتراض ميگشايد و بيليا تي حکام را سب دتالت بيگانه ميداند:
پاسبان تفتهی اين دار اگر بيدار بود  /کي برای کيفر غارتگران بيدار بود (فرتي)192 :1911 ،
هوتي در سمتهايي از ديوانش بيگانهستيلی ميکند و از وابستگي به بيگانگان شرم دارد:
س اس اجان برسر ثبايمان تا کي؟  /برانيدش از اينکشور ،اگر با همتيد ثتر ( هوتي)131 :1911 ،
ثن که بر ضد وطن کوبد در بيگانگان  /ضرب سخت از چکش ثهنگران تواهد گرفت (همان)111 :
مجلس و انون اساسي مرکل ثقل انديشههای مشروطهتواهي استا شاعران اين دوره با ثگاهي از
فلسفهی وجودی مجلس ثن را جايگاه ظهور و بروز ا تدار ملت ميدانندا اما پس از چندی به ل
ماهيت مجلس پي برده و متوجه شدند که اشراف و واپس گرايان که از همان ثغاز مشروطه ،دولت را در
دست داشتندا مجلس را ه در اتتيار تود گرفتهاندا در نتيجه با تعبيرهای تند به انتقاد از مجلس
پرداتتندا فرتييلدی به مجلس و نمايندگان و نو انتخاب مردم حمله ميکندا گاهي وکيالن را به
مارهای کشنده تشبيه ميکند و گاهي سرمايهداراني که مجلس را به دکه صرافي تبديل کردهاند ،مورد
انتقاد رار ميدهد:
مارهای مجلسي دارای زهری مهلکاند /المذر باری از ثن مجلس که دارد مارها (فرتي)12 :1911 ،
بس که از سرمايهداران مجلس ما گشته پر  /اعتبارش هيچ ک از دکهی صراف نيست (همان)111 :
ميرزادة عشقي وکال را بسيار نامناس ميداند و بر ثن است که اگر مردم ،شداد را به وکالت انتخاب
ميکردند بهتر بود:
رای من اين است کانديد از برای انتخاب  /اندراين دوره مناس تر،کس از شداد نيست (عشقي)91 :1911 ،
ابوالقاس هوتي نيل از اعما وکال و وزرا گله ميکند و ثنان را تائن ميداند:
وکيل از تدمت ملت تغافل ميکند عمدا  /و يا باشد وزير از مملکت بيلار،يا هردو؟
وکيالن و وزيراناند تائن ،فاش ميگوي  /اگر در زير تيغ يا به روی دار ،يا هردو؟ ( هوتي)112 :1911 ،
از ديگر مضامين سرودههای اين دوره انتقاد از فقر و تبعيض حاک بر جامعه و فاصله طبقاتي استا
فرتي چون تود دردمند و سختي کشيده روزگار بود و طع فقر را چشيده بود ،اين موضو را در
شعرش توب بيان ميکند:
فقر و بدبختي و بيچارگي و تون جگر /چه غمي بودکه اين تاطر د شاد نداشت (فرتي)114 :1911 ،
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هوتي در غل «هست» درباره فقر و گرسنگي شر کارگر و دهقان با زبان انتقادی حرف ميزند و
توجه حاکمان را به اين نکته جل ميکند:
کودکان رنجبر ممتاج نان تالياند  /اغنيا را مرغها در سفره ،هر افطار هست (فرتي)213 :1911 ،
عشقي ثنچنان از اغنيای زمان تود د تنگ است که نوروز را زماني ميداند که يک فرد غني بميردا او
که مانند فرتي و هوتي منادی حقوق تهيدستان و فقيران است ،از فاصلهی طبقاتي نفرت فراوان
دارد و از وجود اغنيا در کشور اظهار نارضايتي ميکند:
هر روز که يک غني بميرد  /فيروز ومبارک استثن روز
گار جماالهی اغنياا بميرناد  /گردد همه روز «عيد نوروز» (عشقي)114 :1911 ،
طبقه دهقان و رعيت ،فقير و زير سلطهی حکام ستمگر و اربابان است و مورد تعدی و ظل ظالمان
حاک رار ميگيردا بخش عمدهای از اشعار فرتييلدی ،در حمايت از مردم ممروم و بخصوص طبقه
کارگر استا او از برتورد کارفرما با کارگر و بياعتنايي حکام به طبقۀ ممروم انتقاد ميکند:
ز جورکارفرما،کارگر ثنسان به تود لرزد  /که گردد رو بهرو کبک دری،باز شکاری را (فرتي)11 :1911 ،
هوتي نيل با توجه به پيشه تود و پدرش ،که هر دو کارگر بودهاند ،در سراسر ديوانش نسبت به طبقه
کارگر و رنجبران احساس مسئوليت و لطف دارد و از وضعيت ثنان به حاکمان و ت انتقاد ميکند:
اعتقاد اغنيا اين است کاندر روزگار  /فعله ،ممتاج توراک و يق پوشاک نيست ( هوتي)211 :1911 ،
شاعران در اشعار اين دوره گاه به نوشتن مقا ت موزون پرداتتهاند ،به گونهای که از اين شعرها
ميتوان دورهی کامل تاريخ سياسي ا اجتماعي مشروطه را تواندا در وا ع ميتوان گفت شاعران دوران
مشروطه ه پای مردم در بيداری مردم و به نتيجه رسيدن انقالب مشروطه سهي بودندا اگر نگاهي به
ادبيات مشروطه بيندازي  ،در مي يابي که هر يک از شاعران در اين دوران ،داعيه نوثوری و بدعت هنری
دارندا « دمي که شاعران مشروطه در نوسازی شعر برداشتند ابل توجه است؛ اما يک انقالب اصيل و
همه جانبه در شعر پديد نيامده بود ،ااا مه ترين تدمتي که ادبيات مشروطه به غل های معاصر نمود،
ساده کردن زبان و ورود مضامين سياسي  -اجتماعي روزمره بود» (عاليي)191 :1931 ،ا
غزل سیاسی در دوره پهلوي تا وقوع انقالب اسالمی :در دوران پهلوی او شرايط سياسي و
اجتماعي برای مردم و شاعراني که تعلقات انقالبي داشتند ،تغيير چنداني نکرده بود در حقيقت استبداد
جری به استبداد پهلوی تبديل شده بودا اين استبداد و تفقان دورهی رضاتاني سب شد که شعرا در
بسياری از اشعار تود با حالتي نمادين اعتراض تود را نسبت به رژي حاک بيان کنندا به اين صورت
بود که شعر پس از انقالب مشروطيت با ثن ممتوای انقالبي تود به اجبار راه عللت و انلوا را در پيش
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گرفتا رواج شعر سياسي  -اجتماعي نمادگرا ،بعد از کودتای امريکايي  ،1992شدت بيشتری مييابدا
حضور شعر نمادگرا سياسي ،بيانگر تفقان و حکومت سانسور استا فضای بسته دوره رضاشاهي ترويج
شعر نمادگرا را شدت بخشيدا بايد گفت دوره حکومت رضا شاهي ،دوره اتتناق و تفقان بود و صدای
شعر سياسي در اين دوره شنيده نميشودا پس از سقوط رضاتان فضای سياسي جامعه تا حدی
مناس برای بيان انديشههای گاه مخالف شد و جريانهای تازه شعری به راه ميافتد و يا جريانهای که
در دوره بل در مماق بودند ،حضور جدی تويش را اعالم کردنندا اما کودتای  23مرداد  1992به جل
شکستي که برای سياسيون به همراه داشت سرتوردگي عمدهای در ميان شاعران عموم ًا شاعران
چپگرا به وجود ثوردا در اين دوره رژي در برتورد با شعر سياسي ا اجتماعي به کشف و پرورش
استعدادهای شعری غيرمتعهد پرداتتا به اين ترتي مکت هايي چون فرماليس و پارناس در شعر
ايران رواج پيدا کرد و عريان نويسي عاشقانه به اوج تود رسيدا در وا ع حکومت زمينهای را فراه کرد
که شعر سياسي  -اجتماعي يا شعر معترض در انلوا رار گيرد ،ولي چنين نشد و امروز رساترين صدايي
که از شعر اين دوران به گوش ميرسد شعر سياسي-اجتماعي معترض استا شاعران سياسي -اجتماعي
پيش از انقالب را مي توان به دو دسته تقسي کرد؛ دسته او  :شاعران مطرح و شناتته شدهای که هر
کدام در راه اندازی جريان تاص شعری سهي بودندا دغدغه اصلي ثنها شعر بود و سياست در درجه
دوم اهميت رار داشتا از اين شعرای شناتته ميتوان از :چون نيمايوشيج ،شفيعي کدکني،
مهدیاتوان ثالث ،هوشنگ ابتهاج ،سياوشکسرايي ،منوچهر شيباني ،فروغ فرتلاد ،اسماعيل شاهرودی
وااا نام بردا دسته دوم شاعراني که بيش از ثن که درگير شعر و شاعرای باشند درگير مسائل روزمره
سياسي بودندا پرداتتن به موضوعات سياسي -اجتماعي عموماً از منور چپگرايانه ،شالوده اصلي اشعار
اين گروه را تشکيل مي دهدا در شعر اين گروه شعر تا حد يک سالح مستقي به کارگرفته ميشدا از
اين گروه ميتوان از شاعراني چون :سعيد سلطانپور ،مرضيهاسکويي ،نعمتميرزاده ،عليرضا نابد ،
جعفر کوشثبادی ،علي ميرفطروس ،ما راما نام بردا
يکي از غل پردازان شهير ادب فارسي در اين دوره که توانست حدا ل در يک دهه در د مردم
نفوذ کند هوشنگ ابتهاج استا سايه پس ازثشنايي با شعر نيمايي به تاطر غفلتش از رنج و دردی که
بر مردم ميرود احساس گناه ميکند و با سرودن شعرهای اجتماعي ،بهويژه شعر «کارون» با معشوق
غل هايش «گالي» به نوعي تداحافوي ميکند و به عرصه شعر اجتماعي کشيده ميشودا در غل های
سياسي و ا جتماعي سايه گاه با تصاويری مواجه ميشوي که عناصر تصوير را سمبلها به وجود ثوردهاند
و تصوير سمبليک ايجاد کردهاند:
درين سرای بيکسي ،کسي به در نميزند  /باه دشات پارمال ما پارنده پر نميزند
يکي ز ش گرفتگان چراغ بر نميکند  /کسي به کوچهسار ش در سمر نميزند
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نشستهام در انتوار اين غبار بيسوار  /دريغ کل چنين شبي سپيده سر نميزند (ابتهاج)11 :1913 ،
در اين غل  ،پر نلدن پرنده در دشت پرمال شاعر ،تصوير نماديني است از اين که هيچ حرکت و
جنبشي در جامعه ديده نميشودا در بيت دوم شاعر نشان ميدهد که هيچ منجي و مصلمي نيست تا
به شرايط موجود اعتراض کند و در بيت سوم« ،سر نلدن سپيده از سمر» ،تصويری نمادين از تداوم
استبداد و عدم دگرگوني استبداد موجود را نشان ميدهدا گاه سايه برای بيان مطال سياسي و
اجتماعي و تأثرات ناشي از ثن ،از عناصر عرفاني استفاده ميکند و مخاط  ،مطال سياسي و اجتماعي
را در کنار عناصر عرفاني در مييابد بدون اينکه بيگانگي ميان ثنها احساس کندا به عنوان نمونه در
غل زير حوادث تلخ و ناگوار زمان ،سايه را بر ثن ميدارد تا به سا ي پناه برد:
برسان بادهکه غ روی نمود ای سا ي  /ايان شبياخون بال باز چااه باود ای سا ي
حاليا نقش د ماست در ثيينهی جام  /تا چه رنگ ثورد اين چرخ کبود ای سا ي
تيره شد ثتش يلداني ما از دم ديو  /گرچه در چش تود انداتته دود ای سا ي (ابتهاج)141 :1913 ،
شفيعيکدکني يکي ديگر از چهرههای شاتص شعر سياسي -اجتماعي پيش از انقالب و يکي از
استادان مسل شعر فارسي استا بسياری از ثثار وی در ال نيمايي سروده شده اما در غل نيل حرکت
نوجويانهای را دنبا کرده استا او تجربههای موفقي از غل نو ارائه داد و با گرايش به رملگونگي و بيان
سمبو های تاريخي و توجه به اسطوره های تاريخي ،اجتماعي ثثار درتشاني را در حوزه غل اجتماعي
سرودا غل های سياسي ا اجتماعي شفيعيکدکني از ماندگارترين ثثار او هستند:
سوت و کور است ش و ميکدهها تاموشند  /نعره و عربدهی بادهگسارانت کو؟(شفيعيکدکني)211 :1911 ،
شاعر در اين تصوير کوتاه ،سکوت حاک بر جامعه و عدم تمرک و تيلش و حرکتي لندرانه برای ايجاد
تغيير اجتماعي با استفاده از عناصر عرفاني بيان کرده استا در غل زير نيل چنين است:
گرچه شد ميکدهها بستهو ياران امروز  /مهر بر ل زده وز نعره تموشاند همه
به وفای تو که رندان بالکش فردا  /جال به ياد تاو و ناام تو ننوشند همه(شفيعيکدکني)141 :1911 ،
شفيعي نيل همچون حافظ ،دره شکستن سکوت سنگين حاک بر ميکدههای عشق و مهرورزی را جل با
نعره مستانهی رندان بالکش که از مرگ ترسي ندارند ،ممکن نميداندا
تسلط شفيعي کدکني بر فرهنگ و ادب فارسي سب شده است که او در سرودههای تود از
چهرههای اسطورهای و نمادين بهرهگيردا در شعر «تموشانه» شفيعي ،با به کارگيری عنصر تاريخي
«تاتار» بار نمادين به شعر تود داده است:
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شهر تاموش منثن روح بهارانت کو؟  /شور و شيدايي انبوه هلارانت کو؟
زير سرنيلهی تاتار چه حالي داری؟  /د پو دوش شيرشکارانت کو؟ (شفيعيکدکني)211 :1911 ،
در وا ع وم تاتار در ادب فارسي نماد تمام غارتگراني است که در طو تاريخ برمردم ايران ست روا
کردهاندا ميتوان گفت «در سرايش شعرهای مبارزاتي و اعتراضي يا ترسيمي (سياهيها) که شاعراني
چون :مهدیاتوانثالث ،مممدرضا شفيعي کدکني ،حميد مصدق ،تسروگلسرتي ،سياوش کسرايي،
احمدشاملو و ااا در سا های پس از کودتای  23مرداد تلق و منتشر کردند ،عنصر شهامت بسيار دتيل
بوده است؛ از اين رو مي توان گفت اين دسته شاعران بر گردن شعر انقالب حق ويژهای دارندا اما
شعرهای سا های  11و  ،13ماه های پيشين و پسين انقالب اسالمي ،نيل ثثاری بودند که با سيل
تروشاني که در حرکت بود ،نمايان و با همان ،همراه شدند؛ به گونهای که سرعت تأثيرپذيری و
تأثيرگذاری در شعرهای اين ممدودة زماني به اوج تود رسيد» (عبدالملکيان)111-111 :1939 ،ا
تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی در غزل انقالب« :جنگ در سا  1911انقالب را وارد عرصه
تازهای کردا تمو ت اجتماعي و سياسي ناشي از جنگ بر ادبيات تأثير گذاشت و شاتهای به نام شعر
جنگ پديد ثمدا مجموعه سرودهايي را که در ال های گوناگون اع از سنتي و نو ا نيمايي وسپيد ا
شکل گرفتهاند و درونمايه اصلي ثن ها تشويق و تکري دوست و تمقير و تهديد دشمن و تقويت روحيه
مذهبي ا ملي برای حفظ وطن و انقالب است ،شعر جنگ مينامي ا شعر جنگ به لماظ زماني حد
فاصل بين شرو تجاوز دشمن تا روز پذيرش طعنامه  113را در برميگيرد» (حسيني)19: 1931،ا با
مقايسهای شعر دوران انقالب و سا های او جنگ با شعر دوره مشروطه به شباهتهای ميتوان دست
يافتا در وا ع «به واسطهی عاليق سياسي شعر اين دوره (مشروطه) ،تأثير ثن بر شعر بعد از انقالب
ابل توجه استا همچنين شاعران در اين دوره گاهگاهي عاليق مذهبيشان را نيل وارد شعر کردهاند،
اما در مجمو حس وطن پرستي بر حس مذهبي برتری دارد و اين نکته شايد يکي از نقاط تمايل شعر
انقالب با شعر مشروطه باشد» (عاليي)141 :1931 ،ا به روشني ميتوان دريافت که «شعر انقالب بيش
از اينکه جنبه مليگرايانه داشته باشد ،جنبه اسالمگرايانه داردا ميتوان گفت در نگاه شاعران انقالب
امت واحده جای کهن بوم و بر را گرفته است» (کاظمي)94 :1911،ا بايد گفت «شعر دفا مقدس از
ويژگي های زمان ثگاهي برتورداراست؛ زيرا از حوادث پيرامون شاعر نشات ميگيردا هيچ رويداد
اجتماعي ،ا تصادی و سياسي از ديد ثن پنهان نميماند» (نوين)413 :1933،ا شاعر جنگ در برابر
حوادث پيرامون تود ،واکنش نشان ميدهد و بازتاب ثن را در اشعار تود متجلي ميسازدا ارزشهای
مثبت ،هنجارها و ناهنجارها ،اعتراضات ،تولّ و دادتواهيها تا برتي سودجوييهای افراد همسو با
دشمن و هر ثنچه در مسير حيات سياسي جامعه ديده ميشود را به ترسي ميکشاندا در طو دوران
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دفا مقدس ارزشها ،به طور کلي در تعارض با ماديگری و شاتصههای ا تصادی ،اجتماعي و سياسي
غرب بودا ساده زيستي و پرهيل از هر گونه جاه طلبي و مقام طلبي در رفتار مردم و مسئولين نوام
کامال ثشکار بودا اما به د يلي اين ارزشها ک ک رنگ باتتا با توجه با اين که اين ارزشها مربوط به
دوران دفا مقدس است و شاعران دفا مقدس نيل به ستيل با چنين چرتشهايي پرداتتندا ناگفته
نماند که روند شعر اعتراض در ميان سروده های دفا مقدس ،با ثن چه که تا کنون گفته شد ،اندکي
متفاوت استا به اين صورت که از دوران مشروطه تا ثغاز انقالب اسالمي ،مضمون اشعار اعتراض ثميل
معمو متوجۀ زيرساتتها و بنمايۀ نوام سياسي حاک ميشد و انگشت اعتراض شاعران بر اساس و
ماهيت وجودی نهادهای درت رار مي گرفتا حا ثن که شاعران دفا مقدس يا نوام حاک را مورد
اعتراض رار نميدادند و يا اگر به ندرت اعتراضي ه بود ،متوجه کليت نوام نميشدا اوج اين جان -
داری را ميتوان در دوران دفا مقدس و مخصوصاً در سا های ثغازين ثن مشاهده کردا در اين دوران،
غالباً نوک پيکان اعتراض شاعران به ا شار تاصي از مردم متوجه گرديد ،که البته اين حالت بيشتر
شکل گاليه و دلتنگي داشت تا تصومت و اعتراضا مضمون اعتراض با ثثار «سلمان هراتي» و «طاهره
صفارزاده» ثغاز شد که البته بخشي از اعتراضات ايشان به سکوت جامعه جهاني و در زمان جنگ بودا
بعد از ثن کساني چون «سيدحسنحسيني»« ،عليرضا لوه»« ،مممدکاظ کاظمي» و ااا ثن را در دهه
شصت و هفتاد وت بخشيدندا شاعران دفا مقدس گاه به جای سرودن از فضاهای تشک هشت سا
دفا مقدس به عمق دردهای جامعۀ پس از جنگ ميپردازند و مضاميني چون فقر ،دينگريلی ،اعتياد،
بي بند وباری ،دتتران فراری ،تود فروشي وااا را به عنوان يک توصيف اعتراضي در اشعار تود ميثورندا
از جمله اين شاعران «پروانه نجاتي»« ،اميرمرزبان»« ،مهدی رحيمي» وااا ميباشندا
اعجوبههای وسوسه ،پارتي ،ش سياه /در انتهای کوچاهی بنباست اشتباه
سيدی ،صادای رعشه ،ثهنگ ،ادکلن  /ثوازهاای شاعله و از غفالت و گناه
در بيخ گوش شهرکه توابش نميبرد  /ر ص فري  ،وسوسه ،پارواز ،اه اه
ديگر نه عشق مانده ونه رس عاشقي  /عجل عليظهورک ای عشقسربهراه (نجاتي)121 :1931 ،
مه ترين مسائل نگرشهای اجتماعي شعر انقالب و دفا مقدس ،دفا از سرزمين و مبارزه باا دشامن و
حفظ حيثيت نوام سياسي و ملي کشور بر اساس باورها و ثموزههای ديني است؛ ولي شاکله اصالي ايان
نتايج کلاي را نکاات اجتمااعي و فرهنگاي فراواناي تشاکيل مايدهاد کاه ذکار تماامي ثنهاا از نگااه
جامعهشناتتي ادبي در اين مقا نميگنجد و در اينجا تنها به بخشي اشاره ميشاودا «سارعت پياروزی
انقالب و گستردگي ثن و حاکميت نوام جمهوری اسالمي ،امکان پا يش نيروهای انقالبي را از معاناد و
سودجو و بسترسازیه ای زم فرهنگي را فراه نکرد و لذا با بروز جناگ نيال ايان انمرافاات سياساي و
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اجتماعي و تضادهای فرهنگي نمود بيشتری يافت که گاهي نيل به صورت جرياناات سياساي و دشامني
با نوام مردمي اسالمي متوار گشت» (نوين)411 :1933 ،ا شاعر انقالب با برتاورداری از ويژگاي زماان
ثگاهي و در نگرشهای جامعهشناتتي ادبي تود توطئههايي را که کشور در سا های ثغازين جنگ باه
وسيله مخالفان با ثن مواجه بود بررسي ميکند و عنوان ميکندا يکي از اين موارد ،نقاش وياران کنناده
منافقان در دشمني با نوام مردمي و اسالمي و ترور شخصيتهای موثر انقالب از حوادث تلخ و نااگواری
است که هنوز ه د های ملت مسلمان ايران از ثنها رنجور است ،اين کورد ن با شاعارهای باه ظااهر
ديني تود لطمات سنگيني به نوام اسالمي وارد کردندا سيد حسن حسيني به ياد شاهدای هفات تيار
ميگويد:
ای نامتاان بلندی با ی ثفتاب  /پيغامتان به روشني شعله شهاب
در امتداد پرسش تاريخي حسين( )  /فوارههای تون شما بهترين جواب (حسيني)24 :1933 :
اين امت د ور زين پس به سان کوثر  /زايد بسي رجايي بسيار باهنرها (همان)21:
در دوران جنگ با دشمنان اسالم و پس از پذيرش طعنامه عدهای از افراد منفعت طل و عاری از
تعهدات ديني و مردمي در پي تامين منافع مادی و نفساني تود بودند و با ارتکاب هر نو فساد و
بيتوجهي به مردم رنج و ث م مردم را دو چندان ميکردندا اعتراض در برابر تيانتهای برتي مسئولين
و عناصر منمرف شده از مسير انقالب و امام است اعتراض نسبت به تجملگريي مسئولين ،سوء استفاده
از درت ،رانت تواری ،ريا و نفاق ،انمراف از مسير و ثرمانهای ناب انقالب از ديگر مضامين غل های
شاعران دفا مقدس استا عليرضا لوه در «غل عدالت» دنياپرستاني که بهشت را به زر سرخ
ميفرشند نکوهش ميکند:
و تي بهشت را به زر سرخ ميتريد  /چشمانتان شکااف تنور ياامت است!
منت چه مينهيد که عمق نامازتان  /تميازهای بهگودی ممراب راحت است!
يک سویکاخزردد نسبلمايشود  /يکسوی چهرهی همه سرخ از تجالت است
پنااهان کنيد يوساف اندياشه ماارا  /و تي که دزد راه ،زليخای تهمت است ( لوه)21 :1911 ،
ديدن فضای جديد و در حا تغيير جامعه؛ شاعر دفا مقدس را به مقايسه وامي داردا اين مقايسه
موج دلتنگي و حسرت از دست رفتن مردان د ور ديروز است:
بعاد از اين پيشانيام توفاني است  /سامت ثييناهام حياراناي است
بعاد از ايان در ثرزوی سااوتتان  /مثال ثتش جامهام عارياني است
ااا تا چه پيش ثرد سموم هرزه گرد  /سه گل در بادسرگرداني است (کاکايي)19 :1911 ،
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از ارزشهای زمان جنگ ،دنياگريلی و پرهيل از لذتطلبي و عافيتتواهي بود ،پس از فضای جنگ و
انقالب ،زمينه فراموشي بعضي از ارزش ها به وجود ثمدا افرادی بعد از جنگ از تون شهيدان و زت
جانبازان و دردهای رزمندگان و ثزادگان برای تود کيسهها دوتتندا اين موضو شاعران دفا مقدس را
بر ثن داشت تا ا تصادگرايي و رفاهزدگي بعد از جنگ را به باد انتقاد بگيرند و مره اين دردها را ياد و
تاطرات شهيدان بداندا در غل زير شاعر با بياني زيبا ،فضای غير صميمي حاک بر جامعه را به تصوير
ميکشد و جامعهای که به دری از معنويت و صميميت دور شده که حتي ثسمان را نيل به گريه واداشته
است:
دسته گلها دسته دسته ميروند ازيادها  /گريه کنای ثسمان ،در مرگ توفانلادها
سخت گمناميد اما ای شقايق سيارتان  /کيسه ميدوزناد با نام شاما شيادها ( لوه)22 :1911 ،
در چنين اوضا ثشفته و غفلت نيروهای مذهبي و انقالبي ،هجوم همه جانبهی فرهنگي دشمن نيل ثغاز
ميشودا ثثار ويرانگر تهاج فرهنگي در همه زمينه ها مشهود استا ثن فضا و دنيای مقدس ايثار و
شهادت ،حماسه و رشادت ک ک رنگ ميبازدا شاعر دفا مقدس ،انمراف اجتما از ارزشهای اصيل
انقالب و گرفتار شدن در دام تجملپرستي ،دنياطلبي ،سياستزدگي وااا را بر نميتابد و زبان به اعتراض
عليه ثن ميگشايد:
شکر تدا که اهل جد هملبان شدند  /با ه باه سوی کعبه علت روان شدند
شکار تدا کاه گاردنهگايران ممترم  /برگلههای بي سرو صاح شبان شدند
اااهرکس به گونهای به هدر داد ثنچه داشت /يک عده ه که سگ نشدند استخوان شدند
(کاظمي)13 :1914 ،
تمو ت سياسي و جهتگيری هر دولت پس از جنگ نيل ،تأ ثيری تاص بر فرهنگ دفا مقدس
گذاشت؛ از سا  13تا  11سياست کلي دولت توجه به مسائل ا تصادی و بازسازی کشور پس از جنگ
بود و مسائل فرهنگي به حاشيه رانده شدا از سا  11تا  34با روی کار ثمدن دولت اصالحات ،بعضي از
اصو انقالب به چالش کشيده شد و گاه مورد ترديد رارگرفت و در سا های بعد نيل مسائل سياسي به
شيوههای ديگری فرهنگ دفا مقدس را دستخوش تغيير کردندا از اين رو بسياری از اشعار اعتراضي
بهسياستهای دولت اشاره داردا
کاااش از ثغااز نمايتافتناد  /تافتاهای را کاه جادا بافتناد
بوالهوساني کاه به جادوی پو  /نذر نکردند و شفاا يافتند
جناگ که ثمد همه بگريختند  /سوی غنااي يله بشتافتند
پاالهی شان شاانه مستضعفان  /اوّ چيالی است که دريافتندااا (احمدی)21 :1931 ،
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از اينجاست که شاعر دفا مقدس با ديدن فاصلههای طو ني و شکاف بين فرهنگ ايثار و شهادت
وعادات بي هويتي و دنياگرايي ،بيان اعتراض و بمث و جد را بيهوده ميداند و به مفاهيمي درون
گرايانه ميگرايدا در وا ع شعر تود ات هامي نوعي اعتراض به تود است که در ثن شاعر تود را به عنوان
فردی از افراد جامعه در فراموشي و بيرنگ شدن ارزشها مقصر ميداندا در اين گونه شعر ،شاعر ثرام و
دردمند است و بيشتر به حسرت و واگويه نلديک است تا به اعتراض و تعريضا
عمری بجل بيهوده بودن سر نکردي  /تقويا ها گفتند و ما باور نکردي
درتاک شد صدغنچه درفصلشکفتن  /ما نيل جل تاکستری بر سر نکردي
د در ت لبياک تااو زد ولاي ماا  /لبيک گفتن را لبي ه تر نکردي
حتاي تيا ناای اساماعيال تاود را  /همسايه با تصويری از تنجر نکردي (امينپور)912 :1933 ،
اين غل نمونه کاملي از غل های با ممتوای شرم از شهيدان و شکوه شاعر ،از غفلت تود و ديگران
و دور ماندن از تيل شهيدان استا نمونه های ذکر شده در موارد فوق مشتي است از تروار و تنها از
باب ثوردن شاهد مثا برای مضامين مطرح شده ،بود و نواير ثنها در شعر انقالب و دفا مقدس به
دری فراوان است که ذکرشان در اين مجا نميگنجدا
نتیجهگیري
در ثنچه گفته شد ،گوشههايي از د ت نور و حساسيتهاای اجتمااعي شااعران ادوار مختلاف شاعر
فارسي نمايان بود که از ديدگاه جامعهشناسي ادبي با مموريت سياسي  -اجتماعي بررسي شدا بار ايان
اساس ال غل دارای سابقهی طو ني برای بيان مضامين سياسي و اجتماعي استا باا مطالعاه دياوان
حافظ ثشکار مي گردد که صد شاعر از مي و معشوق و ممتس به راستي مي و شاهد وممتس نباوده
و چيل ديگری بوده است و ميتوان ثنها را غل سياسي دانستا همچنين صايد و گاه غل هاای سايف
فرغاني که در انتقاد از وضع نابسامان زمان و طبقات گوناگون جامعه ميباشدا وی در اشعارش باه طاور
ثشکار به انتقاد از تواهر مغو ن باديه نشين به اسالم دوستي و برمال کردن ظاهرسازیهاای مسالمانانۀ
ثنها پرداتتا در دورههای بعد شعر فارسي نيل پژوهنده با انباوهي از غال سياساي مواجاه مايشاودا
مخصوصا در عصر مشروطه که بمث های سياسي رواج فراوان داشت و به دفعات در شعر شاعران مطارح
ثن دوره اين مباحث انعکاس يافته است و از ميان ثنان کساني چاون فرتاي يالدی ،ميارزاده عشاقي و
هوتي برتاستهاند که شايستگي اطالق عنوان غل سارای سياساي را دارنادا در شاعر پايش از انقاالب
شاهد حضور شعر نمادگرای سياسي  -اجتماعي هستي که بعد از کودتای  23مرداد به اوج تود رسايد
و اين فضا تا دهه پنجاه ادامه مييابدا همچنين در شعر انقالب و دفا مقدس ،اغل جلوههای اجتماعي

مجله مطالعات انتقادي ادبيات /سال اول /شماره مسلسل سوم /پاييز 39

45

و سياسي دوران زندگي شاعر ان ترسي شده است و ثنچه از فرثيند تغيير و دگرگاوني هاای فرهنگاي و
اجتماعي و ناهمسويي ثنها با ثرمانهای شهيدان بود در اغل سرودههای شاعران دفا مقادس نماياان
استا
منابع

-1
-2
-9
-4
-1
-1
-1

ابتهاج ،هوشنگا ()1913ا سياه مشق .تهران :نشر کارنامها
احمدی ،عباسا ()1931ا جملههای معترضها تهران :نکاا
امينپور ،يصرا ()1933ا مجموعه کامل اشعار يصر امينپورا تهران :مرواريدا
بصيری ،مممدصادقا ()1933ا سير تمليلي شعر مقاومت در ادبيات فارسي (ازثغاز تا عصر پهلوی)ا
کرمان :دانشگاه شهيد باهنرا
بيگي ،پرويلا ()1911ا غريبانها تهران :اميرکبيرا
پوينده ،مممدجعفرا ()1911ا درثمدی بر جامعهشناسي ادبيات (گليده و ترجمه مقا ت)ا تهران:
نيلوفرا
جوادی ،حسنا ()1932ا تاريخ طنل در ادبيات فارسيا تهران :انتشارات کاروانا

 -3حافظ ()1914ا ديوان .تصميح عالمه لويني ،به کوشش  -جربلهدارا تهران :اساطيرا
 -1حاکمي ،اسماعيلا ()1919ا ادبيات معاصر ايرانا تهران :انتشارات اساطيرا
 -11حائری ،سيدهادیا ()1911ا کليات مصور ميرزادة عشقيا تهران :انتشارات مرکلا
 -11حسيني ،سيدحسنا ()1931ا گليده شعر جنگا تهران :سورها
---------- -12ا ()1933ا ه صدا با حلق اسماعيلا چاپ پنج ا تهران :سوره مهرا
 -19ترمشاهي ،بهاءالدينا ()1931ا حافظنامها تهران :انتشارات علمي و فرهنگيا
 -14تومممدی تيرثبادی ،سعيدا ()1931ا بردامن سکوتا تهران :انتشارات سوره مهرا
 -11زرين کوب ،عبدالمسينا ()1911ا با کاروان حله .تهران :انتشارات علميا
 -11شعار ،جعفرا ()1911ا گليده اشعار ناصرتسروا تهران :طرها
 -11شفيعيکدکني ،مممدرضاا ()1911ا ثيينهای برای صداها .تهران :نشر سخنا
-------------- -13ا ()1911ا هلاره دوم ثهوی کوهيا تهران :نشر سخن
 -11شميسا ،سيروسا ()1911ا سير غل در شعر فارسي .تهران :انتشارات فردوسيا
 -21عبدالملکيان ،مممدرضاا ()1939ا گل چه پايان شنگي دارد .شيراز :داستانسراا
 -21عاليي ،سعيدا ()1931ا جريانشناسي شعر انقالب اسالميا تهران :مرکل اسناد انقالبا
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 -22فرغاني ،سيفا ()1941ا ديوانا تصميح ذبيح اهلل صفا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهرانا
 -29فراهاني ،ائ مقاما ()1911ا ديوان اشعارا تصميح سيد بدرالدين يغمايي ،تهران :شرقا
 -24لوه ،عليرضاا ()1911ا از نخلستان تا تيابانا چاپ شانلده  ،تهران :سوره مهرا
 -21هرمان ،مممدا ()1911ا گليده اشعار صائ ا تهران :سخنا
 -21کاظمي ،مممدکاظ ا ()1911ا ده شاعر انقالبا تهران :سوره مهرا
-------------- -21ا ()1914ا صه سنگ وتشتا تهران :نيستانا
 -23کاکايي ،عبدالجبارا ()1911ا حتي اگر ثيينه باشيا تهران :اهل ل ا
 -21گلدمن ،لوسينا ()1911ا جامعه – فرهنگ  -ادبيات .ترجمۀ مممد جعفر پوينده ،تهران :چشمها
 -91گلدمن ،لوسينا ()1911ا جامعهشناسي ادبيات ،درثمدی بر جامعه شناسي ادبياتا ترجمۀ مممد
جعفر پوينده ،تهران :نقش جهانا
 -91مممدی ،براتا (بيتا)ا «بررسي جامعهشناتتي و ثسي شناسي اجتماعي در ثيينۀ شعر مشروطه»ا
پژوهش نامه فرهنگ و ادب ،صص  911تا 421ا
 -92مشيری ،بهروزا ()1911ا ديوان هوتيا تهران :انتشارات توکاا
 -99مکي ،حسينا ()1911ا ديوان فرتييلدیا تهران :انتشارات جاويدانا
 -94ميرجعفری ،سيداميرا ()1911ا حرفي از جنس زمانا تهران :نشر وا
 -91نجاتي ،پروانها ()1931ا شکستنيتر از ثن  .تهران :تکاا
 -91نوين ،حسينا ()1933ا « نگرش جامعه شناتتي ادبي بر ادبيات دفا مقدس (بررسي سياسي و
اجتماعي)»ا نامه پايداری (مجموعه مقا ت دومينکنگره ادبيات پايداری کرمان)ا چاپ دوم ،صص
211-214ا
 -91ولک ،رنه و اوستين وارنا ()1932ا نوريۀ ادبياتا ترجمۀ ضياء موحد و پرويل مهاجر ،تهران :نشر
علمي و فرهنگيا

44
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