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 چکیده

به حقوق مهدم،  توجّهسرررتی ی،  ظلم  ،آزادی  هایی همچونهتهویج اندیشررر   ،انقالب مشرررهو ه  یهدر بحبوح

گهدید. ی میقّمختلف جامعه تل  هایگهوههای  تهین خواسرتهسری  مجل  از مهمأو ت نگویی مسروواپاسر  

تهین آبشررخورهای تهییج مهدم، سرریاسرری خود به یکی از مهم  ادبیّاتدر این میان، شررعهای دهد مشررهو ه با 

  گیهی ازبرا بهههترا    انردتالش کهده  نویسررراردگران در این مقرا ره.  ل گهدیردنردمبردّخواهی آنران  مبیرداری و تللّ

ا مما ک فهاهانی، وحید دسرررتیهدی و های سررریاسررری اشرررعار ادیباندیشررره  ،توصررری ی -  تحلیلیروش  

  ،اند آزمایش گذارده  یای که نویسررادگان به بوتههفهضرریّ د.اعهای بهار را بهرسرری و تحلین نمایا شررّ ملک

 ی ه ّؤتهین ممهم ؛دوسرتی اسر و ن ،سریاسری شرعه وحید ی ه ّؤتهین مکه مهم  مسرأ هکیدی اسر  به این  أت

ی سریاسری شرعه  ه ّؤتهین ممهم که  این نهای در  ی اجتماع اسر  و انتقاد از وضر  کلّ ،سریاسری شرعه بهار

های  کانون اندیشررره  که  دهدهای مقا ه نشررران میپاد و اندرز به حاکمان همهاه با انتقاد اسررر . یافته  ،ادیب

سرتی ی، ن ی اسرتعمار، آزادی و   و مجل ، اسرتبدادو ن، مشرهو یّمحور   شرشسریاسری این سره شراده حول 
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 مهمقدّ -1

ادبی نی  انعکاس   یهحیات سریاسری، اجتمادی و اصتصرادی ایهان در زمیا ثیه بهأجابش مشرهو ه دالوه به ت

ن خواهی گهویدند و با زباای که بسیاری از شادهان و نویسادگان به صف آزادیگونه  به ،ای یاف گستهده

این نبهد زبانی و صلمی  (82: 1393)محسای و دییهان،  . بسامان زمانه بهخاستادو صلم خود به نبهد با اوضاع نا

شررادهان دصرره  . ن وذ چشررمییهی یاف   ،ات آن دورهصررورت متمهک  و پیوسررته در مابودات و مجلّ  به

که مهدم   جامعه درگیه همان مسرایلی بودندم بودند و در متن  مشرهو ه هم به این د ین که خود ج یی از مهد

احسراس وظی ه   و اانشرانها سرهوکار داشرتاد و همچاین از این نله که در صبال سرهنوشر  کشرور و همبا آن

  یّمّدر اه  (302: 1399ی، دبّاسر ق و محقّ). دلیم اجتمادی و سریاسری شردند تتحوّا  یهداشرتاد، وارد دهصر 

شرعه بیش از هه اب ار فههایی با نهتر  مشرهو یّ  همهاهی و  که  مشرهو ه بایسر  اذدان داشر   دصرهشرعه 

. گویادهای مهدم سررخن میاز خواسررتهو  همیامی کهد. در این دصرره بسرریاری از شررادهان با زبان مهدم 

باابهاین   .شررودهای مهدم میها و خواسررتهاب ار بیان آرمان  ،شررعه  (193: 1399دییهان،   )رضررایی بوگی و

اتی که در همه از مابودات و نشرهیّ  ته از  بهای تهویج و نشره، بیشر شرعه مشرهو یّ  که اذدان داشر   توانمی

در دسرتهس دموم مهدم   جهاید  ها وجسر  که از  هیق چا  در روزنامهشرد، سرود میآن دوره ماتشره می

ثیه آن بسریار رر  و دمیق و أت ،شردای وسری  ماتشره میکه با سرهد  بسریار در حوزهجاآنگهف  و ازمی  صهار

  (155: 1400ی، دبّاسق و محقّ) .چشمییه بود در بین  بقات مختلف مهدم

. مشهو ه دانس اشرعار شرعهای  و   ادبیّاتغا ب و رایج    محتوای  توانضرهورت بهرسری این موضروع را می

توان مترامین سریاسری، فههایی و اخالصی مت اوتی را مشراهده  با بهرسری و تدصیق در متون ادبی این دهد می

 ،هایی پیدا کهد که در دوران گذشتهچه از حیث محتوا و چه از  حاظ بیان، ویژگی  ،این دوره  ادبیّات. نمود

ی و میهای های ملّز اندیشهای اهای سیاسی و اجتمادی در جلوهایهخبهی از آن نبود. این نوآوری همهاه با م

گهدید و در نتیجه باب نوگهایی، تح  تأثیه سرریاسرر  زمان، با متررامین ادبی این دوره درآمیخ .    نمودار

های  د و از این  هیق در اندیشررهشرروصررهاح  وارد نلم و ن ه می  ی بههای سرریاسرری و ملّواره  ،در این دوره

های مهدمی در صا ب شررعه و ادب و نویسررادگی در ها و اندیشرره. در نتیجه آرمانکادپیدا میمهدم رسررو   

  ،ان، شرادهان و نویسرادگان این دهد جمله اندیشرماد  کهدند. از  نمودی تازه پیدا ،سریاسر  و جامعه  یهدهصر 

 آثرارشررران برادرث پیردایش یرا  کره برا نردبودا شرررعهای بهرار  دسرررتیهدی و ملرک یردوحا ممرا رک فهاهرانی،  ادیرب

  (361: 1397)وفایی و دار ،  .بین مهدم گهدیدند خواهی درآزادی  لبی وافکار مشهو هگستهش 
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ا مما ک های سریاسری ادیببهرسری اندیشرهکاونی جسرتاری اسر  در   یهمات اجما ی، مقا با این مقدّ

کاونی دبارت اسر   یهاصرلی مقا   پهسرش. به همین سربب، ا شّرعهای بهاردسرتیهدی و ملکفهاهانی، وحید  

نسرب  به مسراین سریاسری و   ا شرعهای بهارکدسرتیهدی و مل  وحید ا مما ک،ادیب های سریاسریاندیشره»  :از

آزمایش    یای که نویسررادگان به بوتههفهضرریّ  «نمودی داشررته اسرر    چه ،شررانراشررعااوضرراع اجتمادی در  

 ؛دوسررتی اسرر و ن  ،وحید سرری شررعهسرریا  ی ه ّؤتهین ممهمکه    مسررأ هکیدی اسرر  به این  أت  ،اندگذارده

ی  ه ّؤتهین ممهم که  نهای  این  در و  ی اجتماع اسر انتقاد از وضر  کلّ  ،ی سریاسری شرعه بهار ه ّؤتهین ممهم

 پاد و اندرز به حاکمان همهاه با انتقاد اس . ،سیاسی شعه ادیب

 لهأبیان مس -1

هایی  در دصرره مشررهو ه و بعد از آن با بیداری بسرریاری از مهدم ازجمله شررادهان و نویسررادگان مؤ ّ ه

چون حُبّ و ن، انتقاد و مبارزه با حاکمان بیدادگه و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتمادی کشور، دفاع از  هم

گهان، تهویج گهان و مداخلهرسرتی ی و مبارزه با اسرتعماها، بییانهمهدم و بیان دردها و آرزوهای آنحقوق 

بخشری گیهد و شرادهان بهای آگاهیخواهی و ... در شرعه شرادهان به وفور جان میی آزادی و آزادیاندیشره

سررران هاهماردان بره خوبی تمرام ارهآی ذهنِ ،این راسرررترا در .انردهرا پهداخترهمهدم برا زبرانی سررراده بره بیرداری آن

تواند مسراین و معترالت جامعه را نشران دهد و مخا ب هم در کاار ا تذاذ هاهی از زبان و بیان ادبی  با می

انقالب رسرررد.  یرافتره در هاه میبیاش و غور و تعمُّق در این آثرار بره شررراراخر  کرامرن موضرررودرات برازتراب

ات را در تهین رویدادهای اجتمادی و سریاسری اسر  که ادبیّهم  در تاری  ایهان بعد از اسرالم از ممشرهو یّ

 -  رخدادهای سریاسری شرعه فارسری به تبعیّ  ،در این راسرتا  ل نموده اسر .دسرتخوش تحوّ ،گذر تاریخی خود

ر بازگشرر  ادبی به شررعهی تبدین شررد که در خدم  ماا بات اجتمادی  های مکهّاجتمادی زمانه از مدیحه

  غهبی و د و مدنیّباوری(، زن و حجاب، تجدّ چون آزادی، ناسریونا یسرم )ملّمهصهار گهف  و مترامیای 

بهرسری و تحلین .  ادبی شرادهان شرد -های سریاسری ی اندیشرهانتقاد از نلام اسرتبدادی و اسرتعماری شرا وده

هد  این   ،های مت اوتخواه این دوره و بازتاب درونمایهچاین م اهیمی در دیوان اشرعار شرادهان مشرهو ه

هایی پیدا کهد که در ات این دوره چه از حیث محتوا و چه از  حاظ بیان، ویژگیادبیّ .پژوهش بوده اسررر 

ای از  هرای سررریراسررری و اجتمرادی در جلوهخبهی از آن نبود. این نوآوری همهاه برا مرایره  ،دوران گرذشرررتره

تأثیه سریاسر  زمان با مترامین ادبی  ی و میهای نمودار گهدید و در نتیجه باب نوگهایی، تح های ملّاندیشره

شرروند و از این  ی به صررهاح  وارد نلم و ن ه میهای سرریاسرری و ملّواره  ،این دوره درآمیخ . در این دوره
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های مهدمی در صا ب شررعه و ها و اندیشررهآرمان ،در نتیجه کااد.های مهدم رسررو  پیدا می هیق در اندیشرره

نمودی تازه پیدا کهدند. ازجمله اندیشرمادان، شرادهان و   ،امعهی سریاسر  و جادب و نویسرادگی در دهصره

ص به ا دین اسررردآبادی، میهزای ناییای، ادیب ا ممرا ک فهاهانی )متخلّدجمرالنویسررراردگان این دهرد، سررریّ

اکبه دهخدا با آثارشررران بادث خی ی دی )شررراده آزادی و ددا  (، دلیعهای بهار، فهّا شرررّ امیهی(، ملک

 خواهی در بین مهدم گهدیدند. لبی و آزادیفکار مشهو هپیدایش یا گستهش ا

 های پژوهش:پرسش -2

 اوضاع سیاسی و اجتمادی را در شعه خود چیونه تشهیح کهده اس   ،ادیب ا مما ک -1

 داشته اس   ینمود چه وحید دستیهدیدر شعه  یو اوضاع اجتماد یاسیمساین س  -2

  را چیونه بیان کهده اس در شعه  یو اوضاع اجتماد یاسیمساین س عهای بهارا شّملک -3

 بههه گهفته اس   ایمسأ هخود از چه  یدوره یاسیس نیو متام میارایه م اه یبها ادیب ا مما ک -4

 خود، از چه ویژگی بههه گهفته اس   یبهای ارایه م اهیم و متامین سیاسی دوره دستیهدیوحید -5

 بههه گهفته اس   داصهیخود از چه  یدوره یاسیس نیو متام میم اه یارایه یبها بهار -6

 :پژوهشروش  -3

الدرات ازم در تحقیقرات دلوم انسررررانی، روش  هرا بهای گهدآوری ا ّتهین روشاز آنجرا کره از مهم

الدات  ای بهای گهدآوری ا ّای اس ، در این پژوهش نی  سعی به آن شده اس  از روش کتابخانهکتابخانه

ها و مقاات مهتبط با موضرروع مورد نله از  الدات ازم از کتاباسررت اده شررود. بهای انجام این کار ابتدا ا ّ

های فههسررر  که مااب  مورد نیاز هه نلهان و مهاجعه به کتاب هیق سررروال نمودن از اسرررتادان و صررراحب

بهداری،  یادداشر  ا عه وشرایان ذکه اسر  در هایام ما آوری شرده اسر .کاد، جم فی میپژوهشری را معهّ

 صبالًچارچوب  هح تحقیق همواره در نله بوده اسررر  و داراوین اصرررلی و فهدی کار و ریوس مارا بی که 

سراجی، تاها ماا بی که با موضروع ارتباد داشرته، یادداشر    و نکتهتهیه شرده اسر ، مدّ نله بوده و با دصّ

ها و گاه بخشررری از اندیشررره ماا ب مااب  نبوده اسررر  وبهداری محدود به نوشرررتن  ه یادداشررر شرررد. ا بتّ

ها، نی  در مهاحن مختلف کار یادداشرر  شررده اسرر . پ  از ماا عه هه کدام آن  گانهای نیارنددریاف 

ای  های جداگانه و در فیش  گهدیدالدات م ید و ازم را که با موضرروع تحقیق مهتبط بودند، اسررتخها   ا ّ

ی ازم به دمن آید. بهای سهو   کار هه مالب ها است ادهآن  ب به راحتی ازبادی ماا تا در جم   شدثب   

ای و تحلین حاضرره دارای سرره سرراح م هومی، گ اره زیه داوان خاص و جداگانه گهدآوری شررده اسرر .
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ها و اصاالحات بحث شده اس  و تالش شده تا از  واره  یهساختاری اس . در ساح تحلین م هومی دربار

ای نی  معاای جمله و کن زدایی شررود. در سرراح گ ارهو اصرراالحات مهبود به پژوهش ابهام  هامعای واره

ها در متن، ما را به معاای آن تک وارهشرعه بحث شرده اسر ؛ زیها در بسریاری از موارد تحلین م هومی تک

رد در معاای ی چیاش کلمات و متای که جمله در آن صهار دابلکه دوامن دییه م ن نحوه  ؛رساندجمله نمی

ی این دااصرره محتوایی  مجموده  یهاثهگذاراسرر . در تحلین سرراختاری نی  سررعی شررده اسرر  به رابا ،آن

های سریاسری که سرخن در آن صهار  ی این اندیشرهه شرود و نلام یا مجمودهی اثه در کاار هم توجّدهادهشرکن

این جسررتار ههچه از سرراح تحلین تهتیب سررعی شررده اسرر  در بدین مورد کاوش صهار گیهد.  ،گهفته اسرر 

های سریاسری در خوانش شرعه های دمیق اندیشرهته شرویم و به ایهم هومی به سراح تحلین سراختاری ن دیک

 دس  یابیم.

  پژوهش: یپیشیاه -1-4

عهای  ای با داوان »تأثیه انقالب مشرهو ه به اشرعار نسریم شرمال و ملکنامه( در پایان1392ادنیا )ر - ا شرّ

انقالب ماهح و   که  یّاسر   بسریاری از م اهیم جدید    یهدهادبهار« اذدان داشر  که اشرعار این دو بازتاب

و   نشردههای دمومی تبدین شردند. همچاین تاکاون شرعه این دو شراده به شرکن تابیقی بهرسری  به خواسرته

های پژوهش به دادهنقاد اشرتها  و افتهاق اندیشره و شرعهشران تج یه و تحلین نشرده اسر . در گهدآوری  

ها به محک و سرررا  این داده  ،ها مورد توجّه صهار گهفتهای دمن شرررده، بسرررامد آماری آنروش کتابخانه

 ساجش توصیف و تحلین درآمد.

ایی ادبی در دوران مشرررهو ره« معتقرد اسررر  کره زهرای نو»ویژگی ای برا داوان( در مقرا ره1363) آرنرد  -

 ورگسرتهده  ت و بهشردّ  نوزدهم میالدی به  یهدوم سرد  یهاز نیم بهخورد اصتصرادی و فههایی با غهب که

تی به زمین و ازجمله ایهان در گذر از حیات سراّرو به ف ونی گذاشر ، یکی از دوامن اصرلی مما ک مشرهق

ات اروپرایی، تعلیم و ثیه این جهیران صهار گهفر . دانش زبران و ادبیّأتحر  تر    ات نیحیرات نوین خود بود. ادبیّ

  یه ، دلوم  بیعی و دلوم اجتمادی و بازتاب همفاّاوری  یهپای آن ایجاد امکانات در زمیاهبی و همتهبی  غ

آوار حقایقی که بهای چادین    ،آن  یهیاه، بهای ادبیات ایهان جهیانی بود که در سرر ها در زندگی روزمهّاین

یعای یک   ،مهوز هسرر صررورت آنچه افهو ریخ  و نلم جدید اجتمادی به ،ه ار سررال پذیهفته شررده بود

ی ههچه بیشررته گسررتهش یاف  و نارسررایی    ملّ  به واصعیّبظاهه شررد. گهایش انتقادی نسرر   «مابیننلم فی»

های از  ها را بهرسرری و روشدلن و دوامن نارسررایی  ،این گهایش .سرراخ   بایادی را بهمال مینودی هویّ
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اتی یعای ادبیّ  ؛ات آن دوره بودجهیران اصرررلی ادبیّهرای  هرا صرا ربکهد. اینهرا را تجهبره میمیران بهداشرررتن آن

مرانردگی و هرای وسررریعی از مهدم را بره صصرررد آموزش و آگراهی از دقربپهخراشررریه و سرررتی گه کره توده

 داد.شان مخا ب صهار میارادگیبی

ای با داوان »تحوّات ادبیات فارسررری از انقالب مشرررهو ه تا انقالب ( در مقا ه1392) شررر یعی کدکای

هایی که کوشررش  یههای متمادی از زندگی صهه کهده بود و همصهن  ،معتقد اسرر  که شررعه فارسرری  بهمن«

در آن   «حا   جدید»شررادهان دهد صرر وی بهای ایجاد تحوّل و اصررالح و به تعبییه خودشرران بهای ایجاد 

  تا آن یّدادند، چی ی ج  تحوّ ی در ظاهه بیان شعهی و صور خیال شعهی نبود. و ی شعه مشهو انجام می

توان گ   همه پیوندش را با گذشته احساسی شعه فارسی را دگهگون کهد که می  یهاندازه محتوا و گسته

 بود. ن، شکن و تهکیب شعههای ت که و محتوا، زبان شعه، تخیّتهین این تمای ها در حوزهگسس . مهم

اجتمادی به شرررعه شرررادهان   یهبقداوان »تأثیه  با ای  ( در مقا ه1394)  زاده و دییهانمیهدلی حسرررن -

خی های ایه  میهزا و فهّخی ی دی« معتقدند که دیدگاهمشرهو ه با تمهک  به اشرعار ایه  میهزا و فهّ  یهدور

پهسرررتی، اسرررتعمرارسرررتی ی، هرای دیای و نقرد اجتمرادی، آزادی، و ن هرای نقرد سررراّی دی در حوزه

 .ییه مت اوت اس گهایی با یکداستبدادستی ی، ددوت به مبارزه و تجمن

هات خی ی دی و ت کّ»رویکهد ادتهاضررری سررریراسررری فهّ ای برا داوان( در مقرا ره1397نیرا دمهان )ذبیح   -

سیاسی ایهان، درد غا ب و   انتقادی استبدادستی انه او در دصه مشهو ه« معتقد اس  که بهخال  سایه ادوار

جامعه و ظلم حاکمان اسرر  و توجّه و های غلط حاکم به ماهح در دوران مشررهو ه، درد مهدم، سرریاسرر 

 .اصبال مهدم به او و شعهش نی  ریشه در همین دیدگاه اجتمادی وی دارد

ا مما ک های سریاسری آثار ادیبمایه»درون  ( در پژوهشری با داوان1391)  شر یعی صه هخی و دییهان -

بوده و در کارار دییهان و برا   یکی از ادیبران ب ر  آن دوران ،ا ممرا رک فهاهرانیادیربکره  فهاهرانی« معتقردنرد  

ات سرریاسرری فارسرری را رصم زده اسرر . در جدیدی از ادبیّ  یهدور  اش،اثهپذیهی از حوادث و افکار زمانه

دخواهی،  سریاسری افکار ادیب به بهرسری مسرایلی همچون تجدّ  یهنهای  نویسرادگان در راسرتای تبیین صرب 

نی   مداری، وحدت، اخالق و سررریاسررر  وانونخواهی و صپهسرررتی، آزادیددا  ، ناسررریونا یسرررم و و ن

 .بخشی بهای پیشهف  در آثار وی پهداختادآگاهی

)ادیب،  ی این سرره شررادهه صهار داد که دربارهحیث مورد مداصّتوان از اینکاونی را می یهنوآوری مقا 

شرعه«  ای سریاسری دره ه یعای »بازتاب اندیشرها با این مؤ ّای مج ّگونها شرعها( بهوحید دسرتیهدی و ملک
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رود که با روش  ای نوین به شرررمار میمقا ه  ،پژوهش حاضررره  رواز ایناتی صرررورت نیهفته اسررر .  قتحقی

 پهدازد.های سیاسی ادیب، وحید و بهار میتوصیف و تحلین به بهرسی اندیشه

 مفهومی چارچوب -2

 دصه مشهو ه اشعار درسیاسی  هایاندیشه -2-1 

های  که حوزه  اسر در تاری  معاصره ایهان  سریاسری    اثهگذار و مهمّ  هایجابش  ی ازیک  ،جابش مشرهو ه

های ادبی نی  مشرراهده  ت وسرری  و دمیق، در حوزهتحوّااین    یهثیه خود صهار داد. داماأبسرریاری را تح  ت

 (158: 1398آبادی و فخه اسررالم، )موسرری. شررعه را ت ییه داد یهکه  هز تحهیه و شرریو  نحوی به  ،گهدید

 ،بورروازی انقالبی ماهح اسررر   یهآن چی ی کره بهای  بقر   محتوای مشرررهو ره برایرد گ ر  هه یبرارهدر

هرای  از نلرام  ؛رنر  بورروایی دارد  ،هرازمیاره یهدهرد. این محتوا در همر را تشرررکیرن می  ادبیّراتمحتوای این 

اجتمادی، و ن و ناسریونا یسرم، های های انسرانی و سرایه وجوه مااسرب و فلسر ه  اخالقحکومتی گهفته تا 

سررتم، آزادی و دموکهاسرری اجتمادی.  خواهی و صیام ضرردّپژوهی، مسرراوات و بهابهی، صانونی و دانشتهصّ

شرررهو ره و م یهوارد انردیشررر ای کره  ترازهات  از موضرررودر .  بودنرد  ادبیّراتهرا همره مترررامین جراری این  این

خواهانه و دقاید اجتمادی و سرریاسرری و فکه تسرراوی حقوق سرریاسرری و افکار آزادی  ،شررد  خواهانمشررهو ه

  یه جلو   ،در نلم و ن هپهسرررتانه اسررر  که های و نی  مابودات و احسررراسآزادی افکار و حهّ  یمسرررأ ه

فوادی و دییهان،  ) .کهده اسر دهضره  عهای توانا و نویسرادگان صابن ظهوری را به جامعه خاصری نمود و شر 

گهایى،  »آزادى، و ن، صانون  ،مشرهو هى در دصره تهین مترامین شرعه فارسر مهم ،یکلّ   ور ( به94:  1398

هراى دصررره ویژگى. از  هفی،  « اسررر بره مهدم توجّره  دلوم و فاون جردیرد وبره    توجّرهتعلیم و تهبیر  نوین،  

 :موارد زیه اس  نی  شامن مشهو ه

 .نهت  در اختیار مابودات صهار گهف هنده داوان زبان بُکه به های سیاسیاندیشه  یافتن دمومیّ -1

 .نیهش شادهان و نویسادگان نسب  به جهان بیهون دگهگون شد: شااسى شادهانجهان -2

 ، بارز آن  یت ییه باصى مانده اسرر . نمونهکم و بیش بى  ،بیدارى  یهدر دهصرر  سرریاسررین و صا ب تخیّ -3

 .آل( میهزاده دشقى اس »سه تابلو مهیم« )ایده

ا را در پیش گهف . گهوهى دو مسریه مج ّ  ،سریاسری دصره مشرهو ه  هایاندیشرهاز نله سراخ  فاى،  -4

ى پایباد بودند و اشرعار خود را  سراّت  ا شرعها( به سربکىا مما ک فهاهانى و محمدتقى بهار )ملکماناد ادیب
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دار  ص ویاى که با سررهودند. گهوهى دییه ماناد میهزاده دشررقى، نسرریم شررمال و  هاى ادبى مىسرراّ   بق

 .موازین گذشته ان  چادانى نداشتاد، زبان کوچه و بازار را بهگ یدند

هاى  سررهایى و توصرریف پدیدهتاها روزگار مدیحهدر دصرره مشررهو ه نه :ت ییه در متررامین و محتوا -5

با آغاز  که   نحوی  به ،روی آوردنداجتمادى   -به اشررعار سرریاسررى    اندیشررمادانبلکه   ، بیعى سرره آمده بود

ات به مقتترریّ توجّهدییهان و  و  ادیب، دهخداچون بهار، هم  اندیشررمادانیخواهى و ظهور  جابش مشررهو ه

سریاسرى سروق داد. در نتیجه دشرق به و ن، آزادى   -  اجتمادى  هایاندیشرهآن زمان، آنان را به سروى    یهویژ

  -اشررعار اجتمادى   ،اشررعار این دوره  یهبخش دمد  بهگهف  و  این دوره را در ادبیّات  یهو... صسررم  دمد

 (63-61: 1398)افشاری و دییهان،  .سیاسى بود که به تب  انقالب مشهو ه شکن گهف 

ا مما ک فهاهانی، وحید دسررتیهدی و )ادیب  شررهح مختصررهی از سرره شرراده ب ر  دصرره مشررهو ه -2-2

 بهار(ی ا شّعهاملک

 ،مقامبهادر ِمیهزا ابوا قاسرررم صایم  ،ص به محیطمتخلّمیهزا محمّدصرررادق امیهی  :  ادیب ا مما ک فهاهانی

شرمسری در ارا  متو ّد شرد. ادیب  1239صراحب دیوان و ماشر ت در سرال   ،وزیه معهو  محمّدشراه صاجار

خواه و متجدّد اسررر .  لوع  نیاری نهاده، مهدی آزادی  صدم به سرررلک روزنامهبعد از انقالب مشرررهو یّ

کوشرررد افکار  کاد و میاز گشرررایش مجل  اسرررتقبال و از اصرررول صدیمی انتقاد می  ؛سرررتایدانقالب را می

بار دهقانان ایهان سرخن گوید. صّ و احسراسرات از وضر  ر ورپهسرتی را در ملّ  رسرو  دهد و با شرعو ن

ا ممرا رک فهاهرانی  خران امیهی ادیربتهین آثرار وی دبرارتارد از دیوان کرامرن میهزا صررررادقبهخی از مهم

گوهه خاوری و دیوان اشررعار و فهموده   یهیان، مقدما صرربّفهها  به اسررلوب نصرراب هپیوسررتمی، مقاصایم

 حتهت نلهدلی جااب.

اص هان به دنیا  در شمسی 1258وحید دسرتیهدی: حسرن وحیدی دسرتیهدی متخلّص به »وحید« در سال 

خواهان پیوسر  و تحهیه مقاات سریاسری و ادبی و به آزادی ،که مشرهو یّ  آغاز شرد  1284آمد. در سرال 

ش ایهان را به دهده گهف .  رود، درفش کاویان و م تّپهوانه، زایاده  یعای  اص هان  یهاجتمادی چهار روزنام

صوای بییرانره از کشرررور بره تههان آمرد و دسررر  بره ل و بیهون رفتن  وحیرد بعرد از پرایران جار  جهرانی اوّ

انجمن دییهی به  ،شمسی 1316»انجمن ادبی ایهان« و در اواخه سال   ،1299های ادبی زد و در سال   ا یّفعّ

ی از آثار اسررتادان سررخن را  هخدر همین انجمن بود که ب  .نام انجمن ادبی »حکیم نلامی« را تأسرری  کهد

 ها ادامه داد.ارم ان« را سال یه»مجلّ شهتصحیح و تحشیه و چا  کهد و ن
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پ  از مه  به دنیا آمد و  مشرهد  در 1265تقی متخلّص به بهار در سرال میهزا محمّد  عهای بهار:ا شرّ ملک

وی در  ،مل ها دّین شراه  مه   از به او رسرید. پ عهایی  ا شّر  قب ملک ،و به فهمان مل ها دّین شراهپدرش  

ای  و در دوره  ن استبداد محمددلی شاه بودند، صهار گهف امبارزاز  که »سعادت«    انجمنارتباد تایاتایی با 

خهاسران« را چا  کهد و به اسرم »ریی  ا اّالب« انتشرار   یه»روزنام  ،که به نام »اسرتبداد صر یه« شرااخته شرده

پان دهم از تههان انتخاب شرد و به   یهبهار در دوری خود را در آن ماتشره سراخ . ر ملّداد و نخسرتین اشرعا

شررمسرری  1330اردیبهشرر  سررال در   ویمجل  رف  و ریاسرر  فهاکسرریون دموکهات را به دهده گهف . 

 درگذش .

 ها:تحلیل داده -3

ا مما ک فهاهانی، وحید دسرتیهدی و های سریاسری در اشرعار ادیباندیشرهدر این پژوهش سرعی شرده  

  متامین و م اهیم مورد بهرسی صهار گیهد.ومهم تهین  ا شّعهای بهارملک

 خواهی و ن و و ن -3-1

و ن در این دوره م هوم اجتمادی دصره مشرهو ه اسر .  -  تهین موضرودات شرعه سریاسریو ن از مهم

های غهبی اس  و در ایهان با داوان  ه از اندیشهدر م هوم جدید که متاثّ  -1:  یابدی میتجلّبیشته در دو معای 

تمامی مسرلمانان جهان اسر     اسرالمی که سرخن از  در معای امّ -2  .پهسرتی بازتاب یافته اسر میهن و میهن

 و با دهق اسالمی همهاه اس . 

 فهوشانو نکوهش و ن خواهیو ن ،ادیب -3-1-1

 :ح ظ و ن از واجبات اس  ،نله ادیب از 

حرق مرهد  برهره  و رن  و  دیرن  حر رظ  کرره   دانری 

 

 فهض اسر ، آنچاان که  هارت صرالت را  

   (11: 1345 )ادیب ا مما ک،          

 اشته باشد و و ن را رها نکاد: ی دانسان باید دِهق ملّ که او معتقد اس 

براررد از  برارررررررررد  بُرهنررد  گره  را   مرهد 

 ی دوسر  در کرررررف دشرمنخرررررانه

 

بررهکرراررد  و ررن  از  دل   نررترروانررد 

 نردهرد هیررررررری مرررررررهد غیهتمارد

                 (559: 1345 ا مما ک،)ادیب    

 ؛شروندباد دادن ایهان می بیاد که موجب بهکسرانی را می  ،از  هفی دییه، ادیب در بین صراحبان صدرت

 اند: فکه مااف  شخصی ی بهفهوشانی که به جای مااف  ملّو ن
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 آخه ای ایهانیان ای مررررهدمان باشه 

 سیهتان  ل کان بهایمچه بُد معلوم از اوّ

 

 ایهان را ز ِکف  سرران ملک  چه رو دادید این 

 مقصرودشان آب و دلف د  صورتی برودند و بُ

                 (315)همان:                                             

 فهوشانخواهی و نکوهش و ن، و نوحید دستیهدی -3-1-2

باد و ای پیوسررته سرراخته تهکیب نه،  یختن مهدم به دفاع از دین و میهنبه صصررد بهانی  وحید دسررتیهدی

 باد آمده اس : تهکیباس . در آغاز نخستین 

 دوسرتان نا ه و اف رررران و ن گوش کاید

 

 شررررهح احرروال پهیشرران و ن گوش کاید 

   (520: 1374 )دستیهدی،                      

   ایررهانی کو ی چه شررد و همّح  ملّ

 

 غیررررهت دین به کجا رف  و مسرلمانی کو  

   (522همان: )                                      

نا د و فهوشرران و از دسرر  دادن خا  ایهان میفهوشرری از و نوی نی  بسرران ادیب در ن ی و نقد و ن

 گوید:می

 زمین به درهم بَخ ایهان  فهوخ  یوسفِ

 

 فهوش گهف !ها این و نببین چه داد و چه 

   (382همان: )                                   

امّا در با ن دشرررمن   ،نا د که خودی هسرررتاد و ظاههی موجّه دارند« از افهادی میدر غ ل »دامن شرررهّ

 اند:ایهان

 انردوجیره و مقبول  ،ظراههصرررورتِ  اگه بره   

نراموس و مهدمی و وفرا  زِ  دین و کشرررور و 

 

 انرد ته از غولب  آدمی کره بره معای دغرن 

 اند...پولپیِ اند و دوان هه  ه   گذشررته

                 (409)همان:                              

 فهوشانخواهی و نکوهش و ن، و نبهار -3-1-3

خود   یهرو وظی این  گشرای و ن اسر . ازمشرکن  ،یتالش در راه و ن و داشرتن دهق ملّ  ،از نله بهار 

  :و ن در معهض چه خاهات ب رگی اس داند تا مهدم را آگاه کاد که می

 ات یکسررررهه ویررررهان شررررده ای ایهانی خانه

 غیهت مَشِرکن دهدشکن در خاه اس    دهدِ

 

 مسرکن  شررررررکه بییرررررانه شررررررد ای ایهانی  

 خواهان، زنهار! و ن در خاه اس ...ای و ن

                 (166: 1387، )بهار                               
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فهزندان  که    دارد  گوید و توصّگانه، از زبان مام و ن سخن مینهباد  وحید در تهکیب  یهبهار هم به شیو

 ایهانی از و ن دفاع کااد: 

 پیام مرررررام جیررررررررررهخسرته را ز جان بشرارررررو

آفرراق ایرن  بره  چرکررد  خرون  و رن  مررام  چشرررم   ز 

 

اهتمرام دهرد کره پارد مودلره   ات برا صررررد 

 صرربح و شررام دهد  هشرر قش جلوکه سررهخی  

                 (446-445همان: )                                

  :داندبهار رهایی از معتالت سیاسی را در ظهور فهدی صدرتماد و تشکین »ح بی شهیف و پا « می

 کجاسر  مرررررهد که شرمشریررررره دادخرررررواهی را 

 ی ح بی شرررهیف و پرررررررا  نهرد پرایره  ،بره جهرد

 

 صلب ظا م بیرررررردادگرررررره نیررررررام دهد  ز   

 خام دهد... به مش ، پاس  مشتی فتررررول و

                 (همان)                                              

ت ابهاز  شردّ  هفهوشران ب)ادیب و وحید دسرتیهدی( از سریاسر  و ن یادشردهشراده   بهار هم همچون دو

خواهان دهد خود شرکسرتاد! و به جای چه شرد که و ن که  داردابهاز میگونه    این ،اسر   نارضرایتی کهده

 :دانبه فکه ح ظ مااف  شخصی ،فکه و ن باشادکه  این

نر رراق  نرجرویریررررررررم  کرره  اوّل  در  نریر رتریرم   مررا 

 به کجا رف  پ  آن دهد و چه شد آن می اق 

 

 یرا به آن دهرد نبودیم کررررررره سرررازیم وفراق   

 بهگش  مذاق  چه شد اکاون که شمرا را همه  

                 (167همان: )                                           

 مشهو یّ  و مجل  شورای ملی -3-2

این اصن اس  که   یهدهادبسط و ها و ا یوهای رفتاریِ شرهحها، نیهشای از ایدهمجموده ، مشرهو یّ

های  های بایادین اسر . باابهاین سرازمانای از صانونو محدود به مجمودهصانون  اصتدار حکوم  بهخاسرته از  

شررده مهار صدرت بهای پاسررداری از مااف  و اند مادامی که دارای سررازوکارهای نهادیاهسرریاسرری، مشررهو ه

ها و کوشررش  یهمجمودنی    خواهی یا جابش مشررهو یّمشررهو ههای شررههوندان باشرراد. جابش  آزادی

دمرن اسررر  کره بهای محردود شررردن اختیرارات پرادشررراه در نلرام سرررلااتی ایهان و   و  رویردادهرایی در نله

سرازی حقوق اسراسری ماناد آزادی فهدی، ددا   صترایی و حاکمی  صانون آغاز شرد و به ت ییه نلام نهادیاه

 .لقه به پادشاهی مشهو ه ماجه گهدیدسیاسی ایهان از پادشاهی ما

 و مجل  مشهو ه ،ا مما کادیب -3-2-1

 : کادگونه بیان میهای مهم مشهو یّ  را بدینویژگی ،ایمسمّدر  ادیب 
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 « ا خون خود آمد به حق خویش خهیدارب : »سال نهمین اس  که این مل  بیدار/طلبیحق -

 شد نور ددا   ز پ  پرهده پدیدار/ پوشید به تن خلع  نو سرهو و سایدار« » خواهی:عدالت -

  ستم را«دیوان صتا نام زِ بِستَهد  »آورد دبیه فلکی  وح و صلم را/ ستیزی:ظلم  -

 درویش« یهافهوخته شد نور به کاشان اندیش/از پهتو نور خهدِ داصب » خردورزی: -

 او گام/ خون جیه و دل را چون باده گسارند«ی ید جو آنان که زناد از پیِ» مقاومت: -

 ا مما ک،)ادیب  «ر/ تا در صدمش جان گهامی بسراارندزد شراهد مشرهو ه صرال از پی دیدا»  جانفشاانی: -

1345  :538-539) 

غمی ندارند. با  ،ک  حتی غُهباتا مجل  بهپاسرر ، در این سررهزمین هیی  که  به این باور اسرر   ادیب 

 خواهاد شد:  شاه بهخوردارشود و همه از ددا   مل ها دینبساد ظلم بهچیده می ،بودن مجل  و صانون

آشررراررا  نرهنرجررد  کشرررور  ایرن  در  برهپررایری  ترو   تررا 

 شرد زین سرا  از جور دیوان در شرکاج باک  ن

 

 تا تو به جایی در این سررامان ن هسرراید غهیب  

 ن هسراید غهیب...تا تو بهجایی در این سرامان 

                 (54-53همان: )                                  

 ، مشهو ه و مجل وحید دستیهدی -3-2-2

  را بره کره مملکر  و ملّ  ییهراآن  ؛نرا رداز وزرا و وکالی نراکرارآمرد میا ممرا رک  نی  مرانارد ادیربوحیرد  

اسرربان بییانه   ای که موجب شرردند کشررور زیه سررمّپیشررهد خیان اافه  ؛اندنابودی و دذاب انداخته  یهور 

 ویهان گهدد: 

 از وزیه اف وده شد در مملک  وزر و وبال

 

 ...  در دذاب و در نکالوز وکین افتاد ملّ 

   (35: 1307 )دستیهدی،                      

 مشهو ه و مجل ، ا شعهای بهارملک -3-2-3

های مجل  تکیه زدند که شرته، کسرانی به کهسریذبه جای وکالی مشرهور ادوار گکه  بیاد بهار هم می 

، به مجل   یراص  را با رشررروه و خهید آراافهادی بی که  دانسررر ی آنان مورد تهدید بود. او میملّ  یهوجهر 

کاد تا کشرور را به سرم  انیار دو   هم با مجل  همدسرتی می  .کاداند. از »دو  « هم انتقاد میرسرانده

 ویهانی ببهد:



 180-211، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دوره ی مکتب نامهپژوهش 

192 

 

 همرررره پسرتی و دنررررای ، همه نادانی و جهن 

 هسرتی مقصرررررود  به جرررر  از ن رررر  ندارند ز

 ایشرران آبرراد یهشهرره مخررهوبه و مخررررهوب

 

 همه تقصیره و صصرور  ،بلّهمه ت ویه و تق 

 ...مالرروربه ج  از پررررول ندارند به گیترری 

 ایشرران معمررور   یهملک ویررررهانه و ویررهان

 (571: 1387 )بهار،                            

»سره و صردای«   تمهک  به  ،ای په از صورباغه اسر نامه« که توصریف بهکهغو نمادین »  یهصریددر صوی  

در این شرررعه برا زبران و بیرانی شررردّت در رنج اسررر . او  هرا دارد و از آن برهصوربراغره  یهدهاردفرایرده و آزاربی

ها و کاد. م ن شرعه دماوندیه که در آن هم از اسرتعارهاش را بیان میهای سریاسری و اجتمادینمادین، حه 

 ستی ی را سهداده اس :نمادها بههه گهفته و فهیاد ددا   و ظلم

 ای غو  رارخرررررا ب  کن از این مکابهه

 کاین بهکه جاییاه فساد اس  و نام اوس 

 جور و سرررهای ک ه   یهفهیرب و خرانر   دار

 

 ...مُش، گهت ه ار دهوسی اس  وَر د اخرا 

شررر ررا  مرهکر   زنررا،  جررای  و  فسرررق   براریرراه 

حروز و  جرهررن  ریررا   یهبراریرراه  در ِ و   کررذب 

                 (428و  426)همان:                                

مه «  وفی شده اس . در شعه »هه گونه معهّهمان مجل  اس  که در زبان رم نا  بهار این  ،این بهکه

بهار   .نا دتی ندارند و از سرکوت دانایان دصره میاند و خاصریّهم از نمایادگان نادانی که مجل  را په کهده

 دهد:به این باور اس  که جامعه را ددا   و راستی نجات می

 دانا جاهن جاهن دانا شرده اسر  و 

 رال مجل  کاکاش گشته ز انبُهِ جهّ

 

 م شی  مکال شررررده اس  و میه معمّ 

 زم م   یهچون گه انبروه حا ، چشم

                 (102-101: 1387 بهار،)             

 ستی ی )بعد داخلی(استکبار -3-3

دا   به فهد، افهاد،  ،و در اصاالح سیاسی  اسر اسرتکبار در     به معاای خودبهتهبیای و کبه و غهور  

خود را بهته از    ، حاظ توان سیاسی، اصتصادی، نلامی، فههایی و حتی نژادیهایی دارد که بهح ب و گهوه

مهم آنکره  یهسرررعی در انقیراد و ادمرال زور به آنران دارنرد. نکتر   رواز ایندانارد و هرای جرامعره میسرررایه گهوه

تهین و نخسررتین های اجتمادی از مهم ، فقه و گسررتهش شررکا زوال آزادی فهدی و اجتمادی، محهومیّ

ب  اشراره به جابش و اسرتکبارسرتی ی نی  با اّ  .اسر پیامدهای حترور و تشردید اسرتکبار در یک نلام سریاسری  

 داند.ن میاش خود را به رهایی از باد مستکبهدملی دارد که تالهای فکهی و نهت 



 180-211، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دوره ی مکتب نامهپژوهش 

193 

 

 ستی یادیب ا مما ک و استکبار -3-3-1

همه را زیه سرالح انتقاد   ،ل مملک  گهفته تا ب رگان و صراحبان صدرتادیب در این مورد از شرخص اوّ  

مجل  را به   ،شرراهمحمددلیکه   کاد. ادیب بعد از ایناسررتبداد را بهمال میبهد و روی زشرر   و »هجو« می

نویسررد و با تادی تمام ن هیاش ای در نکوهش او درآمیخته با پاد و اندرز و انذار میبادد، صصرریدهتو  می

 کاد: می

 امررهوز که حق را پی مشررررهو ه صیررررررام اس 

 کای شه به زمیا  زند این تررررررررروسن دو  

 

 به شرررررررررراه محمددلی از درررررررررردل پیام اس   

 گشته و رام اس  کامررررررهوز به زیه تو روان

                 (8: 1345 )ادیب ا مما ک،                    

لااه/ کهده بیدادی که اندر گله، گه  ای با مال  »در صصرریدهوی   در خهاسرران میهزا صرردرای نجدا سررّ

ی  گوید و این ظلم و سرتم را در حدّ از اسرتبداد داخلی مملک  سرخن می  در نهای  (454 )همان: «اهسر گه

 (499)همان:  .ته اس کاد که از ستم بییانیان هم دردنا توصیف می

 ستی یو استکبار وحید دستیهدی -3-3-2

ن ا و اصدامات وزرا و مسروواهبارها به انتقاد از سریاسر آورد«  »ره  یهآغاز مجمود وحید دسرتیهدی در 

گونره   ندر اصررر هران ای لارانا سرررّ ظرنحکومر  اسرررتبردادی  بهابه در ویم رال    بهایکارد.  ت میرددو تی مبرا

 گوید:میدهد و نشان می واکاش

 کیس  گه  گوس ادان  »ظنِّ سلاان« دغن 

ردریّ کر   خررانررهحرکرمرهانری   پرهدازی کراررد  

 تهکتازی در و ن چرررررون  شررکه تازی کاد

 

 ب نموش انبرررررار شره ، روباه گهبه در   

 خانمان خلق ویهان کهده خودسازی کاد

 آسررررررررا به ناموس و ن بازی کاداجابی

 (48: 1307)دستیهدی،                      

  .گویرد ا ممرا رک سرررخن میا ردو ره و معردلبارد »اصبرال و معردل« از بیردادگهی اصبرالدر تهکیربوی   

مار روی دوش او که مهدم را به   ،ا مما ک شیهازی«معدلا  دصه بود و »ضّح  ،و ه« در سرتمیهیا د»اصبال

گهز   ،های اسررا یهیداسررتان  یهخواهان ماناد کاوخواهان و آزادیاما در نهای  ددا   .کشرراندنابودی می

گونره کره در اسرررا یه، آن  ؛کرار آورنرد  د ایق بهای فهمرانهوایی را به سرررهصیرام بهافهاشرررتارد ترا بتوانارد افها

 فهیدون را به سه کار آورده بودند:خواهان ددا  
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 با ص اهان گه کدورت چاد روزی یرار بود 

 معدل« مار بوددر سرتم »اصبال«، ضرحا  و »

 و شکوه  کاوه گررررررهز گاوسار افهاش  با فهّ

 

 بسته در زنجیه محا  گرررهدن احرررهار بود 

 خوار بودکُش، مار آدما  آدمیبود ضّح

 کوهزِ  افهیدون   تا به سرررروی شهرره آرد فهّ

 (69)همان:                                          

 ستی یو استکبار ا شّعهای بهارملک -3-3-3

ها  عارش را در روزنامهسرهود و اشر شرعه می  مسرأ هپهوایی نسرب  به این  عهای بهار با شرجاد  و بیا شرّ ملک

 بره  »آیاره دبهت«بارد  بهای نمونره در تهکیربکهد.  رسررررانرد و در این زمیاره بیردارگهی میبره چرا  می

چایرال تی   یهو ن  عمر   زیها ،از»غ لر « رها شرررود و مملکر  را دریابد که  دهدشررراه اندرز میمحمرددلی

بیاد که فقط خدا باید به داد تی میاسرتعمارگهان شرده و جای سرسرتی و غ ل  نیسر ! بهار کشور را در وضعیّ

 :ملّ  بهسد

 این مسرررتی و خواب گهان  پاسررربانا تا به چاد 

 شبررررررررران پاسبررران و بیخود را نیه بی  یهگل

 چا  این ربرراید  عمه این از چا  آن  آن زِ

 پاسبان مس  و گله مش ررررررول و دشمن هوشیار 

 

 پاسربان را نیسر  خواب، از خواب سره بهدار، هان  

 یک  ه  گه  دمرررران و یک  ه  شیرره ریان 

 ارر  و دهران هه یک آ رروده به خون این گله چ

                                    کار با ی دان بُوَد ک  کف بهون رفتررره اس  کار

 (64)همان:                                                   

 ستی یاستعمار -3-4

اسرت اده از مااب  ثهوت آبادی و به صصرد   به تح  سرلاه گهفتن کشروری به بهانه  اسرتعمار دبارت اسر  از

مواضر     ،گهدد که در صبال اسرتعمارگهانهایی ا الق میبه جابش  آن. در این راسرتا، اسرتعمارسرتی ی اصرواً

دمن   یهاندیشره و هم در دهصر   یههم در دهصر  ،باد آنان و ای اتخاذ و بهای رهایی جوام  از صیدخصرمانه

به یک معاا و م هوم واحد    دو م هوم اسررتکبار و اسررتعمار ظاههاً  آنکه اصررواً  مهمّ  ی. نکتهنمایاداصدام می

دا   به بعد  ا در واص  اسرتکبار دمدتاًامّ  ،دنمایمی( دا   ...نافی آزادی و  ،)ادمال زور، غارت، سرهکوب

 گهدد.به نیهوهای خارجی و بیهونی ا الق می دمدتاً استعمارداخلی و 

 استعمارستی یا مما ک و ادیب -3-4-1

خواهد تا با ایجاد وفاق در بهابه دشرررمن بایسرررتاد و اجازه ندهاد تا دشرررماان ادیب از وزرای دو   می

   کشور را به خاه بیادازند:چاانی از ایهان بییهند و امایّها و امتیازهای آنبا 



 180-211، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دوره ی مکتب نامهپژوهش 

195 

 

  اق کایدای وزیررررهان گرررررررره اتّ

 از بهرانره خصرررم   ملرک را ایمن

 

کایررداین    ته   ن رراق  و   حیلرره 

کراریررد ایرارراق  ترکررا ریرف   وز 

 (558: 1345 ا مما ک،)ادیب   

استعمار نلیه هاد و ص قاز دبهت بییهیم   یهباید از بهخی کشرورها و ماا ق زیه سرلامعتقد اسر  که وی  

به براور    ،انرد. برایرد پرای بییرانیران را از ایهان صا  کایم و ترا جران داریمکره چیونره گهفترار اسرررت مرار شرررده

 :ستی ی باصی بمانیمبییانه

 سرروی ص قاز و هاد دیده گشررای 

فررهزانرره  مررهد  هرریرری   نرردهررد 

 یا بکش خصرم را و بهکن پوسر  

 

پاررد  گیهی  هاررد  و  ص قرراز  ز   تررا 

 خرررررود به دسرر  بییانه   یهخان

 دوسر    یهیا به دشرمن سراار خان

 (559: همان)                        

 :که بهای ح ظ دین و و ن باشدمیه ایا ،جا  امه ناپسادی اس  ،از دیدگاه ادیب

 سراز جا  کاد  ،م رررررررررر بی سره

 جا  نا  اسرر  در شررهیع  من 

 

 دررراصن انررردر غررر ا درنررر  کاد 

 ی پاس دین و ح ررررظ و نپجرررر   

 (604: همان)                       

 استعمارستی یوحید دستیهدی و  -3-4-2

باد »درویش  اشرعار وحید، ایسرتادگی در بهابه اسرتبداد خارجی اسر  در تهجی یکی از محورهای مهم  

 :نویسدیورشی« می

 کشور جررم پایمرررال  ،کااددو  رره  میاز   

 که خهس و روبه رمد   ،غهشری ای نهه شریررررره

 

 خهس دغن از شمال... ،روبه زش  از جاوب 

 نرابود کن دیو و دد  ،هرررررررو حق موا مردد

 (6: 1307 )دستیهدی،                             

مه  با   زیها ،دارد که تا کی باید زیه سرتم ماند ! باید بهخاسر  و دسر  به تیر بهدرو فهیاد بهمیاین  از

 ت بهته از نا  جاودانی اس :د ّ

 چاد ای کاوه نژادان کیرررررررانی دوده

 ام  به نیام آسودهرررتا به کی تیر شه

بررار    فرهسررروده زیره  اجراربریرران   سرررترم 

بره زنر    پرا  سرررازیرد ز خون تیرِ

               آ وده
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                  (22 همان:) ی جاوید به نا مهده با نام بِه از زنده

آمده در بهابه بییانیان دسررر های بهمهدم باید از فهصررر که  ه« هم به این اسررر   باد »نوریّدر تهکیب

 :نمایاد   کهده، دف  شهّمتجاوز همّ

   اسیره خصرم ایررهان شد به دام نکب  و ذ ّ

 ای مسررلمانان دا م تا به کی صرربه و درن   

 

 چیه...    به دشمن چو شیه نه به روبه گش دوس 

 خصم در چاهس  باید به سررررررهش کوبید سا  

 (30)همان:                                                   

 

   با روس و انیلی (یّ)ضدّوحید دستیهدی و استبدادستی ی 

گیهد و ویهانی مملک  ایهان را از چشرم این دو های زیادی در بهابه روس و انیلی  جااح میدر نمونه

 بیاد:کشور بییانه می

 تا زمین اس  و زمان با شوک  ایهان زنده باد 

برررادا روس  مرررهده  و   انررریرررلررریررر  

 

 ایهان به دوران زنده باد شرکه راندارم با  

 اههمن نابود و آصف با سلیمان زنده باد

 (40،: همان)                                     

 استعمارستی یعهای و ا شّملک -3-4-3

 ،داند که از انیلی  و روسرریهمی  دصرره خود دوسررتان حقیقیهمچون بسرریاری از شررعها و و نبهار هم  

رسرررد. این اسرررتعمارگهان فقط به فکه مااف  خودشررران هسرررتاد و اگه هم با خودشررران خیهی به ایهان نمی

اختالفاتی به سرره مسرراین داشررته باشرراد، بهای به دسرر  آوردن مااف  مشررته  در کشررورهای تح  ن وذ یا 

 شوند:نشیااد و متّحد میکشورهای رو به ضعف، با هم به صلح می

  نها  دریا  خهس صحررها شده همدس 

 رصبا را به هم امررهوز سه صلح و ص اس 

 

 ...مرررا را رانرررده اس  به گهداب بال کشتی 

   ماس آری این صلح و ص اشان زِ پیِ ذ ّ

 (167: 1387 )بهار،                               

خاراب به   ،دهدزمانی که دو   روس ت اری به ایهان او تیمراتوم می  ،خورشررریردی 1290بهرار در سرررال 

دهد و فهیاد ایهانیان را مورد خااب صهار می  ،و در آن  سررهایدمی»ایهان مال شررماسرر « را   مسررمّطِ  ،ایهانیان

هانیان اسر   ! ایهان متعلّق به ایانیاریغیهتتان کجاسر   چها سرهن زند که ایهان در بال صهار گهفته اسر .می

 دندان  م  تی  کاد: ،ت کاد بهای به چا  آوردن این مملک أو هیی کشوری نباید جه
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 هرران ای ایهانیرررران، ایهان انرررررردر بالس 

 مهک  ملک کیان، در دهرن اردهررراس  

 تی چهاسر  سر بهادران رشرید! این همه سر 

 

 مملک  داریرررروش، دستخرروش نیکالس  

 اس  غیرهت اسالم کرو  جابش ملی کج 

 ایهان مال شرماسر ، ایهان مال شرماسر ... 

 (209-208)همان:                             

  یه انیلسررتان را مای  ،بهار . همچاین د به همین موضرروع اسرر بوشررعه »یک صرر حه از تاری « هم مه 

انیی  و دامن تهور یه، فتاهها، غارتشررکن، مسرربّب جا ، پیمانکار، مکّارشررهق،  م   اختال ، مان  رشرردِ

 (556-554)همان:  .دانس نخبیانی چون امیهکبیه میب رگان و 

  آزادی -3-5

تعهیف از م هوم آزادی در میان اندیشرررمادان مکاتب مختلف دلوم انسرررانی    دویسررر کاون بیش از  تا

صید و باد بهای انسان و   ادمالمعادل فقدان توان آزادی را  اما در یک تعهیف کلی می ،صورت گهفته اس 

تهین  یکی از اصلی  ،های سیاسی صهون متمادیآزادی انسان در اندیشه  رواز این  زندگی اجتمادی او دانس .

 ده اس .شتهین مبانی سیاسی تاری  بشه صلمداد و نخستین

 خواهانا مما ک و ستایش آزادی و آزادیادیب -3-5-1

گیهی از  تیمراتوم« برا بهههوا ممرا رک در صصررریرده »ااسرررت راده از نمرادهرای اسرررا یهی و تراریخی: ادیرب  -

 پهدازد:خواهی مینمادهای اسا یهی و تاریخی به تمجید از آزادی

 کجاس  کاوه که بار دگه درفش به دس 

نرادر دور کاون کره به در او   کجراسرررر  

جم  کشرررور  ز  آگهی  دجم  پارراه  ای   کرره 

 زِ جای خیررررررر  که در پیش پای باشررریااد

 

فرهّ  شرررهره  جربررال  برره  ز  آورد   فرهیرردونری 

 چاین وحید گشرراید زبان دج  و سررؤال 

 نچه رف  به کشور ز حال و استقبالآ  وز

 ز کمال  جمرررادتی که نداناد نقرررص را 

 (27: 1345 ا مما ک،)ادیب             

نادری« به سرتایش مجاهدین اصر هان و   یه»چکام طهای مبارز: ادیب در مسرمّها و صومی مدح گهوه -

 کهدند:پهدازد. زمانی که بهای میدان جا  حهک  میسااه بختیاری می
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شرررمررا   نریرراکرران  روزگررار ای   شررریرهاورنرران 

 ار رررآشک  گش  زین کشور درفش کاویرانی

هرارهورمر   شرررریرهمرهدان  زان  جرم   پررایرردار   هز 

 کوف  از ضحا ، سه با گاوسه کاوه چو مار

 ( 32گش  افهیدون ِفه  به جهان ما ک رصاب... )همان: 

بره   «هراکرارواننوای درای آمرد از   /هراپراسررربران  یهچو در خواب شرررد دیرد» ای برا مال یردهادیرب در صصررر 

 گوید:پهدازد و میف شجاد  و شهام  او مییستایش امیه نلام گهوسی و توص

مرمررا ررک چرارردیرن  برره  نرلریرهت   نرجسررررترم 

گریرتری  سرررارح  در  ترو  چرون  بُروَد  مریرهی   نرره 

 

صررهان  صررهیررارر   نرردیرردم  چررارردیررن   هررا برره 

به آسرررمرران  هررا...نرره مرراهی دمررد چون تو 

 (10-5: 1345 ا مملک،)ادیب             

 خواهانوحید دستیهدی و ستایش آزادی و آزادی -3-5-2

خواهان در به دسر  آوردن با هد  ار  نهادن به نیهوهای انقالب، بهانییختن آزادیدسرتیهدی  وحید   

به ی و اربابان زر و زور و دشرماان اسرتقالل ایهان  ملّ  یهسرهمای  انِکهدن غارتیه  رسروا ،سرهنوشر  مملک 

و در   سرهایدبختیاری« را می  یهچکامپهدازد. وی در همین راسرتا »خواهان میخواهی و آزادیمدح آزادی

خواهان و غلبه به اسرتبداد در ادیکه پیشراها  پیهوزی ب ر  آز  ا سّرلااهآن به تمجید و سرتایش ضرهغام

 د:پهدازهه اص هان بود میش

مررلرر ّ  درردل  ظرر ررهحررامرری  و  فررتررح  داور   ه 

خرهد  برههرران  ترردبریره،  مرجرمر   صرردرت،   کرار  

 کبیه از فهّ تو  زنده شررد مشررهو ه ای میررررره

 

 شرکار پررررهور ِظررررا مماحی بیررررداد، دادل 

وصررار  کروه  هراره،  دریررای  فریری،   آفرترراب 

 وار وخ  اسرتبداد را تیر تو خررررهمن بهقسر 

      (61)همان:                                          

به نام   را   «شرعه »مهثیّ ،ی را به تو  بسر هایامی که محمّددلی میهزا مجل  شرورای ملّوی در ادامه  

 سهود:شهدای آزادی 

 ب هوختاد خهسرراد ،یوسررف به درهمی چاد

 زند جوش خون غم سرریاوش در  شرر  می

 

 خواران آه از دلوفه ،پهسرررتانداد از شرررکم 

 هرای کرامیراران صرررف  ،کیخسرررهوا بیرارای

 (90-88: 1307دستیهدی، )         

 خواهانو ستایش آزادی و آزادی عهای بهارا شّملک -3-5-3
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برا   کره گویردرو میاین  یرابرد و اززبران آزادی را درنمی ،ذهن دیکتراتوری  کره  کاردبهرار هم احسررراس می

گوید  رو میاین  از خاایی بیش نیسر . ،گ تن شراه صاجار، از آزادی سرخنپادشراه مسرتبدی چون محمددلی

 فقط خدا باید به داد دل این مهدم بهسد:

 کار ایهان با خداس  / ایهان ز ِآزادی سخن گ تن خااس با شهِ 

 (.124: 1387 )بهار، کار ایهان با خداس  /جداس  هامذهب ِشاهاشه ِایهان ز ِمذهب

مدار و کسررانی که موجب تهصّی اندیش و صانونخواه و آزادیهای آزادی بهار از شررخصرریّهمچاین  

 ستاید:ها را میکاد و آنشدند نی  یاد میکشور و حهک  ایهان به سم  مدنیّ  می

 خواجه بوا قاسم به کار روس و ایهان دس  داش 

 اصلیرررررررم ههات میرررررررهزا آصررررررراسررری انردر فتح 

 

   گماشررر م کهدن ایهان بسررری همّدر مالّ 

 جوشی کهد  یکن پیش آمد مشکالت وجاب

 (88)همان:                                             

کاد و او را به سبب در ابیات زیه از مسمّط »تهای  فتح تههان« از ستّارخان یاد می  عها در نهای ا شّملک

 نهد:  بلادش را ار  میستاید و همّهایش در شکس  استبداد میها و داوریرشادت

سررررتّ نررامرردارحتررررهت  سررررارهربررد   ارخرران، 

روزِ کررار   پیررن دمرران  ریرران وصرر  ِ  رزم؛ شررریه 

 یک گیه و دار   که زِآنکه به یک دار و گیه، آن

 

نصرررهت  دشرررمرنامریره  هُرژَبره   شرررکررار پرژوه؛ 

مر ر ره خر رتررانتریر رش  تریرهش   گررذارشرررکررا ؛ 

 گونکهد زِخرررون ددو، دش  و دمرررن ا ه

 (150)همان:                                         

  ددا   -3-6

و »دادمادی« یا »دادگهی«    »داد« معادل ددل  ،پارسی  ادبیّاتدر  ددا   در     معادل نلم و ادب اس .  

احی و اجهای نلام حقوصی باشرد. باابهاین ددا   یعای  هّمعادل ددا   اسر . »دادگه« نی  معادل دادل می

  و اش بهسرد و در مقابن آن حقوق، وظای ی را انجام دهد یا مسروو یّای که هه ک  به حق دقالنیگونهبه

تعهیف واحردی وجودی    ،بارذیهد. برا این حرال در تعهیف دردا ر  همچون آزادیف از آن را  دواصرب تخلّ

 ندارد.
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  ا مما ک و م هوم ددا  ادیب -1 -3-6

از محیای که په از   .دهدشرررکوه سررره میو داد   ،وص   یهادیب در انتقاد از اوضررراع و اشرررخاص دد یّ

غارت اموال و  ،کار اصرلی این صوم .هم آمیخته اسر خیه و شره درکه جایی   ؛دین کژماش اسر های بیآدم

 :گااهان اس ریختن خون بی

 صتا و ساح  دد یه یا رب از چپ و راس   

 اند و یکباررررررررررای کژ نشود راس  گ ترررررره

 جا هم امرررررت ا  خیه و شره اسر  ببین در ایا

 شرررررررررهفی دیای اس  و بیشعارشان همه بی

 

 چررررررهاس   پهس  تهی ز مهدم دیادار و دین 

 کژماشران این بارای کرژ شرده راس  به دس 

  اف صانون هم اختررالد صِیف و شترررررراس   زِ

 خلق و س ک دمرررراس    وظی رررره غارت امرروالِ

  (89: 1345 )ادیب ا مما ک،                      

 پهدازد:مجهیان ددا   میبه نقد صهیح پهوا ای تاد و صهیح و بیو با  ا  و  عاه ادیب در ادامه

 .ه هسرتادگوید همه گهفتار دد یّدر این شرعه می :هار دد یّکه خهاب اسر  ک  ه/ر از کاار دد یّذا ف( می

  ک ای  افهاد با  .ای نیسر کاره  ،در ایاجا دین .بازی اسر پارتی  ،هسر   چی هه ؛جا ددا   در کار نیسر ایا

 ( 467-466ند و مقام دارند. )همان: اافهاد پس  و دنی در این مکان راه یافته .بیایدر این محیط نمی را

نکوهش »شررورای دا ی   به دا ی/ ک  جاهالن په از دقال خا ی. در این شررعه  یه( فهیاد از این مشرراورب

جهرن و جرایی کره ظلم و جور و  ؛  دانردپهدازد و آن را په از نرادان و خرا ی از خهدمارد می« وصر  میهدرد یّ

 فهماس :حماص  در آن حکم

 شرههیسر  ظلم و جور در آن صاضی 

فرهدرونری مسررراررد  گرهفرترره   مروسررری 

 فهوشی و خودکامی اس  بازار دین

دویررده گرلرره گرهگرران  ایرن  در   انررد 

 

 ملکیس  جهن و حمق در آن وا ی 

 دیسررری گ یرده ماصرررب دجرا ی... 

غرریرربدکّ رمّان  و   ا رری گررویرری 

 اند در این شرررررررررا ی خوکان فتاده

                                    (489)همان:                              

شرایسرتیی، فترن و  ؛انتخاب کهد که بهتهین مهدم باشرد  ددا  کسری را باید بهای   ،از نله ادیب  باابهاین

 ؛نیهددر صتراوت دهای شرخصری ثیه خصروم أدچار ت ؛ط به ن   باشردمسرلّ ؛دانش او به همه بیشرته باشرد

 پههی گاری و بهدباری داشته باشد: و   نتواند بادث اخالل در صتاوتش گهددمحبّ
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 رررررراس بیرر ین ا اّکسی به حکم بین

  یا  س ای مساد اس  آن پررررررا 

تیرهه و  تررار  نسررررازد  خصرررمرش   دم 

  چو خصررمان در بهش سررازند حّج

پرههریر گرراری  و  دصررررمرر    صرهیرن 

 

 ته زین که گویارردت نیررررررابی خوب 

   باشد فتلش افرررررر ون از ردیّکه 

خیرهه و  خوار  نبررازد  دل   برره   ر ش 

  شرررود تراریرک از هه سرررو محبّ

 شررررررررهیک حلم و ج   بهدباری 

       (647-646)همان:                      

  وحید دستیهدی و م هوم ددا   -2 -3-6

وحیرد،   یدانرد. بره دقیردهمر بی میگهی و ادیرانیق دردا ر  را در ن ی اشرررهافیتحقّ  ،وحیرد دسرررتیهدی

افهاد   که گهددشرود و موجب میددا تی و فشرار به  بقات محهوم میبی  یهمایگهی  گهی و ادیانیاشرهافی

ای معدود و خاص در رفاه مالق به هشان را ساهی کااد تا در صبال آن، ددّ  و سختی زندگیزیادی با مشقّ

 کاد:اشاره میسه ببهند! وحید در ابیات زیه به این نکته 

 اند پاهرررررررانی بالی مملک  ادیان و اشرررها 

 ه اران خانه ویرهان گش  از بایاد و یک خانه

 ه اران رنجبه تا جان نداد از سرختی و زحم  

 

 دیان گهدید این معای چو روز امتحان آمد... 

 ین توأمان آمدبه سیررم دییررررهان با کا  زرّ

 به برا دو ر  صرارون صهان آمردکجرا یرک گاج 

                                            (56-55: 1307 )دستیهدی،                      

فشانی راه و ن جانخواهد م ن او در  خواهان میوحید از آزادی  .اید بهای بهصهاری ددا   تالش کهدب

 بهساد:ا  ظلم رها شود و مهدم به حکومتی دادانه از دس  ضّح کااد تا ایهان

 چررون وحید دستیهدی دستیررار اص هان

 تا رهد از دس  ضحا  ِستم مرهز کیان

 

 ته  جان و سه بیویید ای نژاد کاویان 

 فهّ افهیدون به شرررهه از کوه آید ناگهان

       (71)همان:                                      

  عهای بهار و م هوم ددا  ا شّملک -3 -3-6

 حوادث و ازآنچه کشررتی مملک  را در بحهِکه »کار ایهان با خداسرر « معتقد اسرر     یهصصرریدبهار در  

که در ایهان فهمانهوای مملک ، خون جمعی حا یدر ؛ددا  « اسر رهاند، »خ  و خاشرا  اسرتبداد می

ملّ    داد اینکاد! بهار امید به بهبودی اوضرراع ندارد و از نله او تاها خداسرر  که باید به  گااه را تباه میبی

 :بهسد
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 هه دم از دریررررای اسرتبررررررررداد آیررررد به فهاز 

 زین تال م کشرررتی ملر  بره گهداب بالسررر 

 خ    ،بحه و استبرداد  ،کشتی حوادث  ،مملک 

 نشرین با ناخداسر  کار پرررراس کشرتی و کشرتی

 

 گرداز هرای جررررررررررررررانمررررررررررررررو  

خرررداسرررررر   برررا  ایرررهان   کرررار 

بررر  و  اسررررر   دررردل     نررراخررردا 

خرررداسرررررر   برررا  ایرررهان   کرررار 

 (125: 1387 )بهار،                          

. کاده به ددا   و پههی  از سرتم میتوصریّ ،ای ابیاتهاوان دییه هم در ابههای شرعهی فبهار در نمونه

 خااب به مل ّها دین شاه:وی 

 دش  و دیار ار ز ِظلم و جور تهی گش 

 ای اسررر  بایرادش دردلملرک یکی خرانره

 

 خهّم و آبادملک بمراند همیشه   

 خانه ناررراید اگررره نبررراشد بایاد

       (38)همان:                          

 ددا   موجب آبادی و شادابی اس : که گویددبهت« نی  می یهباد »آییابهار در تهکیب

 کادچون صلمدان یاف ، ددل و داد و احسان می

 ا  رررررررهض دردل شررره و تردبیه آن دسرررتور داد

 

 کادملک را چون باغ رضوان میددل آری   

 م، خلق را کهدند شرادملک را کهدند خررررهّ

       (79)همان:                                             

می مملک  و در نهای  ، رونق و خهّخهسرررادی مهدم موجب»ددل« و »دادگسرررتهی«    که  گویدبهار می

 گهدد.دوام حکوم  می یهمای

 گیرینتیجه -4

های سریاسر ، فهها ، اصتصراد، مسراین اجتمادی و حتی ت وسریعی را در حوزهتحوّا  ،جابش مشرهو ه

سرری های مهدمی به مسرراین سرریاگهوهپای  ارتباد با خار  بهای ایهانیان ایجاد نمود. در این دصرره، شررعها هم

حتی   ،اندهها شررعه را صرره  دفاع از حقوق مهدم کهدآننیهیسررتاد.  حاکم به کشررور با نیاه خاصرری می

تمرادی موجرب ت ییه مخرا رب از    اجو یّؤانرد. این مسررر ای در این راه حب ، تبعیرد و مه  را چشررریردههدردّ

بهای ایجاد ارتباد با تا کوشراد ها میشرود و آن( به سرم  مهدم می...بار، شرادهان دییه، دانایان ودرخاص )

به دخا   ایجاد شور و هیجان و تشویق مهدم  مهدم، زبان و بیانی ساده و مهدمی انتخاب کااد و بهای    یههم

هرایی در امور سررریراسررر  جهر  دفراع از مرام و ن و فههار  و براورهرا و ادتقرادات ملی و مرذهبی، از صرا رب

 -  ورد پژوهشسررره شررراده م  یهاسرررت اده کااد که موسررریقی شرررورانیی ی داشرررته باشرررد. مخا ب دمد
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  اسرررالمی، حاکمان و مهدم ایهان، امّ -  ا شرررعهای بهار، وحید دسرررتیهدی و ملکا مما ک فهاهانیادیب

اد. اگه بخواهیم هسرتلبان، بییانیان مهاجم و بیدادگه  خواهان و مشرهو هصراحبان صدرت داخلی، آزادی

ای اسرر  که بتواناد گونهسرراده و روان و به  ،هافقط و ن اسرر . زبان آن ،معشرروصی در شررعه این سرره بیابیم

 ادیب  زبان. بهسراناد  - ادهسرت  مهدم  اغلب  که - سری و اجتمادی را به مخا بانراحتی معانی و م اهیم سریابه

 بازگشرر   سرربک به  تاریخی  نله  از چون،  گیهدمی  فاصررله سررادگی  از  بهار  و وحید  به  نسررب   مواردی  در

. در تهی دارندن سررادهزبا  -  معاصرره  یهدور  به  شرردن  ن دیک خا ه  به -  بهار و  وحید اامّ  ؛اسرر   تهن دیک

باد، صصیده، باد، تهکیبهای ماهح دصه مشهو ه یعای مسمط و مست اد از تهجی ها هم دالوه به صا بصا ب

در  ول دمه خود با حهک  مشرررهو ه شررراده  چاد این سررره بهند. ههندرت غ ل بههه میم اوی، صاعه و به

خواهی، آزادی در بهابه اسرررتبرداد، هه سررره در براور بره و ن  ،انردشررردهدقرایرد خود میدچرار ت ییهاتی در  

ی مشرته  د و تهصّگیهی مجل  و تصرویب صانون و در نهای  تجدّخواهی و شرکنخواهی، مشرهو هددا  

  و حاد، مشررهو یّو ن، وحدت و اتّ  ه   موضرروعِ  یدرباره هه سرره شرراده تقهیباً  ،بودند. در موضررودات

ها اما نوع نیاه و دیدگاه آن ،اندد سرررخن گ تهاسرررتبداد خارجی و داخلی، آزادی، ددا   و تجدّمجل ، 

 پهدازیم: که در ادامه بدان می درصد یکسان نیس  صد

ای دارد. ص ویژهدر اندیشره بهار به ادیب و وحید بهتهی و تشرّخ  »کوتاهی در حق و ن«  یه أمسر : وطن -

اند. شررعه »امان از من و هکوتاهی کهد  ،ویژه دانایان و آگاهان در حق و نمهدم بهکه بهار معتقد اسرر   

ن این  مبیّ  «دماوندیه شرعه»»از ماسر  که به ماسر « و   ،داد از دسر  خواص«»  ،تو«، »داد از دسر  دوام«

 .اس  امه

 خواه« و »ارتجاع« نسررب  به آن دونسررب  به دو جهیان سرریاسرری »مشررهو ه  : دیدگاه ادیبتمشاروطیّ -

توانارد در کارار هرا میآن کره به این براور اسررر  ،دانردن را مسرررتبرد میاجعر چارد مهتاو هه .مت راوت اسررر 

  خواهان به یکد ی و وحدت بهساد.مشهو ه

  ،رسررد به جا  جهانی می مسررأ هچون این    ,شررعهی ندارد ،دوسررتیآ مان  یه أادیب در مسرر :  اساتبداد -

او   .بسرریار سرراحی اسرر  ،با این حال نیاه ادیب به جا  ا مما ک.یعای یک سررال بعد از فوت ادیب

زبان ادیب گاه   ،در اسررتبداد داخلی .به سرربب خااها و گااهان مهدم اسرر چاین بالیی  که معتقد اسرر   

در شررعههایی چون   مسررأ ه  تازد. ایننمایان میبسرریار هجوآمی  اسرر . وحید بیش از آن دو به روحانی

 .اصبال و معدل« و »بشارت« وحید بازتاب داشته اس ، »نارنچک«»
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زبان و  ،خواه، بهار نسررب  به ادیب و وحیدخواهان و اشررخاص آزدی: در باب سررتایش آزادیآزادی -

 پهدازد.ها میته به اشخاص و ستایش آنکم ،هاتهی دارد و نسب  به آنرن ستایشی کم بیان

ته از بهار و وحید بسیار گ نده  ،: زبان و بیان ادیب در انتقاد از دد یه و اجهای ددا   در جامعهعدالت -

کهد. را بهته در  می  مسرأ هرو این  ق مانده بود و از ایناو خود بارها در بازسرتانی حق خود ناموفّ  .اسر 

 گیهد.دد یه را نشانه می ،سالح هجو ادیب با تادی

 و مآخذ: منابع

  ادبیّاا ایی ادبی در دوران مشااروطاه، زباان و  زهاای نوویژگی  ،(1363آرنرد، یعقوب ) −

 نوین ایهان. ادبیّات، تههان: فارسی

ی  نامه فصال،  «ی  ملّهویّ  یه أادب سرریاسرری مشررهو ه و مسرر »  ،(1398)و دییهان    افشرراری، کیانوش −

 .79-55 :2ش، 7، ستاریخ ایران اسالمی

مشرهو ه )بهرسری    یهسرازی مشرهو ه در شرعه دو شراده دورم هوم»  ،(1400)  و دییهان  جع هی، مهیم −

(، )بوسرتان ادب  پژوهیشاعری  نامهفصال، «باف  نحوی و گ تمان دار  ص ویای و میهزاده دشرقی(

 .22-1 :4، ش13دوره 

عرای بهار شااماو و ملکتأثیر انقالب مشااروطه بر اشااعار نساایم    ،(1392رادنیا، مهدی ) − ،  الشااّ

 ارشد، دانشیاه گیالن. کارشااسی ینامهپایان

دمهان، آسررریره )ذبیح  − فهّ»  ،(1397نیرا  ت کّرویکهد ادتهاضررری سررریراسررری  انتقرادی خی ی دی و  هات 

 :29 ، شهای سایاسای جهان اساال پژوهشی  نامهفصال،  «او در دصره مشرهو ه  یسرتی انهاسرتبداد

197-220  . 

ا  کهان ایهانی    جاییاه »مهدم« در گ تمان مسرلط ماوّر تحوّلبهرسری چیونیی  »  ،(1395)اسرم  صزایهی،   −

-375 :49 ، ششاناختیمطالعا  جامعهی  نامهفصال،  «ناز »دو   مشرهو ه« تا حکوم  رضراخا

404. 

ات در شرعه شرادهان مهاجه، صبن و بهرسری و تبیین م اهیم و ایّ»  ،(1399)  و دییهان  یاررضرایی بوگی، ا ه −

 .213-189 :56، شتطبیقی ادبیّا مطالعا  ی نامهفصل، «بعد از مشهو ه



 180-211، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دوره ی مکتب نامهپژوهش 

205 

 

،  «ا ممرا رک فهاهرانیهرای سررریراسررری آثرار ادیربمرایرهدرون»  ،(1391)و دییهان    شررر یعی صه هخی، امیرد −

 .114-97 :3 ، شهای سیاسی جهان اسال پژوهشی نامهفصل

فارساای از انقالب مشااروطه تا انقالب    ادبیّا    تحوّال  ،(1392شرر یعی کدکای، محمدرضررا ) −

 های ایهانی و اسالمی. ، تههان: مهک  پژوهشبهمن

، «پهداز مشرهو ه در پدید آمدن شرعه نیمایینقش شرادهان مسرمّط، »(1398)  و دییهان  فوادی، دلیهضرا −

 .111-89: 64 ، شهای ادبیپژوهشی نامهفصل

ا شررعها  تابیقی آیات و احادیث در شررعه مشررهو ه )ملکتحلین »  ،(1393)  و دییهان  محسررای، مهتترری −

-79 :2 ، شادبیّا های قرآنی در  پژوهشی  نامهفصال،  «بهار، نسرریم شررمال و میهزاده دشررقی(

102. 

زوال خیال در مصرا  مقال حقوصی؛ جسرتاری در فهآیاد »  ،(1400ی )دبّاسر اهلل حبیب محقق، دبدا هضرا و −

 :90، ش29، سفارسای  ادبیّا زبان و  ی  نامهفصال، « صرورت و محتوا در شرعه مشرهو یّ  یراباه

147-172. 

ال و جانشریای موضروع به جای  نشریای خیحاشریه»  ،(1399)  .................................................................. −

  ی ادبیّا نامهفصال،  «مشررهو هثیه محتوای حقوصی به سرراخ  و صررورت شررعه أ؛ بهرسرری تمتررمون

 .324-299 :1، ش10، سپارسی معاصر

های آن در شررعه شررادهان  ه ّؤی و م  ملّبازتاب هویّ»  ،(1398) آبادی، رضررا و بتول فخه اسررالمموسرری −

 .58-39 :77 ، شیمطالعا  ملّی نامهفصل، «ی دصه مشهو هبهجسته

ه با تأثیه  بقه اجتمادی به شررعه شررادهان دوره مشررهو »  ،(1394)  و دییهان  دبداهلل   ،زادهمیهدلی حسررن −

 :34 ، شفارسای  ادبیّا پژوهش زبان و  ی  نامهفصال«،  فهخی ی دیو   ایه  میهزاتمهک  به اشرعار  

45-68. 

 ثیه ایدیو وری در نیاه به و ن در شرعه مشرهو ه و انقالبأت»  ،(1397دار  )ناصره علی و دبّاسر وفایی،   −

 . 377-356 :19، شپایداری ی ادبیّا نامهفصل، «اسالمی
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Abstract 
In the midst of the Constitutional Revolution, the promotion of ideas such as 

freedom, oppression, respect for the rights of the people, accountability of 

officials, and the establishment of parliament was considered to be one of 

the most important demands of various sections of society. In the meantime, 

the poets of the constitutional era, with their political literature, became one 

of the most important sources of people's excitement, awakening, and 

oppression. In this article, the authors have tried to study and analyze the 

poems of Adīb-al-Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi, and Malek osh-

Sho'arā Bahār by using a descriptive-analytical method. The hypothesis that 

the authors have examined in their poetry emphasizes that first, the most 

important political component of Vahid's poetry is patriotism. Second, the 

most important political component of Bahar's poetry is criticism of the 

general state of society, and finally, the most important political components 

of Adīb 's poetry are pieces of advice to rulers accompanied by criticism. 

Findings of the article show that political thoughts of these three poets 

revolve around the seven axes of homeland, unity, constitutionalism and 

parliament, anti-authoritarianism, denial of colonialism, freedom, and 

justice. 

Keywords: Constitutional Poetry, Poetic Discourse, Adīb-al-Mamālek 

Farahani, Vahid Dastgerdi, Malek osh-Sho'arā 
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In general, in the midst of and after the Constitutional Revolution, 

components such as patriotism, criticism of tyrannical rulers and the 

unsettled state of society, defending the rights of the people and expressing 

their pains and aspirations, xenophobia and the struggle against colonialists 

and intruders, promoting the idea of freedom and freedom-seeking, etc., 

came to life abundantly in the poetry of poets who wrote in simple and 

popular language to inform and awaken people. Some of them went beyond 

this and experienced the prison bottleneck on the way to freedom. With this 

brief introduction, the present article is an inquiry into the political ideas of 

Adīb-al-Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi, and Malek osh-Sho'arā Bahār. 

Therefore, the main question of the present article is: "How was the poetic 

discourse of the poets of the constitutional era among the three poets Adīb-

al-Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi and Malek osh-Sho'arā Bahār 

regarding political issues and social conditions expressed in their poems?" 

The hypothesis that the authors have examined in their poetry emphasizes 

that first, the most important political component of Vahid's poetry is 

patriotism. Second; the most important component of the poetic discourse of 

Bahar’s poetry is the criticism of the general condition of society, and finally, 

the most important component of the poetic discourse of Adīb's poetry 

advising the rulers as well as criticizing them. 

Research Methodology 

This article follows a descriptive analytic method to examine the poetry of 

Adīb-al-Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi, Malek osh-Sho'arā. 

Research Findings 

Differences in the views of the three poets on the subjects of the poetry of 

the constitutional era: 

Vatan: Issue of "shortcomings in the right of the homeland" has a special 

superiority for Bahar, compared to Adīb and Vahid. Bahar believes that 

people, especially wise and knowledgeable people, have neglected the right 

of the homeland. The poems "داد از دس  خواص" ,"داد از دس  دوام" ,"امان از من و تو", 

" and "از ماس  که بهماس " هیشعه دماوند " are indicative of this approach in Bahar. 

Unity: Bahar has studied the issue more professionally and believes that the 

unity of people depends on maintaining the following: national resources, 

independence, unity, and religion. Bahar warns that of these, "religion" is the 

most important, and if it is lost, all three will perish. 
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Constitutionalism: Adīb's views on the two political approaches, 

"constitutionalist" and "reactionary", are different. Although he considers the 

reactionaries to be authoritarian, he still believes that they can unite with the 

constitutionalists. 

Authoritarianism: Adīb does not have a poem on the issue of friendship with 

Germany, because this issue dates back to the World War which was a year 

after the death of Adīb-al-Mamālek. However, Adīb's view of war is very 

superficial. In domestic tyranny, the literary language is sometimes very 

satirical. Vahid attacks pretentious religious leaders more than the other two. 

This issue has been reflected in poems such as "Narenchak", "Iqbal and 

Ghadr" and "Besharat" by Vahid. 

Freedom: In terms of praising libertarians, Bahar has less praise for them 

than Adīb and Vahid, and pays less attention to people. 

Justice: Adīb's language and expression in criticizing justice and 

administering justice in society is much more biting than Bahar’s and 

Vahid’s. Adib's satirical weapon sharply targets the judiciary. 

Conclusion 

In no historical period, such as the Constitution, have poets addressed so 

many political and social issues. They have devoted poetry to defending the 

rights of the people, and some have even experienced imprisonment, exile, 

and death on this path. This social responsibility changes their audience from 

the specific (court, other poets, sages, etc.) to the people. They try to choose 

a simple and popular language and expression to communicate with all 

people, and to create enthusiasm. In order to excite and encurage people to 

get involved in politics to defend the homeland and culture and national and 

religious beliefs, they use forms that have exciting music like the preferred 

string, the combination of strap and straight, which are effective due to their 

repetition, shortness and rhythm. They have both serious and humorous 

poetry in their expression. "The tone of the words in some cases, such as 

some of the poems of Adīb and Vahid, equals the satire and stubbornness of 

the words." This is the flow of constitutional poetry, in which history 

changes the audience, the subject and the forms of poetry, and literature takes 

on new approaches with the growth of the industrial world compared to the 

previous styles. The main audience of the three studied poets – Adīb-al-

Mamālek Farahani, Vahid Dastgerdi, Malek osh-Sho'arā are the people of 

Iran, the Islamic nation, the rulers and holders of internal power, the 
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libertarians and constitutionalists, and the aggressive and tyrannical 

foreigners. If we want to find a lover in the poetry of these three, it is only 

the homeland. Their language is simple and fluent in such a way that they 

can easily convey political and social meanings and concepts to an audience 

that is often people. "In some cases, Adīb's language distances itself from 

simplicity compared to Vahid’s and Bahar’s because it is historically closer 

to the style of return, but Vahid and Bahar have a simpler language due to 

their approach to the contemporary period." That is, Musmat and Mostazad 

use the preferred verse, composition verse, ode, Masnavi, piece and rarely 

sonnet. Although these three poets have changed their beliefs during their 

lifetime with the constitutional movement, all three poets believe in 

patriotism, maintaining unity against internal and external enemies, freedom 

against tyranny, justice, constitutionalism and form. They had a joint 

parliament and the passage of a law, and finally modernization and progress. 

In their poetry, all three poets have spoken about seven topics: homeland, 

unity and unity, constitutionalism and parliament, foreign and domestic 

tyranny, freedom, justice and modernity. 
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