
 
 
 
 
 
 

  اشعار مطبوعاتي در دوره ي مشروطه
 محمدعلي زهرازاده

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان     
 هادي بهي       

 نجيبه بور

 كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان اندانشجوي
            چكيده                                                                                                                        

و سياست دوره ي مشروطيت احساس  از زماني كه نيازي مبرم به حضور نيروي مردمي در صحنه ي اجتماع
،عنصر شعر با نيروي احساسي باالي خود توانست محرك تازه اي در پيوند مردم با جامعه ي استبداد زده  شد

ي قاجاري باشد. در اين ميان بسياري از روشن فكران و مبارزان سياسي براي اين كه بهتر و عميق تر عواطف 
ان سياسي و نيز عموم مردم ايران تحريك كنند، به شعر روي آوردند. ميهني  را نزد نخبگ –واحساسات ملي 

ازآن جا كه اين احساسات مي بايست در زماني كوتاه تاثير عميق و ژرف خود را بر طيف گسترده اي از 
بگذارد ، به وسيله ي روزنامه و مجالت به بيان در آمد.  –آن هم جامعه اي عقب مانده و بي سواد –جامعه 
ه از شاعران به دليل اين كه با مخاطبي عام و بعضاَ بي سواد روبرو بودند، به اجبار انديشه ها و اشعار اين دست

خودرا دراوزان ساده تر و كوتاه تري مي ريختند تا آن را به صورت حاضر و آماده در قالب ادبيات عامه به 
زمان خود جامعه ي ايران را در راه عبور ميهني  توانست در  –عموم ملت ارائه دهند. اين دسته از اشعار ملي 

ازاستبداد و رسيدن به آزادي و آرمان خواهي ياري برساند و نيروي مردمي را با اهداف خود هماهنگ سازد تا 
  براي نخستين بار شاهد حضور مردم در عرصه ي سياسي و ادبي ايران زمين باشيم.

 يافتگي شعر  ها، عموميتمطبوعاتي، چهره ها و صداها، قالبجنبش مشروطيت، مطبوعات، شعر  واژگان كليدي:
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  از پس مشروطه نو شد فكر ها 

  سبك هايي تازه آورديم ما
  شد جرايد پر صدا

  مقدمه
عالوه بر تاثير بر حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي  ).ه.ق1324- 1327جنبش مشروطه (شكل گيري     

ايران، در زمينه ي ادبي نيز انعكاس گسترده اي يافت. به گونه اي كه بسياري از شاعران و نويسندگان به 
ا بسامان زمانه برخاستند. اين نبرد زباني نصف آزادي خواهي گرويدند و با زبان و قلم خود به نبرد با اوضاع 

  ورت متمركز و پيوسته در مطبوعات و مجالت آن دوره گسترش و نفوذ چشمگيري يافت.و قلمي به ص
روزنامه هايي كه عالوه بر تهران در شهرهايي مانند رشت، تبريز و ... شعر اين دسته شاعران را به گوش     

مانند  را از رخدادهاي جاري در كشور آگاه مي نمود. روزنامه ها و مجالتي ها مردم مي رساند و آن
  صوراسرافيل، حبل المتين، مجلس، نوبهار، نسيم شمال، حشرات االرض و... .

بخشي از    در واقع با تالش اين دسته از شاعران و نيز روزنامه هاي اين دوره بود كه مردم هم به عنوان     
يابند. ادبيات و  حاكميت به شمار آمدند و توانستند به دركي نسبي از شرايط موجود در جامعه ي ايران دست

به ويژه شعر در ايران از آغاز  شكل گيري خود تا جنبش ادبي بازگشت و در واقع قبل از جنبش مشروطيت، 
يط دربار محصور بود. نخستين نگاه تازه حرا به خود نپذيرفت. به گونه اي كه شاعر در م "مردمي  "نيروي 

در دوره ي  «طيت به ظهور رسيد. در واقع توسط جامعه ي ادبي از جنبش مشرو " مردمي "به نيروي 
مشروطيت ادبيات براي نخستين بار  به مفهوم واقعي مردمي مي شود و طبقات كثيري از طريق روزنامه با 

و ما به تدريج رد پاي مردم را  )340: 1379(شميسا، . » ادبيات انقالبي دوره ي خود در تماس قرار مي گيرند
اين دوره سرآغازي بود بر دسترس قرار گرفتن به طور كلي ر جامعه مي بينيم. در شعر و نيز نقش آنان را د

  شعر نزد آحاد جامعه ي ايران .
ت و نشرياتي كه در آن دوره منتشر ادر اين ميان شعر مشروطيت براي ترويج و نشر، بيش همه از مطبوع«     

و جرايد، در دسترس عموم مردم  طريق چاپ در روزنامه ها از مي شد، سود مي جست و مي توان گفت كه
كه با سرعت بسيار در حوزه اي وسيع منتشر مي شد به همين دليل، تاثير آن بسيار از آن جا قرار مي گرفت. 

تي افراد بي سواد چشمگير بود. بدين ترتيب يكي از ويژگي حژرف و عميق، و در بين طبقات مختلف مردم، 
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- 165: 1376(مير صادقي،  » بين مردم است، مشخص مي شود.هاي شعر مشروطيت كه انتشار وسيع آن در 
) كه با توجه به نقش جرايد و روزنامه ها كه در سطحي وسيع و گسترده چاپ مي شدند مي توان به 164

  اجتماعي ايران پي برد. -تاثير آن ها در باال بردن درك سياسي آحاد مردم در اين برهه از حيات سياسي
  چهره ها و صداها

زنامه هاي آن دوره مي توان به چهره ها و صداهايي ور شعر مشروطيت و نيز به صورت جزئي تر در رد    
جامعه ي خواب آلوده ي قاجاري ر ا به توانستند بينش و ديد فكري تازه ي خود ، دست يافت كه با كوشش

  تكاپو وا دارند. در اين ميان مي توان به چهره ها و صداهاي شاخص زير اشاره نمود:
  با استفاده از روزنامه ي خود با نام نسيم شمال. ←سيد اشرف الدين گيالني  -

  ايران  بي دواست... ددر                    دوش مي خواند اين سخن ديوانه اي بي بازخواست
  اسرافيل.  با استفاده از وزن ترانه هاي عاميانه در آثار منظوم خود و روزنامه ي صور ←علي اكبر دهخدا  -

  بخواب ننه يك سر و دو گوش آمده                                 خاك به سرم بچه به هوش آمده  
  گربه مياد بزبزي رو مي بره                                               گريه نكن لولو مياد مي خوره      

  د سنتي در اشعارش.با استفاده از محتواي مبارزه با خرافات و عقاي ←ايرج ميرزا  -
  به قدر فهم تو كردند وصف دوزخ را                           كه مار هفت سر و عقرب دو سر دارد

  ز مار و عقرب و آتش گزنده تر دارد   خداي خواهد اگر بنده را عذاب كند
  خر دارد از آن گروه چه خواهي كه از هزار نفر                         اقل دويست نفر روضه خوان

  دويست ديگر جن گير و شاعر و رمال                       دويست واعظ از روضه خوان بتر دارد 
  .كه آثار جواني اش مقارن با نهضت مشروطيت است ←محمدتقي بهار  -

  كار ايران با خداست....                                     با شه ايران ز آزادي سخن گفتن خطاست   
  با تصنيف ها ي سياسي اش كه شعر را در خدمت اجتماع و سياست در آورد. ←عارف قزويني  -

  آبجي مظفر اومده                                                                               برگ چغدر اومده 
  امير بهادر شه ببين !                                                                     ببين    شه دور دور دور

  از شهر بيرونش كنيد                                                                   چادر و چاقچورش كنيد 
  با استفاده از تجربياتش در زمينه ي شكستن سنت هاي شعري قديم . ←ميرزاده عشقي  -
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  ." جمهوري نامه "و نيز منظومه ي  " كفن سياه "با شعر 

  كه قالب غزل را براي بيان مقاصد سياسي و انقالبي اش برگزيد. ←ابوالقاسم الهوتي  -
  خيانت هاي شاه و جهل ملت را چو مي بينم

  رود بر باد و مي نالم از آن مي ترسم كه اين كشور 
  

  قالب ها
بود كه با  " ترانه ها و تصنيف  هايي "اولين قالب شعري كه در مطبوعات اين دوره به نگارش درآمد «     

مردم آن را دهن به دهن ياد گرفته و در كوچه و بازار مي  حوادث و جريان هاي روزانه ارتباط داشت و
  در زير دو نمونه از اين تصنيف ها را مي آوريم: )29: 2، ج1372،  (آرين پور»  خواندند.

: اين قطعه يكي از شعرهاي ضربي و آهنگ داري است كه از حيث هنر  "درويش شورشي "قطعه ي     
شعري بر نظاير خود رجحان دارد. ترجمه ي روسي اين شعر و شعرهايي از اين نوع را برتلس در كتاب 

  ) آورده است. اينك قسمتي از شعر:1927تاريخ مختصر ادبيات ايران (لنينگراد،
  حق مددي موال نظري وه
  حق مددي موال نظري وه

  از چيست چنين بيچاره شد   
  وته دست و غمخواره شديم؟ك      

  از خانه ي خود آواره شديم؟  
  ناديده چو ما كس در بدري! 
    حق مددي موال نظري وه

  ايران بنگر ويرانه  شده
  شدهبين مهر وطن افسانه 

  قومش همگي ديوانه شده
  نابود شود اين سان بشري
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  )29-30(همان : حق مددي موال نظري... وه                         
  

مناره خانم  تصنيف من كالم "ادوارد براون يك قطعه ي ديگر نيز كه عنوان :  "مناره خانم "قطعه ي     
است. اين قطعه از حسرت و حيرت و پشيماني  و امضاي هوپ هوپ (هدهد) دارد، در كتا ب خود آورده "

  :ملت ساده لوح، كه از مشروطه توقع آزادي و آسايش داشته  و دستگيرش نشده است، حكايت مي كند
  

  ننه جان خواب بودم خواب ديدم
 جاننان و گوشت ارزان شد ننه                                                    ماه رمضان شد ننه جان  

  هرچه ديدم دوغ بود ننه جان                                                خواب من دروغ بود ننه جان 
  ننه جان خواب بودم خواب ديدم

  عيش فقرا شد ننه جان                                                           مشروطه به پا شد ننه جان  
  هرچه ديدم دوغ بود ننه جان                                                 خواب من دروغ بود ننه جان

  ننه جان خواب بودم خواب ديدم
  شهر ما شهر فرنگ است ننه جان                                           كوچه قشنگ است ننه جان 

  هرچه ديدم دوغ بود ننه جان                                                خواب من دروغ بود ننه جان 
  ننه جان خواب بودم خواب ديدم

  بشكن بريز است ننه جان                                                           حمام تميز است ننه جان 
  است ننه جان بلدي به خواب                                            باز حمام خراب است ننه جان     

  ننه جان گريه مكن غصه مخور
  چادر زري مي خرم واست                                                         نان شكري مي خرم واست 

  منو سيابخت مي كني ننه                                                       تا تو فكر رخت مي كني ننه 
  )33: 2ج، 1372(آرين پور،

 "و  " مستزاد "از قالب هاي شعري ديگر كه در شعر مطبوعاتي عصر مشروطه زياد به چشم مي خورد      
بدين ترتيب  گويندگان عهد انقالب از اين دو شكل و قالب ادبي نيز بهره كافي بردند و« مي باشد.  " مسمط
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ها با برگردان واحد يا مختلف ختم  ند آنكه هر ب  هجويه ها و فكاهيات ملي و سياسي فراواني به وجود آمد

) نمونه هايي 35: 2، ج1372(آرين پور ، » قديم انگلستان شباهت دارد.  باالدهاي مي شد و روي هم رفته به
  از قالب مستزاد از مراثي يغما  :

  كنم گر نكنمچه                                                   شكوه از چرخ ستمگر چه كنم گر نكنم   
  چه كنم گر نكنم                                                 گله از گردش اختر چه كنم گر نكنم       
  مشچه كنم گر نك                                                 غم عباس بالكش چه كشم گر نكشم      
  چه كنم گر نكنم                                                  ناله بر حسرت اكبر چه كنم گر نكنم      
  مبرم گر نبرچه                                                     رنج ناكامي قاسم چه برم گر نبرم        
  نم گر نكنمچه ك                                                      ياد محرومي اصغر چه كنم گر نكنم    

  )125: 1،ج1372(آرين پور ، 
  : يا مستزاد

  خون هدر، مال هباست                            هفته ي كين، مه شر، سال دغل، قرن دغاست 
  خون هدر، مال هباست                                 شب غم، روز ستم،  شام الم، صبح عزاست  

  تركتازان به كمين                                            ر كين   فتنه بيدار و امان خفته و خصم از د
  خون هدر، مال هباست                         خوان چيره و فرمان يغماست     رسته بي شحنه  و

  )126(همان: 
  در قالب مستزاد: "نسيم شمال  "يا شعر سيد اشرف الدين گيالني در روزنامه 

  ان بي دواستررد ايد                        دوش مي گفت اين سخن ديوانه اي بي بازخواست     
  ان بي دواستردرد اي                           قلي گفتا كه از ديوانه بشنو حرف راست              اع

  چون مريض محتضر                                 مملكت از چار سو در حال بحران و خطر             
  ان بي دواستردرد اي                    مهجور از شفاست               رنجور ، با چنين د ستور اين

  )74: 2، ج1372(آرين پور، 
  : " كار ايران با خداست "كه مقايسه شود با مستزادي از بهار با عنوان 
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  كار ايران با خداست                                        خن گفتن خطاست    با شه ايران ز آزادي س
  كار ايران با خداست                              جداست             امذهب شاهنشه ايران ز مذهب ه

  مملكت رفته ز دست                         شاه مست و مير مست و شحنه مست و شيخ مست  
  كار ايران با خداست...                          م از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست        هر د

  )130(همان: 
 مسمط "در نخستين روزنامه هايي كه در آغاز مشروطه منتشر شد ، مضامين اجتماعي و سياسي در قالب     
براي جلب توجه عامه مناسب تر  «آورده شده است . به نظر مي رسد كه گويندگان آن روز، اين قالب را  "

: 1376(حاكمي واال، . » ديده بودند يا مي پنداشتند كه اين گونه شعر را مي توان در مجلس ومجامع انشاد كرد
ي پديد آمد كه بيت آن تكرارمي يعني شعر يخته شد؛مبا ترجيع بند آ "مسمط ") اما ديري نپاييد كه 54

ه.ق. كه در روزنامه هاي آن زمان 1324-27گرديد. اشعار مشهور سياسي و اجتماعي مربوط به سال هاي 
د آر ز شمع مرده ايا "بود ؛ چنان كه مي توان براي نمونه به شعر معروف  نوع منتشر مي شد، اغلب از اين

ي ميرزاده عشقي اشاره كرد.  "جمهوري نامه  "يرازي و نيز  دهخدا در رثاي ميرزا جهانگير خان ش "ياد آر
  قسمتي از شعر دهخدا:

  ذاشت ز سر سياهكاري                                                   اي مرغ سحر ، چو اين شب تار    
  فت از خفتگان خمارير                                                  وز نغمه ي روح بخش اسحار       
  محبوبه ي نيلگون عماري                                                  بگشوده گر ز زلف زر تار          
  و اهريمن زشت خو حصاري                                               يزدان به كمال شد پديدار         

  ...ياد آر زشمع مرده ياد آر
اين مسمط حزن انگيز كه درد و رنج و حس نفرت و انزجار شاعر را در حق قاتالن دوست ديرين خود  «    

نمودار مي سازد، چنان كه گفتيم از حيث سبك و قالب و قافيه بندي، در ادبيات ايران بدعت تازه اي گذاشت 
  )96-97: 2،ج1372رين پور، (آ»  و پاي از چهار ديوار افكار و انواع مرسوم شعر قديم ايران بيرون نهاد.

در اين دوره همچنين شعر هاي طنزآميزي به زبان ساده و قابل درك براي عوام به فراواني سروده شد كه    
اين اشعار كنايه اي است از اشعار بد، «  شهرت يافت. "احمدا  "در نشريات آن زمان چاپ مي شد كه به 

رف الدين گيالني معروف به نسيم شآثار سيد ا«  )98: 1ج، 1385(دهخدا، » بي معني و بي وزن و قافيه. 
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نام  "احمدا  "ه.ق.) مدير روزنامه ي نسيم شمال نمونه ي خوبي است براي آن چه 1352-1287شمال (

يكي از اشعار خود بدين نكته اشاره ه.ق.) در 1330-1266( –ملك الشعرا  –گرفته است. محمد تقي بهار 
  )3: 1376(مير صادقي، »  كرده است.

  سبك هايي تازه آورديم ما                                               از پس مشروطه نو شد فكرها     
  شد جرايد پر صدا

  سبك هايي تازه با جوش و خروش                 بدعت افكندند چندي ز اهل هوش               
  ليك زشت آمد به گوش ما
  ك بود                                   سبك عشقي هم بدان نزديك بودسر به سر تصنيف عارف ني

  شعر ايرج شيك بود
  بود ايرج پيرو قائم مقام                                                   كرده از او سبك و لفظ و فكر وام

  عارف و عشقي عوام
  احمدا گفتن از او مطلوب بود                     احمداي سيد اشرف خوب بود                           

  شيوه اش مطلوب بود
  بودش در بغل "هپ هپ نامه"سبك اشرف تازه بود و بي بدل                                    ليك 

  بود شعرش منتحل...
  )459: 2، ج1380(بهار ، 

 كه طي آن به كنايه از وضع استبداد، انتقاد "روسا و ملت  "دهخدا شعري در قالب قطعه سروده به نام      
 به صورت بچه ي بيماري تصوير شده "ملت "در نقش مادر نادان و  "روسا  " در اين شعر .استه نمود

م. در صور اسرافيل منتشر شد از زبان مادري است كه با 1908فوريه  27است. اين شعر كه در شماره ي 
عر به طرزي نمادين طفل بيمار و گرسنه اي را تصوير مي كند فرزندان خويش مشغول صحبت است. اين ش

كنايه از سرنوشت -كه مادرش درصدد است تا با انواع حيل او را ساكت گرداند. طفل كه در نهايت مي ميرد
البته اين شعر به صورت عاميانه سروده  ملتي نزار در دست شماري از رهبران بي فكر و بي مالحظه مي باشد.

  شده است:
  بخواب ننه يك سر و دو گوش آمده                                 خاك به سرم بچه به هوش آمده  
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  گربه مياد بزبزي رو مي بره                                               گريه نكن لولو مياد مي خوره      
  بتركي اين همه خوردي كمه؟! -          گشنمه                                    - ننه چته؟–اهه اهه -

  الالي جونم گلم باشي كيش كيش                              چخ چخ سگه نازي پيشي پيش پيش
  گريه نكن فردا بهت نون مي دم                                  از گشنگي، ننه، دارم جون مي دم  -
  گريه نكن ديزي داره سر مي ره -                                اي واي ننه، جونم داره در مي ره   -
  تف تف جونم، ببين همه اخ شده -                           دستم ، آخش ، ببين چطو يخ زده    -
  توي سرت شيپشه جا مي كنه -                                     سرم چرا آن قده چرخ مي زنه؟  -
  چشماش چرا افتاد به طاق واي خاله! –              هاق هاق...-ت شد!جونم چ-خ خ خ خ... -

  رنگش چرا، خاك به سرم، زرد شده؟                               آخ تنشم بيا ببين، سرد شده     
  مانده به من آه و اسف، رود رود!                                        واي بچم رفت ز كف، رود رود!  

  ) 133: 1378الرحمن، ( 
شعر مشروطيت تنها در زمان خود كاربرد داشت و هر چند از نظر وسعت حوزه ي نفوذ آن در ميان «    

مردم، در دوران شعر فارسي بي سابقه بود، حوزه ي زماني آن بسيار كوتاه بود. آن چه كه مهم به نظر مي آيد 
وجود آمدن نهضت شعر نو و شاخه ي شعر اجتماعي  تاثير شعر اين دوره است در تحول شعر فارسي و به

  )165: 1376(مير صادقي، » معاصر ايران. 
اين دوره نه تنها آغاز نوعي واقع گرايي سياسي و اجتماعي در ادبيات، بلكه واقع گراترين و اجتماعي «     

(امين » ي در ادبيات. ترين دوره هاي ادبي ايران است. بويژه از نظر انعكاس بي كم و كاست مسايل اجتماع
  )                                                           293: 1384پور، 

واقعيات و رويدادهاي اجتماعي به شكل و شيوه اي صريح و مستقيم در آينه ي ادبيات اين دوره منعكس    
گردآوري شود، تقريبا تاريخ منظوم اگر همه ي اشعار اين دوره « است. ادوارد براون در اين باره مي گويد: 

  )62: 1،ج1335(براون، » انقالب را تشكيل خواهد داد. 
در اين دوره شعر و شاعر با حفظ برخي از آن مسووليت ها و كنار گذاشتن برخي ديگر، وظيفه ي «     

صنايع و ... را هم مبارزه، روشنگري، انتقاد، افشاگري، بيانيه نويسي، استيضاح مقامات، تاريخ نگاري، معرفي 
به دوش داشت. چنانكه بسياري ا ز شاعران خود موسس يا نويسنده ي روزنامه يا مجالت بوده اند. از جمله: 
اديب الممالك فراهاني (ادب)، سيد اشرف الدين گيالني (نسيم شمال)، دهخدا (صوراسرافيل)، محمد تقي 
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(تجدد و آزاديستان)، الهوتي (پارس)، فرخي يزدي  بهار (نو بهار و دانشكده)، نظام وفا (وفا)، تقي رفعت

  )297: 1384(امين پور، » (طوفان) و ... . 
شعر مشروطه براي اينكه بتواند حوادث و تحوالت پر شتاب اجتماعي عصر را بازتاب دهد، ناگزير است     

واقع گرا باشد، همچون جامعه ي در حال تجدد و دگرگوني، در محتوا و شكل نيز نو شود، انتقاد كند، 
طنزآميز باشد، ساده باشد تا عامه ي مردم هم آن را دريابند. بويژه چون مهم ترين عرصه ي نشر اين اشعار، 
روزنامه ها و مجالت است؛ شعر هم روزنامه اي و گزارش گونه است و گاه به مقاله اي مقفي يا بيانيه اي 

  برخي از آن ها عبارتند از:منظوم بدل مي شود. اين اشعار ويژگي هايي دارند كه 
  داراي زبان عامه پسند و محاوره اي اند. -« 
  به آساني از بر مي شوند. -
  موزون، مقفي و منظم هستند. -
  داراي تعبيرات مستعمل و آشنا بوده تا مخل ارتباط و انتقال اطالعات نشوند. -
  صور خيال پيچيده و سنگين در اين اشعار ديده نمي شود. -
، درون مايه و محتواي شعر هم بايد در زمينه ي مسايل جاري، حوادث زمانه و نيازهاي مردم و انديشه -

  )306-307(همان: .» انقالب باشد مانند: وطن، آزادي، زن، قانون، تجدد، مبارزه با جهل و خرافات و ... 
البته الزم به ذكر است كه يكي از اشكاالت زبان روزنامه كه همان زبان روشنفكران عصر است اين بوده     

كه كوشيد به زبان مردم نزديك شود. تركيب ناموزون، ناهماهنگ و ناهمخوان لغات و اصطالحات قديم و 
ي شد  اين نوشتارها را دچار جديد فارسي و بيگانه بدون ويرايش و پيرايش كه وارد نظم و نثر روزنامه ا

نوعي ابهام و دوگانه نويسي كرد و متن را از سره نويسي خارج نمود. تركيباتي از قبيل: پارلمان، وكيل، 
كميسيون، تجدد، تمدن، حزب، سوسياليسم، راديكال، عدليه، بلديه، ماليه، پلتيك، ديپلماسي، سانسور، رمان، 

  پاورقي و ... .
گونه واژه ها در روزنامه ها و مجالت آن دوره و تحميل آن ها به اندام كهن شعر سيل بي امان اين     

موجب شد به جاي اينكه شعر از اين چشمه آب بردارد و آن را به راه خود بياورد، سيل اين واژه ها، شعر را 
خت تركيباتي ) نكته ي ديگر سا308-309با خود برد و اين زبان تازه به اندام كهن شعر تزريق شد. (همان: 

 "سياسي كه ره آورد تازه ي اين زبان بود. تركيباتي مانند:  –حاصل از ادبيات غنايي بود با ادبيات اجتماعي
حدود  "، "سپه ناز  "، "هيات دل  "، "مجلس شورا  "، "دست سياسي مژگان  "، "روسيه ي جان 
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دهنده ي نفوذ اين تركيبات در شعر  و ... . شعري از محمد تقي بهار خود نشان "عدليه ي عشق  "، "دل 
  اين دوره است:
  جا دارند                                  مستبدانه چرا قصد دل ما دارند جان روسيه يدلفريبان كه به 

  صفتند                           ورنه در خانه ي غير چرا جا دارند روسيدلبران خود سر و هر جايي و 
  تقاضا دارند پلتيك خوشي، گاه عتاب است و خطا                  تا چه از اين همهگاه لطف است و 

  ز چه در مردن ما                                  حيله سازند گر اعجاز مسيحا دارند؟ اروپا خوب رويان
  دلها دارنداست دراز                        با نفوذي كه به معموره ي  سياسي دستتو را مژگان صف 
  ياران سر يغما دارند؟ حدود دلتو اي ترك پسر                             در  سپه ناز  ،قانون به چه

  اشارات تو ماوا دارند؟ قزاق دل                          خيل داخله كشوراين چه صلحي است كه در 
  كه همه حال من بي دل شيدا دارند   چه كنم شكوه ز تو                          كمسيون عرايضبه 

  دارند مجلس شورادل  هياتاست                             كه در او  بهارستاني در پناه سر زلف تو
  متظلم شد و چشمان تو حاشا دارند       عشق عدليه يمحضر دل غارت شده در 

  )407-408: 2،ج1380(بهار،                                                                              
معتقد است كه اين آثار منظوم از دو  The press and poetry of modern Persia ادوارد براون در كتاب «     

  جنبه اهميت دارد:
  جنبه ي تاريخي  – 1
  جنبه ادبي – 2

و مي توان آن ها را در شمار اشعار كالسيك ايران قرار داد. در اهميت زياد تاريخي و سياسي اين اشعار     
ترديدي نيست و از حيث مضمون نيز چون از زندگي روزمره و دردها و گرفتاري هاي اجتماعي سرچشمه 

اراي متانت و جزالت شعر گرفته اند اصيل تر و حقيقي تر هستند. اما اين اشعار از جنبه ي ادبي و هنري د
قديم ايران و حتي شعر عصر بازگشت نيستند. تنها اهميت و نقش موثر اين اشعار در زندگي سياسي و 

: 2، ج 1372(آرين پور، » اجتماعي ايران و بيداري مردم خواب آلوده و غفلت زده ي مردم كشور مي باشد. 
35 (  
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ي توان در نظر گرفته تا آن شاعر يا دوره ي ادبي به شكل براي يك شاعر يا دوره ي ادبي چهار محور  م    

  يكسان به نقطه ي اوج ادبي خود برسد. اين چهار محور در نموداري چنين ترسيم شده است:

  
  )137: 1380(شفيعي كدكني، 

طبق اين نمودار، شعر عصر مشروطيت را كه قسمت اعظم آن به پشتوانه ي مطبوعات و مجالت آن دوره     
بت رسيده است، تنها در يك جهت، (افقي دو / گستردگي در جامعه) داراي پيشرفت قابل مالحظه يي مي به ث

بينيم. البته اين پيشرفت بيش از همه مرهون تالش ها و كوشش هاي مبارزان و شاعران راه آزادي ايران زمين 
گي آن در سطح جامعه ي ايران و بود كه توانستند با چاپ و نشر اين اشعار در مقياسي وسيع عالوه بر گسترد

  بيداري نسبي ايرانيان، براي نخستين بار پيوندي بين شعر و مردم برقرار سازند . 
 

  
  نتيجه 

اين اشعار برد زماني چنداني نداشتند اما به دليل رويكرد ساده انگارانه و عموميت يافتگي خود بين اقشار     
متوسط و سطح پايين جامعه ي استبداد زده ي عصر قاجاري ايران توانستند كور سوي اميدي براي پيشبرد 

ا سرودن اين اشعار در قالب مستزاد، اهداف مشروطه خواهان باشند. به گونه اي كه اين دسته  از شاعران ب
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مسمط و نيز تصنيف هاي پرشور و برجسته، با چاپ هاي فراوان در نشريات آن دوره كمك شايان توجهي به 
باال بردن سطح شعور آگاهي سياسي عموم مردم ايران كردند. اشعاري كه شايد حتي چند دهه بعد از آن دوره 

ته اند اما روزگاري نه چندان دور، سكوي پرتابي براي روشنفكران و و يا امروزه ارزش ادبي در خوري نياف
كه تا آن زمان  "مردم  "مبارزان عرصه ي سياست و اجتماع ايران بوده اند تا با همگام نمودن عنصري به نام 

صفحه اي را در تاريخ ايران زمين به خود اختصاص نداده بودند، جامعه را در راستاي رسيدن پيشرفت و 
براي نخستين بار در عرصه ي  "حاكميت  –شعر  –مردم  "ي و آرمان خواهي ياري رسانند تا مثلث ترق

  حاكميت سياسي و ادبي ايران به ظهور برسد .
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