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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Many studies have been done on the socio-
political components of contemporary poetry in numerous books and researches, 
but the evolution of key components in the three periods of the Constitution, Pahlavi 
and the Islamic Revolution has not been considered in research. In this article, with 
the aim of recognizing the important components and indicators of these periods 
and examining its evolution, the poems of six prominent poets have been studied. 
METHODOLOGY: The article was written descriptively-analytically by library method 
and was one of the prominent poets of three periods: Mirzadeh Eshghi, Queen of 
Spring Poets, Nimayoshij, Ahmad Shamloo, Houshang Ebtehaj and Qaisar Aminpour 
They are selected. 
FINDINGS: Components of constitutionalism, republic, tyranny, colonialism and 
related topics, freedom, homeland, woman, poverty of the lower class and 
oppression of the upper class, ignorance of the people in the constitutional period; 
The components of tyranny, colonialism, freedom, poverty in the Pahlavi period and 
the components of homeland, Islamic Revolution, freedom, stability and holy 
defense in the period of the Islamic Revolution are the main components of socio-
political literature. 
CONCLUSION: Socio-political literature is a distinct and prominent type of literature 
in contemporary literature that began with the socio-political developments of 
society, from the constitutional period; In the Pahlavi period, it was established and 
in the period of the Islamic Revolution, it was connected to the literature of the 
Islamic Revolution and stability. The components of constitutionalism, the republic 
and women, are among the main components in the constitutional period and have 
no stylistic characteristics in the Pahlavi period and the Islamic Revolution. In the 
Pahlavi period, tyranny and colonialism and related topics are the main components 
that are associated with the spirit of resistance before the coup, but after the coup, 
there is despair and despair. In the 1940s, with the formation of the resistance 
movement, the components of stability, tyranny and anti-colonialism reached the 
forefront again. With the victory of the Islamic Revolution, the component of tyranny 
and colonialism was removed and hope and freedom were praised, but with the 
beginning of the imposed war, the component Patriotism, stability and sacred 
defense become a hallmark of style.
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 مقاله پژوهشی
 های اجتماعی ـ سیاسی شعر معاصر  از مشروطه تا معاصربررسی سیر تحول مؤلفه

 پور(الشعرای بهار، نیمایوشیج، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج، قیصر امین)میرزادۀ عشقی، ملک

 
 2، ناصر علیزاده*1، آرش مشفقی1پوریلیال قلی

 ، ایران.بنابدروه زبان و و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمی،  -4
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. -6
 

 

 چکیده:
های سیاسی اجتماعی شعر معاصر در كتابها و پژوهشهای در مورد مؤلفه پیشینه و اهداف:

های شاخص در سه دورۀ مشروطه، متعدد، بررسیهای بسیار انجام شده است اما سیر تحول مؤلفه

های قالب اسالمی در پژوهشها مورد توجه نیست. در این مقاله با هدف شناخت مؤلفهپهلوی و ان

 ها و بررسی سیر تحول آن، اشعار شش شاعر برجسته بررسی شده است. مهم و شاخص این دوره

 و ای انجام درفته استبا روش كتابخانهبصورت توصیفی ی تحلیلی  نگارش مقالهروش مطالعه: 

الشعرای بهار، نیمایوشیج، احمد سه دوره: مجموعه اشعار میرزادۀ عشقی، ملکاز شاعران برجستج 

 ها و سیر تحول آنها انتخاب شده است.پور برای بررسی مؤلفهشاملو، هوشنگ ابتهاج و قیصر امین

خواهی، جمهوری، استبداد، استعمار و مضامین مرتبط با آنها، آزادی، های مشروطهمؤلفه ها: یافته

های استبداد، فقر طبقج فرودست و ظلم فرادست، جهل مردم در دورۀ مشروطه؛ مؤلفه وطن، زن،

های وطن، انقالب اسالمی، آزادی، پایداری و دفاع استعمار، آزادی، فقر در دورۀ پهلوی و مؤلفه

 های اصلی ادب سیاسی اجتماعی است. مقدس در دورۀ انقالب اسالمی، مؤلفه

اعی از انواع ادبی مشخص و برجسته در ادبیات معاصر است كه : ادب سیاسی اجتمگیری نتیجه

همگام با تحوالت سیاسی اجتماعی جامعه، از دورۀ مشروطه آغاز شد؛ در دورۀ پهلوی، تثبیت شد 

خواهی، های مشروطهو در دورۀ انقالب اسالمی به ادب انقالب اسالمی و پایداری وصل شد. مؤلفه

های اصلی است و در دورۀ پهلوی و انقالب اسالمی، زو مؤلفهجمهوری و زن، در دورۀ مشروطه ج

 های اصلیشاخصج سبکی ندارد. در دورۀ پهلوی استبداد و استعمار و مضامین مرتبط با آن، مؤلفه

است كه قبل از كودتا با روحیج مقاومت همراه است اما بعد از كودتا ناامیدی و یأس است. در دهج 

های پایداری، استبداد و استعمارستیزی در ومت، بار دیگر مؤلفهدیری جریان مقاچهل با شکل

این جریان به صدر مضامین میرسد و با پیروزی انقالب اسالمی مؤلفج استبداد و استعمار كنار 

پایداری و دفاع  های وطن،میرود و امید و آزادی ستایش میشود اما با آغاز جنگ تحمیلی، مؤلفه

  مقدس، شاخصج سبکی میشود.  
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 مقدمه
ی بعنوان یک نوع ادبی مشخص در كنار دیگر انواع ادبی، در شعر معاصر شکل درفت. تا قبل اجتماع یاسیسادبیات 

یشود ولی رسمیت آن بعنوان نوع ادبی و رسیدن به صدر مهای مختلف، این مضامین دیده از آن درچه در دوره

تباط نزدیک با ساختار سیاسی اجتماعی جامعه دارد و ارمضامین شعری در دورۀ مشروطه آغاز شد. این نوع شعر 

 جوهره نداشت بر عالوه كه یكالم هر» دیویگمی جامعه را با شگردهای دونادون هایكاستبا زبانی انتقادی، معایب و 

 یاسیس شعر ب ردازد افراد یرشخصیغ روابط و جامعه در تیحاكم و قدرت موضوع به ینحو به ،یشعر عنصر و

شعر سیاسی دورۀ ) «باشد یاسیس طنز ای یرجدیغ اشعار و یاسیس متعارف اشعار صورت دو به ندوایتم و است

 (55 ص ی:درست پهلوی،

های اصلی آن صورت درفته است؛ دورۀ مشروطه( تا امروز، تحوالتی در مؤلفه) آغازاز  در شعر سیاسی اجتماعی

ذف دردیدند. در این مقاله با هدف شناخت سیر های آن ثابت مانده و برخی دچار تحول شدند یا حبرخی مؤلفه

های اصلی آن در سه دورۀ تاریخی: مشروطه، پهلوی و انقالب اسالمی تا پایان تحول شعر سیاسی اجتماعی، مؤلفه

 الشعرای بهاردفاع مقدس، بررسی شده است. در جامعج آماری، اشعار محمدتقی بهار متخلص به ملک

ش( و 4334ی 4695) ش( برای دورۀ مشروطه، نیمایوشیج 4353ی 4673ی )ش(، و میرزادۀ عشق4335ی4645)

( برای دورۀ پهلوی 4359متخلص به ه. ا. سایه ) ( برای دورۀ پهلوی، امیرهوشنگ ابتهاج4374ی 4351احمد شاملو )

حقیق، بر مبنای هدف ت اند.( برای دورۀ انقالب انتخاب شده4394ی  4337پور )و انقالب اسالمی، و قیصر امین

 سؤاالت ذیل مطرح شده است.

 ی اجتماعی در شعر دورۀ مشروطه، پهلوی و پس از انقالب كدامها هستند؟ های برجستج سیاسیمؤلفه ی 4

 های اصلی به چه صورت است؟سیاسی اجتماعی، تغییرات و تحوالت مؤلفه ی در سیر تحول شعر 6

 ه است؟تحول نیافت ها در هر سه دوره آمده وكدام مؤلفه ی 3

اجتماعی در دورۀ موردنظر بررسی شده است، بعد از آن  در نگارش مقاله، ابتدا وضعیت عمومی ادب سیاسی

ای برای آن آمده های شاخص هر دوره ذكر دردیده و تحلیل شده است و از اشعار شاعران موردمطالعه نمونهمؤلفه

ی است كه در تاریخ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پوراست. تحقیق حاضر نیز بردرفته از رسالج دكتری لیال قلی

 بناب دفاع شده است. 

 

 روش مطالعه

ای انجام شده است. ابتدا منابع كلی در مورد ادبیات معاصر مورد بررسی قرار درفت این پژوهش با مطالعج كتابخانه

های شاخص سیاسی و مؤلفه ها مطالعه شدها بدست آمد، س س آثار شاعران برجستج دورهو ویژدیهای كلی دوره

 بندی و تحلیل فیشها، مقاله نوشته شد. برداری دشت، بعد از آن با دستهاجتماعی از آثار شاعران موردنظر فیش

 

 سابقۀ پژوهش
های دانشجویی در مورد اند از جمله كتابها، مقاالت و رسالهدر پژوهشهایی كه در مورد ادبیات معاصر نوشته شده

موضوعات شعر سیاسی ی اجتماعی بسیار بحث شده است كه شمارش آنها خارج از محدودۀ این ها و درونمایه

ای تازه الزم نباشد اما با بررسی پژوهشهای تحقیق است و شاید در نگاه اول با وجود این حجم پژوهشها، نگارش مقاله

ی و مهم ادب سیاسی ی های اصلمنتشرشده، مشخص شد كه مقاله و پژوهشی كه سیر تطوری از تحول مؤلفه

اجتماعی در سه دورۀ تاریخی در موضوع موردنظر ارائه دهد، بصورت مشخص و مجزا چاپ نشده است. در این 
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پایان ) دیری از تحقیقات قبلی و بازخوانش اشعار شاعران برجسته از دورۀ مشروطه تا انقالب اسالمیتحقیق با بهره

امین شعر سیاسی اجتماعی بررسی و تحوالت اصلی آنها تحلیل های شاخص در حوزۀ مضجنگ تحمیلی(، مؤلفه

 شده است.

 

 بحث و بررسی

 های سیاسی ـ اجتماعی به شعر معاصردورۀ مشروطه: ورود مؤلفه 

ای مضامین سیاسی ی اجتماعی وجود داشته است. در دیوان اغلب شاعران برجسته در تاریخ ادب فارسی در هر دوره

، سعدی، و حافظ این مضامین دیده میشوند كه با شگردهای مختلف مثل انتقاد مستقیم، مثل سنایی، عطار، مولوی

زبان رمزی، هجو و هزل، تعلیم و موعظه، طنز و مطایبه، شعر عرفان و قلندری و مالمتی از زبان عقالی مجانین، 

نکه چرا اند. اما ایبازدو كردهشناسی مثل ایهام و كنایه و ... انتقادات سیاسی اجتماعی عصرشان را شگردهای زیبایی

همانند ادب حماسی، غنایی و عرفانی و غیره، در سبکهای ادبیات كالسیک خود « ادب سیاسی اجتماعی»نوع ادبی 

را نشان نداد و جایگاهی بدست نیاورد، دالیل متعدد دارد. مهمترین آن را باید در ساختار جامعه جستجو كنیم كه 

ی را نداده و ناچار در الیج زیرین انواع ادبی دیگر مانده است. اما در سالهایی كه اجازۀ ظهور آشکار چنین شعر

كدكنی، حزین به دفتج شفیعی خواهی در ایران مطرح شد، ساختار جامعه چنین شعری را ایجاب كرد.مشروطه

الح آن را مطرح الهیجی شاعر اواخر سبک هندی، اولین بار با انتقاد به اوضاع سیاسی اجتماعی كشور، لزوم اص

حزین این موضوع را با جدیت ادامه نداد و  (.64ص  )حزین الهیجی، زنددی و زیباترین غزلهای او، الهیجی:كرد 

ی اهای تحول ایجاد شد و عدههای دولت قاجار به بعد، زمینهدر دورۀ بازدشت نیز این مضمون رشد نکرد اما از نیمه

شدند و با صراحت از وضع موجود انتقاد كرده و درصدد تغییر ادبیات  در طی سفرهای خارجی، با مدرنیته آشنا

 دهای رنسانس یا نوزایی در شعر و ادب فارسی شدیددان نخستین نشانه؛ بدینگونه تفکرات غربكالسیک برآمدند

خواهی شکل درفت و سرانجام در ایران نیز مشروطه (.49ص  پورچافی:حسین  جریانهای شعر معاصر فارسی،)

نارضایتی مردم از اوضاع كشور، آشنایی با افکار و اندیشج اروپاییان، تأسیس دارالفنون، ورود صنعت چاپ به ایران »

های بروز انقالب مشروطه را در ایران فراهم كرد )شعر معاصر ایران ها، زمینهخواهانه در روزنامهو انتشار افکار آزادی

خواهی و لزوم اصالحات سیاسی در كشور، مضامین با تب مشروطه(. 35ص  :4 از بهار تا شهریار، محمدی، ج

هجو و غیره در الیج زیرین مانده بود،  سیاسی ی اجتماعی رشد كرد و ادر در دذشته بصورت شعر تعلیمی و هزل و

ر بای از تاریخ ادبیات فارسی، شعر اینقدر با سیاست آمیخته نشده و در هی  دوره»چنانکه به جایگاه اول رسید. 

 .(641ص  :اسالمی ندوشنبین، جام جهان) «نیافته بودداهی آمأموریت خود برای ایجاد تحول در نظام اجتماعی 

گاری، ننویسی، استیضاح مقامات، تاریخمبارزه، روشنگری، انتقاد، افشادری، بیانیه وظیفج»شاعران همگام با تحوالت 

از  (.647ی  644ص  پور:، امینو نوآوری در شعر معاصر سنت« )معرفی صنایع جدید و.. را هم به دوش درفتند

الممالک فراهانی، عارف قزوینی، میرزادۀ عشقی، شاعران برجستج این ایام، كسانی چون وحید دستگردی، ادیب

فرخی یزدی، نسیم شمال، ایرج میرزا، محمدتقی بهار، و ابوالقاسم الهوتی هستند كه هر كدام به نوعی بعنوان 

مطرح شدند. مضامین سیاسی اجتماعی، مضمون برجستج اشعار آنهاست و رسالت شاعریشان را در نقد شاعر ملی 

های شعر سیاسی اجتماعی شناسی، شاخصترین مؤلفهخواهی دذاشتند. موارد زیر بلحاظ سبکجامعه و مشروطه

 فا كردیم.این دوره در دیوان شاعران است كه ما برای نمونه به بررسی دیوان بهار و عشقی اكت

 جمهوری، مشروطه، استعمار، استبداد
خواهان شد و فرمان آن را امضا كرد. اولین ش، سرانجام مظفرالدین شاه، تسلیم خواستج مشروطه 4695 سالدر 
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خواه بیوقفه در كنار مبارزان، مجلس تشکیل و بدین وسیله جمهوری ایجاد شد. در این سالها، شاعران مشروطه

و در  (334 )بررسی مبانی نظری جریانهای شعری معاصر، نوری: صبه جنگ استبداد رفتند. تفنگ قلم به دست، 

اشعارشان مؤلفج مشروطه، جمهوری و مضامین مربوط به آن بسامد یافت. در ابتدا آن را ستودند اما تشکیل مجلس، 

بست. موفقیتی نیافت و  بعد از مرگ مظفرالدین، محمدعلی شاه، مجلس را به توپعدالت و آزادی ببار نیاورد. 

عاقبت به روسیه فرار كرد و فرزند كوچکش بجای او نشست. همچنان خائنین با استعمار در چ اول افتادند، دولت 

ق خواهان درنظر داشتند، محقپهلوی نیز با استبداد رضاخانی شکل درفت و بدین ترتیب آن جمهوری، كه مشروطه

جمهوری قالبی نامیده و استعمار و استبداد را هجو كردند و در مقابل بنابراین شاعران، این جمهوری را نشد. 

خواهان هستند. عشقی، با هیجانی بیشتر از بهار و عشقی هم از مشروطه مبارزان ملی مورد ستایش قرار درفتند.

جمهوری كتاب ششم در مورد در كلیات دیوان او، بخش  خواهی بود.بهار در رأس مبارزۀ علنی، جمهوری و مشروطه

عشقی  (.649ی  677ر.ک: كلیات، میرزادۀ عشقی: ص ) اند باعث قتل عشقی شدخواهی است كه دفتهو جمهوری

 در این كتاب، جمهوری مشروطه را فناشده معرفی میکند و با هزل و هجو، از حکام ظالم مستبد انتقاد مینماید. 

 فیینییا شیییید مییا جییمییهییوری  كییه آه

 
 قییبییا شیییید الشییییخییوران  پیییییرهیین  

 (693)همان: ص                                

 بهار هم  در آغاز در تصنیفها و قصایدی، مشروطه و جمهوری را ستوده و استبداد و استعمار را نکوهش كرده است.

(. س س محمدعلی 19مظفرالدین شاه را بخاطر امضای فرمان مشروطیت مدح كرده است )مجموعه اشعار بهار: ص 

وی مستبد است، به او اخطار میدهد از استبداد دست بکشد و از كردار سالطین  وقتی میبیندشاه را مدح میکند اما 

وقتی اخطار و موعظه را كاردر نمیبیند، با صراحت از او میخواهد  ( و41ی  43همان: صص ) پیشین عبرت بگیرد

 مملکت را به دست روس ندهد.

 پادشاها نصیحتم شنو

 ادنوعروسی است ملیییک و تییو دامیی

 روس اهریمنی است خونخواره

 

 مملکت را به دست روس مده 

 مده به كسی دست نوعروس

 به كف اهرمن دبوس مده

 (4454)همان: ص                             

 وطن، زن، آزادی
 دندهای وطن، زن، و آزادی بعد از مؤلفج استعمار و استبداد، در شعر این دوره مطرح شبا استقرار مشروطه، مؤلفه

كه بسرعت مورد توجه قرار درفتند و تقریباً در دیوان همج شاعران وجود دارند. شاعران دغدغج هویت و استقالل 

وطن دارند، به سوادآموزی و حجاب زنان و حضور اجتماعی آنها در كنار مردان توصیه میکنند و درصدد این هستند 

ای آزاد و در رهایی دهند. آزادی را میستایند و جامعهها و محصور در نقش معشوق و ماكه زن را از حصار خانه

عدالتیهای مستبدان، خائنین و استعماردران انتقاد میکنند. از مند میخواهند. در این راستا به ظلم و ستم، بیقانون

 مردم جامعه میخواهند در مقابل ظلم بایستند، بدنبال احقاق حق خود باشند و از خرافات دست بردارند.  

دوستی و عشق وطنی در مقابل استعمار و استبداد در این دوره شکل درفت و بیکباره وطن كه در شعر ن: وطنوط

و شاعران استقالل وطن را با تمامیت ارضی آن تأكید  كالسیک مورد توجه نبود، مهمترین مضمون شعری شد

 كردند و از عشق به وطن دفتند. 
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ست   شد كافر ا  هركه را مهر وطن در دل نبا
 هركه بهر پاس عرض و مال و مسییکن داد جان

 

حب     الوطن فرمودۀ پیغمبر اسییییتمعنی 
ست     ساغر ا شهیدان از می فخرش لبالب   چون 

 (514)مجموعه اشعار بهار: ص               

 یکند.معشقی وطن را همانند معشوق توصیف  

 پاک عشییق ای وطن ای عشییقی معشییوق
 دشو در به سر از كه است سرسری نیییه عشقت

 

 كنم سییحر و شییام تو عشییق ذكر آنکه ای 

ضی  نه مهرت  كنم ددر جای كه ست  عار

 (377 ص )كلیات میرزاده عشقی:           
رح است )آزادیهای سیاسی و طكه در علوم سیاسی م دموكراسی مفهوم غربیآزادی: آزادی در این دوره، در 

اعران هردونه آزادی را در جامعه خواستارند اما تکیج وجود دارد. ش (4ص  :حائری، دراناجتماعی از دیدداه اندیشه

بیشتر آنها به آزادی از سلطج استبداد و استعمار است و بر همین مبنا انتقادهای سرسختانه دارند و به مخاطب 

 یکنند برای رسیدن به آزادی باید با استبداد مبارزه كرد. در میان شاعران، فرخی یزدی شاعر آزادی نامیدهم توصیه

یشود، وی مستقیم و با صراحت میدهد. عشقی نیز در راه آزادی شهید م سر آنشده است كه عاقبت جان بر 

 یگوید در راه آزادی باید انقالب كرد:م

 و بس ییخواهداین ملک انقالب م

 امروز ددر درخت آزادی ما

 

  و بس یخواهدخونریزی بیحساب م 

 و بس ییخواهدن و تو آب میز خون م

 (146)كلیات میرزاده عشقی: ص            

« وطن»و « آزادی»ادر بخواهیم تنها دو مروارید درانبها از دریای معانی شعر بهار صید كنیم، آن دو چیزی جز »

(. وی با پند و موعظه، اخطار و خواهش، شاهان را به حفظ وطن 444ها، یاحقی: ص )جویبار لحظه« نخواهد بود

ستبداد، آزادی را میطلبد و میخواهد همه بدنبال آزادی باشیم. در ابیات زیر از توصیه كرده است و در مقابل ا

های قرآنی باید بدنبال آزادی باشیم و در بیرون كردن دشمن از میگوید با عمل به آموزه« اندرز به شاه»مثنوی 

 وطن متحد شویم.

 شود آشکار چو قرآن فتوی

 ما آزادی دوران جمای

 دهر این كفتان از نرود  تا

 

 شرمسار و روسیه شود خصم 

  جمله نهفته به قرآن ما

 سر بفرازید متفقانه

 (745)مجموعه اشعار بهار: ص               

زن: سیمای زنان در شعر كالسیک با محدودیت بسیار همراه بود اما با انقالب مشروطه، بیکباردی زن، موضوع 

رار درفت. مسائلی چون حضور اجتماعی زنان، سوادآموزی شاخص شعر شد و جایگاه او در جامعه مورد انتقاد ق

تمامی شاعران جریان بجز نسیم شمال طرفدار »زنان، برابری آنها با مردان و از همه مهمتر حجاب آنها مطرح شد. 

(. عشقی و بهار نیز حجاب را 347ص )بررسی مبانی نظری جریانهای شعری معاصر، نوری:« بیحجابی زن هستند

 میدانند و خواستار حضور اجتماعی زن در جامعه هستند.  مانع آزادی

ما این حركات   نشیییود منقطع از  كشیییور 

 حفظ ناموس ز معجر نتوان خواسیییت بهار  

 

 ه چادر باشد ییییكه زن بسته و پیچیده ب  تا 

 ه زن آزادتر انییدر پس معجر بییاشییییدكیی

 (351)مجموعه اشعار بهار: ص               

 باید مهم باشد و از آنها میخواهد بجای ظاهرآرایی در فکر یاددیری علم باشند: در نظر بهار سوادآموزی زنان
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 تکیه منمای به حسن و به جمال ای دختر 

بود          ذره غز  م درت در وسیییط  لم ا ع  ای 

 هنر نیسیییت مؤثر صیییفت غنج و دالل بی

 

 سیییعی كن در طلب علم و كمال ای دختر 

خال ای دختر         نج  بت دا كه در كنج ل  به 

 ند غنج و دالل ای دختر با هنر جلوه ك 

 (4594)همان: ص                              

 عشقی بر تساوی زن و مرد تأكید میکند و حجاب و روبنده )پوشش زنان آن دوره( را نکوهش میکند.

 بنده یک زن و بنده یکی مرد چه؟ شییرم

ندۀ  و چادر  این چیسییییت نده    روب  نازیب

 

 شرمنده؟ شود مرد از كه كییردست چه زن 

 وبندهر این پس چیست بگو نیست كفن در

 (349ص  )كلیات میرزاده عشقی:            

 مردم فقر، جهل و نادانی
ه ای كدر این دوره شعر كاردری رشد كرد و طبقج فقیر و رنج و دردهای آنان مورد توجه شاعران قرار درفت؛ بگونه

وزی ریگاه كاردران در جامعه انتقاد كردند و تیرهشکل درفت. شاعران به جا« ادبیات كاردری»جریانی با عنوان 

به شعر كاردری بیش از بهار  عشقیآنها را كه حاصل بیعدالتی و ظلم حاكمان بود، مورد توجه قرار دادند. توجه 

ان اش جخواهد دولت را به رنجبر بدهد و افسون شاه را نگون كند یا اینکه بر سر عقیدهیماست. او در ابیات زیر 

 .بدهد

 اعالن زوال سیم و زر خواهم داد

 یا افسر شاه را نگون خواهم كرد

 

 دولت همه را به رنجبر خواهم داد 

 یا در سر این عقیده سر خواهم داد

 (154 ص :عشقیكلیات میرزاده )          

و عدم اراده  فهمیهای دینی،در كنار توجه به وضعیت نابسامان مردم، جهل و نادانی مردم بویژه عقاید خرافی، كج

فریبیها بسامد سبکی یافت. شاعران مردم را برای مبارزه مورد نکوهش قرار درفت و انتقادهای اجتماعی از عوام

عدالتیها قیام كنند. بهار بیش از عشقی به مردم جامعه دعوت به مبارزه میکنند و از آنها میخواهند در مقابل بی

یدهند، در جهل و نادانی درفتار ماندند و در نموب زنددیشان را تشخیص یگوید آنها بد و خمانتقاد كرده است. او 

 یخیزند.نمبرابر ظالم ب ا 

 كنید غوغا اندكی هم خود بهر سفیهان  ای

 تکان آخر دهید را خود خالی هایكیسییه

ش  میریزید هنده لباس این با كی به تا  گا

 ندپ دیرید شما  تا شهیدان  شاه  شد  كشته 

 

یده  را خود حال   ثا وا د ید  واویال و غو  كن

 دكنی پیدا را خویش دزد خورده تکانی پس

 دكنی دیبا و اطلس از لباس غیرت جیوی  با

 كنید  تنها  و یکه  پافشیییاری  ظالم  پیش

 (336 ص )مجموعه اشعار بهار:              

 

 در ادبیات معاصر دورۀ پهلوی: تثبیت ادب سیاسی اجتماعی

کل ش« ادب سیاسی اجتماعی»شروطه به صدر مضامین رسید و نوع ادبی، سیاسی اجتماعی كه در دورۀ م مضامین

درفت، در دورۀ پهلوی تثبیت شد. به این ترتیب در كنار انواع ادبی دیگر، ادب سیاسی و ادب اجتماعی، بعنوان 

، یدرا مثل حمیدی شیرازیک نوع ادبی شاخص در دیوان اكثر شاعران دیده میشود. بعد از مشروطه، شاعران سنت

پروین اعتصامی، محمدحسین شهریار، رهی معیری، و امیری فیروزكوهی به مضامین سیاسی اجتماعی درایش 

چندانی نیافتند و تثبیت آن در شعر معاصر، توسط نیما و پیروانش در جریان شعر نو صورت درفت. نیما با بیان 
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ری، شعر و شاع )دربارۀ« نداشته و دروغ است ادبیاتی كه با سیاست مربوط نبوده، در هی  زمان وجود»این جمله كه 

به شعر سیاسی اجتماعی درایید. به پیروی او، شاملو، اخوان و دیگر شاعران به این مضمون  (445نیمایوشیج: ص 

ماسی شعر نو ح»درا( یا )شعر رمزدرای جامعه« سمبولیسم اجتماعی»با تثبیت آن، جریانی با عنوان توجه كردند و 

این شعر كامالً اجتماعی و  (.443 ص پورجافی:، حسین جریانهای شعری معاصر فارسی)یجاد شد. ا« و اجتماعی

دراست )ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، سیاسی است و حركتش بیشتر بسمت سمبولیسم اجتماع

دهج سی و چهل به اوج (. شرایط برای رشد این جریان از دهج بیست به بعد مهیا شد و در 55 ص كدكنی:شفیعی

(. با همان درایشات سیاسی اجتماعی، در دهج چهل 334ص  معاصر ایران، زرقانی: انداز شعرچشم) خود رسید

های دورۀ مشروطه جمهوری، جریان شعر مقاومت شکل درفت و تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت. از مؤلفه

های استبداد، استعمار، آزادی و مضامین مرتبط با شد؛ مؤلفهخواهی، زن، و قانون در این دوره كمرنگ مشروطه

آنها با تغییر نگرش از استبداد قاجار به استبداد پهلوی و از استعمار روس و آلمان و انگلیس به استعمار انگلیس و 

ظاهر  دوستی در این دوره وجود دارد اما بسامد واهدانی و توجهات شاعران دورۀ مشروطه درامریکا رسید. وطن

دوستی و شعر كم شده و بجای آن در بطن اندیشج آنها، عمیق شده است. در واقع این سه مؤلفه با هدف وطن

آزادی مردم در اشعار شاعران دیده میشود. نکتج مهم نیز درایش به زبان نمادین است كه در دورۀ مشروطه كمرنگ 

 است اما نیما و پیروانش آن را بکار بردند. 

 

 تعمار، آزادی استبداد، اس
قابل تقسیم است. شاعران با دو روحیج  4336 مرداد 69ها در دورۀ پهلوی، به قبل و بعد از كودتای این مؤلفه

 پایداری و مقاومت و روحیج ناامیدی و یأس در این مضمون شعر سرودند.

 عوت مردم به مبارزه است ودورۀ قبل كودتا: مقاومت و پایداری در برابر استبداد و استعمار، پاسداشت آزادی و د

اغلب شاعران با درایش به نهضت ملی مصدق درصدد شکست استبداد و آزادی برآمدند. نیما در چند شعر برجسته 

 وار و با زبان نمادین،بصورت تمثیل« خروس میخواند»، و «مرغ آمین»، «پادشاه فتح»، «ناقوس»، «قلب قوی»مثل 

وجود استعمار در كشور، به مردم نوید پیروزی میدهد و ایشان را دعوت به در اعتراض به سیاستهای استبدادی و 

بح سمبل ص»نماد پیروزی و آزادی است. « صبح»نماد استبداد و خفقان و « شب»یکند. در این اشعار نیز ممبارزه 

عج عصر رضاخانی )سحر( در شعر و اندیشج نیما معادل آزادی جامعج ایرانی از سلطج استبداد و اختناق موجود بر جام

، شب نماد استبداد است كه میگریزد پادشاه فتح(. برای نمونه در 657ص  ام ابری است، پورنامداریان:)خانه« است

 آید.و صبح آزادی و پیروزی می

در بسیط خطه آرام میخواند خروس از دور/ میشکافد جرم دیوار سحرداهان/ وز بر آن سرد دود اندود خاموش/ »

 (.714)مجموعه اشعار نیمایوشیج: ص  «آیدافزاید/ میگریزد شب / صبح میتجلی، رنگ در پیکر میهرچه با رنگ 

حوادث عصر او از قبیل اعدامها، مسائل سیاسی، »به شعر سیاسی درایید « شدههای فراموشدفتر»شاملو بعد از 

 «او برای ایران و مردم ایران است اند. شعرهایدردذشت بزردان و روشنفکران همه و همه در شعر او انعکاس یافته

(. در مقابل استبداد و استعمار، اندیشج شاملو در این دوره همانند 463ی  461)راهنمای ادبیات معاصر، شمیسا: ص 

« عنامهقط»، مجموعج «بیست و سه»نیما، مقاومت، پایداری و مبارزه برای آزادی است. وی بی روا انتقاد میکند. قطعج 

در این مضمون است. برای نمونه در ابیات زیر بصورت مستقیم به بیداد و استبداد « هوای تازه» و بیشتر اشعار

 دولت پهلوی توجه میکند و رضاخان را بعنوان شاهی مستبد نکوهش میکند.
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/ و آن كس كه برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده/ و آن كس كه برای یک لقمه در دهان و سه نان در كف»

ان نه، نامش انسان نیست، انس./ نامش نیست انسان/ یک تاریخ چنان كند كه تو كردی، رضاخان جو نان و خانبا قبا 

 (. 47ی  44 ص )مجموعه اشعار شاملو: «بهجز یک سلطانت/ چیس دانمیمن نم/ نیست

نشدۀ وی برآوردهباید او را مداح آزادی خواند، دویی این آرز»جا در جستجوی اوست.  شاملو ستایشگر آزادی و همه

 (.465)راهنمای ادبیات معاصر، شمیسا: ص « شاعران عهد مشروطیت، حسرت او و همه است

/ ماند.ینم یبرجا ختهیفرور یواریكجا د  یهای/ چون دلوداه پرندههم/ كوچک میخواند یسرود یآه ادر آزاد»

چون هم/ ستیحضور انسان آبادان كه/ است ینانسا ابیاز غ ینشان رانهیهر و كه/ را افتنیدرنمیبایست/  اریبس انیسال

/ چشم بر نهان اینعره به/ خشک ت نده ی/ همه عمر/ به دردیچون زخمهم/ / همه عُمر/ خونابه چکندهیزخم

 یسرود یادر آزاد آه/ بود نیچن رانهیدذشتِ وسر/ بود نیبزرگ چن ابیغ/ / از خود شونده،ینفرت به/ دشود.

 (.955 - 747)مجموعه اشعار شاملو: ص « پرنده یکیدلوداه  زای/ كوچکتر حت كوچک/ میخواند

مرداد: در این دوره با شکست دولت ملی مصدق، یأس و ناامیدی در برابر استبداد و حضور  69دورۀ بعد از كودتای 

شعر  یننیما و شاملو نیز به یأس میگرایند. نیما در این دوره در چند استعمار در اشعار شاعران آزادی دیده میشود،

اندوهش را از عدم پیروزی با « هست شب»، و «شب همه شب»، «ری را»، «ابریستام خانه»، «داروگ»از جمله 

 دسترددی استبداد را با نماد شب بیان كرده است:« هست شب»شعر زبان نمادین توصیف میکند. برای نمونه در 

 هست ۀ ابر، از بر كوه/ سوی من تاخته است/هست شب یک شب دمکرده و خاک/ رنگ رخ باخته است/ باد، نوباو»

با تنش درم،  ای راهش را/ ادر/ دمشده ندیبینمشب، همچو ورمکرده تنی/ درم در استاده هوا/ هم از این روست 

/ از هیبت تب/ هست سوزدیمبیابان دراز/ مرده را ماند/ در دورش تنگ/ با دل سوختج من ماند/ به تنم خسته كه 

 (.774 ص :جیوشنیمای )مجموعه اشعار «شب، آری شبشب، آری شب/ هست 

شاملو نیز همانند نیما در این دوره به یأس میگراید و پس از یک دوره زندانی، عالوه بر یأس از استبداد، از نارفیقان 

كه او را در وادی مبارزه تنها دذاشتند و به مسیر دیگری رفتند، غمگین میشود. او خود را سرداری از پشت 

 خورده میبیند:خنجر

( و استبداد را 647ص شاملو: )مجموعه اشعار« با من به مرگ سرداری كه از پشت خنجر خورده است دریه كن»

 با نماد شب توصیف میکند: 

ستی ب /  چرا كه در زمین پاكی نیس/  شبه  نیترستاره یبد/ س رشب از راه می » ست  بهرهیزمین از خوبی و را و /  ا

  (649همان: ص ) :آسمانهاست نیترستارهیآسمان ِزمین ب

 

 دهۀ چهل تا انقالب اسالمی: پایداری و مقاومت در برابر استبداد و امید به آزادی  
در این دوره جریان شعر مقاومت رشد كرد و مبارزۀ مردم علیه استبداد پهلوی به مبارزۀ مسلحانه رسید. نیما در 

، چندی در یأس بود؛ بار دیگر به شعر غنایی روی كرد و مضامین از دنیا رفت و شاملو نیز در این دوره 4339سال 

سیاسی ی اجتماعی در اشعارش كمرنگ شد. اما برخی شاعران كه در دهج سی شعر غنایی میسرودند، در این دوره 

 به شعر اجتماعی ی سیاسی روی آوردند. هوشنگ ابتهاج از این شاعران بود. وی دو سال قبل از كودتا در مقدمج

از شعر غنایی خود اظهار ندامت میکند و بعد از آن در اشعارش بخشی را به این مضمون اختصاص  سرابفتر د

« دالیا»اجتماعی را به معشوق فرضی خود  اعراض از عشق و درایش به شعر سیاسی« كاروان»میدهد. در شعر 

 چنین دفته است: 
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رهایی لبها  جهنگام/ یز رنگ آتش و خون دارد این زمانهر چ/ هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست/ !دیر است دالیا»

 (.454)شبگیر، ابتهاج: ص« / عصیان زنددیستو دستهاست

بیشتر است كه با زبان نمادین، مستبدان را نکوهش « مشقسیاه»استبدادستیزی و آزادی در شعر او در دفتر   

ر ابیات زیر جغد و خفاش نماد استبداد است كه با كرده است و در تمامی آنها اندیشج پایداری دارد. برای نمونه د

 .رسندیتم« امید»و از  کنندیمستم به دل و غنچه )مردم(، باغ )كشور( را پرپر 

به ستم  /باغ ما را جو دل و غنچ/ هر كجا هست چراغی تابان/ میفشانند به خاک/ میهن ما ۀزددر شب تب /هاجغد»

 .(94ص  :ابتهاجتاسیان، ) «میهراسند ز پیغام سحر /لبانگ امیدمیهراسند ز د /جغدها، خفاشان /یزندرمی

 توصیف كرده است:« زنددی»او اندیشج امید و پایداری در شعر را 

« بسان رود/ كه در نشیب دره سر به سنگ میزند/ رونده باش/ امید هی  معجزی ز مرده نیست/ زنده باش»

 (.499مشق، ابتهاج: ص )سیاه

 

 دالتی فقر مردم، ظلم و بیع
نامیده شده بود، بدلیل استبدادهای حاكم « ادب كاردری»در دورۀ پهلوی توجه به قشر فقیر كه در دورۀ مشروطه 

های كارفرما، كاردر، رنجبر، و دهقان در دیوانها دیده نمیشود. اما اندیشج شاعران در فروغ شد و واههبر جامعه، كم

قر یکی از بارزترین اشارات و رویکردهای اجتماعی شاعران این دوره توجه به طبقج كاردران و قشر فقیر كم نشد. ف

 ،«آی آدمها»اند. نیما در شعر فرادستان را در جامعج استبدادی نشان داده« ظلم»و « بیعدالتی»است كه مؤلفج 

به واقعیتهای ملموس و عینی جامعه را « خانوادۀ یک سرباز»، و «مادری و پسری»، «محبس»، «پاشب»، «درگ»

به فقر مردم روستانشین پرداخته است؛ مردمانی كه بیشترین كار را میکنند، « خاركن»تصویر میکشد. او در شعر 

 اما كمترین بهره را میبرند:

ها داشت به هر شکوهی/ وامانده به ره خاركن خسته،/ درهم دهیاز رنج كش یرو/ شده خم یخار جپشتش از پشت»

ی )مجموعه است و ره داددر نیا نظم/ ...ستیشوم مرا سامان ن جحرف/ ستین انیخدا بخت مرا پا یا/ قدم: پنج

 (.445-443اشعار نیمایوشیج: ص 

را در انتقاد از انقالب سفید سرود و مردم فقیر را نکوهش كرد كه « با چشمها»شاملو در دهج چهل، شعر تأثیردذار 

 با جهلشان همچنان دروغ استبداد را باور میکنند.

های خود بنشانم/ این خلق بیشمار/ درد حباب خاک میتوانستم/ یک لحظه میتوانستم ای كاش/ بر شانهای كاش »

 ه اشعار،)مجموع «بگردانم/ تا با دو چشم خویش بینند كه خورشیدشان كجاست/ و باورم كنند/ ای كاش میتوانستم

 ( 459شاملو: ص 

 

 ادب انقالبی و پایداری دورۀ انقالب اسالمی: همسو شدن ادب سیاسی اجتماعی با 

های سیاسی در دهج با قیامهای مردمی كه از دهج چهل آغاز شده بود، در دهج پنجاه شعر انقالبی رشد كرد. مؤلفه

پنجاه، مقابلج صریح با استبداد، استعمار و مضامین مرتبط با آن بود كه در دیوان شاعران متعهد دیده میشود. اما 

ن آن های انقالبی جایگزیج استبداد و استعمار با سقوط رهیم پهلوی كنار رفت و مؤلفهبعد از انقالب اسالمی، مؤلف

شد و این تغییر نادهانی در ادبیات، ادب پایداری را ایجاد شد. چند ماه بعد از پیروزی انقالب، جنگ تحمیلی آغاز 

پایداری به صدر مضامین كرد و شاعران انقالبی به آن درایش یافتند و در مدت هشت سال دفاع مقدس، شعر 

 شعری رسید و مضامین سیاسی اجتماعی در این مفهوم جا درفت. 



 080/ ...های اجتماعی ی سیاسی شعر معاصر  از مشروطه تا معاصربررسی سیر تحول مؤلفه

 

 وطن، آزادی، انقالب اسالمی 
مؤلفج وطن در دهج پنجاه، كه مردم دردیر مبارزه با رهیم بودند، مفهوم متفاوتی درفت. شاعران وطن را در مقابل 

ستعمار پیوند خورد و با سقوط رهیم به آزادی رسید اما با حملج رهیم پهلوی قلمداد كردند كه با مفاهیم استبداد و ا

عراق به كشور، مفهوم وطن در ارتباط دشمن و حفظ تمامیت ارضی قرار درفت و آزادی آن از دست دشمن بعثی 

 در جبهج پایداری مورد نظر است.  

انقالب اسالمی سرود، در آن هم است. این شعر را به مناسبت « س یده»دوستی در اشعار ابتهاج شعر نمونج وطن

نظری به دذشته و حال وطن دارد و آن را سرای امید خود می ندارد كه از دست استبداد و استعمار رهایی یافته 

 است.

ایران ای سرای امید بر بامت س یده دمید/ بنگر كزین ره پرخون خورشیدی خجسته رسید/ ادرچه دلها پرخون »

 یدۀ ما دلگون است كه دست دشمن در خون است/ ای ایران  غمت مرساد / است شکوه شادی افزون است/ س

 (93ص  آینه در آینه، ابتهاج:« )د جاویدان شکوه تو با

ی كه  در شبآزادی وطن را از استبداد با نماد شب و جغد و خورشید تصویرسازی كرده است. « امیید»در شعر او 

وید میگ ،است ییند و خطاب به جغد شب كه نماد سییاهی و شیومیببرق امیدی را می نماد خفقان استبداد است ی

 زیرا خورشید بیدار است: دیگر نخواند

كه پشتِ / مخوان ای جغد شب الالیی شوم/ چراغم را فروغی تازه بخشید/ چه خوش برقی به چشم شب درخشید»

 .(331 ص :ابتهاجسیاه مشق، )« پرده بیدار است خورشید

 امید را چنین میسراید:« سرخمن به باغ دل »در شعر 

شارت دادم            » سبزه/ ب سحر را/ به دل و  شنایی را خواندم با آب/ و  سرد/ رو شبِ  سرخ/ در تمام  « من به باغ دل 

 (.456ص  :ابتهاج)شبگیر، 

پور در دهج پنجاه، به جرعج شاعران انقالب پیوست و بعد از انقالب، از شاعران پایداری دفاع مقدس شد. او با امین

ها حضور یافت و همواره پیرو قافلج شاعران انقالب و دفاع مقدس بود )دفاع مقدس، تعهد و در جبههاز جنگ، آغ

(. او در شعر انقالبی، با نکوهش استبداد، بر امید و پیروزی تأكید 363پور، صرفی: ص تحول در شعر قیصر امین

 آورده است، اما این شب آبستن طلوع است. « شب»نیز در توصیف دورۀ استبداد، آن را با نماد  پوردارد. امین

 به خری حتی نداشتیم/ آری تظلّم ادای را / یارای شما مثال بی عام/ حتی/ تمثال بار روز / در!خدایان ای هان،»

خشکید/  عاطفه نهال نهادید/ صدها خاک به قدم جا هر نداد/ باری تکان را شما داد و عدل تظلّم/ زنجیر دست

شب/  / زیراكه!دارید عبثی بس امید ید/ باریابسته دهواره به تخمه تاج رویید/ اینک/ هرچند جعهفا درخت صدها

 (.434 پور: ص)مجموعج كامل اشعار، امین« است شگفتی طلوع آبستن

 

 پایداری  دفاع مقدس،

ها ی این مؤلفهاز دهج چهل در جریان شعر مقاومت آغاز و تا پیروزی انقالب اسالم وصف آزادی، شهید و پایداری

در برابر رهیم پهلوی و مقاومت برای پیروزی بود. بعد از انقالب اسالمی با آغاز جنگ تحمیلی، در ارتباط با دفاع 

نقالب در دورۀ قبل ا «سیاه مشق» و« تاسیان» دشمن بعثی و منافقین قرار درفت. ابتهاج بیشتر در دفتر مقدس و

نقالب نیز بعنوان شاعر پایداری فعالیت دارد. آزادی در شعر او، رهایی از سلطج ها توجه دارد و بعد از ابه این مؤلفه

را در سال « ز بال سرخ قناری...»استبداد است و شهادت را برای آزادی میستاید. در وصف شهدای انقالب، شعر 

 دفته است.  4359



 494-445 صص ،4155 تیر ،46شماره پیاپی  ،سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 446

كه صبح تازه ز خون / ویششهاب نوشتی به خون روشن خ چون تو چون شهاب دذشتی بر آن سکوت سیاه/ تو»

 )سیاه مشق، ابتهاج:« كه آفتاب رها دشتن قناریهاست/ ز بال سرخ تو خواندم در آن غروب قفس/ شهید خاست

 (.445ص 
در ابیات زیر كه آن را بعد از شهادت شهید بهشتی سروده، از مقاومت و استواری مردانی سخن دفته است كه 

 وند. درچه غرق خون هستند اما سرنگون نمیش

 خیونیش غیرق دیر كه سرما بلندا

 هماییون درخت آن باد سرافراز

 ببری شهرچه كه درختی تناور

 

 زبونش هردز تو نبینی ببینی، 

 سیر نگونیش نشید سیرنگونی كزیین

 فزونیش برگ و شاخ بود فزونتر

 (454)سیاه مشق، ابتهاج: ص                

 ر چندین دفتر شعری، مضامین دفاع مقدس را آورده است:قیصر شاعر پایداری این دوره است كه د

 مبادا خویشتن را وادذاریم

 ای رستز خون هر شهیدی الله

 

 امام خویش را تنها دذاریم 

 مبادا روی الله پا دذاریم

 (115پور: ص)مجموعه كامل اشعار، امین 

نماد مردم انقالبی ایران است « دریا»ه است. توصیف كرد« دریای آرام»او آزادی و آزاددی مردم انقالبی را در قطعج 

 كه با موجهای پرتالطم بر دشمن میتازند و دشمن هردز نمیتواند برای آنها قفس بسازد.

وج، از پی هر ممیگیرد/ موج را اندازه / كوچک كشیخطیک نفر با / یردیگموج شکلی تازه م/ دریا جدر پهن دمبهدم»

انکه زنمیگنجد/ در قفس دریا  میسازد/كه  ییدر قفسها/ بریزد موج دریا را تا/ دازتروز و شب بیهوده می/ سردردان

 (171ی 173)همان: ص « ساز استدشمن ما آن قفس/ ما همان دریای آزادیم/ كار موج پرواز است

 

 گیرینتیجه

ا به امروز در های ویژه، در دورۀ مشروطه آغاز شد و تشعر سیاسی ی اجتماعی بعنوان نوع ادبی مشخص با مؤلفه

های مهم آن از دورۀ مشروطه تا پایان جنگ تحمیلی مورد بررسی شعر فارسی حضور دارد. در پژوهش حاضر، مؤلفه

اجتماعی در شعر معاصر سه دوره را پشت سر دذاشته است. با انقالب مشروطیت به قرار درفت. ادبیات سیاسی ی 

عران مشروطه شد، در دورۀ پهلوی با ظهور نیما و درایشش صدر مضامین شعری راه یافت و شاخصج سبک فکری شا

به این نوع شعر تثبیت شد و بصورت سمبولیسم اجتماعی ادامه یافت. بعد از انقالب اسالمی و همزمان با آغاز دفاع 

های دورۀ مشروطه: استبداد، استعمار، مشروطه، جمهوری، مقدس، به شعر پایداری وصل شد. مهمترین مؤلفه

وطن، زن، فقر و جهل مردم است. در دورۀ پهلوی: استبداد، استعمار، آزادی، فقر است و در دورۀ انقالب  آزادی،

 اسالمی: وطن، آزادی، انقالب اسالمی و پایداری است.

ها نشان داد استبداد، استعمار و آزادی در هر سه دوره تکرار شده است. در دورۀ مشروطه: بررسی سیر تحوالت مؤلفه

اجتماعی خارج شد. همچنین  خواهی، و حقوق زنان وجود دارد كه در دورۀ پهلوی از شعر سیاسیمشروطه جمهوری،

های پربسامد بودند، در این دوره با اینکه به آنها توجه عمیق شده مفهوم وطن و آزادی كه در دورۀ مشروطه، از واهه

تبداد پهلوی و استعمار در قبل و بعد كودتای است، توصیفهای ظاهری در دیوان شاعران ندارد. در این دوره، اس

اجتماعی است. قبل كودتا روحیج مقاومت و امید به آزادی و های اصلی شعر سیاسی ی از مؤلفه 4336 مرداد 69

دیری جریان مقاومت، پیروزی وجود دارد اما بعد از كودتا، یأس و ناامیدی است. بار دیگر در دهج چهل با شکل
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اد آغاز میشود و سرانجام در انقالب اسالمی با سقوط رهیم پهلوی، مؤلفج آزادی، وطن و انقالب مبارزه با استبد

های مهم شعر سیاسی اجتماعی میگردد. در ادامه با آغاز جنگ تحمیلی، مؤلفج پایداری، دفاع اسالمی از مؤلفه

ا پایان جنگ تحمیلی میتوان دفت های اصلی میشوند. در سیر تحول این مؤلفه از مشروطه تمقدس و آزادی، مؤلفه

عه در قانونی در جامكه انتقاد شاعران از وجود استبداد و استعمار و مضامین مرتبط با آن مثل ظلم، بیعدالتی، و بی

به یأس رسید.  4336دورۀ مشروطه آغاز شد. در دورۀ پهلوی این انتقادها همچنان ادامه یافت، اما با كودتای مرداد 

ج چهل و پنجاه با دردیری مسلحانه و قیامهای خونین مردم اوج درفت و سرانجام با انقالب اسالمی بار دیگر در ده

 های انقالبی بدل شده و با آغاز جنگ تحمیلی، به مؤلفج دفاع مقدس تغییر یافت.  به مؤلفه
 

 نویسندگان مشاركت

آزاد  دانشگاه انسانی علوم و ادبیات انشکدهد در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این آرش مشفقیآقای دكتر . است شده استخراج اسالمی واحد بناب

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به پوریسركار خانم لیال قلی. اندبوده مطالعه این

 نقش صی،تخص راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیزناصر علیزاده آقای دكتر . اندتهداش نقش نهایی

 دهبو پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوهش این مشاور

 .است

 

 قدردانی و تشکر
 ومعل و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از ار خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ینا كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه نامه پایان داوران هیئت وآزاد اسالمی واحد بناب  دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاری پژوهش

 

 منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی ریهنش هی  در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هی  و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش لیما حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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