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 چکیده:
مین زبا آغاز جریان استعمار در دنیا كه با پیشرفتهای صنعتی و تکنولوهیک مغرب زمینه و هدف:

العملهای فراوانی در كشورهای تحت تسلیحاتی آن به وجود آمد، عکسو س س برتری نظامی و 

استعمار شکل درفت؛ یکی از واكنشهای مهم دربرابر استعماردران، در عالم شعر و ادب اتفاق افتاد 

اندیش این ملل به بازتاب تجاوزات و جنایات استعماردران پرداختند. شعر فارسی و شاعران آزاد

ین زمینه بسیار فعال بود و شاعران این دوره با احساس تعهد فراوانی كه عصر مشروطه نیز در ا

به مردم و سرزمین خود داشتند، وارد عرصج مبارزات ضداستعماری شدند. در این پژوهش سعی 

شده با مطالعج آثار مهم شعر فارسی عصر مشروطه، به بررسی انواع مواجهات و برخوردهای شاعران 

 عمار ب ردازیم.این دوره با پدیده است

 تحلیلی است.-ای و روش توصیفیروش این پژوهش مبتنی بر مطالعه كتابخانه روش مطالعه:

بررسی شعر این دوره نشان میدهد شاعران این عصر با مسئلج استعمار به هشت صورت  ها:یافته

عمارنگری، درایی، نقد غرب و مدنیت غربی، تحریم كاالهای غربی، استاند: شرقعمده برخورد كرده

 درایی و وحدت اسالمی.سرایی، ملینقد استعمارپرستی، حماسه

اند؛ به برخی های فوق استفاده نکردهشاعران عصر مشروطه بطور یکسان از شیوهگیری: نتیجه

 اند و این به توان و شرایط موجود در ایران آن روز بازمیگردد.بیشتر، و به برخی كمتر پرداخته
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  With the onset of colonialism in the world, 
which was accompanied by the industrial and technological advances of the 
West and then its military and weapons superiority, many reactions took place 
in the colonized countries; One of the most important reactions against the 
colonialists took place in the world of poetry and literature, and the free-
thinking poets of these nations reflected on the aggressions and crimes of the 
colonialists. Persian poetry of the constitutional era was also very active in this 
field and the poets of this period entered the field of anti-colonial struggles with 
a great sense of commitment to their people and their land. In this research, 
we have tried to study the important works and encounters of the poets of this 
period with the phenomenon of colonialism by studying the important works 
of Persian poetry of the constitutional era. 
METHODOLOGY: Our method in this research is based on library study and 
descriptive-analytical method. 
FINDINGS: An examination of the poetry of this period shows that the poets of 
this period dealt with the issue of colonization in eight major ways: 
Orientalism, Critique of the West and Western Civilization, Sanctions on 
Western Goods, Colonialism, Critique of Colonialism, Epicism, Nationalism, and 
Islamic Unity. 
CONCLUSION:  The poets of the constitutional era did not use the above 
methods in the same way; Some have been paid more, and some less, and this 
goes back to the power and conditions in Iran at that time. 
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 مقدمه
 دیگر ویس با ددردونیهای پس از رنسانس، اروپا به قدرت برتر علمی، سیاسی، اقتصادی و نظامی دنیا تبدیل شد. از

 رایب بیشتر كننددانیافتن مصرف در جستجوی آنان و داشت قیمتارزان خام مواد به اروپا نیاز عظیم كارخانجات

 ختلفم سرزمینهای به ورود با زمان این در كه رفتند جهان نقاط اقصی به نوردكشتیهای اقیانوس خود، با تولیدات

 ودخ قدرت بر روزبروز و كردند آنان استعمار به شروع خود، قدرتمندی و تفوق و ملل مانددیعقب و ضعف دیدن و

قاجار، جریان مبارزات ضداستعماری نیز افزودند. بدنبال حضور دو قدرت استعماری روس و انگلیس در ایران عصر 

دسترش یافت و تعدادی مصلحان سیاسی ی اجتماعی در این دوره ظهور كردند كه هدفشان كوتاه كردن دست 

استعماردران از كشور بود. علمای دینی نیز كه از اعتبار و نفوذ باالیی در میان مردم برخوردار بودند، با فتواهای 

 رفتند كه تحریم استعمال توتون و تنباكو در عصر ناصری مهمترین نمونج آن است.خود به مقابله با آنان 

روشنفکران عصر قاجار نیز در تالش برای یافتن راهی برای نجات كشور، حضور قدرتهای بیگانه را یکی از عوامل 

قاجار،  روشنفکر عصرترین و پرنفوذترین میرزافتحعلی آخوندزاده، برجستهمانددیهای ایران میدانستند. مهم عقب

وجه راضی نیست كه ملل بیگانه با وجود تمام انتقاداتی كه به نظام دیکتاتوری جوامعی همچون ایران دارد، بهیچ

كمترین تسلطی بر این سرزمینها داشته باشند و استقالل آنها كوچکترین آسیبی ببیند و میتوان دفت انتقادات 

نی، سیاسی و فرهنگی جوامع اسالمی آن روز، درجهت اصالح و درنتیجه تند و صریح او به مناسبات اجتماعی، دی

ماندن نظام دیکتاتوری رضا میدهد اما راضی به غلبج قدرتهای حفظ استقالل آنان بوده است. او در این راستا به باقی 

حعلی، رزافتدر شناخت فکر ناسیونالیستی می»خارجی نیست. فریدون آدمیت در بررسی آرای آخوندزاده میگوید: 

این نکته بسیار پرمعنی است كه با وجود اینکه با دولت استبدادی سر پیکار دارد، بحدی از سلطج دولت خارجی 

(. 444: 4314)آدمیت، « متنفر است كه حکومت مطلقه را بر مستعمره شدن و فرمانروایی بیگانگان ترجیح میدهد

پادشاه ما ادر دیس وت هم »از زبان یکی از شخصیتهای این كتاب مینویسد:  مکتوباتخود آخوندزاده در كتاب 

هانیان ایم. به كل جباشد، شکر خدا را كه باز از خودمان است. شکر به خدا كه ما... در دست ملت بیگانه درفتار نشده

 .(444تا: )آخوندزاده، بی« معلوم است كه انگلیس با اهالی هندوستان چگونه رفتار میکند

های آخوندزاده قرار داشت، در برخورد با تأثیر اندیشهمیرزاآقاخان كرمانی، دیگر روشنفکر عصر ناصری كه تحت

مسئلج استعمار چندبعدی میندیشد. او نه یکسره دستاوردهای تمدن غرب را رد میکند و نه سیاستهای تجاوزكارانج 

شیفتج فرنگستان و همج مظاهر تمدن غربی نیست. به »ب، آنان را برمیتابد. او با وجود طرفداری از علوم جدید غر

های ارزندۀ آن را تحسین میکند و به فیلسوفان و هنرمندان مغرب احترام میگذارد، همان اندازه كه جنبه

جویان و متقلبان اروپایی را اهریمنان پلید میشمارد. روحش از آنان بیزار است و خامج تیزش استعمارچیان و ستیزه

جماعتی و ملتی تمام اوقات و همت و خیال خود را مصروف "روی آنان میکشد: پستتر از این چیزی نباشد كه را به 

ی با آنکه این ملل نیرومند اروپای "به استیال و تغلب بر ملتی دیگر نمایند و به اضمحالل و استیصال آنان بکوشند.

اجرای "ساختن سالح آتشین و اسباب جنگ و ، در "به درجج كمال انسانیت و تمدن رسیده میدانند"خود را 

 مروّج انسانیت و نایل"سعی تمام دارند. مغربیان خود را  "خیاالت شیطنت و اغراض نفسانی... و هالک ملتی دیگر

اما  "به مقام بلند و درجج علیای تمدن و تربیت میدانند و خویشتن را خیرخواه حقیقی عالم بشریت میخوانند.

خارج دردانیده  "درجج انسانیت"لبی و حالت تعدی و تجاوز به حقوق دیگران آنان را از طبراستی همان جنگ

 (.619-614: 4357)آدمیت، « است
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ثبت و  تاریخ بیداری ایرانیانمیرزاآقاخان شعر هم میسرود و اشعار او كه حجم زیادی ندارد، در كتاب ارزشمند 

 ج استعمار میخوانیم:ضبط شده است. برای نمونه ابیاتی از او را در مسئل

 به ایران مباد آنچنان روز  بد

 همه كشور ما عروسی است خوش

 نخواهم زمانی كه این نوعروس

 به دیتی مبادا كه این حورویس

 ادرچند امروز هستم اسییییر

 مرا در بود وحشیانه پدر

 

 كه كشور به بیگانگان اوفتد 

 ولی شوی او زشتخوی و ترش

 بیفتد به زیر جوانان روس

 شود همسر لردی از انگلیس...

 ولی نیست بیگانه بر  من امیر

 از آن به كه مامم رود در به در

 (456: 4374)كرمانی،                              

از مهمترین مسائلی كه در شعر مشروطه بصورت دسترده بدان پرداخته شده و تقریباً هیچکدام از شاعران این دوره 

اند و كوشیده اند و در حد توان خود و از دیدداههای مختلف بدان پرداختهنار آن نگذشتهاز بزرگ و كوچک از ك

 مردم را با زبانی ساده مخاطب خود قرار دهند و آنان را در آن زمینه آداه نمایند، مسئلج استعمار است.

به روش توصیفی ی هدف این جستار، بررسی انواع مواجهات شاعران عصر مشروطه با مسئلج استعمار است كه 

نها است كه تعدادی از آتحلیلی صورت می ذیرد. پیش از این مقاالتی در این موضوع یا نزدیک بدان منتشر شده 

 كه یافت شد، این موارد است: ذكریهای قابلچندان بار علمی ندارد و نمونه

از  «در شعر عصر مشروطه مصادیق استعمارستیزی»و « دولت استعماری انگلیس در آیینج شعر معاصر فارسی»

(؛ و 4346از رضایی )« الشعراء بهار و احمد صافی نجفیبازتاب استعمارستیزی در اشعار ملک»(؛ 4397زارع )

 (.4343از نعمتی قزوینی و اصغرزاده )« رویکرد استعمارستیزی در اشعار حافظ ابراهیم و میرزاده عشقی»

اند؛ از جمله شفیعی كدكنی كه در و دذرا به این موضوع پرداختهای محققانی نیز در كتابهای خود بصورت حاشیه

 اند.، حدود سه صفحه در اینباره بحث كرده«ستیز با جهانخواردان»، در مبحث با چراغ و آینهكتاب 

انواع برخوردهای شاعران فارسیگوی عصر مشروطه  تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی این است كه كوشیده

بندی نو ارائه دهد. تفاوت دیگر پژوهشِ حاضر، نشان دادن شده و با تقسیمبندیاستعمار، بصورتی طبقه را با پدیدۀ

هایی از رویکرد شاعران این دوره به مسئلج استعمار است كه برای نخستین بار صورت می ذیرد و پیش از این نمونه

عصر مشروطه بشکل عمومی مدنظر است؛ یعنی  كسی از این زوایا به این امر ننگریسته است. در این مقاله شعر

ند و احتی به شاعرانی كه بعنوان شاعران مشروطه معروف نیستند، اما در بازه زمانی این دوره زیسته و شعر دفته

 ایم.حتی ایرانی نیستند )مثل اقبال الهوری(، نیز پرداخته

 

 بحث و بررسی

ج استعمار و استعماردران عمدتاً به هشت صورت برخورد دوی عصر مشروطه در شعر خود با مسئلشاعران فارسی

 اند:كرده

زمین به دست غربیان، پرداختن به شرق و طرح ارزشهای شرقی نیز رواج یافت و با استعمار مشرقگرایی: شرق

 خواهیهای غرب مطرح كردند و دردرایی را دربرابر زیادهدرواقع میتوان دفت متفکران بزرگ شرقی، اندیشج شرق

این راستا تمام دنیای شرق، و نه فقط ملت و قومی خای، را مورد توجه قرار دادند. به موازات این مسئله، متفکران 

بر ملت خود یا امت اسالمی، ملل مختلف شرق را مورد خطاب نگر عالوهدو نیز با نگاهی كلیو شاعران بزرگ فارسی
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د و دربرابر ظلم و توحش مدرن غرب بایستند و به بازتاب ستمی قرار دادند و از تمام آسیاییها خواستند كه برخیزن

های این امر در ادبیات فارسی، دورۀ قاجار و مخصوصاً داهكه بر تمام آسیا میرفت، پرداختند. یکی از مهمترین جلوه

ا نیز بر توجه به وطن و همکیشان خود، به كل شرق و همج ملل آسیشعر مشروطه است و شاعران این دوره عالوه

می ردازند و رنج همج آنها را درنظر میگیرند. این شاعران در اینباره به چند روش عمل میکنند؛ برخی در تالشند 

با طرح ارزشهای شرقی، مردم خفته را بیدار سازند و آنها را متوجه عمق فاجعه كنند و میکوشند تعارض و اختالف 

ن این شاعران اقبال الهوری است كه درچه ایرانی نیست و شرق و غرب را بُعدی فکری و فلسفی بخشند. مهمتری

جزو شاعران مشروطج ایران شمرده نمیشود، اما در همان بازه زمانی میزیست و عمیقاً نیز مسائل ایران را دنبال 

چکس اند، هیمیکرد. بجرئت میتوان دفت در میان شاعرانی كه در بیش از صد سال دذشته به فارسی شعر سروده

 ازۀ اقبال به مسئلج تقابل خاور و باختر ن رداخته و دغدغج شرق را نداشته است. به اند

اقبال در شعر خود پیش از پرداختن به مسئلج امت اسالمی و ظلمی كه از سوی غرب بر آن میرود، به كل دنیای  

ام ن« از خواب دران خیز»شرق می ردازد و تمام ملل آسیا را مورد خطاب قرار میدهد. یکی از زیباترین اشعار اقبال 

را تکرار « خواب دران»دارد كه در آن از همج ملل خفتج شرق میخواهد بیدار شوند و در هر بند آن چهار بار عبارت 

 آورد:میکند و مانند پتکی بر سر آنان فرودمی

 خاور همه مانند غبار سر راهی است

 خورده نگاهی استاین خاک دره ۀر ذریییییه
 و اثرباخته آهی است یک نالج خاموش 

 از هند و سمرقند و عییییراق  و   همدان    خیز

 از خواب دران خواب دران خواب دران خیز                                  

 از خواب دران خیز                                  

 (414: 4344)اقبال الهوری،                                                                                                 

ها و ارزشهای شرق درایی، به یادآوری و طرح داشتهشاعران و اندیشمندان شرقی در توجه به دنیای شرق و شرق

شدۀ آنان را به ایشان بازدردانند. بازهم اقبال مهمترین این رفته و فراموشو شرقیان می ردازند تا عزت ازدست

های بلند عرفانی میداند كه بدون آن، عقل اروپایی به قهقرا شاعران است كه یکی از ارزشهای شرقی را اندیشه

 میرود:

 سوز و ساز و درد و داغ از آسیاست

 عشق را ما دلبری آموختیم

 ور استهم هنر هم دین ز خاک خا

 وانمودیم آنچه بود اندر حجاب

 

 هم شراب و هم ایاغ از آسیاست 

 دری آموختیمآدم ۀشیو

 دردون خاک پاک خاور است کرش

 آفتاب از ما و ما از آفتاب

 (144)همان:                                         

 و ابوالقاسم الهوتی جهان را بدون شرق و شرقیان، جهانی ناقص میداند:

 برخیز ز خواب ای صنم شرق

 در راه ترقی شخص تو بی

 منهای تو در جملج عالم

 

 برخیز و ب ا كن علم شرق 

 هردز نرود یک قدم شرق

 صفریست بجای رقم شرق

 (744: 4395)الهوتی،                              
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 هستند، فقط به تعریف و تمجید از ارزشهایاند و بدنبال احیای شرق اقبال و دیگر شاعرانی كه در اینباره اندیشیده

ر بسته بدنبال غرب افتاده و اسیشرق اعم از دین و عرفان و... نمی ردازند؛ بلکه بر شرقیانی كه كوركورانه و چشم

 اند، میتازند:تقلیدش شده

 شرق را از خود برد تقلید غرب

 قوت مغرب نه از چنگ و رباب

 روستنی ز سحر ساحران الله

 و را نه از الدینی استمحکمی ا

 قوت افرنگ از علم و فن است

 حکمت از قطع برید و جامه نیست

 علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ

 

 باید این اقوام را تنقید غرب 

 نی ز رقص دختران بیحجاب

 نی ز عریان ساق و نی از قطع موست

 نی فروغش از خط التینی است

 از همین آتش چراغش روشن است

 هنر عمامه نیستمانع علم و 

 مغز میباید نه ملبوس فرنگ   

 (144: 4344)اقبال الهوری،                       

دوی عصر مشروطه، دعوت از شرقیان برای مبارزه با غرب است. آنان در بُعد دیگر شرقگرایی در آثار شاعران فارسی

خویی كنونی آن را به مخاطبان و درندهسازی میان این دو سوی عالم، توحش تاریخی غرب راستای همان تقابل

ابل قبیل شاعران در راستای اندیشج تقشان بشورانند. اینیادآوری میکنند و میکوشند آنان را علیه دشمنان فرنگی

دیروز میخوانند و قدرت امروز آنان را « نشینجانوران جنگل»شرق و غرب، به تحقیر اروپاییان می ردازند و آنان را 

از شرق میدانند و میگویند غفلت شرقیان سبب بیداری غربیان شد و البته بیداری آنان نه مایج نجات  یافتهنشئت

 بشر، بلکه مایج سرافکنددی او شد و به همین دلیل شرقیان را به قیام علیه غربیان فرامیخوانند:

 ای دروه پاک مشرق، هند و ایران، ترک و چین

 ای پنداشتنددر اروپا آسیا را لقمه

 بیخبر كآخر نگنجد كوه در حلقوم كاه

 یاد از آن عهدی كه در مشرق تمدن باب بود

 زمینیادشان رفته همان هنگام در مغرب

 دله میچریدندی دیاهاز همین رو دله

 تا نخوابد شرق، كی مغرب برآید آفتاب

 

 زمینزمین شد جنگ در مغرببر سر مشرق 

 هر یک اندر خوردنش چنگالها برداشتند

 این لقمه فروبردند روی من سیاه در كه

 وز كران شرق، نور معرفت پرتاب بود

 نشینمردمی بودند همچون جانور جنگل

 زمینی روز مغرب كن سیاهخیز ای مشرق

 غرب را بیداری آنگه شد كه مشرق شد به خواب

 (615: 4355)عشقی،                               

ود زمین فقط رنجهای خدوی این دوره است كه در تقابل با مغرباعران فارسیاین یکی از ویژدیهای قابل احترام ش

ی غرب، بارددر نقد جنگ جغد جنگالشعراء بهار در قصیدۀ زیبای را نمیبینند و به ملل دیگر نیز نظر دارند. ملک

امی رد و به دفاع از تمملل دیگر شرق را نیز درنظر دارد و مخصوصاً از هاپن، بزردترین قربانی جنگ جهانی، نام میب

 برمیخیزد:« جهانخوران غرب»شرق دربرابر 

 به هاپن اندرون یکی دو بمب از آن

 ... به خاک مشرق از چه رو زنند ره

 

 فتاد و دشت باهدون بنای او 

 جهانخوران غرب و اولیای او

 (716: 4335)بهار،                                  

از همان زمان كه تمدن نوین غرب آغاز شد و با دذشت زمان صنعت و تکنولوهی آن نقد غرب و مدنیت غربی: 

دسیخته رو به پیشرفت نهاد، جریان انتقاد از آن نیز در همان دنیای غرب شکل درفت. انتقادات به شکلی لجام
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وهی و صنعت تکنول اندیشمندان اروپایی به تمدن نوین غرب، بیشتر متوجه این نکته بود كه با وجود آسایشهایی كه

برای انسان بهمراه آورده است، بسیاری از ارزشهای انسانی و اخالقی را از او درفته و وی را دچار بیماریهای روحی 

و روانی كرده است و بطور كلی رنجها و آفتهای تمدن جدید بیش از آسایشهای آن بوده است. مخصوصاً اختراع 

ن، هزاران انسان را به كام مرگ بکشد، جهنمی برای نوع انسان به سالحهای مخوف جنگی كه میتواند در یک آ

وجود آورده است كه در تمامی تاریخ دذشته نظیری برای آن نمیتوان یافت. از مهمترین منتقدان تمدن غرب باید 

داد  ااز فیلسوف مشهور قرن هجده فرانسه، هان هاک روسو، نام برد كه آشکارا پیشنهاد بازدشت انسان به بدویت ر

 و از انسانها خواست تمدن را رها كنند و همچون اجداد غارنشین خود به زنددی بدوی بازدردند.

نقد غرب و تمدن غربی در ملل تحت سلطج قدرتهای غربی نیز به جریان پررنگی تبدیل شد. احمد كسروی، متفکر 

غرب و در نقد مدنیت غربی مینویسد:  ایرانی، در رسالج پیام به دانشمندان اروپا و امریکا خطاب به دانشمندان

مند هایی  كه از دانش شما بهرهتوده–ها امروز جهان دوزخی دردیده و به هر سو میدان كشتاری در میان توده»

روی، )كس« امبرپاست. من ادر بگویم این جنگ جهانگیر نتیجج دانشهای شماست، چندان دور نرفته -انددردیده

4364 :9.) 

دادن چهرۀ زشت استعماردران  ایستند و برای نشانمشروطج ایران نیز از نقد توحش مدرن اروپا بازنمیشاعران عصر 

افروزیهای آنان بود كه از هیچ كوششی دریغ نمیکنند. یکی از نقدهای مهم این شاعران به قدرتهای غربی، جنگ

مهیبترین سالحها كردند و مخصوصاً با دو  های تاریخ باتمام دنیا را برای منافع خود دردیر جهانسوزترین ستیزه

جنگ جهانی كه به راه انداختند، میلیونها انسان را به خاک و خون كشیدند. سیداشرف دیالنی در شعری كه به 

مناسبت جنگ جهانی سروده است، حاصل تمدن نوین غرب را چیزی جز كشتار انسانها و غارت سرزمینها نمیداند 

 عنت میفرستد:و بر منادیان این تمدن ل

   

 

 

 پس به جان هر مشعشع لعنت و نفرین بود ر معنی عصر مشعشع این بودییییییشیخنا د

 این مشعشع سطح دنیا را پر از شر میکند دین بودهر كسی بر این مشعشع بگرود بی

 ریشخند دردمندان فیل را خر میکند 

 به دار آویختن یا كه جمعی بیگناهان را هست معنای تمدن دوییا خون ریختن

 این تمدن زود زردک را چغندر میکند یا كه شهری را چ اول كردن و بگریختن

 (117: 4395ریشخند دردمندان فیل را خر میکند )دیالنی،  

دیری و دسترش جریان استعمار در دنیا، علت اقتصادی بود. یکی از مهمترین علل شکلتحریم كاالهای غربی: 

ها و صنایع بزرگ، غربیان در جستجوی منابع جدید برای تکنولوهیکی غرب و دسترش كارخانهبا تحوالت صنعتی و 

تهیج مواد خام موردنیاز خود، به اقصی نقاط دنیا رفتند و با كشف منابع عظیم و سرشار جوامع آسیایی و آفریقایی، 

؛ پس از مدتی دیدند برای حجم عظیم به چ اول ظالمانج ثروتهای آنان پرداختند. اما به همین میزان اكتفا نکردند

كننددان بیشتری نیاز دارند و مشتریان غربی برای خرید محصوالت آنان كفایت كاالهای تولیدی خود، به مصرف

ا های خود رنمیکنند. بدین ترتیب برای فروش كاالهای خود بدنبال یافتن بازارهای جدید برآمدند و مستعمره

ای برای استخراج منابع ملل مستعمره یا و همانگونه كه امتیازات انحصاری ظالمانهبهترین بازارها تشخیص دادند 
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ضعیف درفته بودند، دادن امتیازات انحصاری برای فروش محصوالت خود را نیز بر آنان تحمیل كردند و با به 

ل ی مصرف خود تبدیدهی به نظام اقتصادی این ممالک، آنان را به بازارهاتعطیلی كشاندن تولیدات داخلی و جهت

العملهای شدیدی میشد و جوامع را به انحای مختلف كردند. این رفتارهای ظالمانج استعماردران باعث بروز عکس

به واكنش وامیداشت كه یکی از این واكنشها، تحریم استعمال كاالهای غربی بود. این امر داهی با فتاوای علمای 

تأثیردذاری مییافت كه معروفترین نمونج آن در ایران، فتوای میرزای  دینی در كشورهای اسالمی ابعاد دسترده و

شیرازی است كه در تحریم استعمال توتون و تنباكو در زمان ناصرالدین شاه قاجار صادر دردید كه درنهایت به 

 الغای قرارداد مزبور منجر شد. 

ای داشت و در موارد متعددی اشعاری دهمنع مردم از خرید كاالهای استعماردران، در شعر مشروطه بازتاب دستر

ان شکنانج روس به ایردر تحریم كاالهای روسی و انگلیسی سروده شده است. مثالً در ماجرای اولتیماتوم استقالل

علما به كار برخاسته، مردم را به ترک »و تقاضای آن دولت از دولت ایران برای اخراج موردان شوستر آمریکایی، 

واداشتند. ایرانیان از سالها عادت به چای خوردن دارند ولی چون قند از آنِ روس بودی و چای نیز از كاالی روس 

خاک روس به ایران آمدی، در این هنگام آن را رها كردند و به جای چراغ نفتی شمع روشن كردند. از هرچه كاالی 

ابانها دردیده، مغازه و دكانها را از خریدوفروش روس بود پرهیز نمودند؛ در تهران جوانان و شادردان دبستانها در خی

: 4391)كسروی، « های مغازه و دكانش را میشکستندكاالی روسی بازمیداشتند و هرداه یکی دوش نمیداد، شیشه

 (. شعر زیر به همین مناسبت سروده شده است:657

 ای خدا ما كودكان را طالع و اقبال ده 

 الل دهمرگ ده ما را جمیعاً یا كه استق 

 ای جوانان وطن آن حافظ عصمت چه شد ه شدیییورش ملت چیییاجنبی در خانه آمد ش

 رک استعمال دهیییاز متاع روس بر خود ت در مسلمانیم ما، غیرت چه شد، همت چه شد

 مرگ ده ما را جمیعاً یا كه استقالل ده... 

 آهوی وحشی میرمنداز متاع روس چون  اه محرم شیعیان مستمندییییین مییییییاندری

 كشمش و خرما دران شد مژده بر بقال ده خوانی صرف خرما جای قندمیشود در روضه

 در ره حق جان شیرین را به استعجال ده 

 (4364الحجه ذی 49، 44)نسیم شمال، شمارۀ                        

باردان غرب حذر باشند و از كاالهای جنگ های خود قانعبهار نیز در قصیدۀ جغد جنگ از مردم میخواهد به داشته

 كنند:

 ز دندم و جو و مس و طالی او به نان ارزنت بساز و كن حذر

 (713: 4335)بهار،                

داهی نیز شاعرانی از زبان طنز و نقیضه برای تحریم كاالهای غرب استفاده میکردند. بیت زیر را از شاعری به نام 

 آوریم:میبدیع برای نمونه 

 آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد سالها دل طلب جنس اروپا میکرد 

 (73: 4344)زرقانی،                     
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محمد دهقانی در كتاب از شهر خدا تا شهر انسان رفتار ایرانیها را در برخورد با دنیای غرب به استعمارنگری: 

(. او در 615: 4394نگری )دهقانی، پرستی، بیگانهدریزی، بیگانهبیگانهستیزی، است: بیگانهچهار دسته تقسیم كرده

حلی ناكارآمد میداند و ادامج این بحث سه نوع برخورد نخست را رد میکند و آنها را در مواجهه با دنیای غرب، راه

به آن در مقایسه با  تنها نوع برخورد چهارم را می ذیرد و آن را درستترین راه میداند، هرچندكه از نظر او توجه

 راههای دیگر كمرنگ بوده است.

شاه )جنگهای ایران و روس( تا آخر این سلسله، چند مُصلح با مطالعج مختصر تاریخ دوران قاجار از زمان فتحعلی

برجستج سیاسی و اجتماعی داریم كه آنان نیز همین راه چهارم را بردزیده بودند و فعالیتهای آنان نشان میدهد 

ستیزی چندان دلخوش نبودند؛ زیرا با ه نخست را در مواجهه با جهان غرب كارآمد نمیدانستند و به بیگانهسه را

نگرانه، توان و نیروی كافی برای چنین ستیزی را در خود نمیدیدند. دو دورۀ متوالی جنگهای ایران و نگاهی واقع

های كهن ما نیز دربارۀ عا را اثبات میکند. در آموزهروس و نیز انتزاع افغانستان از ایران به دست انگلیس، این مد

 چنین موقعیتهایی آمده است: 

 نبرد    آنگه باید  ردانگی یییكه م رد آتش مگردیییییسمندر نئی د

 پنجه زور   كه جهل است با آهنین ز خورشید پنهان شود موش كور

 )بوستان، باب سوم(                     

 فراهانی، شاعر همین دوره، دربارۀ تقسیم ایران بین روس و انگلیس میگوید:الممالک و ادیب

 در تو شنیدی حدیث مور و لگن را زور نداری به چاره كوش و به تدبییر

 (47: 4395)فراهانی،                 

یرا امکانی ممکن نبود؛ زدریزی را نیز نه می سندیدند و نه آن را ممکن میدانستند. دریختن از بیگانه آنان بیگانه

برای فرار وجود نداشت. این ما نبودیم كه بسراغ بیگانگان رفته باشیم تا خودمان از آنان بگریزیم. آنان بودند كه 

بسراغ ما آمده بودند و حتی وارد سرزمین ما شده بودند؛ پس چگونه میتوان از چنگال قدرتمند آنان دریخت؟ فرار 

 ممکن باشد؛ تا كی میتوان در دنیا تنها ماند و در انزوا به سر برد؟راه چاره نیست. دیرم فرار 

پرستی نیز بدترین راه بود و چیزی بدتر از این نیست كه كسی به انسان ظلم كند و به زور وارد خانج او بشود بیگانه

هارم د. میماند راه چدوست عصر قاجار به این دزینه حتی فکر هم نمیکردنو دربرابر، او را ب رستند؛ و مصلحان وطن

شدۀ ایشان است. تقریباً تمامی تاریخدانان و محققان ایرانی دربارۀ كیستی بزردترین مصلحان عصر كه برنامج عملی

ای این همقام فراهانی و امیركبیر. با نگاهی به آراء و اندیشهمیرزا، قائمقاجار اتفاق نظر دارند. اینان سه تنند: عباس

نه  نگر؛ بدین معنا كه نه بیگانگان قدرتمند و زوردو را می رستیدند،ایشان افرادی بودند بیگانه سه تن درمییابیم كه

گرند؛ بدین ناز آنان میگریختند و نه با آنان مستقیماً  میجنگیدند؛ زیرا توان چنین كاری را نداشتند. اینان بیگانه

او را دریابند و علل قدرتمندی وی را كشف كنند معنا كه در احوال دشمن نیرومند مینگرند تا نقاط قوت و ضعف 

و از این طریق خود را نیز قوی كنند و این سه تن تمام توان خود را در مواجهه با استعماردران روزدار خود در 

 همین زمینه به كار بردند.

یده بودند. نتیجه رساین مسئله اختصای به اندیشمندان ایرانی ندارد و منوّرالفکران دیگر ملل شرقی نیز به همین 

 فریدون آدمیت دربارۀ تعدادی از این اندیشمندان شرقی مینویسد:

در هاپنی، یوكی چی، اعتقاد داشت كه اقتباس دانش و فن و اصول حکومت اروپایی، شرط مطلق حیات اندیشه»

ه تأكید تیم. همیشملی هاپن است و اال باید به سرنوشت هندوستان درفتار دردیم یا به خواری و زبونی چین بیف
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میکرد كه تمدن هاپن با روح زمان سازدار نیست و دربرابر علم و معرفت و بنیانهای اجتماعی جدید به پشیزی 

نیرزد. نویسندۀ تجددخواه دیگر هاپن، توكو داوا، بر این عقیده بود كه سنتهای فرهنگی و مدنی هاپن بار درانی است 

ته میکند و در راه پیشرفت جدید نادزیر باید شیوۀ تعقل آسیایی خودمان بر چرخ ترقی، و دردش آن را كند و آهس

؛ نباید ای استرا عوض كنیم. متفکر چینی، لو هسون، بیان خاصی دارد: فرهنگ كالسیک چینی پیکر بیمار و مرده

ان كه میراث جهداریم به آرامی بخسبد. بجای آن باید به فرهنگی روی آوریم با آن كاری داشت. باید در موزه نگه 

 (.617: 4357)آدمیت، « نو است و مشترک همج اقالیم

-یکی از مهمترین برخوردهای شعر مشروطه در مواجهه با استعماردران، استعمارنگری بود. برخی شاعران روشن

 اندیش مشروطه فهمیده بودند كه فرار و انزوا، ستیز، و پرستیدن دشمنان راه چاره نیست و باید با همان سالح

دشمن به جنگ او رفت و در همین راستا به دعوت دستردۀ مردم برای آموختن علم و دانش جدید و احداث 

ای همدارس به شیوۀ اروپا و فرستادن اطفال به این مدارس برای آموزشهای نوین پرداختند و به موازات این امر شیوه

ها تدریس میشد،  فاقد فایده و آن مکتبخانه ای و قدیمی را تخطئه كردند و علومی را كه درآموزشی مکتبخانه

 ارزش شمردند و با طنزهای نیشدار به انتقاد از آن پرداختند.

سیداشرف دیالنی، طنازترین شاعر مشروطه، بیش از دیگر شاعران این دوره علوم قدیمه و آموزشهای سنتی را به 

های اروپایی كه برخی علما، آنها را به این دلیل باد تمسخر درفت و مخاطبان خود را به آموختن علوم جدید و زبان

 كه زبان كفرند، تحریم كرده بودند، دعوت كرد:

 همه آب و تاب چهبهر علوم خارجه این و كتاب چه  مدرسه اشرفا   خموش   باش

 عیش چو عیش فقرا میشود و نمیشود هندسه و حساب چه صنعت و اكتساب چه

 نمیشودزنده بال مرده بال میشود و  

 طاس ببین و جام زن، رمل بکش دعا بخوان جای علوم خارجه نسخج كیمیا بخوان

 و نمیشود   میشود   از فضال    خوانامثله درعوض فرانسه یضرب و یضربا بخوان

 مسخره ببرالعلما میشود و نمیشود 

 (4367ربیع المولود  4، 35)نسیم شمال، شمارۀ                           

 الشعراء بهار نیز در اینباره میگوید:ملک

 بهر كشیور با كتاب و با تفنگ آماده شو فنگ                   تكتاب و بی  نیست ممکن پاس كشور بی

 پس برای بردن دوی از فرنگ آماده شو    ساز چودانی ز رسم مشرق و علم فرنگ                               

 (469: 4335)بهار،                           

 در طول دوران نفوذ دول استعماردر در سرزمین ما این اندیشه وجود داشت كه باید با پناهنقد استعمارپرستی: 

ای چاره را در درایش به دولت بردن و پیوستن به یکی از آنها، از آسیب دیگری در امان ماند. در همین راستا عده

بسوی دولت انگلیس میدانستند. برخی متفکران برجستج ایرانی این اندیشه را بتندی  ای نیز در رفتنروس و عده

های سیاسی را از درایش به یکی از قدرتها و اند و شاید كسروی مهمترین آنان باشد كه مردم و دروهنقد كرده

 میخواند:طرفداری از آنان برحذر میدارد و ایشان را به استقالل فکری و سیاسی فرا

هایی در ایران هستند كه رهایی ایرانیان را از این درفتاریها كه میدارند، جز در دراییدن به یکی از دو دولت تهدس»

اند. اینان یک دسته از روس بیمناكند و برای نگهداری نمیشناسند كه دروهی به انگلیس و دروهی به روس دراییده
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رای یگر سرچشمج بدبختیهای ایران را رفتار انگلیس دانسته، بایران پشتیبانی انگلیس را بایا میشمارند، یک دسته د

رهایی از آنها به هواداری روس نیاز میبینند. داهی كسانی هم بیباكی نموده، دم از پیوستن میزنند. بارها شنیده 

ل شده: ما ادر زیردست انگلیس باشیم چه خواهد بود؟ ما ادر به روسها پیوندیم، چه زیان خواهد داشت؟ استقال

 (.14الف:  4361)كسروی،« چیست؟

  او در جای دیگر مینویسد:

اندیشی است كه ما بخواهیم چارۀ روس را با انگلیس و چارۀ انگلیس را با روس كنیم... نه ای ایرانیان، این كوتاه»

 و یک سیاستهای جهان همسر دردید راه به روی شما باز است: بکوشید و خود را از آلوددیها بیرون آورده، با توده

 (.44ب:  4361)همان، « درفته، احترام همج دولتها ازجمله روس و انگلیس را به خود جلب كنیدبیطرفانه پیش 

ها، كه از روی خیرخواهی و بعنوان یک سیاست بدنبال درایش به یکی از قدرتها برای حفظ بر این دروهعالوه

ر یکی از قدرتها بودند و همچون مزدور و نماینددان آنان ای نیز از صمیم دل دوستداموجودیت كشور بودند، عده

عمل میکردند و بدنبال تأمین منافع ایشان و تبلیغ برای آنان بودند؛ كسانی طرفدار انگلیس، دروهی دوستدار روس 

ای هم دلدادۀ آلمان بودند و هركدام آرزوی تسلط آنها را بر سرزمین خود داشتند. سیداشرف دیالنی این و عده

 شعر را در اینباره سرود:

 خاک ایران شده ویران ز سه فیل 

 فیلفیل، آلمانفیل، انگلروس 

 (4331صفر 67، 35)نسیم شمال، شمارۀ  

 همو در جای دیگر در نقد دموكراتها میگوید:

 منم یک بینوا و مفلس و الت

 نمودم بهر ملت صرف اوقات

 ...دهی روسی شدم داه انگلیسی

 برلن تلگرافاتزدم از ری به 

 

 دموكراتم دموكرات 

 دموكراتم دموكرات

 لیسیبرای كاسه

 دموكراتم دموكرات

 (4334حجه ذی49، 1)همان، ش

های مهم در شعر مشروطه در موضوع استعمار این است كه ادر یک طرفِ تقصیر بر دردن یکی از اندیشه

شان كه با احساس حقارت در خود، درِ خانه استعماردران باشد، طرف دیگر آن بر دردن خود ملل مستعمره است

 را به روی زورمندان میگشایند و در این شرایط هر كسی كه باشد، وارد خانه خواهد شد:

 خرابیم، ز كسمان دله نیست  ما ادر خانه

 صاحبِ خانه ادر بازنبندد درِ خویش          

 چه دریز است ز ماهیت طبع بشری    

 صعوه را دوییم از صید ملخ دست بدار   

 

 كاین خرابی همه از ماست در انجام نظر 

 ای نیست ادر دزد درآید از دردِله

 كه بدو دوییم از مال كسان بهره مبر

 باشه را دوییم از خون چکاوک بگذر

 (619: 4335)بهار،                                   

ستی شرقیان، تشبه به استعماردران و درآوردن خود به شکل آنان بوده است؛ های مهم استعمارپریکی از جلوه

دن و پوشیهمان چیزی كه بعدها از آن به غربزددی تعبیر شد. این تشبه در اشکال دونادونی همچون نحوۀ لباس

 است:دفتن خود را نشان داده و مورد نقد واقع شده سخن

 نه فکر كتابم حسابمنه فکر  نه در فکر مشقم نه در فکر درسم
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 بممآفرنگی مآبمفرنگی من جمای فقط عینک است و فکل

 (4331رمضان  43، 44)نسیم شمال، ش 

سرایی عموماً در شرایطی دسترش مییابد كه ملتی درفتار جنگ و تهاجم دشمنان شده حماسهسرایی: حماسه

جنگاوری و شجاعت دارد و به همین دلیل باشد. در چنین شرایطی یک ملت بیش از هرچیز احتیاج به روحیج 

دویی یکی از انواع مهم برخورد شاعران بطور طبیعی ادبیات حماسی بیش از دیگر انواع ادبی رشد میکند. حماسه

عصر قاجار با پدیدۀ استعمار بود. مهمترین آثار حماسی عصر قاجار در جریان جنگهای ایران و روس پدید آمد. در 

هایی سرودند كه رانی برای احیای روح سلحشوری و جنگاوری و تهییج مردم، حماسهخالل این جنگها شاع

واخر سرایی تقریباً تا اخان صبا بود كه شهنشاهنامه را در همین زمینه سرود. سنت حماسهمعروفترین آنان فتحعلی

از آثار حماسی در دورۀ قاجار تداوم یافت و آثاری بطور اختصاصی یا پراكنده در این زمینه خلق شد. یکی دیگر 

قاجار قیصرنامه از ادیب پیشاوری است. او این اثر را در جریان جنگ جهانی اول، و ازآنجاكه شدیداً دشمن انگلیس 

 ، در ستایش ویلهلم، قیصر آلمان، و سربازان او سرود.بود

دردیر امور سیاسی و سرایی در این دوره بحدی بود كه داهی حتی شاعرانی كه هیچوقت خود را رواج حماسه

 شاعران، حکیم محمد هیدجی، اند. شاید بهترین نمونج اینآزمایی كردهاجتماعی نمیکردند، نیز در این زمینه طبع

فیلسوف و شاعر مشهور دورۀ قاجار و پهلوی، باشد. او اثری به نام دانشنامه دارد كه به دو زبان فارسی و تركی 

ی حماسه ندارد، اما داهی به حماسه نیز می ردازد و ابیاتی دربارۀ ستمهای روس وبوسروده است. كلیت این اثر رنگ

 آورد:بر ایران می

 سزد در كشم آه و آرم فسوس

 دل از زنددی سیر و جان شد ستوه

 كجایند شاهان با طبل و كوس

 زمینهمان نامداران ایران

 

 به ایران كه ویران شد از دست روس 

 دروهخدا بركنییییید ریشج این 

 كه خواهند این كین ایران ز روس

 كه از این خسان بازجویند كین  

 (41: 4349)هیدجی،                                

های بعد تداوم یافت و در ایران درایی در قرن نوزدهم میالدی به اوج خود رسید و در دورهاندیشج ملیگرایی: ملی

ا كسانی همچون میرزافتحعلی آخوندزاده و میرزاآقاخان كرمانی به شکلی شاه قاجار بتقریباً در عصر ناصرالدین

دیری این اندیشه در كشورهایی همچون ایران، حضور استعماردران شدید و تند مطرح شد. یکی از دالیل مهم شکل

ه چنین عی بدرایی درواقع واكنشی تدافبود كه موجودیت این كشورها و هویت آنان را تهدید میکردند و اندیشج ملی

( 43: 4346)شایگان، « سالحی برضد تسلط جهان متجاوز غرب»درایی را تهدیداتی بود. داریوش شایگان ملی

ناسیونالیسم مالزم با ظهور استعمار در ایران تحقق یافت... در »میداند و مجتبی بشردوست در اینباره مینویسد: 

تبداد تز اسآزادی و ملیت بیشتر پرداخته شد كه یکی آنتیاشعار شاعران مشروطه و بعد از مشروطه به دو موضوع 

 (.649: 4345)بشردوست،« تز استعماربود و دیگری آنتی

درایی ایرانی است كه دقیقاً در عصر حضور تهدیدآمیز دول های تفکر ملیداهشعر مشروطه یکی از مهمترین جلوه

عصر با تبلیغ این اندیشه تالش دارند از نابودی  است و شاعران و متفکران بزرگ ایناستعماردر شکل درفته 

سرزمینشان جلودیری نمایند. آنان میکوشند با یادآوری دذشتج باشکوه و پیروزیهای بزرگ بر ملتهای دیگر، اعتماد 

 رفته را بازدردانند:به نفس ملی را احیا نمایند و عزت ازدست
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 در رگ ایرانیت به تن بود ایدر

 شمارد مرد وطن را چنان عزیز

 مرد وطن را چنان ز صدق پرستد

 الوطن نیافت سعادتهر كه ز حب

 اند حریفانمانا فرموش كرده

 یا بنخواندند در متون تواریخ

 

 یحون سازی ز دیده طل و دمن راج 

 با دل و با جان كه شیرخواره لبن را

 پرست وثن رافاش و هویدا كه بت

 بسته به زنجیر ننگ دردن تن را

 ر و جنگ پشن رانیزه دیو دلی

 شاپورشاه و والرین را جقص

 (49: 4395)فراهانی،                                

البته نگاه شاعران مشروطه به این موضوع یکسان نیست و تفاوتهایی در نوع تلقی آنان وجود دارد. میتوان شاعران 

: دروه اول، شاعرانی افراطی و تندرو هستند كه درایانه بتوان به دو دروه تقسیم كرداین دوره را ازجهت تفکر ملی

وار وطن خود و دذشتج تاریخی آن را كه تصوری بسیار آرمانی از آن دارند، دوست دارند و ایران باستان را دیوانه

بهشت ازلی و ابدی جهان می ندارند. بهترین نمونه برای چنین شاعرانی میرزاده عشقی و عارف قزوینی است. وطن 

در میشود و جای معشوق شعر كالسیک را میگیرد و عشقی یکی از شروطه در قامت یک معشوق جلوهدر شعر م

 وار دوست دارد: شاعرانی است كه این معشوق را با شیفتگی و دیوانه

 من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هالک

 معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من

 عشقت نه سرسری است كه از سر به در شود

 در وجودم و مهر تو در دلمعشق تو 

 

 وین كاسج خون به بستر راحت هدر كنم 

 ای آنکه ذكر عشق تو شام و سحر كنم

 مهرت نه عارضیست كه جای ددر كنم

 با شیر اندرون شد و با جان به در كنم

 (377: 4355)عشقی،                               

خارج میشود و نگاه او در این زمینه، افراطی است. ایران  عشقی در نگاه به وطن و دذشتج آن، از مسیر اعتدال

باستان برای او تجسم تمام خوبیها و زیباییها است و هیچگونه عیب و نقصی برای آن متصور نیست. او و شاعر 

معاصرش، عارف قزوینی، در پی تعلیل انحطاط سرزمین مینونشان خود، بعضی اقوام، مخصوصاً اعراب، را مقصر و 

میدانند و به بددویی از آنان می ردازند و ازآنجاكه دین اسالم خاستگاه عربی دارد، با آن نیز به ستیز مسئول 

 برمیخیزند:

 مسلمان یا كه ترسا این دو در دستور ملیت

 تو در كور و كر و الل و خمش باشی از این بهتر

 

 ندارد فرق زان بیگانگی با این و آن دارم 

 تازی این نشان دارمكه دویی از زبان ترک و 

 ( 454-457: 4395)عارف قزوینی،                

منظومج نمایشی كفن سیاه عشقی مهمترین نمونج شعر در این زمینه است. در این منظومه منظور شاعر از كفن 

و در طول  سیاه همان چادر است كه شاعر اعتقاد دارد اسالم با پوشاندن اجباری چادر بر زنان، آنان را نابود كرده

 زنددی كفنی بر تن آنان پوشانده كه به رنگ سیاه است.

درایانه و الزم دانستن احیای این روحیه در میان مردم، دروه دوم، شاعرانی هستند كه با وجود داشتن تفکرات ملی

ر تعلیل ثانیاً داز جادۀ اعتدال و انصاف خارج نمیشوند؛ اوالً دذشته را آنگونه كه مبتنی بر واقعیات است میبینند، 

نابودی این دذشتج باشکوه، یقج دیگران را نمیگیرند. سیداشرف دیالنی از این شاعران است. او برخالف عارف، 

 دربارۀ قوم عرب چنین میگوید: 

 مفتخر دشته همه ایل و قبایل به عرب محو شد كفر چو دردید مقابل به عرب
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 كنندم كه مده دل به عربمردمان منع  كی شود انفس و آفاق معادل به عرب

 به عرب چون ندهم دل كه محمد عرب است 

 (4367رجب  64، 55)نسیم شمال، شمارۀ  

درایانج مردم برای مقابله با او از سوی دیگر در عین اینکه ملت و وطن خود را دوست میدارد و از احساسات ملی

-خود ملت میندازد و از آنان بخاطر برخی سهل استعماردران بهره میجوید، مشکالت و مسائل امروز را بر دردن

ای هپرستان افراطی نیز بدلیل پرداختن بیش از حد به دذشتهفکریها انتقاد میکند و حتی به وطنانگاریها و كوته

 دور و توقف در تاریخ میتازد:

 تا چند كنی فخر كه جمشیدنژادیم

 امییییروز مثال پشه انیییییدر كف بیییییییادیم
 كیومرث و فریدون و قبادیم از نسل 

 آراستاز هییییر طیییییرفی صرصر غم معركه

 از ماست كه بر ماست

 (4334االول ربیع 41، 43)همان، ش                                                                                      

ها نمانند، آن را رها پرستی، از آنان میخواهد در دذشتهالممالک فراهانی نیز در عین تشویق مردم به وطنادیب

 كنند و به آینده بیندیشند:

 بر خاكی ای درخت برومند تا ز

 مادر توست این وطن كه در طلبش خصم

 رو غم آینده خور، دذشته رها كن...

 

 پیوند جمگسل از این آب و خاک رشت 

 نار تطاول به خاندان تو افکند

 دذشته همانند؟كی بود آینده با 

 (634: 4395)فراهانی،                             

ازآنجاكه تقریباً همج ملل اسالمی دردیر مسئلج استعمار، و هر یک بنحوی درفتار آن شدند، نوعی وحدت اسالمی: 

احساس همبستگی و نزدیکی میان آنها پدید آمد و احساسات خصمانه میان مذاهب اسالمی، مخصوصاً میان 

شیعیان و سنیان، تا حدی كمرنگ شد و با وجود دشمنان مشتركی كه موجودیت همج آنها را تهدید میکردند، 

 ترین شخصیتی كه در اینحس دوستی و یگانگی در میان آنان به وجود آمد و آنان را به هم نزدیک كرد. برجسته

كه تالشهای فراوانی در این زمینه كرد.  الدین اسدآبادی بودزمان ندای وحدت امت اسالمی را سر داد، سیدجمال

بود. احمد  الوثقیعروهیکی از كارهای مهم و تأثیردذار سیدجمال در زمینج ایجاد وحدت اسالمی، انتشار روزنامج 

زاری و ای بود كه در شرق بیالوثقی نخستین شعلهادر بگوییم كه عروه»امین دربارۀ تأثیر این روزنامه مینویسد: 

(. سیدجمال جدال 79: 4374)امین، « ایمه استیالی خارجی را برافروخت، به دزاف سخن نگفتهنفرت نسبت ب

ای آمریکایی در این مورد اعتقاد دارد كه غرب با شرق مسلمان را تداوم همان جنگهای صلیبی میدانست. نویسنده

روح صلیبی هنوز در دلها الدین در این نکته خالصه میشد كه غرب با شرق ستیزه میکند و آموزشهای جمال»

 (.94)همان: « وجود دارد

ای داشته است. اكثریت قریب به اتفاق شاعران اندیشج وحدت اسالمی سیدجمال در شعر مشروطه بازتاب دسترده

اند و حتی شاعرانی همچون عارف و عشقی نیز مدتی در اندیشج وحدت امت اسالم مشروطه در اینباره شعر سروده

 الشعراء بهار را میخوانیم: ملک اتحاد اسالمبودند و اشعاری در اینباره دارند. بندهایی از شعر 

 هند و افغان و خوارزم و ایران  چند دویی چرا مانده ویران                    

 خرس پتیاره بر جای شیران  أوا                     چند دویی چرا جسته م

 انده از كار دست دلیرانییم  چند دویی چرا روز حاجت                 
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 که آزادی ما اسیرانییییزآن  چند دویی چرا ما اسیریم                     

  جنبش و دوستی و وداد است 

  روز یکرنگی و اتحاد است 

 است در ما مركّب  چیز    چار  ثروت و ملک و ناموس و مذهب                  

 مذهب   اختالفات   این   برده  ثروت و ملک و ناموس ما را                        

 روز ما را سیه كرده چون شب  اختالفات مذهب در اسالم                         

 بعد مکتب    و   اول    اتحاد  است                          عزت ما به دو چیز بسته 

  كاین دو اول طریق رشاد است 

  اتحاد است...  و   یکرنگی  روز  

 تونس و فاس و قفقاز و افغان  هند و تركیه و مصر و ایران                                             

 مختلف تن ولی متحد جان  در هویت دو اما به دین یک                                             

 قرآن  نص  تابع   جملگی  جملگی پیرو دین احمد                                              

 نالد اندر بدخشان مؤمنی   مسلمی در بگرید به طنجه                                           

  آری این راه و رسم عباد است 

  روز یکرنگی و اتحاد است       

 ( 414-455: 4335)بهار،   

ترین اشکال مواجهج شاعران عصر مشروطه با مسئلج استعمار بود. البته انواع دیگری نیز میتوان به این اینها عمده

مثالً در مواردی برخی شاعران نگاهی طنزآمیز به مسئلج استعمار موارد افزود كه چندان پررنگ نبوده است. 

میرزا نمونج خوبی برای این نوع نگاه باشد كه آن را دربارۀ تقسیم ایران به دو منطقج اند. شاید شعر زیر از ایرجداشته

 نفوذ روس و انگلیس سروده است:

 است تازه امسالعهدی كرده  دویند كه انگلیس با روس                                      

 نکنند هیچ اهمال پس    زین كاندر پلتیک هم در ایران                                      

 این حال و فارغند از بنشسته  افسوس كه كافیان این ملک                                    

 دكان بقال         رود بر باد  كز صلح میان دربه و موش                                  

 (446: 4353)ایرج میرزا،      

 گیرینتیجه

بررسی شعر فارسی عصر مشروطه نشان میدهد كه شاعران این دوره به هشت شکل عمده با مسئلج استعمار برخورد 

یی(، سراموارد در سطوح فرهنگی )نقد مدنیت غرب، استعمارنگری، نقد استعمارپرستی و حماسهاند كه این كرده

ند. ادرایی(، دینی )وحدت اسالمی( و اقتصادی )تحریم كاالهای غربی( قابل مطالعهدرایی و ملیسیاسی )شرق

د رویکردها را تشکیل میدههمانگونه كه مشخص است، از این هشت شیوه، رویکرد فرهنگی بتنهایی نیمی از كل 

ای شاعران آن دوره به مسئلج استعمار و ظرفیتهای موجود برای مبارزه با آن است؛ و این بیانگر نگاه عمیق و ریشه

رویکرد سیاسی دو مورد را به خود اختصای داده كه بیانگر جدی درفتن آن از سوی شاعران است؛ و رویکرد دینی 

نگیخته است كه دویای این است كه شاعران مشروطه این دو رویکرد را به و اقتصادی كمترین توجه را برا
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اند. جالب اینکه در میان این رویکردها، رویکرد نظامی وجود ندارد و این بیانگر اندازۀرویکردهای قبلی جدی نگرفته

 پذیرش ضعف در این حوزه است.

 

 تشکر و قدردانی
شده  ، استخراجن را با حمایت بنیاد ملی نخبگان به انجام رساندهاین مقاله از یک طرح تحقیقاتی كه پژوهشگر آ

 است. بدینوسیله مراتب س اس خود را از بنیاد مذكور و حمایتهای آن اعالم میدارم.

 

 منافع تعارض

 فعالیت حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج این هنویسند

 و قوانین كلیج طبق تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسند پژوهشی

 و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان
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