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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Cultural and social criticism is one of the
important topics in the constitutional period and the first Pahlavi that is
reflected in the poetry of some poets of this period. This critical approach is the
result of the content view of a group of constitutionalists and, in a way, the
result of the challenge between tradition and modernity. In their poems, these
poets criticized individuals, groups, classes, issues and themes that, under the
influence of tradition, had taken a steady and unchangeable form and were
considered as obstacles to the progress and renewal of society. In this article,
in the form of diagrams, the frequency of application of social and cultural
issues in the poetry of the poets in question is shown and analyzed.
METHODOLOGY: The method of data collection in this study is a library and
documents that have been analyzed and processed in the form of data graphs.
FINDINGS: Although the dominant discourse on the eve of the Constitutional
Revolution was political, the discourse of cultural and social criticism gradually
found a suitable place in the context of the developments of Iranian society and
the role of literature and especially poetry in the creation and spread of this
discourse has been very significant. The first constitutional and Pahlavi period
in terms of critical social and cultural approaches is more than other critical
periods of Persian poetry, and the poet's poetry changes from his "I" to "us".
CONCLUSION: Conclusion: The overall result of the research is based on the
fact that the poets of this important historical and cultural period addressed
the cultural and social pathology of Iranian society and criticized the wrong
behavior, actions and ideas that have been deposited in the minds of Iranians
over time. They were trying to improve their lives and human relations.
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زمینه و هدف :نقد فرهنگی و اجتماعی یکی از موضوعات مهم در دورۀ مشروطه و پهلوی اول
است كه در شعر برخی شاعران این دوره انعکاس یافته است .این رویکرد انتقادی برآیند نگاه
محتوایی دروهی از مشروطهخواهان و به نوعی نتیجج چالش میان سنت و تجدد است .این شاعران
در اشعار خود به انتقاد از اشخای ،دروهها ،طبقات ،مسائل و موضوعاتی پرداختند كه تحت تأثیر
سنت ،شکلی قالبی و غیر قابل تغییر به خود درفته بود و در نظر آنها از موانع ترقی و نو شدن
جامعه شمرده میشد .در این مقاله در قالب نمودارهایی ،فراوانی كاربرد موضوعات اجتماعی و
فرهنگی در شعر شاعران موردبحث نشان داده شده و به تحلیل آن پرداخته شده است.
روش مطالعه :روش دردآوری اطالعات در این پژوهش ،كتابخانهای و اسنادی است كه در قالب
نمودار دادهها تحلیل و پردازش شده است.
یافتهها :درچه دفتمان غالب در آستانج انقالب مشروطه سیاسی بود ،رفتهرفته دفتمان نقد
فرهنگی و اجتماعی جای مناسبی در بستر تحوالت جامعج ایرانی پیدا كرد و نقش ادبیات و بویژه
شعر در ایجاد و رواج این دفتمان بسیار چشمگیر بوده است .دورۀ مشروطه و پهلوی اول از نظر
رویکردهای انتقادیِ اجتماعی و فرهنگی نسبتبه دیگر ادوار انتقادی شعر فارسی بیشتر است و
شعر شاعر از «منِ» او به «ما» تبدیل میشود.
نتیجهگیری :برآیند كلی پژوهش بر این استوار است كه شاعران این دورۀ مهم تاریخی و فرهنگی
دست به آسیبشناسی فرهنگی و اجتماعی جامعج ایرانی زدند و با به نقد كشیدن رفتار ،كردار و
پندار نادرست كه در طی زمان حالتی رسوبی در ذهن ایرانیان درفته بود ،سعی در بهتر شدن
زنددی و روابط انسانی داشتند.
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مقدمه
پایین بودن سطح سواد و آداهی مردم ،غلبج بافت فرهنگی و اجتماعی روستایی و عشایری ،و چالش میان دو نهاد
قدرت دینی و سیاسی از مهمترین ویژدیهای فرهنگ و اجتماع ایران در آستانج انقالب مشروطه است .در این برهج
زمانی ،تقریباً همه چیز در حال ددردونی است و بعضی از ارزشها سست شده و یا در حال فرو ریختن است و بجای
آن ارزشها و موضوعات جدید تجربهنشده تبلیغ میشود .بدنبال آن دورۀ رضاشاه نیز از دورههای تأثیردذار در حیات
اجتماعی و فرهن گی ایران معاصر است .این دوره درچه در همج موارد و از جمله تأسیس حکومت و نظام سیاسی،
ادامج منطقی و موردانتظار انقالبیون مشروطه خواه نبود ،اما در رویکرد تجددخواهی و مدرنیزاسیون فرهنگی به
ایدههای مشروطهخواهان نزدیک بود .در این دوره ،رضاشاه به تقلید از كشورهای غربی و هماهنگ با برنامج نوسازی
كه در برخی از كشورهای همسایه در حال اجرا بود ،به صنعتی كردن كشور و همچنین نوسازی و تغییر در
عرصههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پرداخت.
با تغییر نظام سیاسی و بدنبال آن شناخت و تعریف تازه از اجتماع ،آموزهها و مسائل تازهای وارد جامعه شد و افراد
و دروهها ،بعضی درجهت موافق و برخی درجهت مخالف این ددردونیها حركت كردند؛ این همه در آثار ادبی آن
دوره و بویژه شعر ،نمودی آشکار دارد؛ تاآنجاكه میتوان مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران را از منظر شعر آن روزدار
بررسید و مهمترین چالشهای موجود جامعه را میان حاكمیت و اشخای و دروهها و طبقات دونادون از نگاه شاعران
نشان داد.
شعری كه به مسائل اجتماعی ب ردازد و مضمونی اجتماعی داشته باشد ،شعر اجتماعی است .در این نوع شعر ،شاعر
از خود سخن نمیگوید ،بلکه« ،منِ» او به «ما» تبدیل میشود .او احساسات را در دایرۀ وسیعتر و روشنتری از
وجدانیات قرار میدهد و مردم را از آنچه قبالً حس میکرده اند ،بیشتر آداه میکند .رابطج شعر اجتماعی با هر پدیدۀ
همزمان خود ،رابطه ای دوجانبه و تعاملی است ،نه علت و معلولی .از این روی اثر ادبی بویژه شعر ،بدون تردید
رسانای واقعیتهای اجتماعی است.
نقد اجتماعی ) (Social Criticismشاخهای از جامعهشناسی است كه هدف آن مطالعج علمی محتوای اثر ادبی
در پیوند با جامعه و فرهنگ و دیگر جنبههای زنددی اجتماعی است (جامعهشناسی در ادبیات فارسی ،ستوده :ی
 .)54نگاه جامعهشناسانج توأم با انتقاد در شعر سنتی فارسی از طرف برخی شاعران بیسابقه نیست .از سنایی درفته
تا سعدی ،حافظ و عبید زاكانی ،میتوان نشانههایی از نقد اجتماعی در شعر فارسی دید .نکته اینکه بیشتر انتقادهای
شعر سنتی ،نقدهایی هستند كه بر پایج فردیت استوار است؛ بدین معنی كه افراد و اشخای را متوجه تیغ تیز زبان
خویش میکنند .اما شعر و شاعری دورۀ مشروطه و پهلوی اول ،از نظر روبرو شدن با واقعیتهای اجتماعی با دورههای
پیشین تفاوت دارد .ادر انتقاد را به معنای نفی كردن توأم با بنا نهادن بدانیم (كار روشنفکری ،احمدی :ی ،)654
فضای فکری ،اجتماعی و فرهنگی این دوران ایجاب میکرد شاعران ،خواستار بهم خوردن ساختارهای كهنج اجتماعی
و فرهنگی ازطریق انتقاد و به چالش كشیدن سنتها باشند تا بسترسازی مناسب برای قرار درفتن در مسیر پیشرفت
فراهم دردد ،مردم را به حق و حقوق خود آشنا سازند و عدالت اجتماعی را تبلیغ كنند .از طرفی این شاعران را
میتوان دنبالج روشنفکران پیشامشروطه و مشروطه دانست كه در اشعار خود و با شگردهای خای زبانی ،مسائل
فرهنگی و اجتماعی را به نقد میکشند .یعنی این شاعران را میتوان روشنفکر ی شاعر زمان خود بشمار آورد كه در
اشعار خود تحولی را كه در عصر مشروطه در ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران شکل درفته بود ،تلطیف كردند و
آن را در جامعه بصورت یک دفتمان دسترش دادند .درنتیجه بخش وسیعی از افکار ،آداب و فرهنگ و اجتماع
ایران برای نخستین بار از جهات مختلف بگونهای جسورانه ،بیمالحظه و توأم با نواندیشی به نقد كشیده میشود.
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در این پژوه ش اساس كار نویسنددان بر این است كه با بررسی اشعار شاعران از طیفهای مختلف فکری ،به بیان
دیدداههای آنان در زمینههای اجتماعی و فرهنگی ب ردازند .بنابراین با بررسی الیههای شعری آنها از منظر نقد
فرهنگی و اجتماعی به پاسخ این پرسشها برسند كه :شاخصترین مسائل و موضوعات انتقاد اجتماعی و فرهنگی در
این دوره چیست؟ و كدام دروه از شاعران دارای صبغج نقد اجتماعی و كدام دارای رنگ و زمینج فرهنگی است؟
سابقۀ پژوهش
درخصوی نقد اجتماعی و فرهنگی دورۀ مشروطه و پهلوی اول (رضاشاه) ،پژوهشی مستقل انجام نگرفته است؛ در
این میان البته باید از كتابهایی نام برد كه در سیری كلی و فارغ از شعر و ادبیات ،با نگاهی جامعهشناسانه ،به نقد
فرهنگی و اجتماعی جامعج ایران معاصر پرداختهاند .كتابهایی همچون :ما و مدرنیت از داریوش آشوری ،چرا عقب
ماندهایم از علیمحمد ایزدی و جامعهشناسی خودمانی از حسن نراقی كه بطور كلی مسئلج فرهنگ ،اجتماع و
خُلقوخوی ایرانیان و همچنین برخورد ایران با غرب را بررسی كردهاند.
بحث و بررسی :شاعران و نقد فرهنگی و اجتماعی
ادیبالممالک فراهانی
میرزا محمدصادق امیری ملقب به ادیبالممالک (4644-4634خ) از شاعران و روزنامهنگاران جامعهمدار دورۀ
مشروطه است .او شاعری اصالح طلب و سخت منتقد و بطور ویژه منتقد و معترض دربار قاجار است كه آن را
سرچشمج بیشتر ناهنجاریها میداند .نکتج قابل توجه در انتقادهای او این است كه بیشتر درد فردی دارد و «من»ِ
فردی او بر «من»ِ اجتماعی غلبه دارد ،ولی درعینحال بسامد باالی انتقادات اجتماعی و فرهنگی او به اندازهای است
كه بتوان او را آغازدر راهی دانست كه با امثال بهار و نسیم شمال به كمال رسید .بخش عمدهای از اشعارش به
نکوهش ظلم و ستم اختصای دارد كه میتوان از آنها با عنوان هجویات سیاسی نام برد .او در این اشعار ،شاهان،
قدرتمندان ،وابستگان حکومت ،امرا و حاكمان ناكارآمد ،وزیران و وكیالن ،سران متلونمزاج و دستگاههای اجرایی
و قضایی را با تازیانج زبان خویش مورد نوازش قرار میدهد؛ زیرا معتقد است این افراد و دستگاهها مهمترین عامل
نابسامانی اوضاع كشور و عقبمانددی ایران هستند .بنابراین نقد او بیشتر از ظرفیتهای اجتماعی و سیاسی برخوردار
است تا اعتراض به باورها و رفتارهای فرهنگی مردم جامعه .این نمودار نشان میدهد حجم و درصد زیادی از
موضوعات شعری او انتقادهای فرهنگی و اجتماعی با مایههای سیاسی است.
كامروز به زیر تو روان دشته و رام است
ای كه شه به زمینت زند این توسن دولت
چون طشت تو بشکسته و افتاده زبام است
این طبل زدن زیر دلیمت نکند سود
(دیوان اشعار فراهانی :ی )473
هشت موضوع مهم عمدتاً اجتماعی و سیاسی در شعر ادیب دارای بسامد سبکی است و سطح فکری شعر او را از
منظر مسائل اجتماعی و فرهنگی تشکیل داده است .از میان آنها ،انتقاد از دستگاه عدلیه (قوۀ قضایی) بیشترین
فراوانی را دارد .این مسئله نشان میدهد چه میزان از فساد و تباهی در این دستگاه رواج داشته و كسی همچون
ادیب كه خودش زمانی از كاردزاران عدلیه بوده چقدر به آن انتقاد داشته است .انتقاد از فروختن القاب و عناوین
و سوءِ استفاده از این القاب فرمایشی در مرتبج دوم موضوعات موردنقد ادیب است .رسمی كه امیركبیر سعی كرد
آن را براندازد ولی موفق نشد و همچنان یکی از آفتهای اجتماعی دربار قاجار باقی ماند.
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ادیب با آنکه خودش از سادات دیندار و متشرع بود ،از رفتار نادرست و نفوذ نابجای برخی روحانیان ناخرسند بود؛
بنابراین انتقاد از رفتار این طبقه ،سومین مرتبه را بلحاظ بسامد در شعر ادیب دارد .در مرتبج بعد ،انحراف و
چاپلوسی و بیدردی برخی شاعران نیز سخت موردانتقاد اوست .انتقاد از پادشاه وقت ،وزیران ،وكیالن ،درباریان و
دستگاه نظمیه نیز از نگاه ادیب دور نمانده و رفتارها و موضعدیریهای سیاسی و اجتماعی این افراد را به باد انتقاد
درفته است .شاید بتوان دفت در قیاس با ایرج و بهار ،ادیب نودرا نیست و انتقادهایش از نوع نقدهای آن دو شاعر
(كه مثالً به بهداشت و حجاب و خرافات اعتراض داشتند) جدید بحساب نمیآید ،اما او با آنکه خود روزداری در
شمار كاردزاران عدلیه بوده و با دستگاه حکومت رابطه داشته است ،با شجاعت به نقد این دستگاه می ردازد و
آشکارا از شاه و درباریان خُردههای سخت میگیر د و از نقد فقیهان و روحانیان زمان ابایی ندارد .این همان تفاوتی
است كه در انتقادات ادیب با دیگر شاعران منتقد همروزدارش وجود دارد .ادر آن شاعران به معلولهای فقر فرهنگی
و اجتماعی می ردازند ،ادیب به علتها كه همان حاكمیت و دستگاههای حاكمیتی است پرداخته است.
نسیم شمال
اشعار نسیم شمال همچون آینهای فرا روی حوادث سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن روزدار است كه با
ظرافت خاصی نابسامانیهای آن روزدار را بیان و كالبدشکافی میکند .سیداشرفالدین فردی خوش برخورد و فروتن
بود و قصد هتک حرمت افراد را نداشت؛ اما در هر جایی كه احساس درد و درفتاری میکرد ،انگشت مینهاد و سخن
میگفت .مضمونهای اشعار نسیم شمال در چهار مقولج اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی میتواند مورد بررسی
قرار دیرد.
محتوای اجتماعی :نابسامانیهای اجتماعی ،موضوعهای دینی ،علم و دانش و همچنین خانواده و زنان.
محتوای سیاسی :مفاهیم مدرن سیاسی بویژه آزادی و وطن به مفهوم جدید ،مطبوعات ،مشروطه و بازتابهای آن.
محتوای اقتصادی :موضوعات مربوط به فقر و فاصلج طبقاتی و وضعیت مشاغل.
محتوای فرهنگی :مسائل مربوط به زنان «تعداد زوجات» ،بیسوادی بویژه بین كودكان ،ایام سال و رسومات آن،
تقلید كوركورانه از غرب ،و رواج خرافه.
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یکی از روشهای ساخت و پرداخت اشعار انتقادی در شعر نسیم شمال طنز و دونههای آن است .او با این ساختار
طنزآمیز به نقد مضامین مهم سیاسی مثل انتقاد از شاه ،وزیران ،وكیالن مجلس ،حکام محلی و امثال آن و همچنین
به مسائل فرهنگی و اجتماعی چون طبقات اجتماعی و ویژدیهای آن ،فقر و بدبختی ،رواج نیرنگ و فریب ،مشکالت
زنان ،و آداب و رسوم خرافی پرداخته است.
زنییان را از خییود آزردن خییالفسیییییت
دوزن در خییانییه آوردن خییالفسیییییت
دو زن میییییبییرد هییر مییردی بییه خییانییه
بییلییی در عییهیید سییییابییق بیییبییهییانییه
ز یییک زن بییشییییتیر بیردن خیالفسییییت...
ولییی امییروز و اییین عییهیید و زمییانییه
(دیوان اشعار نسیم شمال :ی )619
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از  4مبحث انتقادی بررسی شدۀ نسیم شمال ،نتیجه درفته میشود موضوعات سیاسی و اجتماعی جهت فکری و
بارمایج اصلی دیوان شعری او را تشکیل میدهند .از میان موضوعات انتقادی مطرحشده در دیوان او ،مباحث مربوط
به حکومت و مالزمان آن و بطور كلی شیوۀ حکومتداری ،بیشترین حجم موضوعی دیوان او را بدست میدهد .انتقاد
از حاكمان و وكیالن و وزیران اصلیترین موضوع انتقادی و بدنبال آن فقر و تنگدستی و زنددی فالكتبار مردمان
آن زمان بخش مهمی از دیوان شعری او است .او با وجود ذهنیت و بینشی مذهبی ،نسبتبه زنان و موضوعات
مربوط به آنها نگاهی آداها نه دارد و جز درمورد حجاب یی كه با دیگر شاعران منتقد مشروطه دیدی متفاوت دارد
یی از زنان میخواهد كه پابهپای مردان تالش كنند و علم و هنر آموزند تا بتوانند شرایط خود را تغییر دهند .همچنین
روحانیون و دغدغههای آنان كه با ورود موج تجددخواهی اندكی از اعتبار آنها كاسته شده است ،موضع دیگر
نقدهای اوست كه با لحنی مالیم و از زبان خود روحانیون از آنها میخواهد نگاه خود را به مسائل زمانه تغییر دهند.
ایرج میرزا
ایرج میرزا ( 4351-4653خ) از شاعران تأثیردذار دورۀ مشروطیت است .از میان دو صدای اصلی شعر مشروطه،
یعنی میهن پرستی و انتقاد اجتماعی و فرهنگی ،او نمایندۀ طیف دوم بود و دفته میشود شعر او در میان آنهمه
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صدا شعر و صدایی كامالً متفاوت است كه هردونه تندروی و كج اندیشی را با زبانی نو مورد انتقاد قرار میدهد (یا
مرگ یا تجدد ،آجودانی :ی  .)443درحقیقت برجستهترین درونمایج شعر ایرج ،صبغج انتقادی آن است كه تلفیقی
از طنز تلخ و داهی هزل است .نکتج قابل ذكر اینکه او نسبتبه طبقج حاكم با زبانی مالیم رفتار میکرد و به تعبیری
دید انتقادی نداشت .آنچه بیش از همه در انتقادها و بطور كلی منظومج فکری او بچشم میآید ،انتقادهایی است
كه متوجه مردم است و با زبانی خردهدیرانه و همراه با پند و اندرز در جایجای دیوان او به شعر درمیآید و
زیربنایی فرهنگی دارد.
نقد رشوهدیری:
هییمییگییی كییاسییییه ب یَر و كیییسییییه ب یُرنیید
چییه كیینییم مییركییزیییان رشییییوهخییورنیید
(دیوان اشعار ایرج میرزا :ی )466
مطابق نمودار  46موضوع فرهنگی و اجتماعی در شعر ایرج میرزا قابل تشخیص و تفکیک است كه بلحاظ
سبکشناسانه و سطح فکری شعر شاعر میتواند مورد بررسی قراردیرد .به نسبت شعر بهار ،شعر ایرج از موضوعات
فرهنگی و اجتماعی كمتری برخوردار است كه یکی از دالیلش كمحجم بودن دیوان او نسبتبه بهار میتواند باشد
و علت دیگرش شاید پایگاه طبقاتی ایرج (شاهزاده بودن) اوست كه نمیتوانست دغدغههای شاعر آزادهای همچون
بهار را داشته باشد .بااینحال نقد شیوه های عزاداری محرم ،شرابخواری و اعتراض به برخی رفتارهای مردم نظیر
افراط در تعارفات بیشترین بسامد را در انتقادهای فرهنگی و اجتماعی ایرج دارند .در مرتبج بعد اعتراض و انتقاد
به ازدواج سنتی مردم ،اعتراض به تجلیل بیش از حد اموات (مردهپرستی) ،نقد باورهای خرافی و انتقاد از وضعیت
بهداشت مردم و جامعه در شعر و اندیشج او فراوانی سبکی دارند .این همه نشان میدهد كه درچه ایرج میرزا بطور
وسیع به مسائل فرهنگی و اجتماعی ن رداخته ،شاعری دغدغهمند بوده و حتی موضوعاتی همچون مسئلج بهداشت
كه موضوعی تازه بوده است ،از نظر این شاعر دور نمانده و با توجه به طرح مسائلی چون نقد ازدواجهای سنتی و
باورهای خرافی ،منتقدی نودرا و عالقهمند به اصالحات اجتماعی و فرهنگی بوده است.

ملکالشعرای بهار
ملکالشعرای بهار (4335-4345ش) از شاعران توانمند در عرصج انتقاد و اعتراض است .تکیهداه شعر بهار آزادی
و آزاددی و انتقاد از كج اندیشیها و بدسلیقگیهای فرهنگی و اجتماعی روزدار اوست كه نسبتبه دیگر شاعران در
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این زمینه حضوری پر رنگ دارد .او همزمان با تحوالت نودرای عصر مشروطه و پس از آن به این نتیجه رسید كه
برای تغییر و ددردونی در ساحت اندیشه و عمل مردم باید از ادبیات و خصوصاً شعر كه روحیج انسان ایرانی با آن
سازداری بیشتری دارد ،كمک درفت؛ بنابراین با بکاردیری مفاهیم نو در ادبیات كهن میخواست كه به این اندیشه
جامج عمل ب وشاند .درواقع انتقادهای اجتماعی و فرهنگی بمنظور اصالح و سامان دادن به امور جامعه و مردم،
بخش مهمی از حوزۀ تفکر بهار است كه به نوعی ماندداری شعر او را تضمین كرده است .واقعدرایی حاكم بر اندیشج
او از یک سو و عدم وابستگی او به طبقات خای از سوی دیگر ،او را سخت نسبتبه جامعه ،مسئول بار آورده است؛
لذا برای رشد و اعتالی جامعه ،نهتنها بصورت مستقیم و غیرمستقیم به پند و اندرز و بیان مشکالت و انتقاد از وضع
موجود پرداخته ،بلکه برای اصالح ،راهکار هم ارائه داده است .نکتج قابل ذكر اینکه وطن چنان مفهومی در ذهن و
زبان بهار دارد كه از این جنبه میتوان به همج اندیشههای انتقادی او نگاهی دقیق و همراه با تأمل كرد؛ یعنی اینکه
با توجه به این موضوع میتوان اینگونه برداشت كرد كه انتقاد و اعتراض تعبیهشده در اشعار او هم از بینش
ناسیونالیستی و وطنپرستی و اندیشج آزادیخواهانج او سرچشمه میگیرد كه میخواهد جامعه در مسیر رشد فرهنگی
و اجتماعی قرار دیرد و دام بردارد (ادوار شعر فارسی ،شفیعی كدكنی :ی  .)31آنچه در اشعار انتقادی او دیده
میشود این است كه ادرچه در دیوان او نشانههایی از انتقاد از طبقج حاكم وجود دارد ،اما او بیشتر دغدغج فرهنگی
دارد و روی سخن او متوجه مردم و رفتارهای آنان است.

نقد حسود و حسادت:
اینچنین خواندم كه هردز با حسییودان در م ی
ا ین دمییان بود ز یرا كز خ موشیییی در فتییاد
شیییا ید ار مکری ندارم من ولی دا ند حسیییود

كاتش تیز حسییید سیییوزد حسیییودان را یقین
آتش ك ید حسیییودم در دل و جان و جبین
كاین ندانسیییت آدم و دانسیییت ابلیس لعین
(مجموعه اشعار بهار :ی )647

چنانچه از دادههای نمودار برمیآید  61مورد از موضوعات حوزۀ فرهنگی و اجتماعی در شعر بهار دارای بسامد
سبکی است كه خود نشان میدهد این شاعر دغدغج فرهنگ و جامعه را در حد بسیار باالیی داشته است .از این
میان ،به ترتیب سه مورد جهل و نادانی جامعه ،تملق و چاپلوسی در میان مردم ،و میخواری و مستی بیشتر از
موارد دیگر مورد نقد و اعتراض بهار قرار درفته است كه نشانگر رواج این مسائل در جامعج آن روز ایران میتواند
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باشد .بنظر میرسد اعتراض و انتقاد بهار به جهل و نادانی مردم نشاندهندۀ آن است كه به باور این شاعر
فرهنگدوست ،بیسوادی و نادانی ،بیخبری می آورد و بیخبری زمینج سلطج بیگانگان و ستم حاكمان داخلی را بر
مردم جامعه فراهم میکند و حتی موجب رواج و سلطج خرافات و باورهای بیپایه و موهوم در ذهن و زنددی مردم
میگردد .حیلهدری ،نقد شکل حجاب در آن روزدار ،حسادت ،پولپرستی ،عهدشکنی ،فساد اخالق ،فتنهانگیزی و
دروغگویی از دیگر مقوله های رفتاری فرهنگی و اجتماعی جامعه در شعر بهار است كه مورد اعتراض او قرار درفته؛
بنابراین از منظر شعر بهار جامعج آن روز ایران سخت درفتار فقر فرهنگی و انسداد اجتماعی بوده است .بهار
(همچون ایرجمیرزا) حتی به وضعیت بهداشت عمومی جامعه نیز پرداخته كه در نوع خود موضوع كامالً تازهای در
شعر فارسی و از مطالبات نوپدید اجتماعی آن روزدار جامعج ایران است و حاكی از دقت نظر و اهمیت سالمت
عمومی جامعه در نظر شاعر است.
فرخی یزدی
محمد فرخی یزدی (4349-4649خ) از شاعران و روزنامهنگاران معروف در عرصج انتقاد و اعتراض به ساختارهای
اجتماعی و فرهنگی مشروطه و پهلوی اول است .فرخی در برابر جامعه و مردم خود را موظف و متعهد میدانست و
بدنبال آن بود تا شعرش زبان دویای مردم باشد .او بر این باور بود كه در تحمیل شرایط نادوار بر جامعه عالوه بر
اس تبداد داخلی و استعمار خارجی ،سستی و رخوت مردم و همچنین جهل و ناآداهی آنها نسبتبه مسائل زمانه،
نقش مؤثری دارند و برای تغییر این شرایط نامساعد ،آداهی فرهنگی و اجتماعی و علمآموزی مؤثرترین راهکار
است.
شعر فرخی یزدی نقطج عطف شعر كاردری فارسی است .درایشهای جامعهدرایانه و زبان انتقادی فرخی برآمده از
تجربج زیستج او و فضای حاكم بر جامعج ایران است .در روزدار وقوع انقالب مشروطه و پس از آن با نفوذ افکار
سوسیالیستی كه مبتنی بر نقد وضع حاكم و پذیرش آرای مردم فرودست بود ،احزابی با تمایالت مردمدرایانه در
ایران شکل درفت و فرخی نیز به این افکار عالقه مند شد و پس از آشنا شدن با مرام این احزاب ،شعر او زبان طبقج
فرودست جامعه شد .واهههای «رنجبر»« ،كاردر»« ،زارع»« ،دهقان»« ،توده» و دیگر كلماتی با بار معنایی
جامعهدرایانه در دیوان شعر فرخی حضوری پررنگ دارد .نقد فرخی بیشتر متوجه حاكمیت و دستگاههای حکومتی
و استعمار خارجی است كه البته با آب و رنگ سوسیالیستی عرضه میشود .با تعمق در دیوانش فهرستی از واههها
و اصطالحات سیاسی و اجتماعی را كه بیشتر آنها توسط خود او از عالم روزنامهنگاری به شعر فارسی پادشا شده،
میتوان دید و از این منظر ،فرخی در شعر جدید ایران صاحب مکتب است (چهار شاعر آزادی ،س انلو :ی .)43
موضوعات نقد اجتماعی و فرهنگی در شعر فرخی یزدی در  7موردِ مشخص جستجو و بررسی شده است كه از
منظر سبک شناسی و بررسی سطح فکری شاعر ،دارای فراوانی و اهمیت هستند .او بیباكانه سرچشمههای سیاسی
و اجتماعی و فرهنگی را به نقد میکشد.
نقد متولیان دین:
در شیییحنییه شیییهر ،مسییییت و مییدهوش نبود
در شیی ی یخ ریییا ،رنیید قییدح نوش ن بود
دییر مییهییر مییرا بییر لییب خییامییوش نییبییود
یییک شییییم یه ز بی م هری او م ی گ ف تم
(دیوان فرخی یزدی :ی )656
نقد دستگاه قضایی:
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ای بنییای داد یییارب چیسییییت كز بیییداد آن
از در د یوار ا ین عیید لیییه بییارد ظ لم و جور

دادهییا بییاشیییید بییه دردن محرم و بیگییانییه را
محو با ید كرد یکسیییر این عدا لت خا نه را
(همان :ی )47

نمودار شعری فرخی نشان میدهد بلحاظ فراوانی ،انتقاد از رفتار و نفوذ دروهی كه او «شیخ و زاهد» مینامدشان ،و
س س حاكمان والیات و درباریان و وكیالن مجلس و در مرتبج سوم شخص شاه و وزیران و دستگاه قضایی بیشترین
نمود و حضور را در شعر و اندیشج فرخی دارند .انتقاد از دستگاه عدلیه در شعر فرخی (همانطوركه در شعر
ادیبالممالک هم دیده میشود) ،بسامد باالیی دارد و این فراوانی از نظر جامعهشناسی نکتج مهمی است و حاكی از
دسترش نابرابری و ستم در جامعه و ناكارآمدی و فساد دستگاه عدلیه در آن روزدار است .در قیاس با دیگر شاعران،
اعتراض و انتقاد فرخی از دربار و شخص پادشاه فراوانی بسیار دارد و از این حیث در مقام نخست است .این توجه
از یک سو ،حاكی از شجاعت و صراحت این شاعر در بیان عقیدۀ خود است و از دیگر سوی ،بر این مسئله تأكید
دارد كه نفوذ و سیطرۀ استبداد داخلی ،علت العلل نابسامانیهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بدبختیهای مردم
جامعه است .تعبیر فرخی از «شیخ و زاهد» بسیار كلی است و بر شخص یا اشخای خاصی از روحانیان داللت ندارد
و منظور او روحانیانی است كه با دربار ارتباط داشتهاند.
نیمایوشیج
اخالق و اجتماع دو دزینهای هستند كه در شعر نیما همواره با یکدیگر و در كنار هم بودهاند .داه اجتماع انسانی با
مسائل ا رزشی و اخالقی دره خورده است و داه از آن فاصله درفته و در این كشاكش ،هنرمندان و شاعران ،هریک
بگونه ای موضع خود را در برابر آن تعیین و تبیین نموده اند .از این روست كه در مطالعج شعر نو بطور عام و شعر
نیما بطور خای ،تنها جنبههای نودرایی مدنظر نیست .نیما از معدود شاعرانی است كه توانسته آینج تمامنمای
مسائل اجتماعی و فرهنگی زمانج خودش باشد .درحقیقت «در شعر معاصر كمتر شاعری چون نیما است كه چنین
پیگیرانه كوشیده باشد تا بطور نسبی سالمت دید ،وسعت دید و انسجام دید نسبتبه انسان ،جامعه و طبیعت و
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جهان را همراه با هم بدست آورد» (انسان در شعر معاصر ،مختاری :ی .)474به بیانی سمتوسوی اصلی ذهن
نیما ،جذب ارزشهای نو و نیک و در مقابل ،نفی دذشته و ارزشها و عادات و درایشهای مبتنی بر منفی است.
این شنیدستی كه انگاسی پی فرزند خویش
زد دریبان چاک ،راه جنگل و صحرا به پیش
یافت او فرزند را بر راه ،لکن در چهی
خواست بیرونش كشد ،میکرد عقلش كوتهی
بردلویش ریسمانی بست و خود برشد زچاه
پس كشید آن ریسمان چندی به زحمت روی راه
بینوا طفلی كه شد خصمش زنادانی پدر
«آه طفل من» به سركوبد مشت آن خیره سر
درچه سعی و استقامت ،شرط میباشد به كار
بیبصیرت ،كی توانی شد جز بندرت كامکار؟
(مجموعه اشعار نیمایوشیج :ی )54
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در دیوان شعری نیما 45 ،موضوع و مبحث انتقادی را میتوان شناخت .از این پانزده موضوع 1 ،مورد آن مربوط به
اشخای و دروههای اجتماعی است كه بترتیب دستگاه قضایی ،زنان ،كاردران و كودكان را دربرمیگیرد .انتقاد از
دستگاه قضایی ركن اصلی انتقادهای اجتماعی دورۀ مشروطه و حتی پهلوی اول است كه در تمام دیوانهای شعری
شاعران متعهد دیده میشود و نیما نیز از این جریان مستثنی نیست .نگاه تازه به زنددی اجتماعی زنان همچون
دیگر شاعران متجدد در شعر نیما چشماندازی ویژه دارد .در شعر او زنان بیشتر در جایگاه مادران رنجدیده هستند
كه با تالش و كوشش خود با وجود فقر ،خانه و خانواده را سرپا نگه میدارند و بگونهای این پیام را بطور تلویحی
میرساند كه زن و مادر هستند كه میتوانند جامعه را حفظ كنند .در شعر مشروطه نخستین زمزمههای حضور جدی
كودكان در شعر و ادبیات بعنوان شخصیتی مستقل شنیده میشود و در شعر نیما كودكان هرچند نه بطور دسترده
ولی به شکلی جدادانه حضور دارند و اعالم وجود میکنند و رفتاری ویژه و مخصوی خود را میطلبند .فقر موضوعی
دسترده در شعر نیما است كه ارتباط مستقیم با سیاستهای اقتصادی دولت دارد .در شعر او بیشتر خانوادهها و
بویژه روستاییان از فقر و تنگدستی در رنج و عذابند و نیما این موضوع را به شکلهای مختلف در شعر خویش
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پرورانده است .جهل و نادانی نیز در شعر او جلوهای بارز دارد و بخصوی در شخصیتهای روستایی این موضوع رنگ
بیشتری به خود میگیرد .موارد نقد فرهنگی در جای جای شعر او نشان میدهد نیما با وجود ذهنیتی اجتماعی توأم
با سیاست ،از موارد فرهنگی و اخالقی نیز غافل نبوده است.
غالمرضا روحانی
روش كار روحانی بدینگونه است كه با استفاده از زبان طنزآمیز به نقد موضوعات و مسائل نابهنجار و خالی از
عقالنیت ب ردازد و تضادهای اجتماعی و فرهنگی را بچالش بکشد .او با استفاده از واهههای عامیانه و مردمی و با
لحن و زبانی ویژۀ خود مشکالت مربوط به محیط زنددی و مسائل اجتماعی و فرهنگی را كه باری بر دوش ذهن
مردم هستند به نقد میکشد .تجدد و غربزددی ،زنان و مسائل مربوط به آنها ،مفاسد اقتصادی و اجتماعی از جمله
موضوعات چالشی هستند كه در شعر روحانی مطرح شدهاند .شیخان ریاكار ،متجددان غربزده و افراطی ،زنان
عامی و خرافاتی ،معتادان ،مردم عوام و در برخی موارد اصحاب دولت آماج تیز طنز و طعنههای روحانی هستند.
درحقیقت او در اغلب موقعیتهای انتقادی ،به نفی وضع موجود جامعج ایران آن روزدار می ردازد.
پرچانگی و حرافی:
و یییا چییون جییغیید در ویییران افییتییی
ادییر عییمییری بییه زنییدان خییانییه افییتییی
بییه دیییییر خییرس در آن النییه افییتییی
بییه سیییییوراخییی پیینییاه آری ز دییردییی
بییه چیینییگ مییردم دیییوانییه افییتییی
و یییا كییت بسیییییتییه در دارالییمییجییانییییین
بییه دیییییر آدم پییرچییانییه افییقییی
از آن روحییانیییییا خییوشییییتییر كییه بیییوقییت
(كلیات اشعار روحانی :ی )41
نقد قماربازی:
آمیید رمضیییییان و تییوبییه كییردم ز دیینییاه
شیییییبییهییای بییلیینیید و روزهییای كییوتییاه
دییه طییاس و دییهییی ورق بییه دسییییتییم ربییی
هییی آخییر شییییب تییوبییه نییمییودم ز قییمییار
دریییاب كییه مییبییتییال شیییییدم یییا الییه
در پییای قییمییار هسییییتیییییم رفییت از دسییییت
ای غییمییخییوار الت و بییینییوا الییتییوبییه
صییییدبییار ادییر تییوبییه شییییکسییییتییم اییین بییار

دییفییتییم نییکیینییم قییمییاربییازی اییین مییاه
الحییییول و ال قییییوت اال بییییاهلل
شییییب تییا بییه سیییحر جیییک نشیییسیییتم ربی
بییاز اول شییییب تییوبییه شییییکسییییتییم ربییی
مییفییلییس شیییییدم و دییدا شیییییدم یییا اهلل
بییییچیییاره و بیییینیییوا شیییییدم ییییا اهلل
ای حییامییی مسییییکییییین و دییدا الییتییوبییه
الییتییوبییه كییه نشیییییکیینییم خییدا الییتییوبییه
(همان :ی )75
تحلیل درونمایه های اجتماعی و فرهنگی روحانی نشان میدهد بیشترین توجه او به طرح مسائل دریبانگیر تودۀ
مردم معطوف بوده و كمتر به طرح مسائل سیاسی و وابستگان حکومت پرداخته است .روحانی ،متعهدانه و با زبانی
طنزآمیز به شکلی ادامهدهندۀ نسل اول روشنفکران مشروطه بود كه در اشعار خود به انتقاد از اشخای ،دروهها،
مسائل و موضوعاتی پرداخت كه در پرتوِ سنت ،حالتی قالبی به خود درفته بود .او بی رده واقعیت سنت دستوپادیر
آن دوران را به نقد میکشد .در نمودار 41 ،موضوع و مبحث انتقادی در شعر روحانی تجزیه و تحلیل شده است كه
از میان آنها انتقاد از اع تیاد به مواد مخدر بیشترین حجم از موضوعات انتقادی او را به خود اختصای داده است و
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شاید این به زمانه و روزدار او بردردد كه كنترل و مدیریتی بر این امور انجام نمیشد .در یک نگاه كلی به موضوعات
انتقادی او میبینیم كه مردم و جامعه و نوع رفتار آنها مخاطب اصلی هستند و این نشان میدهد او شاعری بوده كه
از دل مردم برآمده و به هنجارها و ناهنجاریهای جامعه آداه بوده است .موضوعات انتقادی همچون قماربازی،
پولپرستی ،باده نوشی ،پرچانگی ،چشمچرانی ،تقلید كوركورانه ،و دورویی موضوعاتی هستند كه میتوان از آنها
نتیجه درفت كه دیوان او بیشتر بنمایه ای فرهنگی دارد .از طرف دیگر شخصیتها و دروههایی در شعر او حضور
دارند كه بنحوی با مردم ارتباط مستقیم دارند .امور پزشکی و بهداشتی از تازهترین مسائلی است كه در شعر او با
نگاهی انتقادی به آن پرداخته میشود .ادرچه در شعر شاعران قبل از او مانند بهار و ایرج نشانههایی از این نوع
انتقاد را میتوان دید .زنان و مسائل آنها نیز مانند دیگر شاعران این دوره ،از شخصیتها و موضوعات مهم دیوان او
هستند .او با وجود داشتن مایههای مذهبی ،نسبتبه برخی مسائل زنان مانند چندهمسری و نابرابری زن و مرد
انتقاد و اعتراض دارد .م تولیان دین نیز از كسانی هستند كه روحانی دل خوشی از آنان ندارد و میگوید آنان با
كارهای خویش اعتماد عمومی را از خود سلب كردهاند.

غالمرضا روحانی
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رعدی آذرخشی
مباحث انتقادی در شعر رعدی آذرخشی در لفافج نگاه ناسیونالیستی او پنهان است و هرازداهی خود را نشان
میدهد .او شاعری است با مایههای قوی از ملیدرایی؛ بنابراین میتوان موارد نقد فرهنگی و اجتماعی در اشعار او
را ،هرچند كوتاه ،جلوه و نشانج دیگری از ایراندوستی او دانست« .فراخاندیشی ،جهانیبینی و تأثر عمیق او از
نارواییها و نابرابریهای اجتماعی و فرهنگی جهان امروزی ،توأم با جودت ذهن و هرفنگری در دذشته و حال و
آیندۀ جوامع بشری ،او را سزاوار آن ساخته كه با عنوان شاعری متفکر از وی نام ببریم» (نگاه ،رعدی :ی .)64
بطور كلی محورهای اندیشج شاعر را میتوان به قرار زیر خالصه كرد:
 -4عشق به بشریت
 -6دسترش عدالت اجتماعی و رمیددی از بیداددریهای روزدار.
 -3بزردداشت آزادیهای انسانی و ارج نهادن به مقام واالی انسانیت.
 -1آیندهنگری ،به امید دستیابی به جهانی فارغ از كشمکش و برخوردار از صلحی پایدار.
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زبان انتقادی او در روبرو شدن با ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی ،نرم است و زهرآدین نیست .به بیانی او «هی داه
به شیوۀ دیرین به اندرزهای تلخ و پندهای به ظاهر خردپذیر كه بکار بستن آن جز در مدینج فاضله تقوی و اخالق
امکان پذیر نیست ،نمی ردازد؛ بلکه میگوید با طبع ساده و ناهمگون انسانها سازدار بوده و میتواند در این دنیای
ناهماهنگ و پرفریب و نیرنگ ،رهگشای آیندهای بهتر ،در جهانی آبادتر و آزادتر باشد» (همان :ی .)66
در فهرست انتقادهای او آنچه بیش از همه بچشم میآید ،انتقادهای فرهنگی است .موضوعاتی از قبیل ریاكاری،
جهل و غفلت مردم ،چاپلوسی ،آز و نیاز و اعتقاد به خرافات از مواردی است كه رعدی آذرخشی با دیدی منصفانه
و درعینحال منتقدانه به آن پرداخته و آنها را بویژه در مسئلج خرافات ،سرچشمهای برای نابسامانی یک جامعه
تلقی میکند.
نقد آز و زیادهخواهی:
زر نبرد از احتکییارش مشییییت مشییییت؟
مییحییتییکییر آیییا خییالیییق را نییکشییییت
ییییافییتیییه از زنیییددیییانیییی بیییهیییرهیییا
پییس چییرا آنییان هییمییه در شییییهییرهییا
شییییهسییییون یییا كییُرد در دام آورنیید
خوش زن ید و خوش خور ند و خوش چر ند
(نگاه ،رعدی :ی)75
نمودار شعری دكتر رعدی آذرخشی از نظر انتقادهای اجتماعی و فرهنگی در  4حوزه یا مسئله قابل بررسی بوده
كه یک مورد آن به اركان حکومتی و دستگاه قضا برمیگردد .او نسبتبه روند اجرای عدالت در این دستگاه با شک
مینگرد و با بیاد آوردن خاطرات كودكی خود به نقد و اعتراض به دستگاه قضایی می ردازد .موضوعاتی از قبیل
جهل ،ریاكاری ،طمع و آز در شعر شاعران دورۀ مشروطه و پهلوی اول با هم و غم بیشتری پرداخته شده است .در
اشعار او توجه به عزاداری محرم نسبتبه دیگر شاعران منتقد نوعی جزئینگری و پرداختن به توصیف جزئیات
هست كه این مورد او را از شاعران پرداخته به این مسئله متمایز میکند؛ ولی تفاوت شعری او این است كه بطور
پنهانی و در لفافج واههها به نقد آن توجه نشان داده است و آن را زشت و ناپسند میشمارد و مانند ایرج میرزا و
ملک الشعرای بهار به نکوهش آشکار آن ن رداخته است .نکتج قابل توجه در شعر او نقد جنگ و دولتمردان جنگطلب
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است كه نسبت به دیگر موضوعات انتقادی شاعران نوعی تازدی در آن بچشم میخورد و این به ارتباط او با یونسکو
برمیگردد كه در دذر زمان تفکر شعری او را به این موضوع سوق داده است.
ابوالقاسم حالت
با بررسی مجموعه های شعری ابوالقاسم حالت میتوان پی برد كه مهمترین مضامین و درعینحال دغدغههای او
اجتماعی ،اخالقی و اندكی سیاسی است .در محتوای اشعار او میتوان بازتاب درایشهای دونادون از جمله اعتقادات
مذهبی ،پدرساالری سنتی ،ملیدرایی و مخالفت با نفوذ فرهنگی كشورهای غربی را مشاهده كرد.
طنز شیوهای مهم و مؤثر است كه رسالتی اصالحدرانه در ادبیات داشته است .حدود هفت سال ،مقاالت وی تحت
عنوان «طنز اجتماعی» در روزنامج كیهان منتشر میشد .او مینویسد« :هر شعری كه هدفی در زمینج اخالق و
كماالت انسانی داشته باشد ،قابل مطالعه است و لو آنکه تکرار دفتههای دذشتگان باشد» (كیهان ،حالت :ی .)4
حالت معتقد است آنچه در ادبیات دذشته مطرح بوده ،اصالح فرد است؛ ولی امروز بیشتر برطرف ساختن مفاسد
جامعه مطرح است نه اصالح معایب فرد و طنز بُرّندهترین حربهها در این میدان است (همان :ی  .)4در مجموعج
اشعار او 41 ،موضوع انتقادی و فرهنگی دیده میشود كه نشان از آداهی و تیزبینی او نسبتبه جامعه و مسائل آن
دارد.
مواد مخدر و افیونی:
بسییییی شیی ی هره در بیشیی ی عوری شییییدم
ز روزی كییه بیینییگییی وفییوری شیییییدم
لیییگیییوری نیییبیییودم ،لیییگیییوری شیییییدم
به من شییییرهكش چون كه همشییییره شییید
بییه ف کرم كییه ی ک هو چییه جوری شییییدم
خزم لنییگ دشییییت و سیییرم منییگ شیییید
بییه مییثییل لییبییوی تیینییوری شیییییدم
رگ و ریشییییج پی کرم سیییخییت سیییوخییت
زبییوری چییو حیییییدر دبییوری شیییییدم
بییه هر در كییه ر ف تم ،ر هم بسیییتییه شیییید
كییه شییییَرِّ بشییییر در شییییروری شییییدم
بییه طوری عرق ب ی خودک كرد و منییگ
(دیوان خروس الری ،حالت :ی)664
بهداشت شهر:
دردیییده ع بور من د لبییا ختییه مشییییکییل
در كوی پر از خییاک تو ،ای لعبییت خوشیییگییل
آن كو چه كه اسییی فا لت نگرد یده شیییود دِل
چییون دم بییه دم از ریییزش بییاران بییهییاری
هییی آب دییلآلییود كیینیید جییانییب میین ول
و آن دم كه به سیییر عت اتولی ب گذرد از پیش
در سیییینیهات از درد اتول جیا نکنید سییییل
كییوش بییکیین امییروز درییین كییار كییه فییردا
(دیوان ابوالعینک ،حالت :ی )654
از مجموع موارد انتقادی او  1موضوع به انتقاد و اعتراض طبقات و اشخای و دروههای اجتماعی مربوط است كه
بترتیب وكیالن و نماینددان مجلس و وزیران ،شاعران ،دستگاه بهداشتی و پزشکی و متولیان دین قرار دارند كه
به كاركرد و رفتار آنها انتقاد دارد .درحقیقت دولتمردان و نماینددان در شعر او آماج حمالت انتقادی او قرار
میگیرند .او ادرچه دارای بنمایج مذهبی است ،از نقد متولیان دین غافل نبوده است .حالت در دیوان «خروس الری»
به انتقاد از روحانیون و متولیان دین نمی ردازد و این را میتوان با توجه به درایشهای پدرساالری سنتی و اعتقادات
مذهبی او توجیه كرد .اما در «فکاهیات» از شیادانی كه به لباس روحانیت ملبس شدهاند ،انتقاد میکند .حالت با
وجود صبغج مذهبی ،به حجاب اعتراض دارد و نسبتبه دسترش چادرپوشی و تمایل به حجاب انتقاد و اعتراض
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دارد .او ابزار طنز را به استخدام میگیرد تا ضمن بیان واقعیتها و تجزیه و تحلیل مسائل دریبانگیر جامعه ،بتواند
پند و اندرز خود را بگونه ای كه خشم مخاطب را برنینگیزد ،به روانی هرچه تمامتر بیان كند .ابوالقاسم حالت در

وادی طنز نگاهی منتقدانه و اصالح درایانه و زبانی ساده دارد و با این پرداخت هنری ،مردم را به تعقل و تفکر
وامیدارد .پولپرستی ،پرخوری ،تملق و چاپلوسی ،شرابنوشی ،ریاكاری ،حرافی و بدبینی از موارد انتقادی است كه
حالت با پرداختن به مضرات آنها همچون جامعهشناسی به آسیبشناسی اجتماع و فرهنگهای غلط رایج در آن
همت نشان میدهد .او از ركن دربار و ارتش تنها در یک مورد انتقاد میکند كه این امر نشاندهندۀ این است كه او
بیشتر تمایل دارد راه احتیاط را ب یماید و از دذرداههای خطرآفرین دوری كند.
نتیجهگیری
نقد فرهنگی و اجتماعی در شعر شاعران مشروطه و پهلوی اول درعین حال كه از موجبات وقوع انقالب بود ،از
محصوالت و پیامدهای آن نیز بحساب می آید؛ بدین معنا كه این شاعران دفتمان نقد را در شعر فارسی بشکل
بسیار كمسابقه ای حاكم ساختند كه تا به امروز نیز از موضوعات اصلی شعر فارسی است .زبان شاعرانه و نقاد
شاعران همج وجوه فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران را دربرمیگیرد .این دروه از شاعران در اشعار خود به
انتقاد از اوضاع اجتماعی و فرهنگی جامعه ،اشخای ،دروهها و موضوعاتی پرداختند كه در پرتوِ سنت كمتر فرصت
طرح و نقد جدی یافته بودند .درچه دفتمان غالب در آستانج انقالب مشروطه سیاسی بود ،اما رفتهرفته دفتمان
نقد فرهنگی و اجتماعی جای مناسبی در بستر تحوالت جامعج ایرانی پیدا كرد و نقش ادبیات و بویژه شعر در ایجاد
و رواج این دفتمان بسیار چشمگیر بوده است .نقد جهل و بیسوادی ،خرافهزدایی ،انتقاد از شیوۀ پوشش ،و اعتراض
به دستگاههای حکومتی (عدلیه و نظمیه و مجلس) از موضوعات موردتوجه نقد فرهنگی و اجتماعی تا دورۀ پهلوی
اول است .در دورۀ رضاشاه بعلت سیطرۀ حاكمیت بر همج عرصههای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد محدودیتهای
سیاسی و اعتقادی ،این دفتمان انتقادی نیز با موانعی (خصوصاً در انتقاد از دستگاههای حاكمیتی) روبرو شد اما
هیچگاه از چرخج موضوعات شعری كنار نرفت و با طرح و بسط موضوعاتی با محتوای ناسیونالیستی ادامه یافت.
نگاه به دین و رفتاره ای وابسته به آن از موارد انتقادی قابل توجه در فرهنگ انتقادی شاعران مشروطه و رضاشاه
است .درحقیقت در سراسر دیوانها و اشعار خویش ،به لزوم بیداری ایرانیان و ضرورت ددردونی و نوسازی و برونرفت

نقد اجتماعی و فرهنگی شاعران دورۀ مشروطه و پهلوی اول 474/

از اوضاع موجود پرداخته و بی رده ،واقعیت سنت دستوپادیر آن دوران را به نقد كشیدهاند .آنان از راه ادبیات و
شعر ،سیاست ،اجتماع و فرهنگ را به چالش كشیدند و برای بهسازی فضای فرهنگی و اجتماعی ایران دورۀ
مشروطه و رضاشاه كوشیدند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایاننامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید
چمران اهواز استخراج شده است .آقای دكتر منوچهر جوكار راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .آقای مسعود دالویز به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده ها و تنظیم متن
نهایی نقش داشته اند .آقای دكتر نصراهلل امامی نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی،
نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر
بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و هیئت داوران پایان نامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش
یاری دادند ،اعالم نمایند و همچنین این مقاله را به استادم زندهنام و یاد دكتر عباس سلمی پیشکش میکنم.
تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هی نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هی تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
بر عهده میگیرند.
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