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 چکیده

لی های مختلف از پرداختن به مسایل اجتماعی و سیاسی شانه خاشعر فارسی در دوره

های لّغ اندیشهنکرده است. حال با توجه به این كه شاعران از دربار صله دریافت میکرده تا مب

میدانستند،  حکومت و شاه باشند و یا این كه خود را در برابر جامعه و مردم مسئول و متعهد

اند مشروعیتشان است. یکی از موضوعاتی كه حکومتها همواره به آن توجه كرده متفاوت بوده

ه آن ببوده است. مشروعیت از مهمترین عوامل بقای حکومتهاست كه شعر فارسی نیز نسبت 

نی دربارۀ ایم تا با بررسی سیر اندیشۀ ایراتفاوت نبوده است. در این مقاله تالش كردهبی

و  در شعر فارسی به ویژه در شعر سبک بازگشت دورۀ قاجارمشروعیت حکومت و پادشاه 

بخشی یا شعر مشروطه، نشان دهیم كه شاعران با استفاده از شعر چگونه به مشروعیت

 اند. زدایی حکومتها پرداختهمشروعیت
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The intellectual level of  poetic return and  constitutional poetry 

style, Case study: The poets' view of the legitimacy of the Qajar 

government 
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Abstract:  
Persian poetry has never neglected dealing with social and political 

issues. The poet was rewarded to propagate the king and government's 

thoughts or he was believing  himself responsible and committed for 

society and people are different matters. Legitimacy has always been one 

of the means for their survival, and Persian poetry has not been indifferent 

to it. In the present essay we have tried to study the process of Iranian 

belief about legitimacy of king and government in Persian poetry, 

specially in Poetic Return and Constitutional poetry styles, to show how 

the poets have used poems to legitimate or illegitimate governments.  
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 مقدمه

های ضروری برای بقای حکومتهاست و همۀ حکومتها در پی مشروعیت سیاسی از پایه

آن هستند كه در جامعه و در میان مردم برای خود مشروعیت یا به عبارتی حقانیت به دست 

آورند. از آنجا كه شعر فارسی نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت نبوده است گاه در پوشش 

و گاه در ردای عرفان در موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حماسه، گاه در جامۀ مدیحه 

آفرینی كرده است و یکی از مواردی كه همواره به آن پرداخته مشروعیت سیاسی نقش

حکومتهاست. در این مقاله برآنیم تا نشان دهیم كه در روزگار پر فراز و نشیب  قاجار شاعران 

 اند. و چه نقشی داشته با موضوع مشروعیت حکومت چگونه رفتار كرده

مشروعیت از مباحث مربوط به حوزۀ علوم سیاسی است و پژوهشگران  -پیشینۀ تحقیق

اند. اما این مقاله به بررسی مشروعیت این حوزه كتابها و مقاالت فراوانی در این زمینه نوشته

مطالبی در شعر فارسی میپردازد. دربارۀ ادبیات فارسی و مشروعیت بحثهایی صورت گرفته و 

هایی را كه به بررسی یک اثر یا آثار یک شاعر نوشته شده است. از جمله میتوان مقاله

مشروعیت حکومت از دیدگاه فردوسی) كسب قدرت شاهان ایران »اند نام برد، مانند: پرداخته

فصلنامۀ آینۀ میراث،  29( در شمارۀ 1384اهلل رستگار)از نصرت« باستان به روایت شاهنامه(

از « هی تاریخی بر دیوان ظهیرالدین فاریابی)اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاكمیتنگا»

سعدی و »مجلۀ پژوهشهای تاریخی،  39از پیاپی  4( در شمارۀ 1396محمدرضا پیری)

( در 1397از محمد خورشیدی و سید صادق حقیقت)« سنتهای فکری سازندۀ عرف سیاسی

و یا مقاالتی كه به بررسی آثار شاعران مختلف از  مجلۀ پژوهشنامۀ علوم سیاسی ، 51شمارۀ 

از حمید « شناسی شعر فارسی از منظر ادب سیاسیگونه»اند مانند: دریچۀ سیاست پرداخته

( كه اشعار فردوسی، حافظ، سعدی، ناصرخسرو، 1393نساج و مرتضی حاجی مزدارانی) 

به مشروعیت سیاسی هم عنصری، سیف فرغانی و عبید را از نظر كاركرد سیاسی بررسی و 

ای علوم انسانی رشتهاشاراتی كرده و در شمارۀ ششم سال چهارم فصلنامۀ مطالعات میان

چاپ شده است. اما  پژوهش حاضر به مشروعیت حکومت قاجار در شعر شاعران سبک 

 پردازد. بازگشت و مشروطه می

ده شده است. توصیفی استفا -برای انجام این پژوهش از روش تحلیلی -روش تحقیق

ابتدا برای تعریف مشروعیت و انواع آن منابعی دربارۀ مشروعیت سیاسی مورد بررسی قرار 

گرفته است. سپس به مطالعۀ آثار شاعران ادوار مختلف پرداخته شده تا نشان داده شود كه 

زدایی از آنها چگونه عمل كرده بخشی به حکومتها یا مشروعیتشعر فارسی در مشروعیت

ر ادامه و برای موضوع اصلی مقاله یعنی مشروعیت حکومت قاجار، شعر شاعران سبک است. د

شده است تا در  آوریبازگشت و شاعران مشروطه بررسی و اطالعات و شواهد مناسب جمع
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نهایت بتوان به این پرسش پاسخ داد كه شاعران به موضوع مشروعیت حکومت قاجار چگونه 

 اند.نگریسته

 سبک بازگشت

بازگشت ادبی از نیمۀ قرن دوازدهم هجری آغاز میشود، روزگار افشاریان و زندیان  دورۀ

شاه قاجار به بعد به طور اساسی رواج مییابد. این را در بر میگیرد و از دوران سلطنت فتحعلی

سبک در اصل برای رهانیدن شعر فارسی از ابتذال سبک هندی پدیدار میشود، اما از آنجا 

ای برای نوآوری ندارد، به تقلید سبک و شیوۀ استادان ن روزگار اندوختهكه جامعۀ ادبی آ

آورد. در این تقلید بزرگ گذشته چون فردوسی و عنصری و فرخی و حافظ و سعدی روی می

دیگر مجالی برای پرداختن به اوضاع و احوال روزگار و مسائل سیاسی و اجتماعی باقی 

سرایی به سبک شاعران كهن دارد: اول قصیده نهضت بازگشت دو شاخۀ اصلی» نمیماند. 

خراسانی و عهد سلجوقی. شعر كسانی چون صبا و قاآنی و سروش و شیبانی از این دست 

سرایی به سبک عراقی یعنی تقلید از حافظ و سعدی. شعر مجمر اصفهانی و است. دوم غزل

 (.298شناسی شعر، شمیسا: ص سبک«)فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی چنین است

 مشروعیت

مشروعیت سیاسی یکی از مهمترین عوامل در پایداری حکومتهاست. نخستین بار ماكس 

شناسی خود به مشروعیت سیاسی اشاره میکند. شناس آلمانی، در نظریۀ جامعهوبر، جامعه

طلبی هیچ حاكمیتی به اطاعت كه جز فرمانبرداری ظاهری از روی دلیل، فرصت» از نظر وبر 

آید كه در میان اتباع خویش ایمان به نیست، قانع نمیشود بلکه درصدد برمی یا احترام

مشروعیتش را برانگیزد، یعنی اطاعت خشک و خالی را به اعتقاد حقانیتی كه نمایندۀ آن 

شناسی سیاسی (. در جامعه216شناسی ماكس وبر، فروند: ص جامعه« ) است، مبدل كند

د: حاكمیت سنتی، حاكمیت كاریزمایی و حاكمیت وبر سه نوع حاكمیت مشروع وجود دار

زندگی سیاسی نیز به عنوان جزیی از زندگی اجتماعی عرصۀ وقوع » قانونی )بوروكراتیک(. 

رفتارهای عقالنی و غیر عقالنی است. سیاست رابطۀ حکم و اطاعت میان بازیگران است و 

بتنی بر ارزش یا سنتی كنش حکم و اطاعت ممکن است كنش عقالنی و هدفمند یا عقالنی م

و یا عاطفی باشد. وقتی حکم بر اساس برخی سنتها صورت گیرد و اتباع نیز به موجب همان 

سنتها از حکومت اطاعت كنند در آن صورت نوع سیاست یا سلطه یا مشروعیت سنتی است. 

ای عاطفی و مبتنی بر ارادت شخصی باشد سیاست و سلطه وقتی رابطۀ حکم و اطاعت رابطه

اریزمایی خواهد بود. سرانجام وقتی حکم و اطاعت بر حسب قوانین و هنجارهای عینی ك

ای بوروكراتیک و قانونی و مبتنی بر كنش عقالنی صورت بگیرد، چنین سیاست و سلطه

(. اگرچه ممکن است میان این سه 59موانع توسعۀ سیاسی در ایران، بشیریّه: ص « ) است

یرد. مثالً در عمل تركیب سیاست كاریزمایی و سنتی و نوع سلطه تركیباتی هم صورت بگ
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سیاست سنتی و بوروكراتیک بسیار رایج و شدنی است. مبنای حاكمیت سنتی اعتقاد به 

تقدس سنتهای موجود است و كسانی كه بر اساس رسوم جاری به قدرت میرسند مشروعیت 

ی است كه از قداست، تهور دارند. مبنای حاكمیت كاریزمایی اعتقاد افراد بر ارزشهای رهبر

یا تجربیاتش مایه میگیرد. اما مبنای حاكمیت قانونی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرراتی است 

اند. اند و رهبرانی مشروعیت دارند كه مطابق قانون تعیین شدهكه به شیوۀ عقالنی وضع شده

ه حاكمیت سنتی به نه حاكمیت كاریزمایی به كلی از قانونی بودن عاری است و ن» البته 

(. 216شناسی ماكس وبر، فروند: ص )جامعه« های كاریزمایی یا قانونی استكلی فاقد جنبه

مشروعیت اشاره به » مشروعیت به میزان پذیرش حکومتها از جانب مردم ارتباط دارد. 

حمایتی دارد كه از سوی مردم جامعه نسبت به نظام سیاسی و نقشهای آن ابراز میشود. این 

تئوریهای انقالب، كوهن: ص « ) مایت به حکام حق اخالقی حکومت كردن را میبخشدح

و در اشعارشان به پذیرفتن یا  (. شاعران ایرانی به موضوع مشروعیت حکومت توجه كرده54

زدایی در ادوار بخشی و مشروعیتاند. در این مقاله با بررسی سابقۀ مشروعیترد آن پرداخته

ویژه برآنیم تا نشان دهیم شعر شاعران سبک بازگشت و مشروطه  با شعر فارسی، به طور 

 قاجار چگونه رفتار كرده است.  موضوع مشروعیت حکومت

 شعر فارسی و مشروعیت حکومتها

از آنجا كه ادبیات فارسی بویژه شعر توانسته است نمایانگر اوضاع و احوال جامعه باشد 

زدایی از آنها توسط به حکومتها و یا مشروعیتبخشی بنابراین یافتن ردپایی از مشروعیت

شاعران در خالل متون ادبی بیراه نیست. شعر فارسی در طول تاریخ هزاران سالۀ خود به هر 

اند برای حکومتها مشروعیت دو روی این سکه پرداخته است. شاعران گاه با اشعارشان كوشیده

 اند.ع و ناحق بودن آنها سخن راندهایجاد كنند و گاه نیز عکس آن عمل كرده و در نامشرو

حکیم توس كه زمانۀ تاخت و تاز تركان به ایران را دریافته است، با پیش كشیدن بحث 

مشروعیت و حقانیت در شاهنامه، بر مشروعیت حکومت محمود غزنوی خط بطالن میکشد. 

ریخ ایران پیش های باستانی، اساس مشروعیت در تابر پایۀ روایتهای ملی و با توجه به نگاره

از اسالم داشتن فرّ شاهی و فرّ ایزدی بوده است. فردوسی نیز در شاهنامه به حق بودن پادشاه 

را در مرحلۀ اول ایرانی بودن او میداند و سپس داشتن فرّ شاهی و فرّ ایزدی، چنانکه ضحاک 

جای پای وقتی قدرت را در ایران به دست میگیرد چون ایرانی نیست فساد میکند و قدم بر 

نسب شاهی داشتن یا اصل موروثی بودن پادشاهی در سنت حکومتی » اهریمن میگذارد. 

ایران قبل از اسالم و به همین ترتیب در روایت شاهنامه، نقش محوری دارد... . حتی حکام 

مستبدی مثل ضحاک و افراسیاب مشروعیت پادشاهی خود را اوالً بر اساس نسب شاهی خود 

«) ثانیاً با اِعمال زور و ایجاد خفقان در جامعه حکومت را به دست میگیرندتوجیه میکنند و 
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(.  فردوسی در داستان پادشاهی 22-23مشروعیت حکومت از دیدگاه فردوسی، رستگار: ص 

 زو پسر طهماسب به این اصل اشاره میکند:

نژاد          ــرو ــاه خســ کی شــ ی  ببــایــد 

پاه      ــ ــت كار سـ ــتی اسـ  به كردار كشـ

هم         ت طوس و گســــ گر داردی   فر ا

ــان همی تــاج و تخــت  نزیبــد بریشــ

ــزدی    ــرّه ای ــدو ف ــاشـــــد ب ــه ب  ك

چنــد           تنــد  بجســـ فریــدون  خم  ت  ز 

ــپ زو       پور طهمــاســ ــد جز  ــدن ــدی  ن

 

یاد            به  ها  ــخن ته سـ ــ گذشـ  كه دارد 

خت شــــاه       بان ت باد باد و هم   همش 

یار مر     ــ پاه اســــت و گردان بسـ ــ  سـ

بخــت            بیــدار ــاه  کی شــ ی  ببــایــد 

ــردی     ــخ ــم او ب ــی ــه ــد ز دی ــاب ــت  ب

لنــد            ب تخــت  یبــای  ــاه ز کی شــ  ی

نگ گو   كه   یان داشــــت و فره  زور ك

 (43: ص 1)شاهنامه، ج                         

نژاد اما این مشروعیت از میان میرود. غزنویان و با روی كار آمدن حکومتهای ترک

سلجوقیان راه چاره را این گونه جستجو كردند كه با اطاعت ظاهری از خلفای بغداد به 

نخستین كسی است كه به این روش به حکومتشان مشروعیت ببخشند. محمود غزنوی 

حکومتش مشروعیت دینی میبخشد و به عبارتی فرّ ایزدی را برای خود میخرد. محمود كه 

نژاد پرورش یافته است و قدرت شعر را میشناسد با گرد آوردن در بارگاه سامانیان ایرانی

به حکومتش  بخشیشاعران در دربار خود و بخشیدن صالت گران، از آنها برای مشروعیت

استفاده میکند. شاعران دربار غزنوی قلم را در خدمت محمود میگیرند و او را سایۀ خداوند 

بر زمین و حکومتش را بخششی الهی قلمداد میکنند و بدین ترتیب بر آنچه خواستۀ سلطان 

 غزنوی است صحه میگذارند:
ست      صر ا شرق كه یزدانش به هر جا نا  خسرو م

 
 د ناصرش یزدان بودهر كه او یزدان پرست 

 (21)دیوان عنصری:ص                    

تاب جالل      ــان و آف گان خراســ  خدای

 

 كه وقف كرد برو ذوالجالل عزّ و جالل 

 (167)همان:ص                           

یاد كند      ــگفت   چرا ز فرّ همای ای شـ

 

 كسی كه دیده بود فرّ سایۀ یزدان 
 (196 گستر سیستان، دبیرسیاقی: ص)سخن

الهی در اصل ادامۀ همان اندیشۀ دیرینۀ فرّه ایزدی است كه از این پس در متون و ظل

بخشی فقط جنبۀ دینی آن باقی مانده اسناد تاریخی فراوان دیده میشود. حال از مشروعیت

چنان ادامه پیدا میکند. انوری است و این امر در دوران طوالنی حکومت تركان بر ایران هم

در جای جای دیوانش سلطان را سایۀ خدا میشمارد و در مدح سلطان سنجر چنین ابیوردی 

 میسراید:



 213/ ی: نگاه شاعران به مشروعیت حکومت قاجارسطح فکری شعر دورۀ بازگشت، بررسی مورد

كه دین را       خدای  یۀ  ــزا ســـا  ای بسـ

 

 سایۀ چترت هزار حصن حصین است 

 (87:ص 1)دیوان انوری، جلد            

ــرو اعظم دارای عجم وارث جم        خسـ

 ســایۀ یزدان كز تابش خورشــید ســپهر

 

 عجم نام گرفتكه ازو رسم جم و ملک  

 دامن بیعت او دامن هر كام گرفت

 (96)همان: ص                             

امیر معزی نیز پادشاهان سلجوقی را سایۀ خدا میشمرد و در مدح سلطان سنجر چنین 

 میسراید:

 سایۀ یزدان و خورشید همه سلجوقیان   

 

 ناصر دین خسرو مشرق كه نامش سنجر است 

 (112امیر معزی: ص  )دیوان           

او در مدح ملکشاه و همچنین در مدح آلب ارسالن پادشاهی آنها را بخشش خداوندی 

 برمیشمرد:

 خدای ترا داد ملک و كامکاری و بخت      

 

 هزار رحمت بر بخت كامکار تو باد 

 (141)همان: ص                           

 در مدح آلب ارسالن:
 برگزید و بركشیدش كردگار بی نظیر  خلق جهان شهریار بی نظیر است او كه از

 (219)همان: ص                           

سعدی در باب نخست بوستان، از مشروعیت و حقانیت حکومت سخن میراند. او اما با 

هوشمندی و زیركی به حکمرانان یادآور میشود كه حقانیتشان بر رضایت رعیت استوار است. 

 خطاب به پسرش، هرمز، چنین میگوید:از زبان انوشیروان 

ــاج دار    ــت ــح ــش م ــاس دروی ــرو پ  ب

خت       طان در ــل ند و سـ یت چو بیخ  رع

ــا تــوانــی دل خــلــق ریــش  مــکــن ت

 

 كه شاه از رعیت بود تاجدار 

 درخت ای پسر، باشد از بیخ سخت

 وگر میکنی، میکنی بیخ خویش

 (12)بوستان، باب نخست:                 

سعدی به درستی میداند مشروعیت از آنِ حکومتی است كه پاس مردم را بدارد و مردم 

 گاه واقعی حکومتها هستند: تکیه

ــت         یداد كشــ به ب ید  ــا یت نشــ  رع

 

ــت        ناهند و پشـ ــلطنت را پ  كه مر سـ

 (13)همان:                                                

اند. حکومتها و سالطین سرودهزدایی از گروه دیگر شاعران آنها هستند كه در مشروعیت

ای سیف فرغانی كه از هجوم مغول ترک دیار كرد و تا زمان مرگ به وطن بازنگشت، در قصیده

از عدم مشروعیت « هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد/ هم رونق زمان شما نیز بگذرد» به مطلع

 ایلخانان مغول میگوید:
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سید       سان ر شما ناك سان به   این نوبت از ك

 
 ز ناكسان شما نیز بگذرد نوبت 

 (63دیده، ترابی: ص )برگ خزان        

 به نزد همت من خردی ای بزرگ امیر  
 به عدل چون نکند ملک را بهشــت صــفت

 

 امیر سخت دل سست رای بی تدبیر 

 اگرچه حور بود ز اهل دوزخ است امیر

 (93)همان: ص                            

زدایی از حکومت امیر تمثیلی موش و گربۀ خود را در مشروعیتعبید زاكانی منظومۀ 

مبارزالدین، بنیانگذار سلسلۀ آل مظفر، سرود. او در ابیات آغازین این منظومه امیر را چنین 

 توصیف میکند:

ــه    ــرب ــی گ ــک ــک ی ــل  از قضــــای ف

 اش چو ســپرشــکمش طبل و ســینه 

 

ــا      ــان ــرم ــه ك ــا ب ــون اژده ــود چ  ب

ــا    ــگــان ــنــگ چــن ــل ــر دم و پ ــی  شــ
 (12و هزلیات، عبید زاكانی: ص  )هجویات

حافظ نیز در این میان ساكت ننشسته است و تازیانۀ نقدش بر پیکر مشروعیت حکومت 

 امیر مبارزالدین مینشیند. او در غزلی با مطلع:

 دانی كه چنگ و عود چه تقریر میکنند                پنهان خورید باده كه تعزیر میکنند 

ین اشاره میکند و در بیت آخر آن بر محتسب كه در قریب به به روزگار امیر مبارزالد

 اتفاق تفاسیر حافظ همان امیر است، میتازد:

 می خور كه شیخ و حافظ و مفتی و محتسب         چون نیک بنگری همه تزویر میکنند

 (200)دیوان حافظ، حافظ شیرازی: غزل                                                       

 شعر فارسی و مشروعیت حکومت قاجار

 شاعران سبک بازگشت و مشروعیت پادشاهان قاجار:.1

های مختلف همچنان ادامه مییابد. اللهی در دورهاسالمی ظل-بهره بردن از  سنت ایرانی

پادشاهان قاجار نیز به همین شیوه خود را سایۀ خدا بر زمین میدانستند و حکومتشان را 

د. دربارهای قاجار محل رفت و آمد شاعرانی بود كه قصاید غرّا در مدح مشروع میشمردن

ها و های شاعران و خود زندگی فاصلهدر میان سروده» پادشاه و شاهزادگان میسرودند. 

ها بود. به دردها و رنجها و گرفتاریهای عصر، به ناراحتیها و اضطرابهایی كه در نتیجۀ پرتگاه

ی پیاپی و سیاستهای نفوذجویانۀ همسایگان دامنگیر كشور و ها و شکستهاجنگها و فتنه

دربار شده بود و به فقر و فاقه و ذلت و مسکنت مردمانی كه این اشعار به زبان آنان و در 

میان آنان سروده شده بود، اشاره نمیرفت. چنان بود كه گویی دربار ایران سرزمین دورافتاده 

ها با شاه و رجال و صدرنشینان به خواب شدۀ افسانهدوای است كه مانند كشور جاو جدامانده

عدالتیها و خالصه از آنچه كه در دنیای عمیقی فرو رفته است و از آشفتگیها و ناكامیها و بی

 (.19: ص 1پور، جاز صبا تا نیما، آرین«) خارج میگذرد به كلی غافل است
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 دورة سلطنت فتحعلیشاه: -1-1

قاجاری اســت، در مدح فتحعلیشــاه  او را ســایۀ خداوند و  قاآنی كه مداح ســه پادشــاه 

 پسرش دولتشاه را نور خدا میخواند:

یه و نور یزدان     ــری ســـا  پدری و پسـ

 

ــری رحمت و فیض رحمان   پدری و پس

 (657)دیوان، قاآنی: ص                          

از بزرگان السلطنه و فرمانفرما و چند نفر دیگر وصال شیرازی كه مداح فتحعلیشاه، شجاع

 بخشی به سلطنت او میگوید:فارس بود، در مدح فتحعلیشاه و مشروعیت

سید    شاه عجم ر  ای ملک جم، ببال كه 
شت حرمتت     شه دا سایۀ   ای پارس، گرچه 

 

ــید...   ــر كی و اورنگ جم رس  دارای افس
 خوش باش خوش كه ســایۀ یزدانت هم رســید

 (144: ص1)دیوان كامل، وصال شیرازی، ج

تی     داور  ی لی           گ ع ح ت ف ــاهپنــاه   شــ

 

ــایــۀ یزدان           مهبط آیــات فتح و ســ

 (381)همان: ص                                      

 دورة سلطنت محمدشاه: -2-1

محمدشاه پادشاهی درویش مسلک بود كه با قتل معلم و وزیر باتدبیرش، قائم مقام 

عمالً ادارۀ مملکت فراهانی، و سپردن مسند وزارت به مراد و مرشد خود، حاجی میرزا آقاسی، 

چای در دوران سلطنت كوتاه این پادشاه نتایج شوم عهدنامۀ گلستان و تركمن» را رها كرد. 

و عوارض جنگهای بدفرجام ایران و روس بروز كرد. رقابت بیگانگان بر سر تحصیل نفوذ در 

ت كفایتی و خودبینی حاجی میرزا آقاسی كه در تمام مدت سلطنایران قوت یافت. از بی

محمدشاه فرمانروای حقیقی ایران بود، فتنه و آشوب سراسر كشور را فراگرفت. خرج بر دخل 

فزونی یافت و جور و تعدی حکام و فساد دستگاه اداری از حد گذشت و رشتۀ نظم و ترتیب 

(. با این حال شاعرانی چون 4: ص 1پور، جاز صبا تا نیما، آرین«) از هر سو گسیخته شد

روش و شیبانی در مدح این پادشاه بی تدبیر راه افراط را برگزیدند و بر قاآنی، وصال، س

 اند:مشروعیت او و حکومتش تأكید كرده

ــه آنک  ــرو آفاق محمد ش  ظل حق خس
شاهان جوان    ضل خدای شاه   بخت كه از ف

 

 دامن عهدش اندام ابد را ســلب اســت... 
ــت     فارس ملک عجم حارس دین عرب اسـ

 (111قاآنی: ص )دیوان،                         

ــایـۀ یزدان   دارای عجم وارث جم ســ

 

 خورشـــید زمین ماه زمان شـــاه معظم 

 (555)همان: ص                                      

قاآنی كه دوران كودكی و نوجوانی بسیار سختی را گذرانده بود پس از راه یافتن به میان 

ودن هیچ كس ابایی بزرگان و شاهزادگان قاجاری و دربار محمدشاه از مدح كردن و ست

نداشت و قصایدش سرشار از غلو و چاپلوسی ممدوحان است. او از محمدشاه قاجار لقب 



 1399تیر  /50شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 216

برای او مردم ایران و » را دریافت كرده بود. آرین پور دربارۀ قاآنی میگوید:« العجمحسان»

 دردهای آنان ارزش و اهمیتی ندارد و وقایع و اتفاقات بسیار مهم تاریخ مانند لشکركشی

حاصل محمدشاه به هرات و تیراندازی سه تن از بابیان به ناصرالدین شاه كه هركدام ممکن بی

میرزا، پسر محمدشاه، بهانه سوران عباسبود سرنوشت كشور را تغییر دهد، مثل جشن ختنه

پور، از صبا تا نیما، آرین«) برداری استو دستاویزی برای تقرب به دستگاه و سودجویی و بهره

 (.99ص : 1ج

 زمان خود، قاآنی، در مدح محمدشاه چنین میگوید:وصال شیرازی هم مانند شاعر هم

 دیدگان بی كس راملک ولی است ستم  

مد شــــاه       هان مح گان ملوک ج  خدای

 

 بلی ولی است پس از رب كه هست سایۀ رب 
 كه در میان عجم چون محمد اســـت عرب 

 (59: ص1)دیوان كامل، وصال شیرازی، ج

شه بل ز تأیید اله     شاه از   شد  شور ن  ك

 هر كه او از عدت لشکر بنازد شاه نیست
سلطان كه او      سلطان بن  سلطان بن   ظل حق 

 

پاكی گوهر گرفت        ملک نگرفت از گهر كز 

 شه چو عادل شد ز تأیید خدا لشکر گرفت   

 در چنین امر خطیر از لطف حق یاور گرفت

 (81)همان: ص                                         

 اصفهانی نیز سلطنت محمدشاه را بخشش خداوند میداند:سروش 

ــمتی بزرگ   دادت خدای فرّهی و حشـ

 

ــمت مر كعبه را نداد   كان فرّهی و حشـ

ــروش   ــفهانی، سـ ــروش اصـ )دیوان سـ

 (88: ص 1اصفهانی، ج

اهلل خان شیبانی كه معاصر محمدشاه، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود، بسیاری فتح

نام شاهان و شاهزادگان قاجاری مینویسد. او كه از شانزده سالگی به دربار از آثارش را به 

 محمدشاه و سپس به دربار ناصرالدین شاه راه یافت، در مدح محمدشاه میگوید:

ــاهــان محمــد كــایزد او را  ــر شــ  سـ

 

ــر        خت و افسـ لت ت خت و دو  بداد از ب

 (191)دیوان، شیبانی: ص                      

 ناصرالدین شاه:دورة سلطنت  -3-1

بنا بر شواهد كتب تاریخی ناصرالدین شاه بسیار مستبد و خودرأی بود و تنها كسی كه 

توانست تا حدی این پادشاه قاجار را سر به راه نماید، میرزا تقی خان امیركبیر از پیشگامان 

دین ناصرال»اصغر شمیم در توصیف ناصرالدین شاه چنین میگوید:اصالحات در ایران بود. علی

شاه مردی مستبد به رأی و خودخواه، متظاهر به دین و شعائر دینی، شیفتۀ اصالحات و 

اقدامات تازه برای تحکیم اساس سلطنت و استقرار نفوذ خویش در میان درباریان و اطرافیان 

بود. او خود را خلیفۀ اسالمی در عالم تشیع میدانست و به همین مناسبت مورخین قاجاریه 

اند. ناصرالدین شاه با آن كه هیأت وزیران برگزید و طبق فرمان، رالخالفه خواندهتهران را دا
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ای جرأت و جسارت رتبهآنان را در كارهای مملکت اختیار داد لیکن هیچ وزیر و مأمور عالی

آن را نداشت كه امر مهمی را بدون اجازۀ شاه انجام دهد و همگی او را تواناترین رجل سیاسی 

«)  و اطاعت از فرمان او را واجب و به منزلۀ اطاعت از فرمان الهی میدانستنداهللكشور و ظل

و در همین دوران شاعران  ناصرالدین (. 199-200ایران در دورۀ سلطنت قاجار، شمیم: ص 

 شاه  را جانشین خدا بر زمین و سایۀ الهی بر سر مردم مینامیدند:

ــر اورنــگخلیفــۀ ملــک  العرش بر سـ

 

 الموت در صف پیکاركش ملکعنان 

 (397)دیوان، قاآنی: ص                  

قاآنی حتی از این هم فراتر میرود و بر طبق آرای حلولیه ناصرالدین شاه را خودِ خداوند 

 میخواند:

 حلولی ار نه جمال تو دید پس ز چه گفت            حلول كرده خداوند در نهاد بشر

 (31)همان: ص                                                                                                                      

سراییهای آید، امیر كبیر از قاآنی به خاطر مدیحهچنان كه از شواهد تاریخی برمی

اش كدورت داشت و در زمان صدراتش در فرصتی مناسب او را مؤاخذه و توبیخ چاپلوسانه

ای از زمان سلطنت ناصرالدین برهه اندیشۀ ترقی و حکومت قانوندون آدمیت در فریكرد. 

بر فساد دستگاه دیوان و یغماگری حکومت كه در دست » شاه را چنین توصیف میکند:

الدوله و همدستان و خویشاوندانش بود، حدی متصور نبود. خزانۀ دولت تهی گشت. اعتماد

اندیشۀ ترقی و حکومت قاجار، آدمیت: ص «) ا گرفتتنزل عمومی همۀ شئون اجتماعی را فر

سروش اصفهانی كه در زمان ولیعهدی ناصرالدین شاه در تبریز همراه و همنشین او بود  (.17

و صالت » با مرگ محمدشاه در ركاب ولیعهد به تهران آمد و از خواص دربار ناصری شد:

اآنی شاعر مقدم دربار شد و از فراوان از شاه گرفت و صاحب جاه و مال شد و پس از فوت ق

(. او نیز 87: ص 1پور، جاز صبا تا نیما، آرین«)الشعراء گرفتشاه خطاب خان و لقب شمس

 حکومت ناصرالدین شاه را موهبتی الهی و شاه را وارث پادشاهان باستانی ایران میخواند:

 ای شــهنشــاه مظفر كه خداوند جهان 

 بود جم خـاور تـا بـاخترش زیر نگین   

 

 همه پادشـــهان ســـوی تو دارد نظرا از 

ــاخترا        ــا ب  وارث جم تویی از خــاور ت

ــروش   ــفهانی، سـ ــروش اصـ )دیوان سـ

 (16-17: صص 1اصفهانی،  ج

مای       لت تو فرّ ه یۀ رب دو یا تو ســـا  ا

 

ــایۀ رب       به زیر فرّ همای از توییم و سـ

 (43)همان: ص                                         

 ناصرالدین شاه او را سایۀ خدا و یاور فقرا مینامد:اهلل خان شیبانی در مدح فتح
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ــر دین          ناصـ نه  ما گان ملوک ز  خدای

ــایۀ یزدان ازو امید مبر ــت سـ  چو اوسـ

 

ــیر   ــتش در كارها ظهیر و نص  كه ایزدس
 كه بس كسا كه غنی شد ز شاه و بود فقیر   

 (205)دیوان، شیبانی: ص                     

یشود، در بعضی اشعارش به انتقاد از حکومت شیبانی كه بعدها از دربار ناصری رانده م

 ای با مطلع:قاجار و  مشروعیت زدایی از ناصرالدین شاه میپردازد. چنانکه در قصیده

 ایزد خوب آفرید منظر سلطان                   خوبتر از منظر است مخبر سلطان

او یادآوری میکند  خیال از هرج و مرج و نابسامانی مملکت میبیند و بهشاه را آسوده و بی

 داری عقل را رهبر خویش نماید:كه در امور مملکت

ندانم       تاج و  خت و  ــان و ت  ملک پریشـ

ــد      ــت كه باشـ  گرچه پیمبرش یار هسـ

 

 جمع چنین از چه راست خاطر سلطان   

طان         ــل ندرون پیمبر سـ كار ا به  قل   ع

 (406)همان: ص                                    

از این دست كه در آنها به انتقاد از اوضاع دربار قاجار برخی شیبانی را به دلیل اشعاری 

وی در سالهای آخر عمر » و ویرانی مملکت میپردازد، از پیشروان نهضت مشروطه میشمارند:

ای را دنبال كرده تا آنجا كه میتوان او را تا حدی یکی از پیشروان مکتب انقالب سبک تازه

 (.29دیوان، شیبانی: ص «) ایران در سالهای قبل از مشروطیت دانست

 مظفرالدین شاه:دورۀ سلطنت  -4-1

مظفرالدین شاه قاجار را چنین توصیف تاریخ بیداری ایرانیان االسالم كرمانی در ناظم

پسند، المزاج، مسخره و مضحکهالقبول، متلونلوح، سهلاین پادشاه زایدالوصف ساده» میکند:

جات خلوت با وزراء خودغرض اداره با میل عملهبد خلوت و با شرم حضور بود. امور سلطنت 

تربیت و بداخالقان انتخاب نژادان و بیفطرتان و پستمیشد. خلوتیان پادشاه گویا از پست

شده بود. از این رو وضع دربار مالعبه بود. پادشاه شخصاً با آن همه تعلیم و تربیت دارای 

بهره بود و ه كه الزمۀ جهانداری است بیهیچ علم نبود و از اطالعات سیاسی و تاریخی و غیر

اندیشی حتی برای خود و اخالف خویش هم به خاطرش خطور بینی و عاقبتاز این رو مآل

اهلل خان شیبانی در مدح (. حال فتح131: ص 1تاریخ بیداری ایرانیان، كرمانی، ج«) نمیکرد

 چنین پادشاهی میسراید:

ــاه فرخ  فر كه زود از فرّ یزدانی مظفرشـ

 

 ز افریدون فزون آید مه از نوشــیروان گردد 

 (132)دیوان، شیبانی: ص                      

ــاه، او را منتخب خداوند مینامد و به این  ملک ــعرای بهار هم در مدح مظفرالدین ش الش

 ترتیب حکومتش را مشروع میشمرد:

ــها، ملکا، ملک       ــهنشـ ــاها، شـ  پروراشـ

 

 ای از ملوک كرده تو را ایزد اختیــار         

 (61: ص 1)دیوان اشعار، بهار، ج          
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نا، امروز بر تو ارزانی اســــت      گا  خدای

 

ــه فرّ یزدان اقبــال و دولــت دلخواه         ب

 (62)همان: ص                                         

 .شاعران مشروطه و مشروعیت پادشاهان قاجار:2

با ترقی ممالک آید و در پی آشنا شدن مردم اما با وقایعی كه در روزگار قاجار پیش می

سلطنت نوعی » فرنگ و ورود مدرنیته به ایران، به تدریج این مشروعیت از میان میرود. 

مشروعیت عرفی داشته است. یعنی پیش از اسالم و بعدها در دورۀ اسالمی نیز این اصل 

مطرح بوده كه سلطان مانند نخ تسبیح عامل انسجام و هماهنگی یک ملت است. این 

قش مهمی در ایجاد همدلی مردم با سلطان داشت. در مشروطه اولین مشروعیت عرفی ن

اتفاقی كه افتاد آن بود كه سلطنت فاقد مشروعیت عرفی شد. درست یا غلط، سلطان اعتباری 

 (.89-90كنکاشی در هویت ایرانی، كبیری: ص « ) را كه در میان مردم داشت از دست داد

ای » مند از مواهب و الطاف الهی نبود. و  بهره پادشاه دیگر نماینده و سایۀ خدا بر زمین

خبر در پایتخت خود نشسته چنان میداند كه دنیا غافل و بی 1ایران،... پادشاه تو از پروقرۀ

سلطنت عبارت است از پوشیدن البسۀ فاخره و خوردن اغذیۀ لطیفه و تسلط داشتن به مال 

سه مکتوب، « ) سجود كردن مردم به اوحد و انحصار و ركوع و و جان رعایا و زیردستان بی

 (. 23آخوندزاده، مکتوب اول:  برگ 

قحطی و عوامل مهمی در از میان رفتن مشروعیت قاجار تأثیر داشتند. عواملی چون: 

سابقه نبوده و در هر قحطی به میزان قابل توجهی از جمعیت ایران خشکسالی كه در ایران بی

اند و ایران قحطیها به صورت ادواری تکرار شده» افزود: میکاست و بر فقر و نداری مردم می

ش، 1248-1251م/1869-1872ش، 1239-1240م/1860-1861در سالهای 

ش با قحطی رو 1280م/1900ش و اوایل دهۀ 1890/1270ش و نیز در دهۀ1259م/1880

ش مرگ 1248-1251م/1869-1872آمیز سالهای به رو بوده است. قحطی بزرگ و فاجعه

مقاومت شکننده، «) میلیونی ایران را به همراه داشت 10تا  9میلیون از جمعیت  5/1ا نیم ت

(. اگرچند گاه گاه حکومت سعی میکرد برای نجات مردم از قحطی اقداماتی 186فوران: ص 

انجام دهد اما معموالً این اقدامات تأثیر چندانی بر از میان بردن نارضایتی مردم نمیگذاشت. 

ی عامل مهم دیگری بود كه سبب شد نظام قاجار مشروعیت خود را از دست مشکالت اقتصاد

استقراض خارجی، واگذاری  -بحرانهای مالی و تالشهای نومیدانۀ متعاقب آنها» بدهد 

امتیازاتی به بیگانگان، كاهش دادن ارزش پول و سوء استفاده و فساد ناشی از فروش و حراج 

                                                      

عبارت از آن است كه مردم در هر خصوص از قبیل علوم و صنایع و عقاید آناً فآناً طالب (progress) .پروقره1

مایند )آخوندزاده، نسخۀ عکسی سه مکتوب: ترقی بوده و در نجات یافتن از حالت جهالت و وحشیگری كوشش ن

 (.6برگ 
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پاشید و دولت قاجار را با بحران فزایندۀ مشروعیت بر آتش نارضایتی نفت  -مناصب دولتی

فرسایی كه بر دوش طبقات (. مالیاتهای سنگین طاقت221همان: ص «) ساخترو به رو 

پایین جامعه سنگینی میکرد عامل دیگری در تضعیف بنیۀ اقتصادی مردم و  رنج و گرسنگی 

مترین حوادثی كه در زیر سؤال و در نتیجه نارضایتی از حکومت مستند قاجار بود. یکی از مه

بردن مشروعیت حکومت قاجار نقش داشت، نهضت تنباكو بود. بدون شک میتوان قیام تنباكو 

را نخستین مقاومت مردمی در برابر حکومت قاجار دانست كه پیروزی در آن قدرت جمعیت 

تان در را در برابر استبداد به نمایش گذاشت. حضور كشورهای استعمارگر روسیه و انگلس

های گوناگون با دولت قاجار و دریافت امتیازات گوناگون از آنها عامل ایران و بستن عهدنامه

 مهم دیگری در از میان رفتن وجهۀ قاجاریه در برابر مردم ایران شد.

روشنفکران ایرانی در جای جای آثارشان به از میان رفتن مشروعیت حکومت قاجار اشاره 

رمانی  در رسالۀ صد خطابه از زبان مردم فریاد اعتراض بر پادشاهان میکنند. میرزا آقاخان ك

رعیت ایران به پادشاهان به زبان طبیعت فریاد میکنند ای نادان جاهل » قاجار سر میدهد: 

و ستمکار غافل و ای مبهوت خونخوار سرگردان و بی مروت بی ایمان، ای بی شرف و عار و 

روضۀ رضوان و مایۀ حسرت تمام ممالک جهان بود  مردود روزگار، یک مملکت را كه رشک

خراب و ویران و به راه آتش دوزخ و برزخ و زندان كردی. رونق و آبرو و شکوه دولت اصیل 

صد « ) نجیب ایران را بردی و همگی ما را دچار درد و الم گرفتار فقر و فاقه و غم نمودی 

خوندزاده هم پادشاهان قاجار را بی (. فتحعلی آ104خطابه، كرمانی، خطابۀ چهل و یکم: ص 

نه خودشان علم اراده و پولیتیکه را  1سالطین دیسپوت» مسئولیت میشمرد:اراده و بی

تحصیل میکنند و نه به وارثان خودشان در آن علوم تربیت میدهند و چنین خیال میکنند 

داشته باشد ایشان كه علم اراده و پولیتیکه اصالً به عمل سلطنت لزوم ندارد و اگر لزوم هم 

سه مکتوب، آخوندزاده، مکتوب « ) و وزرای ایشان این علوم را از جدّ فرنگی هم بهتر میدانند

 (.65-66اول: برگ 

گیری نهضت مشروطه بود. حکومت قاجار دیگر بحران مشروعیت عامل مهمی در شکل

بندۀ او باشند.  جایگاه پیشین را میان مردم نداشت. شاه فردی مقدس نبود كه رعایا چاكر و

قاجارها نتوانسته بودند مردم و مملکت را در برابر ناامنیهای سیاسی، نظامی و اقتصادی حفظ 

كنند. ایران همواره در دستان دو قدرت بزرگ استعماری در تالطم و پریشانی به سر میبرد 

                                                      

عبارت از پادشاهی است كه در اعمال خود به هیچ قانون متمسّک و مقیّد نبوده و به  (dispute) .دیسپوت1

مال و جان مردم بال حدّ و انحصار تسلط داشته و همیشه به هوای نفس خود رفتار بکند و مردم در تحت 

بوده از حقوق آزادی و بشریت به كلی محروم باشند. )آخوندزاده، نسخۀ عکسی  سلطنت او عبد دنی و رذیل

 (3سه مکتوب: برگ 



 221/ ی: نگاه شاعران به مشروعیت حکومت قاجارسطح فکری شعر دورۀ بازگشت، بررسی مورد

د به جنبش اندیشید و زمان آن فرا رسیده بود كه مردم خوای برای رهایی او نمیو كسی چاره

 درآیند.

ش( در روزنامۀ نوبهار 1285ق) 1325كه به تاریخ  "آیینۀ عبرت"بند بهار در تركیب

مشهد منتشر میکند، در چند بیت به انتقاد از شاه قاجار میپردازد كه با هزینۀ هنگفت به 

سفر فرنگ میرود اما از حاصل این سفرها نه تنها سودی به ایران نمیرسد، بلکه قرضهای 

گینی میکند. در این ابیات مشروعیت پادشاه زیر سوال میرود كه بسیاری بر دوش ملت سن

های سفرش به استقراض وامهای بی توجه به وضعیت اقتصادی مردم برای تأمین هزینه

 سنگین از كشورهای اروپایی میپردازد: 
 رنگ های رنگ  از فرنگ آمد به ایران طرفه    

شاه ایران راند خدنگ     سه كرّت  ستان   زی فرنگ

 د از اجانب قرضهایی بی درنگزان سبب كر

 وان همه وام گران بر دوش ایران بار شد

 

 شاه را مجذوب كرد آوازۀ شهر فرنگ 
 خواست تا ایران شود همچون فرنگستان قشنگ

 شد خریداری از آن زر اندكی توپ و تفنگ

 مابقی صرف هدفهای شه و دربار شد

 (147: ص 1)دیوان اشعار، بهار، ج     

به سرزنش سران و بزرگان وطن كه از نظر او احمق و ناالیق هستند،  ایرج میرزا نیز

 میپردازد و بدین ترتیب بر مشروعیت آنان میتازد:

ــه     ــاق ــم ــن را از ح ــان وط ــزرگ  ب

یرد              گ پنــد  گلســــتــان  ن کی از ا  ی

 به فکر جمله این فکر خســیس اســت 

 

ــد بر وطن یــک جو عالقــه          نبــاشــ

یرد             گ ــد  یون پ ــهــا  ــا روســ کی ب  ی

مال روس و ا    نگلیس اســـتكه ایران 

یات دیوان ایرج میرزا، ایرج میرزا،   )كل

 (.62بی تا: 

 علی شاه:دورة سلطنت محمد -1-2

خواهان محمدعلی شاه از همان آغاز بر تخت نشستن به مخالفت با مشروطه و مشروطه

اعتمادی هر چه بیشتر مردم نسبت به او میشود. در برمیخیزد و همین مخالفت سبب بی

چنین وزرای دولتش مراسم تاجگذاری او هیچ یک از نمایندگان مجلس دعوت نشدند. او هم

اعتنا باشند و به حاكمان ایاالت هم دستور میداد كه  را تشویق میکرد كه به مجلس بی

السلطان به صدر تصمیمهای انجمنهای ایالتی را نادیده بگیرند و در نهایت با انتصاب امین

شاه خواهان عمالً آشکار كرد. محمدعلیاعظمی دشمنی خود را با مشروطه و مشروطه

چینی برای ایجاد اضطراب و تشویش  خان و پسرش را در تبریز تحریک كرد تا به دسیسهرحیم

بپردازند. و از امضای متمم قانون اساسی سر باز زد. شورش علیه مشروطه و متمم قانون 

اساسی به درگیریهای خیابانی منجر شد. مردم در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و 

تبریز مبنی بر بسیاری شهرهای دیگری دست به اعتراض زدند. در نهایت با تهدید انجمن 
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نشینی كند و سوگند بخورد شاه از سلطنت، او مجبور شد از مواضعش عقبخلع محمدعلی

كه به اصول مشروطه پایبند است. اما پس از مدتی دوباره با ایجاد فضای ترور و وحشت به 

آمده میان مجلسیان گیری از  اختالفات پیشمخالفت با مشروطه برخاست و سرانجام با بهره

ه یاری روسها و هواداران استبداد مجلس را به توپ بست. بهار كه پیش از این، پادشاهی و ب

 ای چنین سروده بود:محمدشاه را مشروع و بخششی از جانب پروردگار دانسته  و در قصیده

شد فرخ از لطف خدای ذوالمنن   فال او 

 

ــد خرم از فرّ خدیو ذوالوقار      ملک او شـ

 (68)همان: ص                                         

شاه را نصیحت میکند كه به فکر مردم و مملکت باشد و در ش 1286این بار و در تاریخ 

 لفافه او را از سگ كمتر میداند:

كن     ــاز  خرد ب ــادشــــهــا، چشــــم   پ

ــش    ــدار خــوی ــی ــدۀ ب ــا دی ــازگشــ  ب

ــت     ــاد رف ــر ب ــران ب ــت ای ــک ــل ــم  م

ــفــت داوری   ــی صــ ــدان ــو ن  چــون ت

تو    میشــــود از خصــــم،   تبــه كــار 

نی          ک ی م ــد  یکســــره ب  پــادشــــهــا 

ــت       ند نیســ ها، خوی تو دلب ــ  پادشـ

ــاهی كه رعیت     ــتوای به شـ  كش اسـ

 دســتبر رمه چون گشــت شــبان چیره

بزرگ       لی ز شـــبــان  بود او ــگ   ســ

 خیز و تهی زین همــه پیرایــه بــاش         

ــیر         جای شـ كه بر  یه  نه آن دا یک   ل

ــره كــردار تــو  ــت بــود یــکســ  زشــ

 

ــن     ــاز ك ــام در آغ ــج ــران ــر ســ ــک  ف

ــگــری عــا ــا ن  قــبــت كــار خــویــش ت

 بس كــه بر او كینــه و بیــداد رفــت      

گری           ی ج ن میــا ــه   خصــــم درآیــد ب

ــو    ــدار ت ــق ــد و م ــاه ــا ك ــروت م  ث

به خود میکنی          که  ما بل به  نه   خود 

ند نیســــت      ــ یت ز تو خرسـ  جان رع

ــت     ناخوش اسـ لت از او   حال خوش م

 او نه شــبان اســت كه گرگ رمه اســت

به گرگ       ــد  ند و بخشـ تا ــ مه بسـ  كز ر

یه          مان دا ند و تو مه فرز  باش  ما ه

یر           غ طفــل صــــ بر لــب  نهــد  هر   ز

ــو   ــود عــاقــبــت كــار ت ــا چــه شــ  ت

 (165: ص 2)همان، ج                              

شرف   شاه را گرگی مینامد كه حاضر   سید ا الدین گیالنی، دیگر منتقد حکومت قاجاری، 

 نیست با ملت همراه شود:

شود        شود و نمی ضا می شروطه ر  شاه ز م

 

 گرگ به گله آشــنا میشــود و نمیشــود 

 (.102)كلیات، گیالنی: ص                      

شرف      ست و ا شاه قدم در راه ویرانی ایران نهاده ا شدار  محمدعلی  الدین گیالنی به او ه

 میدهد كه مراقب باشد:

ــران   ــال ای ــر ح ــم ب ــن رح ــم ك  رح

 ر گونه شیرانــــــاز هستند هــــــب

ــران      ــای وی ــرم ــف ــت را م ــک ــل ــم  م

 بیقالــــود انـــــا شــــنتظر تــــم
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 از چه داری به كشتن شتابی؟                                               

 (.4: ص 29)نسیم شمال، گیالنی، شمارۀ                                                                               

شاه را بنده و اجیر كشورهای استعماری میداند  "آیینۀ عبرت"بند بهار بار دیگر در تركیب

 و حتی مشروعیت پادشاهان پیشین قاجار را نیز زیر سوال میبرد: 

 خود گرفتم شافعی و بوحنیفه زنده گشت             

 ری ارزنده گشتیا سخن چون روزگار انو                                                                     

 چیست حاصل گر نه بیخ فقر و ذلت كنده گشت           

 بخت كشور شد سیه، چون رخت لشکر ژنده گشت                                                                     

 شه كه در معنی بر شاهان عالم بنده گشت          

 در ملکش وگر پاینده گشت معنویت نیست                                                                          

 خود تناسب شرط باشد در جهات همسری                                         

 واین تناسب از میان گم شد به عهد ناصری                                        

 

 گر تناسب را بگیریم از ملوک غزنوی                 

 شه به مشرق بوده سلطانی قویناصرالدین                                                                     

 صاحب تدبیر و عزم و رای و طبع مستوی          

 جمع در وی جمله آداب و صفات خسروی                                                              

 كشورش ز امن و رفاه و علم و صنعت محتوی                

 ه از فکر عمومی پیرویدر قضایا كرد                                                                    

 ور قیاس از عهد بیزمارک و گالدستون كنیم                                  

 از سر انصاف باید مدح را وارون كنیم                                        

 (146: ص 1)دیوان اشعار، بهار، ج                                                                                      

روزنامۀ صور اسرافیل چاپ شد،  23كه در شمارۀ « راسا و ملت» طنزدهخدا نیز در شعر 

بر حکومت قاجار تاخته كه همچون مادری نادان و بی لیاقت ملت را كه چون فرزندی بیمار 

 است، به نابودی رهنمون شده است:

مده         به هوش آ چه  ــرم ب به سـ  خاک 

خوره                  ی م میــاد  لو  لو کن  ن  گریــه 

نمــه         چتــه؟ گشــــ خر  ننــه. آ  ِاه ِاه 

شی پیش پیش   چِخ  سگه، نازی پی  چِخ 

میــدم        ننــه دارم جون  نگی  ــ  از گشـ

یره          م نم داره در  جو ننــه،   ای وای 

ــر دو گوش آ     یک سـ نه   مده بخواب ن

ــره    ــب ــی ــزی رُ م ــزب ــاد ب ــی ــه م ــرگ  گ

كمــه؟            خوردی،  همــه  ین  كی ا تر  ب

شی كیش كیش   الی الی جونم، گلم با

میــدم            نون  بهــت  فردا  کن  ن  گریــه 

یره           م یزی داره ســـر  کن د ن  گریــه 
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ــتم آخِش ببین چطو یخ شــــده  دسـ

ــه  ــرم چــرا انــقــده چــرخ مــیــزن  ســ
 خِ... جونم، چت شـــده؟ هاق هاق...خِ... خِخِ

ــده  ــرد شــ ــم بیــا ببین سـ  آخ تنشـ

ــچــه ــت ز كــف، رود رودوای ب  م رف

 

ــده  تف تف جونم ببین ممــه اَخ شــ

ــی ــرت شـ چا میکنه   توی سـ ــه   پیشـ

 وای خاله، چشــماش چرا افتاد به طاق؟

 ؟رنگش چرا، خاک به ســرم، زرد شــده

ــف، رود رود  مــانــده بــه من آه و اسـ

 (.2-3)دیوان دهخدا، دهخدا: صص    

ــیم   روس و انگلیس كه ایران را میان خود 1907ایرج میرزا در مخالفت با قرارداد   تقسـ

ملکت خطاب  كردند، حکمرانان ایران را فارغ از جریانات عالم و بی تفاوت نسبت به مسائل م

 میکند:

ــا روس   ــیــس ب ــگــل ــنــد كــه ان  گــوی

ــا ــران   ك ــم در ای ــک ه ــی ــت ــل ــدر پ  ن

ملــک       ین  فیــان ا  افســـوس كــه كــا

موش           ــه و  گرب میــان  لح  ــ  كز صــ

 

تازه امســـال         ته اســـت  ــ هدی بسـ  ع

 زیـن پـس نـکـنـنــد هـیـچ اهـمــال        

حال         ند از این  فارغ ته و  ــ ــسـ  بنشـ

ــال   ــقـ ــان بـ ــاد رود دكـ ــر بـ  بـ

یات دیوان ایرج میرزا، ایرج میرزا،   )كل

 (.13بی تا: ص 

 دورة سلطنت احمد شاه: -2-2

م( 1914) 1332احمد شاه اندكی پیش از آغاز جنگ جهانی اول در اواخر ماه شعبان 

طی مراسمی پرشکوه رسماً تاجگذاری كرد. او سه روز پس از آغاز جنگ با صدور فرمانی 

الممالک كه خود طرفدار سیاست بیطرفانه در جنگ بیطرفی ایران را اعالم كرد و مستوفی

 18و بی تدبیری پادشاه جوان كه هنگام تاجگذاری تنها  بود به نخست وزیری رسید. ضعف

-1300میان سالهای  سال داشت، سبب آشفتگی در ادارۀ امور گردید به طوری كه كابینه

بار تغییر كرد. احمد شاه همواره نگران از میان رفتن  50م( بیش از 1909-1921ش) 1288

یری در این شرایط خود یکی از گمحبوبیتش در میان مردم بود و همین نگرانی و تصمیم

عوامل سقوطش گردید. او در بحبوحۀ آشفتگیهای داخلی و شاخ و شانه كشیدن روس و 

انگلیس برای یکدیگر دربارۀ ایران، از ترس و نگرانی كشور را ترک كرد. گرفتار شدن ایران 

رای در مهلکۀ جنگ جهانی و عوارض و عواقب خانمانسوز آن، خروج شاه از كشور در ماج
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و فقر و بدبختی مردم، همه با هم سبب شد كه مشروعیت سلطنت احمد  19191قرارداد 

 دار گردد. شاه دیگر در میان مردم محبوبیتش را از دست داده بود.شاه به شدت خدشه

بداد صغیر خواهان در پایان استاقتدار و شکوه قاجارها در زمان فتح تهران توسط مشروطه

حال، با ه شکسته شده بود و اینک ایران كشوری آشفته و پریشانو بركناری محمدعلی شا

ز هم های بیگانگان در آستانۀ تجزیه و ااقتصادی نابسامان و ورشکسته و لگدمال چکمه

آمد. مشروعیت پاشیدگی قرار داشت و از عهدۀ احمد شاه عمالً كاری برای نجات آن برنمی

عرای بهار ن بر همگان آشکار شده بود. ملک الششاه جوان اعتبار خود را از دست داده و ای

ن كشور احمد شاه را نکوهش میکند كه عرضۀ پادشاهی و سر و سامان دادن به اوضاع پریشا

 را ندارد:

 زین شـــه نادان امید ملکرانی داشـــتن
شوت    خوریكذب و جُبن و احتکار و خست و ر

 

شتن        سبانی دا شم پا ست چون از دزد چ  ه

ــت با تا ــتنهیچ ناید راس  ج كیانی داش

 (316: ص 1)دیوان اشعار، بهار، ج       

ان بدین ترتیب اگرچه در آغاز حکومت قاجار شاعران سبک بازگشت در اشعارشان شاه

شان قاجاری را سایۀ خداوند و سلطنتشان را لطف و بخشش الهی میخواندند و به حکومت

و  مشروعیت میبخشیدند اما با گذشت زمان و به وجود آمدن تحوالت سیاسی و اجتماعی

تدبیری و ناكارآمدی ، شاعران دورۀ مشروطه بیخواهیهای مشروطهشنیده شدن زمزمه

 ن پرداختند. زدایی از آنها و حکومتشاشاهان قاجار را در اشعارشان بازگو كردند به مشروعیت

 

 گیرینتیجه

بندی ماكس وبر كه در بخش مشروعیت به آن اشاره كردیم، حکومت با توجه به تقسیم

الهی سلطان. اما ود از سلطنت موروثی و ظلقاجاریان حکومتی سنتی بود. این سنت عبارت ب

چنانکه در همان بخش گفتیم، این حکومت نیاز به مشروعیت و پذیرش مردمی داشت. 

بنابراین ابزارهایی الزم بود تا مشروعیت مورد نظر را به وجود آورد. یکی از این ابزارها شعر 

م، شاعران دربارهایی بود. همان طور كه در بخش شعر فارسی و مشروعیت حکومتها دیدی

بخشی به حکومتهای دورۀ خود چون غزنویان و سلجوقیان با استفاده از شعر به مشروعیت

اند. برخی شاعران دورۀ قاجار نیز از این ابزار استفاده كردند تا مشروعیت را در جامعه پرداخته

تصادی، خرافات، ماندگیها، مشکالت بزرگ اقایجاد كنند. در روزگاری كه كشور با انواع عقب

                                                      

الدوله بسته شد. بر اساس  ش( كه با وساطت وثوق1298م) 1919.قراردادی میان ایران و انگلیس در سال 1

ایران زیر نظر مستشاران آمد و تمامی امور كشوری و لشکری الحمایت انگلستان درمیاین قرارداد ایران تحت

انگلیسی و با مجوز آنها صورت میگرفت. البته این قرارداد به دنبال مخالفتهای داخلی و خارجی و مغایرت با 

 قانون اساسی مشروطه به حالت تعلیق درآمد.
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ارتشاء و دخالتهای بیگانگان دست و پنجه نرم میکرد، گروهی از شاعران سبک بازگشت به 

و بدین ترتیب به آنها و  كمک شاهان آمدند، با عنوان سایۀ خدا بر زمین از ایشان یاد كردند

حکومتشان مشروعیت الهی دادند. شاعرانی چون قاآنی، سروش اصفهانی، وصال شیرازی و 

های سبک بازگشت هستند، در جای جای اهلل خان شیبانی كه از مشهورترین چهرهفتح

اند. در میان این گونه اشعار حتی بخشی به شاهان قاجاری پرداختهاشعارشان به مشروعیت

الشعرای بهار نیز به چشم میخورد. بهار كه بعدها منتقد شاهانی چون اشعاری از ملک

خواهی، مظفرالدین شاه یشود، پیش از برآمدن ندای مشروطهمحمدعلی شاه و احمد شاه م

را برگزیدۀ خداوند میخواند. از طرف دیگر با پدید آمدن تحوالت سیاسی و اجتماعی كه به 

دالیل مختلفی از جمله آشنا شدن با غرب در ایران صورت گرفت، شاعران مشروطه با استفاده 

زدایی یهای شاهان قاجار و به دنبال آن، مشروعیتاز همان ابزار شعر به آشکار كردن ناكارآمد

الشعرای الدین قزوینی موسوم به نسیم شمال، ملکاند. سید اشرفاز آن حکومت پرداخته

بهار، ایرج میرزا، میرزادۀ عشقی و دهخدا از جملۀ شاعرانی هستند كه مشروعیت شاهان 

اند. این امر نیز امور مملکت خرده گرفتهلیاقتی آنها در تدبیر و بر بی قاجار را زیر سؤال برده

سابقه نبود، چنانکه در بخش شعر فارسی و مشروعیت حکومتها در تاریخ شعر فارسی بی

 اند.شاهد بودیم كه شاعرانی چون سعدی، حافظ، عبید زاكانی و سیف فرغانی به آن پرداخته
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