بررسی بنمایههای ادبیات پایداری در دیوان دهخدا
سعید اسدیان
علی حسن سهراب نژاد
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چکیده
در عهد مشروطه به دلیل استیالی روس و انگلیس و نیز معاهدههایی که هر یک به نوعی سبب به تاراج رفتن ایران پهناور
شدند ،شاعران و نویسندگان را بر آن داشت تا در راه آگاه ساختن جامعه و تشویق و تحریض آنان به دفاع از مام وطن،
ستایش آزادی ،انزجار از بیگانگان و  ...اشعاری فراوان و ارزشمند بسرایند .پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی ،تحلیلی است
و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانهای و بر اساس مشاهده متنی دیوان علیاکبر دهخدا انجام شده  ،به بررسی جلوههای این
نوع ادبی را در سرودههای دهخدا ،پرداخته است .دادهها حاکی از آن است که علیاکبر دهخدا به عنوان نویسنده ،روزنامهنگار
و شاعر ،با انتشار سرودههای خود در روزنامهه ا ،نقش پررنگی در بیداری و آکاهی بخشی مردم و دعوتشان به مبارزه علیه
حاکمان جبار دوران ایفا نموده است .حماسه ،طنز ،هجو و هزل و به طور کلی اعتراض و انتقاد نسبت به استبداد و استعمار با
لحنی نزدیک به مردم عامه بارزه اصلی اشعار ایشان است.
کلیدواژه :ادبیات پایداری ،شعر ،دوران مشروطه ،علیاکبر دهخدا

 -1پیشگفتار
مبارزه با ستم و بیداد و گرایش به عدالت و دادخواهی از خصایص ذاتی و فطری انسانهاست؛ شاعران و نویسندگان
نیز بهعنوان نمونۀ فرهیختۀ جامعۀ بشری هیچگاه از این قاعده مستثنی نبودهاند و برخی از آنان کوشیدهاند در اشعار و
نوشتههای خویش ،مردم را به پایداری و مقاومت در برابر بی عدالتی و ظلم فراخوانند .آنان با قلم و بیان تیز و برندۀ
خویش به دفاع از حریم انسانیت و پاکی و نیکی برمیخیزند و با مبارزهای مانا و پایانناپذیر در برهههای گوناگون
زمانی و مکانی ،رسالت اجتماعی و انسانی خویش را به انجام می رسانند و با سرودن اشعاری در زمینۀ مقاومت و
پایداری ،به اقتضای زمان خود دست به آفرینش آثاری ناب و جاودان میزنند که این آثار ،جاودانگیشان را مرهون
فطرت پاک و غریز ،عدالتجوی آفرینندۀ اثر هستند.
این نوع ادبی در ایران ،بخشی از آثار را به خود اختصاص داده است به گونهای که در دورههای مختلف تاریخی
از جمله عصر مشروطهخواهی و همزمان با شکلگیری جنبش های کارگری شاهد خلق آثار ارزشمندی در این حوزه
هستیم.
ادبیات پایداری دورۀ مشروطه و عصر بیداری توانست به عنوان ابزاری کارآمد جهت آگاهی دادن به مردم و
ترغیب آنان به مبارزه علیه استبداد قد علم کند و شاعران بنامی همچون علی اکبر دهخدا ،میرزادۀ عشقی ،فرخی
یزدی ،عارف قزوینی و ادیب الممالک فراهانی در آن روزگار سراسر اختناق توانستند با بیان کوبنده و گیرای خود و
در قالب شعر ،سهم بسزایی در راه روشنگری افکار عمومی بردارند (.مهران پور.)8:1394 ،
شاخصترین درونمایه های شعر پارسی عصر بیداری عبارت بودند از :آزادی ،قانون ،وطن ،توجه به مردم و
توجه به علوم و فنون جدید .بسیاری از شعرا یا نویسندگان ،عقاید اجتماعی خویش را در قالب اشعار یا حکایات
بیان داشتهاند و در این زمینه گاهی شعر اهمیت بیشتری داشته است .شعرا از این وسیله در توصیف شرایط اجتماعی
گذشته و حال مکرر استفاده میکردهاند و شاعرانی را میتوان سراغ گرفت که در اشعار توجه به جامعه و
خصوصیات آن داشتهاند ( .جهرمی ،طالبیان)76 :1389،
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دهخدا نیز از جمله شاع رانی است که اشعارش را متناسب با اوضاع اجتماعی و سیاسی زمان خود سروده است.
شعر او بازخورد وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران در دورۀ مشروطه است .دلواپسیهای نمود یافته در اشعار وی،
سرشار از دیدگاههای وطن پرستی و ملیگرایانه و عشق به دادگستری و عدالت خواهی است .انعکاس درد و رنج
مردم و بیان نابسامانیهای اجتماعی و سیاسی ،بیان سیر حوادث و تاریخ مشروطه و نیز گسترش آرمانهای انقالبی و
روشنفکری است که همگی در شعر او به خوبی تجلّی یافته است .این مهم ،نگارندۀ پژوهش حاضر را بر آن داشت
تا با ژرفنگری و تامل بیشتر به بررسی جلوههای این گونه ی ادبی در شعر دهخدا بپردازد و آن را بیش از پیش به
پژوهشگران و عالقمندان این حوزه بشناساند( .مهران پور.)7:1394 ،
گفتنی است پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی -تحلیلی است و دستاوردهای آن بر اساس روش استقرایی
استخراج میشود .برای انجام این پژوهش ،ابتدا تک تک مولفه های ادبیات پایداری و مقاومت ،ذکر و دربارۀ هر یک
بهطور جداگانه توضیح داده میشود .سپس نمونههای ابیات دیوان دهخدا که با این مولفهها همخوانی و همگونی
دارند ،فیشبرداری و مطابقت داده می شود .شایان ذکر است این پژوهش به روش گردآوری کتابخانهای انجام می-
شود .پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کیفی است و با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوا صورت میگیرد.
 -2در شرح احوال علی اکبر دهخدا
وی در حدودسال1297ه ق1256(.خورشیدی)به دنیا آمد.علی اکبر پس از آموختن و نوشتن،به دست استادان علوم
دینی سپرده شده و دانشمندی به نام شیخ غالم حسین بروجردی مربی او می شود .در زمان مظفرالدین شاه
قاجار،یک تن از مردان سیاسی آن روزگار-معاون الدوله غفاری-سفیردولت ایران درکشورهای جزیره ی بالکان می
شود و دهخدا را با خود به اروپا می برد.دهخدا در سال  1325ه ق.به ایران بازگشت سردبیر روزنامه ی صور
اسرافیل گردید و با چشمانی باز و قلبی تپنده درجبهه ی آزادی خواهان حضور یافت .و روزنامه نویسی را با
نوشتن مقاالت « چرند و پرند» در روزنامه ی صور اسرافیل آغاز کرد .مدتی نیز ریاست دفتر آموزش و پرورش
ریاست مدرسه ی علوم سیاسی و سپس ریاست مدرسه ی حقوق و علوم سیاسی تهران را پذیرفت .وی بعدازظهر
روز دوشنبه  18اسفند ماه  1334خورشیدی ،دار فانی را وداع کرد و در بامداد چهارشنبه جنازه ی وی در شهرری در
ابن بابویه در مقبره ی خانوادگی وی به خاک سپرده شد.بدین سان مردی از میان ما رفت که شاید سالیانی دراز در
جامعه ی علمی ایران جایش خالی مانده است(.یمینی)20 :1384،
 -3تعاریف و کلیات
-3-1مفهوم ادبیات پایداری
ادبیات پایداری در واقع همان مفهوم مبارزات اجتماعی مردم علیه ظلم و بیدادگری است که در ادبیات ایران سرآغاز
آن را از دورۀ مشروطه به حساب آوردهاند ،اما نباید نهضتها و منازعات و مقاومت هایی را که قبل از مشروطه نیز
وجود داشته است ،به دست فراموشی سپرد( .مهرانپور.)42:1394 ،
به طور کلی ادبیات پایداری ادبیاتی است پرتحرک ،پویا و فریادگونه که در خدمت اندیشه ها و انسانیت قرار
گرفته است .ادبیاتی واقعیتگرا که مایۀ آن از فرهنگ غنی اسالم است و عناصری چون عاشورا ،جنگ ،ایثار و
شهادت در آن نمایان میشود(همان.)43،
در تعریف جامعتر از ادبیات پایداری می توان چنین برداشت کرد که ادبیات مقاومت ،صدای مقاومی است که
هرگز خاموش نمیشود و پایان نمیشناسد؛ در واقع تعبیری است که هیچ گاه از مردم فاصله نمیگیرد؛ اگرچه
شمشیرها و سرنیزهها مردم را رها کرده باشند (رحمدل،غالمرضا)97 : 1383 ،
اصطالح ادبیات مقاومت را اولین بار «غسان کنفانی» شاعر فلسطینی بر مجموعهای از اشعار خود و دیگر شاعران
معاصر گذاشت .این نوع ادبیات ابتدا در بین شعرا و نویسندگان عرب و بعدها در دیگر نقاط جهان رایج شد .این
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نوع ادبی که ادبیاتی پویا و غنی بهشمار میرود به بیان چگونگی مبارزه ،پایداری ،ایثار برای کسب آزادی و از بین
بردن جور و ستم و دفاع از فرهنگ و سنت قومی و باورهای مردم آن در قالب نظم و نثر سرزمین میپردازد.
با مطالعۀ آثار کهن پارسی ،خواهیم دید که جنبههای موعظه و ارشاد در آنها فراوان است .این ارشاد و تعلیم ،به
خصوص در باب آداب ملوک و اخالق پادشاهان میتواند تا حدی به شکل غیرمستقیم اوضاع اجتماعی و سیاسی آن
دوران را هم نشان دهد.
ادبیات پایداری در گذشته به دلیل نظارت و سختگیریهای حکومت به نحو بارزی وجود نداشته است و بیشتر
به هجویهسرایی ،حسبحالگویی ،شکوهها و گالیهها و  ......محدود بوده است.در دیوانهای شاعران گذشته نیز
هجویههای بسیاری وجود دارد که گاه برخی از آنها جنبۀ اجتماعی داشتهاند ،زیرا گویندگان در آن زمان که قدرت
اقدام علیه حاکمیت را نداشتهاند ،از حربۀ هجو سود جستهاند.
دربارۀ پیشینۀ ادبیات پایداری در آثار کالسیک فارسی باید از راه تحلیل وسیع منابع و متون گذشته ،رگههای
مقاومت و پایداری را استخراج و تدوین کرد؛ یعنی تحلیل ادب پایداری در آن دوران به طریقی غیرمستقیم و از راه
تحلیل موضوعی و کندوکاو درونمایهها ممکن خواهد بود(رحمدل،غالمرضا)98 : 1383 ،
ادبیات پایداری به مفهوم امروزی آن که همان مفهوم مبارزات سیاسی اجتماعی مردم علیه بیداد ناآگاهی و ستم
است از دورۀ مشروطه آغاز شده است ،ولی نمیتوان نسبت به نهضتها و قیامهای قبل از مشروطه نیز بیاعتنا بود
به همین دلیل میتوان پنج دورههای تاریخی را برای ادبیات مقاومت ایران برشمرد( .بصیری.)21:1388،
مهمترین تغییر در شعر و داستان عصر مشروطه نسبت به گذشته را باید تغییر محتوایی آنها دانست .از شروع
انقالب مشروطه تا پایان عصر پهلوی اول کمتر به مضامین غنایی و عاشقانه این دوره برمیخوریم .مهمترین مضامین
استفاده شده از سوی شاعران و نویسندگان این دوره ،مفاهیم و مضامین سیاسی و اجتماعی است که مسلماً امیال و
آرزوهای مردم آن عصر را در بردارد .از اینروی در شعر و داستان عصر مشروطه ،موضوع پایداری در برابر ظلم و
بیداد ،ناآگاهی و استبداد صاحبمنصبان و طمع همسایگان بهوفور یافت میشود.
ادبیات آیینه تمامنمای رویدادها ،آیینها ،رفتارها ،تالشها و اندیشه های جامعه است که زبان حال و شناسنامه
یک ملت است و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت .رویدادها ،رفتارهای اجتماعی
را دانست و سیر تحول پدیدههای اجتماعی را ردیابی کرد(روحالمینی.)79 :1379 ،
حوادث ،رویدادها ،آداب و رسوم ،رفتارها ،اندیشهها و منزلتهای اخالقی و اجتماعی به عنوان نمونهای از
پیشینۀ تاریخی و تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی یک ملت و بهعبارتبهتر زبان گویای آن به حساب میآیند.
بسیاری از این حوادث را میتوان در دریای بیکران شاهکارهای ادبی جستجو کرد« .ادبیات هر ملت نماینده دل و
جان و روان آن ملت و یکی از ارکان سیاسی و فرهنگی و تمدن هر قوم به شمار میآید(جی گریس.)50 :1381 ،
دکتر شفیعی کدکنی میگوید« :صدای اصلی مشروطیت بیشتر یا میهنپرستی است یا انتقاد اجتماعی که این صدا
بیشتر در اشعار ایرج و بهار دیده میشود؛ بهار :میهن پرستی و ایرج :بورژوای منتقد اشرافی اجتماعی (شفیعی
کدکنی.)57 :1393 ،
روزنامهها نیز از ابزارهای اصلی مقابله با ظلم در دوران مشروطهاند که اشعار و نوشتههای موجود در این
روزنامهها به زبان شوخی و طنز،اقدام به تمسخر وضعیت موجود کشور و بیان مشکالت مردم میکرد .از جمله
روزنامههایی که پیشگام ادبیات پایداری بود میتوان به روزنامۀ «نسیم شمال» اشاره کرد .همچنین از نمونههای موفق
دیگر ادبیات پایداری این دوره میتوان از این موارد یاد کرد:طنز موفق دهخدا با عنوان «چرند و پرند» و با امضای
دخو و کتابهای چون« :کتاب احمد» «،سفینه ی طالبی»« ،شرح زندگانی من»« ،مسالک المحسنین» و.شایان ذکر
است شاعران و نویسندگان به هنگام خلق آثار ادبی ،سخنگفتن را نوعی عملکردن یعنی آشکارنمودن منزلتها و
تعهدها و مسئولیتی الزم بر خود می شمردند و این مساله در نهاد ادبیات به صورت تجربیات فکری و عینی مجسم
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می شود .سیمون دوبووار در مقاله توانایی ادبیات میگوید « :آشکارکردن فعالیتهای ادبی ،به منزله عملکردن به آنها
است ».ازاینرو در این دوره زبان شعر و نثر و شیوۀ شاعری و نویسندگی در خور فهم مردم کوچه و بازار و به
صورتی ساده و بیتکلف ادا میشد؛ چنانکه در نثر روزنامههایی مثل قانون ،صوراسرافیل ،سخن ،دنیا و نیز در
اعالمیهها و یا در اشعار و نظم ها ،مطالب برای هر قشر از مردم ــ اعم از باسواد و بیسواد ــ چنان بهگونهایصریح
تنظیم می گردید که برای همگان قابل فهم باشد .کلمات و واژههای سیاسی و ملی بهصراحت وارد نظم و نثر
میشدند و از آنجا بهراحتی در اندیشههای مردم رسوخ پیدا میکردند .نغمۀ جانبخش آزادی و مژدۀ عدالت و
حکومت ملی ،همراه با احساس میهن دوستی ،عشق ،فداکاری و پاکدامنی ،در کنار درک تلخیها و دردهای حکومت
استبدادی ،در تشنگان آزادی و عدالت تحولی بزرگ به ارمغان آورد.
بهعبارتی ازآن جاکه خط سیر ادبیات و هنر به تناسب تحوالت و ساختارهای اجتماعی در فرایند زمان شکل
میگیرد ،ازاینرو شناخت تحوالت و ویژگی های سیاسی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی نیز با توجه به این بازماندهها
میسر میگردد و درعینحال ازآنجاکه هر انقالب سیاسی ،خواهناخواه تحوالتی را در تمام شئون اجتماعی جامعه
بهوجود میآورد ،به طورقطع ادبیات آن ملت را نیز تحت شعاع خود قرار میدهد .این شاخص مهم ،در ادبیات دورۀ
انقالب مشروطۀ ایران نیز یک امر حتمی و غیرقابلانکار است .انقالب مشروطه حاصل یکسری تغییر و تحوالت
تاثیرگذار درونی و بیرونی (برآمده از جانب دنیای غرب) بود و لذا ادبیات سیاسی این دوران را نیز باید تحتتاثیر
این عوامل ،حاصل و ترکیبی از تحوالت درونی و بیرونی جامعۀ ایرانی تلقی کرد (صراطی.)3 :1385 ،
 3-2پیشینه تحقیق
مطالعات انجام شده نشان می دهد درمورد ادبیات پایداری خصوصا در شعر دوران مشروطه و سرفصلهای ادبیات
پایداری تحقیقات گستردهای انجام یافته است .در ادامه به نمونههایی از این دست پژوهشها اشاره میشود.
محسنینیا ( )1388در نوشتاری به بررسی مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب پرداخته است .در این نوشتار
برخی مبانی و اصول اصلی ادبیات مقاومت در جهان معاصر ایرانی و عرب تبیین و تا سر حد امکان عوامل بروز و
برجسته شدن این نوع ادبی در این دو ادبیات مهم ،معاصر معرفی گردیده است ،هم چنین از بزرگان ادب مقاومت
در هر یک از دو ادبیات سخن به میان آمده ،آنگاه ،نمادها و اسطوره های مهم مورد نظر شاعران و ادیبان در بیان
اندیشه های خود در این نوع مهم ادبی به طور مختصر تجزیه و تحلیل شدهاند.
تسلیم جهرمی و طالبیان ( )1389در جستاری ،مضامین و بنمایه های ادبیات پایداری در شعر ادیب الممالک را
بررسی کردهاند .این پژوهش با ذکر مختصری از زندگی و احوال ادیب الممالک ،به بن مایه های ادبیات مقاومت در
اشعار وی ،چون وطن دوستی ،ظلم ستیزی ،ابراز انزجار از دشمن ،دعوت به اتحاد ملی ،غیرت اسالمی ،حق طلبی،
مرثیه بر شهدای راه آزادی ،ستایش از آزادی و مشروطه و مضامینی از این دست پرداخته است.
شریفی ولدانی و شمعی( )1389به تحلیل صور خیال در شعر پایداری بر اساس نقد ادبی جدید «روش ژیلبر
دوران» پرداخته است .این پژوهش با نگرشی نو ،صورت های خیالی شعر پایداری را بر اساس نقد ادبی جدید،
مطابق روش «ژیلبر دوران» تجزیه و تحلیل کرده و روند کلی خالقیت ،فردیت ،ماهیت ،حقیقت و اصالت این
تصاویر را نشان داده و خاستگاه و گذرگاه آنها را مشخص کرده است.

بررسی بنمایههای ادبیات پایداری در دیوان دهخدا 39 /

 -4بحث و بررسی
4-1

بنمایههای ادبیات پایداری و جلوه های آن در شعر دهخدا

 -4-1-1میهنپرستی و هویت ملی:
میهنپرستی یعنی عشق و عالقه به میهن و مردم و آمادگی برای هرگونه جانبازی ،ازخودگذشتگی و پاسداری
از استقالل سیاسی و اقتصادی کشور و دفاع از هویت قومی-ملی-فرهنگی آن مرز و بوم .میهنپرست نیز به کسی
اطالق میشود که برای سرنوشت کشور و فرهنگ و هویت ملی خویش ارزش قایل است و برای بالندگی و
سرفرازی میهن و مردمش تا پای جان مبارزه میکند .هویت ملی ،مجموعهای از گرایشها و نگرشهای مثبت نسبت
به عوامل و عناصر و الگوهای هویتبخش و یکپارچهکننده در سطح یک کشور ،به عنوان یک واحد سیاسی ،است.
هویت ملی دارای عناصر سازندۀ گوناگونی چون ارزشهای ملی ،دینی ،فرهنگی ،جامعهای ،انسانی و در ابعاد
فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی جغرافیایی ،سیاسی ،زبانی و غیره است.شایان ذکر است که این مقوله در دورۀ مشروطه
نمود چشمگیری داشت؛ از آنجاییکه بینش حماسی و ملی و افتخارنمودن به گذشته ،به گونهای مایه غرور و
سربلندی شاعر بهشمار میآمد ،اکثر شاعران و نویسندگان آن عصر ،برای تهییج و ترغیب مخاطبانشان ،عالوه بر بیان
مسایلی از قبیل فرهنگ عامیانه و بومی ،زندگی روزانه و مسائل سیاسی و اجتماعی ،از زبان حماسی نیز در اشعارشان
سود می جستند.دهخدا عشق به وطن را در قطعه شعری کوچک بیان می کند،این قطعه ی کوچک یکی از اشعار
وطنی هیجان انگیز وپند آمیز عالمه دهخدا است که درس میهن دوستی را به زبان ساده ومنطقی روشن واستوار
برخوانده و شنونده ،به ویژه جوانان ونوجوانان می آموزد (.تسلیم جهرمی و طالبیان)94 :1389 ،
دهخدا خود می نویسد  :ما از شاه تا گدا مهمانهای چند روزه یا چند ساله این مملکتیم  -تنها خداوند متعال
جاویدان است – این مملکت مال اخالف ماست .همان طور که اجداد ما به ما سپرده اند ،ما نیز باید به اخالف خود
بسپاریم .برای کامرانی چند روزه خود نباید راضی شویم که مورد نفرت معاصرین ولعن فرزندان خود بشویم:
(احمدی گیوی.)25 : 1372،
کـــه النـــه ماکیـــان بـــرده دســـت
هنوزم ز خردی به خاطر در اسـت
به منقارم آنسـان بـه سـختی گزیـد

که اشکم چو خون آن دم از رگ جهیـد

پدر خنده بـر گریـهام زد کـه هـان

وطـــــنداری آمـــــوز از ماکیـــــان

(دهخدا)24 :1366 ،
نمود این دیدگاه در اشعار بیشتر شاعران این عصر از جمله بهار ،ادیب الممالک ،عشقی و عارف قزوینی به چشم
میخورد .در واقع از همینجاست که توجه به وطن و وطن دوستی به معنای سرزمینی که مردمانی دارای مشترکات
قومی ،زبانی و فرهنگی در آن زندگی میکنند ،در آثار شاعران این دوره پدید میآید.
پیدایی احساسات و اندیشههای ملت دوستی و وطن خواهی به شکل آرمانی ملی از برکت مشروطیت بود و با
توجه به همین حاالت بود که بهار ،ترانه مشهور «مرغ سحر» را سرود و شهرت ملی عارف نیز به سبب تصنیفهای
وطنی اوست که در آن ها با ملت ایران همدردی کرده است .در حقیقت این ترانهها ،سخنانی است ساده ،موزون ،از
دل برخاسته ،حاکی از احوال ملت و برخی مسائل مملکت و دعوت به بیداری و هوشیاری به زبان شاعرانه و موجز
با اشارات کوتاه و پرتأثیر (یوسفی.)397 :1388 ،
 4-1-2مرثیهسرایی برای جانباختگان راه آزادی:
دهخدا ضمن بیان ظلم و ستم بیگانگان و وصف جنایات نیروهای استعمارگر و مستبدین حاکم بر جامعه ،زبان به
طعن و لعن مشروطه خواهان پوشالی و حامیان استعمار گشوده و از دیگر سوی ،به سرودن شعر در رثاء جانباختگان
راه مبارزه با نیروهای غاصی پرداخته است( .رک تسلیم جهرمی،طالبیان.)1386 ،شعر حاضر از جمله تکان دهنده
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ترین و انقالبی ترین اشعار فارسی است و ازنظر سبک و شیوه شاعری ویژگی های منحصر به فردی دارد.او دراین
شعر صورت جدید در شعر آفرید و از نگاه سمبولیسم اثری عمیق و بی نظیر خلق نمود:
بگذاشــت ز ســر ،ســیاهکــاری
ای مــرغس ســحر چــو ایــن شــبس تــار
وز مذبح زر چو شـد بـه کیـوان

(دهخدا)238 :1366 ،
هـــر صـــبح شـــمیم عنبـــر و عـــود

زان کــو بــه گنــاه قــوم نــادان

در حســـــرت روی ارض موعـــــود

بر بادیه جانسپرده یادآر
(همان)238،
در مورد انگیزه ی سرودن این شعر ،دهخدا در خاطرات خود می نویسد  :شبی در خواب ،میرزا جهانگیر خان بر من
ظاهر شد و گفت  (( :چرا نگفتی که او جوان افتاد))من از این عبارت چنین فهمیدم که می گوید :چرا مرگ مرا در
جایی نگفته یا ننوشته ای او بال فاصله در خواب این جمله بخاطر من آمد«یاد آر،زشمع مرده یادآر» .عمق احساس و
عاطفه،تنوع صور خیال ،شیوه ی بکار گیری اسطوره های قومی و مذهبی ،آرایش های لفظی و معنوی،و نیز بافت
کالم و موسیقی زبان ،این سروده را از بسیاری اشعار آن دوران متمایز می کند( .یمینی)21 :1384،
که بس سر شد از دست در هر به دست
*مـــزن سرســـری پـــا بـــدین خـــاک و دســـت
(همان)48 ،
 4-1-3آزادیخواهی و مشروطهخواهی:
آزادیخواهی نیز از دیگر ویژگی های انقالب مشروطه و مضامین شعر آن دوره است .در حقیقت ،آزادی در اینجا
تقریباً با مفهوم دمکراسی غربی نزدیک میشود و به این معنی است که مردم عالوه بر اینکه از نظر فردی ،حقوق و
آزادی هایی دارند از نظر اجتماعی نیز مختارند سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود و سرزمین خود را معین کنند
(یاحقی.)20 :1386 ،
ستایش ازآزادی،قانونخواهی،استبدادستیزی،خواست آزادی قلم وبیان وتشکیل پارلمان ،استقرارحکومت مشروطه
و ...مفاهیم نوینی است که بخش عظیمی ازدرونمایههای شعرمشروطه رابه خوداختصاص داده است (رک:آجودانی،
.)632 :1372
این قطعه یکی از اشعاردردناک استاد دهخداست .ملت ایران به رهبری دکتر مصدق ودیگر ایران دوستان ،به پا
خاسته وبا ایثار وجان بازی بی م انندی،دست استعمار را از سرنوشت ونفت کشور خویش کوتاه کرد .
شاعر آزاده وآگاه ناگهان می بیند که توطئه ا ی شوم در کار است تا نهضت ملت ایران رابه شکست بکشانند ؛
از این رو بر ملت نهیب می زند وبیدار باش می دهد ،وبه مقاومت وقیام فرا می خواند وبا یادآوری عزت وشخصیت
وآزادگی تاریخی،فرا می خواهداو را تکان وتوان دهد .افسوس که فریاد شاعر به جایی نمی رود وکودتای 28مرداد
32کاخ آرزوهای ملت ایران را ویران می سازد  (.احمدی گیوی)28: 1372،
آزادگـــــــی افســـــــرد بیاییـــــــد بیاییـــــــد
ای مــــــــردم آزاده کجاییــــــــد کجاییــــــــد
در قصـــــه و تـــــاریخ چـــــو آزاده بخوانیـــــد

مقصـــود از آزاده شـــمایید شـــمایید (همـــان)73 ،

ســیلید وعــدو روب بــه هــر بــوم وبــه هــر بــر

مشـــهود وعیـــان ،نـــه زبدیـــد ونـــه جفاییـــد

بــس عقــده گشــودید بــه اعصــار وکنــون هــم

این بسته گشایید که بس عقده گشـایید(همـان)73 ،

در این اثر دهخدا مردم وطن را به مبارزه علیه وطن فروشان وبی وطنان می خواند که مفاخر پدران واسالف خویش
را به باد فراموشی سپرده وایرانی بودن خود را فراموش کرده اند.
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 4-1-4وفاق و همبستگی مردمی:
هر ساخت اجتماعی به زمینه ها و شرایطی نیاز دارد که پایایی و پویایی خود را مرهون آنهاست .هر جامعهای
دستهای اهداف و آرمانها دارد که اعضا را برای دستیابی به آنها از طریق برخی وسایل پذیرفته شده ،تشویق
میکند .اما بی شک شرط ضروری و گام نخست برای رسیدن به این اهداف تعریف شده ،فراهم آوردن زمینههایی
است که حرکت اعضا را به سوی اهداف تسهیل کند و در مرحله بعد زدودن شرایطی است که مانعی بر سر راه
رسیدن به اهداف مورد نظر جامعه به شمار میآید .وجود شکاف ،تنش و گسستگی بین الیههای گوناگون جامعه،
چون گسلی عمیق و دامن گستر مانع پویایی و حرکت نظام اجتماعی در مسیر دستیابی به اهداف است و در مقابل،
انسجام و همبستگی بین بخشهای مختلف نظام اجتماعی ،حرکت جامعه را در رسیدن به آرمانهایش سرعت
میبخشد و به جامعه کمک میکند در زمان کمتری به اهدافش دست یابد (چراغی کوتیانی و مریجی:1394 :
.) 3دهخدا با درک درستیاز نیاز مردم جهت حرکت اجتماعی یا انقالبیگری و در راستای تاکید بر با هم بودن و اتحاد
در بسیاری ابیات به این نکته اشاره نموده اند.
گسترد چو بال و پرتان فر همایید (همـان)73
چــون گــرد شــود قوتتــان طــود عظیمیــد
هــر چیــز ز هــر بــاب شــما راســت مهیــا

بی عِدت و عُدت نه و نه نابنواییدد(همان)73

 4-1-5مبارزه با استبداد و استعمار:
استبداد از ریشه یونانی به معنای آقا و ارباب گرفته شده است .مستبد ،حاکمی است خودکامه که قدرتش مطلق،
بیحد و حصر و فاقد کنترل است .استبداد بر حکومت سلطهجویی داللت دارد که هیچ چیز قدرت خودکامهاش را
محدود و متوقف نمی سازد؛ چنانچه قدرت استبدادی با اعمال زور به حفظ خود میپردازد و به صورت حکومتی
جبار در می آید .این اصطالح معموالً در جهت توصیف اقتداری که مشروعیتش مورد قبول همگان نیست به کار
می رود و از استبداد دولت یا استبداد انقالبی یا استبداد احزاب سخن به میان میآید .استبداد اعم از اینکه حاکمیت از
طرف فرد ،یا جمعیتی کوچک یا بزرگ باشد و یا اینکه حکومت در ید اختیار رئیس قوه مجریه باشد ،چون دخالت
و نظارت مردم در حکومت را برنمیتابد ،بدان حکومت مطلقه یا حکومت نیز استبدادی میگویند .از آنجایی که
اسالم ،دین جهاد ومبارزه است ،از اینروی مبارزه با ستم وستمگران ,فساد وتباهی,چپاول وغارتگری از ویژگیها و
آموزههای این مکتب آسمانی است.
یکبار دگر پنجۀ شیری بنمایید (همـان)81 :
ایـن روبهکـان تـا طمـع از ملـک ببرنــد
خــاک بــه ســرم بچــه بــه هــوش آمــده

بخــواب ننــه یــک ســر و دو گــوش آمــده

گریــه نکــن لولــو میــاد مــی خــوره

گریــــه میــــاد بزبــــزی رو مــــی بــــره

اهـــه اهـــه .ننـــه چتـــه

گشـــنمه

بترکـــی ایـــن همـــه خـــوردی کمـــه

از تشـــنگی ننـــه دارم جـــون مـــی دم

گریـــه نکـــن فـــردا بهـــت نـــون مـــی دم

ای وای ننــــه جــــونم داره در میــــره

گریـــه نکـــن دیـــزی داره ســـر میـــره

خ خ خ خ..جونم چت شـده هاق هـاق

رنگــش چــرا خــاک بــه ســرم زرد شــده

وای بچــــم رفــــت زکــــف رود رود

مانــــده بــــه مــــن آه واســــف رود رود

(دهخدا ،علیاکبر)85:
در این شعر دهخدا وضع استبداد انتقاد شده را به "مادر نادان" وملت را به" بچه بیماری " مانند کرده که در میان
بازوان مادر از گرسنگی جان می سپارد .یکی از مهمترین ویژگی این شعرسادگی بیان واندیشه وطنز ظریفی است که
الحق سزاوار قلم استوار دهخدا در خلق آثار انقالبی می باشد ( .یمینی)23 :1384،
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 4-1-6غیرت و تعصب دینی و مذهبی:
منظور از غیرت دینى این است که انسان در برابر تخلّفاتى که از مسیر حق و عدالت و احکام الهى مى شود،
خاموش ننشیند و بى تفاوت از کنار آن ها نگذرد بلکه تخلّف هر چه شدیدتر باشد جوش و خروش او بیشتر گردد.
کسانى که خونسرد و بىرمق از مقابل این امور مىگذرند فاقد غیرت دینى هستند.
ای کوفیـــــــــان ،ای کوفیـــــــــان
ای قـــــــــوم بـــــــــدپیمان دون
غلطــان حســین در خــاک و خــون

ای کوفیــان ،ای کوفیــان (همــان)168 :

 4-1-7ابراز انزجار از بیگانگان:
استعمار گران در تمام دورانها درصدد تثبیت جایگاه خود در کشورهای تحت نفوذ خود بودهاند و از هیچ اقدام
ننگینی برای از پای درآوردن حکومتهای موجود و جایگزین کردن آنها با حکومتهای دستنشاندهی خود،
فروگذار نمیکردهاند .قرارداد ننگین  1907م ،که در ظاهر برای حل مشکالت بین روسیه و انگلستان ،بسته شد ،اما
عمال تاثیر چندانی نداشت ،از این روی هرچه آگاهی مردم ایران از مفاد این عهدنامه و آثار ننگین آن فزونی می -
گرفت ،خشم و انزجارشان نسبت به بیگانگان هم آشکارتر میشد.
بســـوخت از غـــم مشـــروطه اســـتخوان دخـــو
بـــه عـــرش مـــی رســـد امـــروز االمـــان دخـــو
دریــــن والیــــت قــــزوین،ز ظلــــم اســــتبداد

زیـــاد رفـــت بـــه یـــک بـــار خانمـــان دخـــو

نهــــاده پــــای بــــه مجلــــس ســــفیر اســــتبداد

وزیــــده بــــاد خزانــــی بــــه بوســــتان دخــــو

خــــدا نکــــرده اگــــر پارلمــــان خلــــل یابــــد

زننــد اهــل غــرض شــعله هــا بــه جــان دخــو

فکنــــد آتــــش ظلــــم و عنــــاد و اســــتبداد

امـــام جمعـــه ی قـــزوین بـــه دودمـــان دخـــو

زظلـــم و کینـــه ی ایـــن مســـتبد مـــیش نمـــا

بــه ســنگ کــرده اثر،نالــه و فغــان دخو(همــان)98 :

این شعر شیوا و شیرین که در مجموعه اشعار دهخدا "از دکتر معین"نیامده است و در کتاب تاریخ مطبوعات
پروفسوربراون نقل شده ،شعری است انقالبی که در آن دهخدا از اندوه بی شمار خود از استبداد و ظلم حاکمان و
زورمداران به اطالع راهبر جامعه ،با زبانی بسیار شیوا و صمیمی بازگو می کند( .یمینی)24 :1384،
 4-1-8دادخواهی و اعتراض به بیعدالتی دستگاههای دولتی:
مسأله عدالت از دیرباز جزء مهمترین مباحث و دغدغههای بشر و ادیان الهی و اندیشمندان سیاسی بوده است.
عدالت اجتماعی را می توان به عنوان بزرگترین هدف از تشکیل حکومت اسالمی تلقی کرد .بعثت پیامبران و تشریع
ادیان به منظور تحقق قسط و عدل ،با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است ،تا آنجا که از رسول
خدا(ص) نقل شده که « کشور با کفر می ماند اما با ظلم ماندنی نیست» .عدالت اجتماعی و سیاسی به قدری بااهمیت
بوده و به سرنوشت ملتها و دولتها پیوند خورده که هیچ ملت و مکتب و اندیشمند سیاسی و اجتماعی آن را نادیده
نگرفته و حتی حکومتها و حکام جور نیز سعی بر آن داشته اند که ریاکارانه خود و نظامشان را مُتّصف به آن دانسته
و هدف خود را عدالت اعالم نمایند .در جامعهی انسانی افراد مختلفند .صالحیتها ،لیاقتها ،استعدادها ،ارزشها و
پایه های علم ،فضیلت ،ایمان و اخالق متفاوت است .حقوق انسانها در زمینههای مختلف برحسب این موازین
تعیین می گردد .اگر این ارزشیابی درست بود و طبق صالحیتها هر فردی از حقوق شایسته برخوردار گشت،
عدالت اجتماعی تحقق یافته است .اما اگر پایه ها و مراتب اجتماعی را معیارهای واقعی تعیین نکند ،این همان ظلم
است که نظام جامعه را از هم میپاشد.دهخدا در مسمط «آکبالی» چونان آینه ای تمام مشکالت و مصائب سیاسی
اجت ماعی مردم چون :فقرمادی ،فقر فرهنگی ،قحطی  ،بی عدالتی و  ...را بیان می کند.
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* مشــتی اســمال بــه علــی کاروبــار زار شــده

تـــو بمیـــری پـــاتوق مـــا بچـــه بـــازار شـــده

هرکســـی واســـۀ خـــود یکـــه میانـــدار شـــده

علی زهتاب در این ملک پاتوقدار شده (همان)211:

مـــردود خـــدا رانـــده ی هـــر بنـــده اکـــبالی

از دلقــــک معــــروف نماینــــده ی آکــــبالی

بــــا شــــوخی ومســــخره وخنــــده آکــــبالی

نـــه زه مـــرده گذشـــتی ونـــه از زنـــده آکـــبالی

هســتی تــو چــه یــک پهلــو ویــک دنــده آکــبالی

ازگرســـنگی مـــرد بـــه جهـــنم رعیـــت آکـــبالی

ور نیســـت در ایـــن قـــوم معیـــت بـــه جهـــنم

تریـــاک بریـــد عـــرق حمیـــت بـــه جهـــنم

خــوش بــاش تــو بــا مطــرب وســازنده آکــبالی

هستی تو چه یک پهلو ویک دنده آکبالی ( ..همان.)212:

دراین قطعه شعر ،آکبالی شخصیت مخاطب شاعر،به عقیده بعضی خود دهخدا وبه نظر عده ای ،محمد علی میرزا
پادشاه مخلوق ایران است  .لغت آکبالی مختصر لفظ "کربالیی" است.
 4-1-9ستودن دانش:
ستایش علم و دانش ،خرد و خردمند ریشه در فرهنگ کهن ایران زمین دارد .جهلستیزیهای دهخدا ،نقش پررنگی
در روشن ساختن ذهن مردم و وادار کردن آنان به تفکر و تعقل داشته است؛ زیرا در آن دوره ،طبقات گوناگون
جامعه دچار جمود فکری و انفعال بوده و از کنشگری و پویایی بیبهره بودهاند.
نغز و شیرین و ملیح است و خوش اسـت (همـان)64 :
اولـــین شـــعر تـــو بـــیحـــد دلکـــش اســـت
وصــف دانــش کردهــای ایــن خــود نکوســـت

دانـــش ار نبـــود جهـــان بـــی رنـــگ و بوســـت

دانــــش آن بــــه کــــه تــــو را ســــوی خــــدا

ره نمایـــد وه چـــه نیکـــو راهنمای(همـــان)66 :

 4 -1-10نفی جنگ و خشونت:
دوستی و صلح بین مردم و دولت مردان و با کشورها بیگانه همیشه از جمله مفاهیم پیشروان ادبیات پایداری و
مقاومت بوده .شاعران ضمن تاکید بر دفاع از میهن و ناموس خواندن وطن بر حل مسائل از طریق دوستی و پرهیز از
جنگ سروده های بسیار دارند.دهخدا نیز در غزل" نمی خواهم " شاعر هرچند مطلع را با آرزوی وصال دلدار آغاز
کرده است اما از بیت پنجم به بعد سخن را به مسایل سیاسی واجتمایی کشانده است و وحشت ونفرت خود را از
جنگ وجنگ افروزان به زیبایی به تصویر کشیده است .
هـــوای غیـــر عشـــق ام در ســـر نمـــی خـــواهم
بــه جــز دیــدار آن یــار پــری پیکــر نمــی خــواهم
اما در بیت پنجم به بعد ؛
تــر وخشــک جهــان انــدر حریــق آز تــو ســوزد

جهان را سوخته زین سان زخشک وتر نمی خـواهم

وتانـک ورزم نـاو بمـب یکسـو نـه

که خود رابا سران جهل ،مـن همسـر نمـی خـواهم

دوام شــــوکت ایــــن ومزیــــد مکنــــت آن را

جهان را غرق خاک وخون به بحر وبر نمی خـواهم

زخــــون نوجوانــــان وزخونــــاب دل پیــــران

خسان را نقل برخوان ،بـاده در سـاغر نمـی خـواهم

حدیث تـو

(همان)95 :
نتیجهگیری
با سرکار آمدن دودمان قاجاریه و تغییر و تحوالت دنیای خارج ،نیاز به افزایش دانش و آگاهی در جامعۀ ایران حس
شد و نقطۀ عطف آن را باید در جنبشهای مردمی بهویژه در ندای مشروطهخواهی جستجو کرد .این تحوالت بر
تمامی جنبه های زندگی مردم اثرگذار بود .گفتنی است سرآغاز این تحوالت با نویسندگان و شاعران و روشنفکران ان
دوران ،شروع شد که هرکدام به تقتضای توانایی خویش به این تحوالت سرعت بخشیدند .علیاکبر دهخدا نیز به
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عنوان نویسنده ،روزنامهنگار و شاعر ،با انتشار سرودههای خود در روزنامهها ،نقش پررنگی در بیداری و آکاهی
بخشی مردم و دعوتشان به مبارزه علیه حاکمان جبار دوران ایفا کرد و نام وی و اشعارش یکی از برترینهای دورۀ
مشروطه گردید.بن مایه های پایداری در شعر دهخدا عبارتند از:
-1میهنپرستی و هویت ملی
-2مرثیهسرایی برای جانباختگان راه آزادی
-3آزادیخواهی و مشروطهخواهی
 -4وفاق و همبستگی مردمی
-5مبارزه با استبداد و استعمار
 -6غیرت و تعصب دینی و مذهبی
 -7ابراز انزجار از بیگانگان
 -8دادخواهی و اعتراض به بیعدالتی دستگاههای دولتی
 -9ستودن دانش
-10نفی جنگ و خشونت
که همدلی و همراهی با مردم در تمامی رخدادهای اجتماعی و سیاسی آن دوران در آن موج می زند.
با توجه به موارد یاد شده میتوان گفت بخشی ازبنمایههای اشعار دهخدا به بیان دشواریها و نابسامانیهای
اجتماعی دوران مشروطه و شرح سیاه کاریهای دستگاه قضایی حاکم زمان پرداخته است .دهخدا اشعارش را در
قالبهای معهود مثنوی ،غزل ،مسمط ،قطعه ،دوبیتی و رباعی سروده است .است.
دهخدا در ادبیات عهد انقالب مشروطه مقامی ارجمند دارد .وی جزو معدود شاعران دورۀ مشروطیت است که
جهانبینی و جهاننگری روشنی دارد.
از جمله مضامین مهم ذکر شده در اشعار دهخدا عبارتند از:
 -1پرداختن به موضوعات روز جامعه
 -2نمایاندن عملکرد ناثواب دستگاه حکومتی
 -3نشان دادن اوضاع نابسامان سیاسی -اجتماعی دوران
 -4دفاع از آزادیهای مدنی و مشروطه خواهی
 -5تاکید بر همبستگی مردم با تکیه بر قانون و تعصبات و اعتقادات مذهبی و دینی
 -6نشان دادن هویت ملی و اعالم انزجار و نفرت از دخالت بیگانگان در امور مملکت
 -7در کنار دوستان هم فکر در نهضت مشروطه و ابراز همدردی با آسیب دیدگان و رفتگان راه آزادی
 -8تاکید بر اهمیت علم و دانش و نشاندادن نقش مهم سواد در دفاع از حقوق اساسی مردم در جامعه ایران
از جمله خصوصیات ادبی اشعار دهخدا که مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:
 -1داشتن زبان ادبی پیشرومتناسب با پ یشرفت ادبی جامعه و استفاده از کلماتی که در ادبیات معاصر باب شده
بود
 -2نزدیکی لحن شاعر به لحن مردم کوچه و بازار
 -3استفاده از بیان ادبی حماسه ،طنز،هجو وهزل در سرودن اشعار
 -4استفادهاز دو نوع بیان مستقیم و بیان غیر مستقیم وی نیز در اشعارش به دو دسته قابل تقسیم
است :الف)داستان ها و حکایات تمثیلی ؛ ب)سمبل ها و استعارات.
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علیاکبر دهخدا به عنوان نویسنده ،روزنامهنگار و شاعر ،با انتشار سرودههای خود در روزنامهها ،نقش
پررنگی در بیداری و آکاهی بخشی مردم و دعوتشان به مبارزه علیه حاکمان جبار دوران ایفا نموده است.و
نقش تاثیر ایشان بر مبارزان و شاعران هم عصر و پس از او بر کسی پوشیده نیست.
مضمون
شعر
یاد آر ز شمع مرده یاد آر

در رسای همرزم و همسگر انقالبی

وطن داری

میهن پرستی و هویت ملی

آکبالی

دادخواهی و اعتراض به بی عدالتی حکومت

وصف الحال لوطیانه

دادخواهی و اعتراض به بی عدالتی حکومت

روسا و ملت

مبارزه با استبداد و استعمار

مردم آزاده

آزادی خواهی و مشروطه خواهی و وفاق و همبستگی

نمی خواهم

نفی جنگ و خشونت

فهرست منابع
 آجودانی ،ماشااهلل« .)1365( .بررسی تحلیلی و انتقادی اسلوبهای شعر مشروطه» .دانشگاه تهران.احمدی گیوی ،حسن(.)1372گزینه اشعار و مقاالت دهخدا.نشر قطره بصیری ،محمدصادق .)1388( .سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی :ازآغاز تا عصر پهلوی .نشر :کرمان. تسلیم جهرمی ،فاطمه و طالبیان ،یحیی« .)1389( .مضامین و بنمایههای ادبیات پایداری در اشعار ادیبالممالک فراهانی».نشریۀ ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی).
 جی گریس ،ویلیام .)1381( .ادبیات و بازتاب آن .ترجمه :بهروز غربدفتری .تبریز :خوروش. چراغی کوتیانی ،اسماعیل و مریجی ،شمسالدین« .)1394( .تبیین جامعه شناختی مولفههای همبستگی اجتماعی در جامعۀمهدوی» .فصلنامۀ مشرق موعود ،شمارۀ .14
رحمدل،غالمرضا«.)1383(،نگاهی اجمالی به ادبیات پایداری».فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) شماره 48 روح االمینی ،محمد .)1379( .نمودارهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی .تهران :چا نقش جهان. دهخدا ،علیاکبر .)1366( .دیوان اشعار به تصحیح محمد دبیرسیاقی .تهران :تیراژه شریفی ولدانی ،غالمحسین و شمعی ،میالد« .)1389( .تحلیل صورتهای خیالی در شعر پایداری بر اساس نقد ادبی جدید(روش ژیلبر دوران)» .کرمان :نشریۀ ادبیات پایداری.
 شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1393( .ادوار شعر فارسی :از مشروطیت تا سقوط سلطنت .تهران :سخن. صراطی،ژیال« .)1385( .مطلع ادبیات سیاسی در ایران معاصر» .نشریۀ زمانه .شمارۀ .49 محسنی نیا ،ناصر« .)1388( .مبانی ادبیات مقاومت معاصر ایران و عرب» .مجلۀ ادبیات پایداری .شمارۀ .1 مهرانپور :مهری .)1394( .ادبیات پایداری در ایران :از گذشته تا امروز. یاحقی ،محمدجعفر .)1374( .چون سبوی تشنه .تهران :جامی.یمینی،پرستو.)1384(.نقش علی اکبر دهخدا در ادبیات سیاسی مشروطیت،مجله حافظ.شماره 17 -یوسفی ،غالمحسین .)1358( .چشمۀ روشن .تهران :انتشارات علمی.

