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 ی در شعر شاعران معاصرتهای آزادی و وطن پرس جلوه

   

 شاهدخت رشیدیان

 

 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی و دبیر دبیرستان های ایالم

 

های  دوره مشروطه، در اثر آشنایی با اروپا و کشورهای دیگر به عقب ماندگی های خود در زمینه شاعران:چکیده 

وجود حکومت استبدادی دریافتند، لذا برای حاکم شدن  ،آزادیپی برده و مشکل اساسی را در نبود قانون  مختلف

ها را در شدند و این خواست و ایجاد قانون و آزادی خواستار مشروطه –دمکراسی  – و کشور خویشبر سرنوشت 

انقالب مشروطه منشأ تحوالت بزرگ در زبان و فرهنگ  نامه و ...گسترش دادند.بستر شعر، طنز، داستان، نمایش

آزادی، وطن، قانون، مجلس، استبداد، »   هاستواژهایران گردید که یکی از آنها تحول در معنای بسیاری از 

و بسیاری دیگر واژگانی هستند که در این دوره و اندکی پیش از آن دستخوش « منورالفکر، نماینده، نامزد، وکیل 

به کار می رفت در حالی که از قرنها پیش از « دموکراسی » مترادف با « آزادی » در این زمان  دگرگونی گردیدند.

« آزاد » د بود و به کسی که اسیر و دربند و غالم دیگری نبو« نقیض بندگی و شکرگزاری » آن به معنای 

نگرد و در پی موضوعات شاعر با دیدگاهی انتقادی به مضامین و موضوعات ادبی گذشته می این دوره،. درگفتندمی

اما واقعیت این است با توجه به ضعف حاکمیت خاندان قاجار و مسلط شدن روس و انگلیس بر مقدرات  جدید است

« وطن دوستی» و  « آزادی»وطیت به  اندیشه و موضوع ایران ، حساسیت  و تعصب و ارادت شاعران  دوره مشر

به روش کتابخانه ای واسنادی به آن  ات دیگر به نمایش گذاشته شده است که در این پژوهشبیشتر از موضوع

 پرداخته ایم.

 .وطن اشعار، معاصر،مشروطیت، ، آزادیواژه های کلیدی :

 

 مقدمه 

هر حادثه تاریخی هم تأثیر پذیر است ، هم تأثیر گذار. تأثیر پذیر از این نظر که هر حادثه تاریخی محصول و نتیجه زمینه ها و       

عوامل متعدد  اجتماعی ، سیاسی ، فکری و ادبی می باشد. تأثیر گذار از این جهت که بر رونددها و جریاندات اجتمداعی ، سیاسدی و 

ی گذارد. جنبش مشروطیت نیز مستثنی از این قاعده نیسدت، چدون در شدکل گیدری آن عوامدل مختلدف ادبی بعد از خود تأثیر م

اجتماعی ، سیاسی ، فکری و ادبی تأثیرگذار بودند. همچنین این جنبش به نوبه خود بر تحوالت اجتماعی و فکری بعد از خدود نیدز 

آن دوره در تنویر افکار عمومی ، سیر مشروطه « اشعار وطنی»نقش تأثیر گذاشت. در این مقاله از بین عوامل فکری دوره مشروطه ، 
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بررسدی و « اشعار وطنی»خواهی ایرانیان دراین اشعار و سپس تأثیر جنبش مشروطیت در سو گیری و تغییرات محتوایی و ظاهری  

ش مشدروطه خدواهی ایرانیدان در کاویده خواهد شد. به عبارت بهتر مقاله با تالشی دوسویه در صدد بررسی ارتباط  و انعکاس جندب

 بر آنها حاکم بوده است.  « وطن دوستی» اشعاریست که اندیشه

دوران آزادی بیان، منجر به انتشار سیل نشریات در کشور گردیدد. اغلدب  "م  و متعاقبا 6091صدور فرمان مشروطیت در اوت       

روزنامه نگار بودند که همین امر تأثیر بسزایی در آثارشان داشدت. شعرا و نویسندگان در گیر در مبارزات مشروطه خواهی ، خود نیز 

باالخص آنکه شاعران چندان وابستگی به حمایتهای درباری نداشتند. آنها به جای مخاطب قدرار دادن شداه و اطرافیدانش، مدردم  را 

اشعار » پرسش اساسی این خواهد بود کهمستمع خود می دانستند. بالطبع مضامین و بیان خود را برهمین اساس ، ابراز می کردند. 

دوره مشروطه چه نقشی در روشنگری مردم داشته است و مشروطیت به نوبه خود چده تدأثیراتی بدر سدوگیری محتدوایی و « وطنی

ه ظاهری آن اشعار داشته است؟.فرض بر این قرار است که هر چند نثر نقشی بسزا در این دوره ایفا می کرد اما نظم به خاطر جایگدا

یگانه اش در فرهنگ سنتی ایران ، به عنوان اصلی ترین رسانه انقالبی عمل می کرد.هر دو قشر تحصیلکرده و بی سدواد جامعده بده 

« وفاداری به وطن و مدیهن» حفظ کردن اشعار عادت داشتند. و بدین گونه می شد با چند بیت شعر ، بخصوص اشعاری که در مورد

 تحریک کرد و در مسیر دلخواه هدایت نمود.سروده می شد، احساسات آنها را 

  شعر مشروطه  الف:

در حالی که شعر در سده های پیشین مخاطبان خاص و ویژه ای داشت که از محددوده درباریدان و تعدداد انددکی از نخبگدان و      

بدود، گدروه هدای بیشدتری از  فرهیختگان فراتر نمی رفت، در دوران مشروطیت و به مدد فضای نسبتا بازی که بر جامعه حاکم شده

سلیقه، خواست ها و نیازهای مخاطبان جدید نیز بسیار متفاوت با مخاطبدان گذشدته  مردم توانستند در شمار مخاطبان قرار گیرند. 

 بود. به همین دلیل نیز راه برای استفاده از مضامین جدید، عامه فهم و طرح انتقادهایی از خودکامگان حداکم بدر سرنوشدت، جدان و

مال مردم هموار شده بود. شعرا دیگر تمایل چندانی به وصف روی و موی، لدب و دنددان، کمدان ابدرو و زنخددان یدار و یدا توصدیف 

چگونگی جاه و جالل، کرم و بخشندگی، جنگجویی و کشورستانی شاهان نداشتند. هنگام آن رسیده بدود تدا روی دیگدر سدکه را در 

با حقایق موجود آشنا سازند. بنابراین توجه به مضامین اجتماعی در مرکز توجده شدعرا قدرار  معرض دید همگان قرار دهند و آنان را

گرفت و درونمایه شعر آنان را انتقاد از اوضاع اجتماعی، وضعیت زندگی مردمان، غارت و چپاول سرمایه های ملی، آزادی، مخالفت با 

صرف نظر از اهدداف سیاسدی کده در شدعر  ین دست تشکیل می داد. دخالت بیگانگان و به ویژه وطن پرستی و مسائلی دیگری از ا

شعرای دوران مشروطه آشکارا دیده می شود، شعر این دوره بیشترین تقابل را با شعر سنتی داشت که نه تنها به مسائل اجتمداعی و 
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« عالقده بده وطدن»و بخصوص ایجداد  مشکالت اقشار زحمتکش ،فرهنگی مورد توجه عموم، از قبیل آموزش و پرورش، آزادی زنان 

، 6831) برنجیدان،توجه می نمود، بلکه به مسائل نوین روزگار هم که در چارچوب نیازهای ضروری مردم می گنجید توجده داشدت.،

  خدود و وطدن خدواهی شاعران دوره مشروطه با استفاده از هر ابزار بیان و هر زبانی به پخش و گسترش اندیشه هدای انقالبدی (  18

می پرداختند. در این میان زبان طنز یکی دیگر از شیوه های بیان اندیشه از سوی طرفداران آزادی و مشروطه بود که در این دوران 

و اشدعار  <جلیدل محمدد قلدی زاده>بده مددیریت  <مالنصدرالدین>از آن استفاده می شد. در این زمینه نباید نقش ارزنده  "وسیعا

که خدود نیداز بده پژوهشدی مسدتقل دارد. طنزنویسدان از شدعر بیشدتر  (09- 39.) همان،اموش نمود را فر <میرزا علی اکبر صابر>

) آریدن پدور ، بدود. <نسدیم شدمال>استفاده نمودند تا نثر و پیشوایی شعر طنز با سیداشرف الدین قزوینی )گیالنی( مدیر روزنامده 

بود کده در قوالدب مختلدف شدعری حدق مدردم ایدران را بدر  در واقع  هدف شاعران  میهن دوست دوره مشروطه این ( 80،  6831

 سرنوشت خویش به جهانیان اعالم کنند. 

  ب:  مفهوم وطن درادبیات گذشته    

انقالب مشروطه که بزرگترین حادثه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از حمله مغول تا عصر حاضر بود منشأ تحوالت بزرگ در زبان      

آزادی، وطن، قدانون، مجلدس، اسدتبداد، مندورالفکر، »  هاست واژهه یکی از آنها تحول در معنای بسیاری از و فرهنگ ایران گردید ک

 و بسیاری دیگر واژگانی هستند که در این دوره و اندکی پیش از آن دستخوش دگرگونی گردیدند.« نماینده، نامزد، وکیل 

نقدیض بنددگی و » به کار می رفت در حالی که از قرنها پیش از آن به معنای  «دموکراسی » مترادف با « آزادی » در این زمان     

تدا آن روز بده « ملدت » گفتند. همچندان کده کلمده می« آزاد » بود و به کسی که اسیر و دربند و غالم دیگری نبود « شکرگزاری 

به کدار رفتده « دین ابراهیم )ع( » به معنای « م مله ابراهی» به کار گرفته می شد. چنانکه در قرآن کریم « دین و شریعت » معنای 

 است.

قرار می دادند مجازاً معنای توده مسلمان و نیروی مردمی « دولت » اما از آنجا که مردم مسلمان قدرت ملت )دین( را در مقابل      

نیدز « وطدن » کدار گرفتده شدد.  به جای مردمی یا غیردولتی به« ملی » و « مردم » به جای « ملت » از آن مستفاد شد و کم کم 

معنی شده است در ادوار مختلف تداری  « جای باشش و جای اقامت »       . این کلمه که در لغتنامه به هاستواژهیکی دیگر از این 

بشر مفهوم یکسان نداشته و به تناسب هیئت حاکمه و در سرزمینهای مختلف معندای آن متغیدر بدوده اسدت. نخسدتین بنیانگدذار 

های خدود را در است که اندیشده« سیاستمدار و فیلسوف قرن پانزده و شانزده میالدی» قومی و وطنی، ماکیاول نوین  یشه های اند

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 222-244، ص1931،  اردیبهشت 4، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

222 
 

در ایران مقارن با انقالب مشروطه و اندکی پدیش از آن ( 6831) ماکیاولی ،  این باب در کتاب شهریار به رشته تحریر درآورده است.

شکل جدید و اروپایی آن در آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده، حاج زین العابددین مراغده ای و عبددالرحیم های ملی و وطنی به اندیشه

 ( 1، 6833) میرزانیا، طالبوف پدیدار شد.

در برابدر شدهر یدا روسدتایی دیگدر   -بر اساس پیوستگی مندافع مشدتر   -در گذشته تاری  ایران گاه مردم یک شهر یا روستا      

به معنای محدود آن یعنی شهر یا والیتی که زادگاه و مدأوای انسدان اسدت در آثدار نظدم « وطن » قابله داشته اند. احساس نوعی م

کند و در برابدر کسدانی فارسی بسیار مورد نظر شاعران و نویسندگان ایرانی بوده است. خاقانی شروانی از زادگاه خود به نیکی یاد می

توالی مردان این پدا  » رده اند به دفاع برمی خیزد. سعدی پس از سالها سیر و سفر عاقبت که شروان را به شر )= بدی( منسوب ک

)شیراز( را از مصر و شام برمی انگیزد تا به دیار خویش بازگردد. حافظ دلبسته شیراز و آب رکنی و باد خوش نسیم آن بوده و « بوم 

داشدته امدا در « شدکوه از وطدن » تبریدزی( نیدز اگرچده دلدش می شمرده است. صائب اصدفهانی )« خال رخ هفت کشور » آن را 

» را بده جلدوه ای از « خوش آن روزی که منزل در سواد اصدفهان سدازم » بوده و « شکر خنده صبح وطن » هندوستان نیز به یاد 

 ( 11،  6838) احمدی ، خویش کرده است.« الحنین الی الوطان 

ان باید نخست در شاهنامه فردوسی جست و جو کرد. سراسدر شداهنامه حکایدت اتحداد و را به معنی تمامی ایر« وطن » اما مفهوم 

« شدهر ایدران» یکدلی ایرانیان در برابر اقوام مهاجم شرقی به نام ترکان )تورانیان( است و در جای جدای آن عشدق بده ایرانشدهر و 

 (11 -11،  6838) مسکوب ، زندمی موج

متبلدور شدد کده از ایدن ندوع  « کفار » در برابر « وطن اسالمی » مقارن با حمله مغول به ایران گرایشهای قومی و مردمی به نام    

گرایشها بعضی از شاهان صفوی و قاجار نیز در برابر دشمنان ایران بهره جسته اند. مراد از وطن اسالمی کده همده مسدلمانان در آن 

شهرهای مقدس مکه و مدینه بوده و بر هر مسلمانی واجب است که آن را حفظ و از آن و سداکنانش در و مرکز آن  کنندزندگی می

مشهور است هر چند دیگر گرایشها نیز بدین حدیث « حب الوطن من االیمان » برابر دشمنان جانبداری کند و در این راستا حدیث 

 استناد کرده اند. 

این وطن مصدر » و « کاین وطن جایی است کاورا نام نیست » برداشت دیگری از وطن هست در برداشتها و آموزه های صوفیانه نیز 

باغ بهشت « وطن عرفانی » با همه گستردگی آن بلکه « وطن اسالمی » نه شهر و سرزمین معینی و نه حتی « و عراق و شام نیست
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جسم چند روزی گرفتار شده و تعلق به ایدن خدا   و درگاه الهی است که انسان جدا شده از آن مرغ گلشن رضوان است و در قفس

 ( 1،  6833) میرزا نیا ، ندارد و سرانجام بدان دیار باز خواهد گشت.

  وطن در اشعار دوره مشروطه پ:   

گرچه از دیرباز شاعران ایرانی به مقوله وطن دوستی و وطن خواهی توجه کرده بودند. اما واقعیت این است که شعر هیچ دوره        

مشدروطه  جدیدد اساسی ترین درونمایه شعر مشروطه را همان مفداهیم ای به اندازه شعر دوره مشروطه بازتاب واقعیت جامعه نبود.

کده تجلیدات آن در حدس وطدن دوسدتی و اشدعار وطندی  می دهد   نون شناخته شده تشکیل خواهی با همه ویژگی هایی که تاک

توجده بده رئالیسدت و واقعیدت وجه تقابل شعر این دوره با شعر ادوار پیشین و بده ویدژه دوره بازگشدت در همدین  خالصه می شد.

اسالمیسدم )اتحداد اسدالمی(، شوونیسدم، حدق ناسیونالیسم، ملیت، پان که جلوه های آن به صورتهای مختلف  پیرامونی وطن است.

به عبارت دیگدر در ایدن  ( 11 -18،  6838در اشعار آنان به نمایش گذاشته می شد.) آجودانی،  حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش

ت و اشعار مضامین مربوط به مبارزه با خودکامگی، دفاع از وطن، افشای ماهیت استعمارگران و غدارتگران، بدی تدوجهی بده سرنوشد

آینده وطن، انتقاد از سیاست پیشگان وطن فروش، ترجیح منافع فردی بر منافع گروهی، نادیده گرفتن مندافع ملی،زهدد،ریا وجهدل 

شدعرای دوره مشدروطه پیرامدون  اشدعار واکداوی ( 881-881، 6831) قزویندی ،      وخرافه پرستی جای اصلی رااشغال نموه بدود.

این مسئله زمانی بیشتر خدود  از بابت آینده آن است.به وطن و نگرانی  شاعران آن دوره بستگیدلنشانگر « وطن دوستی»و  «وطن»

خدویش ایدران مدی  نسبت به وطنرا بازتاب کژرفتاری ها و بی مهری های بیگانگان و سرسپردگان داخلی را می نمایاند که شاعران 

.به قدول بداقر مدومنی شدعر دوره بعضی سر سپردگان داخلی بودند دیدند. و در قالب اشعار وطنی در صدد پاس  دادن به بیگانگان و

چون بازگو کننده تمایالت توده هایی است که باید در آشنایی با واقعیّات ، بناهای فانتزی و رمدانتیکی را کده افکدار کهنده  مشروطه

برای آنها ساخته ویران بکند،شدیداً رئالیستی است. از آنجا که در مقابل کهنگی و عقب ماندگی قرار گرفته ،ترقی خواه است و چون 

است این ادبیات دموکراتیک است. و از آنجا که در جریان رشد خود با عناصر خارجی برخورد می کندد ، نظام کهنه نظام استبدادی 

و  660،  1183)مدومنی ،  "و چون باید مناسبات جامعه را تغییر بدهد انقالبی یا حد اقل اصالح طلب اسدت.  است «ناسیونالسیت»

619)                                                                        

شدهرت یافتندد. قهرماندان  <شدعر وطندی>رایج شدند و بعدها بده  <میهنی>و  <ملی>اشعار مردم پسند این دوره با عناوین        

وطنی در آن دوره عالوه بر سلحشورانی همچون ستارخان و باقرخان، شاعرانی چون عارف و سیداشرف گیالنی و عشقی و فرخی نیز 
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گر بیداری ملی برای مبارزه با استبداد و رسیدن به مشروطه نبود، شاید ادیدب الممالدک فراهدانی و ملدک الشدعرا از مدیحده بودند. ا

سرایی های بی حاصل نجات نمی یافتند و عارف از بزم های خوشگذرانی اش فراتر نمی رفت و نسیم شمالی هم هرگدز خلدق نمدی 

حتدی  وطدن دوسدتی.  یک عنوان خالصه کرد؛د بود اما جان کالم شعر این دوره در شد. درون مایه های شعر مشروطه اگرچه متعد

را در شعر شاعران دوره مشروطه کندو کاو کرد ته زمینه تعاریف آنان عبارت است از حق انتخاب در سرنوشدت « آزادی»اگر معنای 

                                                                    د و بند استبداد. فرخی می سراید: مفهوم است؛ رهایی از هرگونه قی بیشتر به یک آزادی  در این دوره خویش. چون 

دولت هر مملکت، در اختیار ملت است/ آخر ای ملت به کف کی اختیار آید تو را؟/ پافشاری کن، حقوق زندگان آور بده دسدت/ >    

  (                                     69، 6833دادفر،) <ورنه همچون مرده تا محشر، فشار آید تو را.

شاعران و نویسندگان در این دوره عالوه بر لعن دستگاه سلطانی حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی را حق مسلم ایرانیان مدی 

                                                                                              دانند. این مضمون در شعر پیش از مشروطه آشکارا نبود. فرخی می گوید: 

 ) همان(                                                <آه اگر مملکتی ملت آزاد نداشت.                                  جز به آزادی ملت نبود آبادی>

                                                                                                    د: و الهوتی می گوی

       )همان(                <تا بگسلد بند و رسن، باید فداکاری کنیم.             تا مستقل گردد وطن، تا وارهد خلق از محن>

ان با ده یا شهر زادگاه مردم مترادف بود و یا نزد اقبال و سید جمال درباره کدل عدالم اسدالم وطن که به قول عارف تا پیش از آن زم

به کار رفته بود، در این دوره معنی دیگری یافت و به سرزمینی گفته شد که در آن مردمانی با مشدترکات قدومی، زبدانی و فرهنگدی 

ادیدب در  .اهی افزون آنها بیشتر بدا تکیده بدر عقالنیدت سدروده شددزندگی می کنند. اشعار وطنی ادیب الممالک و بهار به سبب آگ

                                              قصیده ای ابتدا به لزوم اتحاد و یکپارچگی مردم برای به دست گرفتن سرنوشت خویش تاکید می کند و سپس با حسرت می گوید: 

  <کنون خراب تر از ربع سلمی و سلماست؟             چه شد که ایران آن تختگاه ایرج و سلم>

ابراز احساسات وطن خواهی نزد عشقی و عارف و نسیم و الهوتی اما تند و بی پروا و در برخی موارد پرخاشدگرانه و همدراه بدا  

عنان از کف می  ناسزاگویی است. این دسته شاعران در مقابله و مبارزه خود با خائنین و وطن فروشان و مخالفان آزادی همواره
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) علدی می روند و خانمان شان را بر سر و کوچه و بازار رسوا می کنند.                دهند و حتی به حوزه شخصی اهل استبداد

   ( 611،  6831بابایی ، 

ا کدرد در خانه آباد مدا ر>فرخی یزدی هم که ابتدا شاعر آزادی است و بعد وطن، در اشعار وطنی هم هنرنمایی ها کرده است:  

کشور جم سر به سدر پامدال >و در جایی دیگر شکوه می کند که:  <یک دم خراب/ جور و بیدادی که در این کشور ویرانه بود.

یکی از اشعار مشدهور فرخدی مسدمطی اسدت کده منجدر بده  <شد، از دست رفت/ پور سیروس ای خدا تا کی تحمل می کند.

عیدد >ین شعر غلیان احساس دارد و عظمت ایران را پامال اجانب مدی داندد: دوختن دهان او توسط حاکم یزد شد. فرخی در ا

جم شد ای فریدون خو بت ایران پرست/ مستبدی خوی ضحاکی ست این خونه ز دست/ حالیا کز سلم و تدور انگلدیس و روس 

وقتی از دست رفتن وطن  می داند، فرخی که خود را حامی رنجبران و دهقانان  <هست/ ایرج ایران سراپا دستگیر و پای بست.

را مایه تحریک ایرانیان نمی داند، از دست رفتن اسالم را هم گوشزد می کند، شاید دین و وطن به مدد هم بتواند ایرانیان را به 

اما در انتظار همت ایرانیان و  <ای وطن پرور ایرانی اسالم پرست/ همتی زان که وطن رفت چو اسالم ز دست.>حرکت وادارد: 

  ( 618،  6819) یزدی ، یان با مدد آمپول هوا به بهشت پرواز می کند.اسالم

چون که حب الوطن ز ایمان است/ ما یقینا ز اهدل ایمدانیم/ >وطن خواهی ایرج میرزا از جنس نرم و لطیف است. او می گوید: 

بیددار هدر کده گشدت در >بود: و خطاب به عارف پرشور که سروده  <گر رسد دشمنی برای وطن/ جان و دل رایگان بیفشانیم

تو خود گفتی که هر کس بود بیدار/ در ایران می رود آخر سر دار/ چرا پس می خری بر خدود >، گفته است: <ایران رود به دار

 (  611، 1181) محجوب،<خطر را/ گذاری زیر پای خویش سر را.

دوست است، انقالبی است، شاعر است، ژاندارم است، قیدام  غم انگیز دارد. میهن سرنوشتی   شاعران وطن خواه  الهوتی اما در میان

 میهن ای مدیهن/   تنیده با یاد تو، در تار و پودم،>می کند و از وطن می گریزد و تا پایان عمر در آرزوی بازگشت به وطن می ماند: 

و نبدودم، مدیهن ای   بدود  دای ندام تدو،پروردی/ فد مهر   با و   بود لبریز از عشق وجودم، میهن ای میهن/ تو بودم کردی از نابودی

بشنو آواز مرا از دور، ای جانان من/ ای گرامی تر ز چشمان، خوب تدر از جدان مدن/ >! الهوتی از دور وطن را ندا می دهد:  <میهن 

 6833ر ، ) دادفد<اولین الهام بخش و آخرین پیمان من/ کشور من، پیر عالی شان من/ طبع من، تاری  من، ایمان مدن، ایدران مدن.

،69 )  
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 مفهوم وطن پرستی در شعر شاعران معاصر 

واقیت این است  که در طول تاری ، تأثیر یک ضرب المثل موزون و یا یک بیت شعر به مراتب  بیشتر از دهها خط نثر بوده است .   

در  حوادثی  که منجر به وقوع جنبش مشروطیت شد نیز همین وضعیت حکمفرما بوده است. چون نظم  بده خداطر  جایگداه یگانده 

اصلی ترین رسانه انقالبی عمل می کرد. هر دو قشر تحصیلکرده و بی سواد جامعه بده حفدظ  اش در فرهنگ سنتی ایران ، به عنوان

احساسدات آنهدا را تحریدک کدرد و در « اشعار وطندی»کردن اشعار عادت داشتند و بدین گونه می شد با چند بیت شعر ، بخصوص 

مایده ای بدود، محرمدات سدنتی  یدا  بده اصدطالح مسیر دلخواه هدایت می نمود. در حقیقت نخستین بدعتها در شعر مشروطه درون

کنار گذارده شد و شاعر در بیان هر آنچه که به نوعی در خدمت مشروطیت قلمداد می شد، آزاد بود. اگر به « غیر شعری» مضامین 

اعی و اقتصدادی بن مایه های  اصلی شعر دوره مشروطه که عبارت بودند از: انتقاد از طبقه حاکم بر ایدران و نظدام سیاسدی ، اجتمد

غالب؛ ستایش دمکراسی و دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر؛ اشترا  نظر با توده ها ، حمایت از اسالم اصدیل ؛ انزجدار از بیگانگدان 

بخصوص اعراب و ترکان ، که مسئول عقب ماندگی ایران محسوب می شدند؛ احساسات ضدد امپریالیسدتی بدویژه روس و انگلدیس ؛ 

وفاداری به وطن و وضعیت زنان توجده کندیم متوجده یدک نکتده اساسدی خدواهیم شدد و آن عبدارت اسدت ضرورت تجدد گرایی ،

ازدلبستگی و نگرانی شاعران میهن پرست به سرنوشت کشور و وطن خویش ایران. بدین ترتیب مدردم بدا الهدام و کمدک گدرفتن از 

واهی و وطن دوستی آشنا شدند بلکه حرکدت خدود را بدرای افکار نویسندگان ، روشنفکران و شاعران نه تنها با اندیشه های وطن خ

پیروزی نهایی مشروطیت دنبال کردند. برعکس غزلهای غنایی که به موضوعات  و عواطف احساسی مورد توجه همگان نظر داشدت؛ 

حتی بی سوادان را غزل این دوره تا حدودی وجاهت عام خود را مرهون ساختار زبانیش بود. چرا که می توانست تمام اقشار سنتی  

بود که جای باورهای سنتی را گرفت و این مصایب وطن و عواطف ملدی گرایدان « مام میهن» محظوظ دارد. در غزل مشروطه ، این 

بود که تهییج احساست را بر می انگیخت..همزمان ، تغییراتی نیز بر روی زبان  صورت گرفت. تفریدق سدنتی  موجدود بدین واژگدان 

منسوخ  گشت و تمام  گویشهای موجود در ایران می توانست جهت انتقال پیام به خواننده ، مدورد اسدتفاده « غیر شعری»شعری از

 قرار گیرد. 

 مفهوم آزادی در شعر شاعران معاصر

تقریبداً های متفاوتی به خدود گرفتده اسدت. ها، شکلآزادی یکی از مفاهیم سیاسی و اجتماعی است که در طی دوران زندگی انسان

اندد ها اشداره کدردههای پنهان و آشکار به این آرزوی شریف انسانتمام نویسندگان و گویندگان و صاحبان هنر در آثار خود به گونه
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هدای متفداوت آزادی در جوامدع و در کندد، تعریدفهای آزادی در آثار آنان ایجداد مدیها و بازتابتنها چیزی که تمایزی بین معنی

ها است. در جوامع غربی که خاستگاه آزادی به مفهوم امروزی آن اسدت، دو اصدطالحد دموکراسدی و ف زندگی انسانهای مختلدوران

ای یونانی است که در قدرن شدانزدهم از طریدق واژر فرانسدوی دمکراتدی لیبرالیسم ارتباط تنگاتنگی با آزادی دارد. دموکراسی، واژه

Democratie اسی از واژر دموکراسیا ، وارد زبان انگلیسی شد. دموکرDomokratia هدای آن دو واژر مشدتق شدده کده ریشده «

هدای به معنی حکومت است. دموکراسی به معنی نوعی حکومت است که در آن به خالف حکومت«کراتوس» به معنی مردم و« دمو

 ( 61: 6831کنند.ر : )هلد، مونارشی و اشرافی، مردم حکومت می

شدود. لیبرالیسدم ندوین اروپدایی را جدان اسدتوارت خواهی و آزادمنشی اطالق مدینظر لغوی به آزادی( از Liberalismلیبرالیسم)

انگیز است که معنی آن در طدول تداری  تدوین کرد. لیبرالیسم، مفهومی بحث« رساله در آزادی» ( مؤلفJohn Stuart Millمیل)

ی از قبیل آزادی انتخاب، خرد و مددارا در مقابدل اسدتبداد و هایتغییرکرده است معنای این اصطالح، کوشش به منظور حفظ ارزش

 ( 36-39نظام مطلقه است. ر : )همان: 

منطقد  مناسدب » گویدد:آزادی، در مفهوم سادر آن عبارت از فقدان موانع در راه تحقق آرزوهای انسان است. میل، دربارر آزادی می

ترین معنای آن باید آزاد باشد. ین منطقه است که وجدان انسانی به جامعآزادی، دردرج  اول شامل قلمرو هشیار ضمیر است و در ا

آزادی افکار و امیال، آزادی عقایدد و احساسدات )نسدبت بده کلید  موضدوعات نظدری، عملدی، علمدی، اخالقدی یدا الهدی( ضدروری 

آزادی منفدی چیدزی » کدرده اسدت: ( آزایا برلین، آزادی را به دو نوع آزادی منفی و مثبت تقسیم10: 6813استوارت میل، «)است.

توان به آسانی مشخص کرد و معنی مثبت آزادی، از تمایل فرد به اینکه آقا و صداحب اختیدار است که حدود آن را در هر مورد نمی

در  پس از انقالب کبیر فرانسه و انقالب اکتبر روسیه، آزادی در سراسر جهدان و ( 110-113: 6839برلین، «)خیزد.خود باشد، برمی

 های گوناگون مطرح شد: آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی عقیده و ... حوزه

 آزادی و انقالب مشروطه:

آزادی به مفهوم امروزی که معادل دموکراسی و تا حدی لیبرالیسم است، برای اولین بار در انقالب مشدروطه طدرح شدد. مشدروط   

های انقالبی آن از طریق مشدروطه وارد ایدران و از طریدق شداعران کبیر فرانسه بود و بسیاری از آمال و اندیشه ایران متأثر از انقالب

خصدوص در ای در تداری  بشدریت بداز کدرد، بدهخواه وارد شعر فارسی شد. انقالب بزرگ سوسیالیستی روس نیزکه فصل تدازهآزادی
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تأثیری بسزا داشت و یکی از عوامل بسدیار مهدم در آزادی سیاسدی داخلدی و سرنوشت کشور ایران و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن 

 (191: 6831پور، خارجی و همچنین بقای استقالل ایران بود. ر : )آرین

اساساً در ادبیات مشروطه، دو مفهوم لیبرالیسم و سوسیالیسم در کلمات آزادی و عدالت نشان داده شده است. شاعرانی مانند عارف، 

هوتی، بهار، فرخی یزدی و دیگران این مفاهیم را به طور گسترده و البته در اکثدر مدوارد بددون نقدادی وارد شدعر فارسدی عشقی، ال

آرمان عارف و عشدقی، هدر دو » نویسد:کردند. سپانلو دربارر آمال این شاعران و طرح آزادی و مفاهیم صرف سیاسی در شعرآنان می

هاشدان، بده رغدم از طبیعت سیاسی و حرکت نیروهای مادی نداشتند. آنان به رغدم آشدنایی وطن و آزادی بود، اما فرایافت منظمی

ای کده تأسدیس حشر و نشر عارف با حیدرخان ]عمو اوغلی[ و پسیان، به رغم مقاالت عشقی دربارر مارکس و مارکسیسم در روزنامه

مردم روزگارشان شد ... در افکار لیبرالی، فرخدی یدزدی از  کرده بود)قرن بیستم(، انقالبیون امی بودند اما سخنشان مفهوم و محبوب

: 6810سدپانلو، «)چشم  تفکر سوسیالیستی نوشیده است، گرچه معرفت او خام است اما شاعر، تشخص شعریش را مدیون آن است.

 ( 116و  63

گیدرد و یدا ی و ادبی که بعدها شکل مدیهای اجتماعاست زیرا بسیاری از پدیده« آغازها» پور، دورر مشروطه دورربه قول دکتر امین

 (101: 6831پور، شود. ر : )امینیابد از همین نقطه آغاز میکمال می

هایی مناسب برای سوق دادن شعر بده سدمت شکسدتن حصدارهای ای در تحول شعر بوده، زیرساختورود این مضامین سهم عمده

روطه بیش از هر نوع متن دیگری که ما در سنت ادبی زبدان فارسدی غزل سیاسی عصر مش» رود.موجود و ظهور شعرنو به شمار می

کریمی حکا ، «)کند که معتقد است نوع ادبی ابزار اصلی تحول ادبی در طول زمان بوده است.سراغ داریم، نظر باختین را تأیید می

6831 :631) 

 :شاعران معاصر  مفهوم آزادی در شعر

اجتماعی خود، آن را ابزاری  -های گوناگونی داشته است و شاعران با توجه به مشرب سیاسی، آزادی بازتاب شاعران معاصر  در شعر

، 6881مدرداد  13اند. با توجه به تحوالت جامعه و نفوذ مارکسیسم در ایران مخصوصاً کودتدای های خود قرار دادهبرای بیان اندیشه

رفتند و به احزاب سیاسی مختلدف وابسدته بودندد، دربدارر آزادی و یشاعران معاصر که به نوعی از روشنفکران جامعه نیز به شمار م
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توان گفت که متعاقب شدعر مشدروطه، آزادی بیشدتر مفهدومی سیاسدی دارد و یدا چگونگی آن نظرهای متفاوتی داشتند. در کل می

 متأثر از مفاهیم سیاسی و وابسته به آن است. 

از نظر شیور تصویرسازی متفاوت است برخی بیشتر رنگ ادبی به آن بخشدیده و  ، رویکرد شاعران به آزادی شاعران معاصر  در شعر

اند، برخی دیگر نیز آن را به طور مستقیم و در همان معنی سیاسی و اجتماعی آن به کدار در قالب کالم ادبی آن را به تصویر کشیده

سحر( در «)صبح»و نماد مطرح کرده است. سمبل  ب استعارهاند. به عنوان مثال نیما یوشیج از شاعرانی است که آزادی را در قالبرده

نماد استبداد و اختناق موجود بر جامعد  عصدر « شب»شعر و اندیش  نیما، معادل آزادی جامع  ایرانی از سلط  استبداد و مقابل آن 

 (693: 6833رضاخانی است. ر :)پورنامداریان، 

آورد خبر/ و او مژدر جهدان خته طنین/ از گوشه جای جیب سحر، صبح تازه را/ میدینگ دانگ ... این چنین/ ناقوس با نواش دراندا 

 (810: 6836کند)نیما، دگر را/ تصویر می

افروزد چراغدی هدیچ/ نده سوزد/ و به مانند چراغ من/ نه میدر شب سرد زمستانی/ کورر خورشید هم چون کورر گرم چراغ من نمی

ام افروختم در یک شب تاریدک/ و شدب سدرد زمسدتان فروزد/ من چراغم را در آمدرفتن همسایهافروبسته به ی  ماهی که از باال می

 (133-133ها خاموش/ گم شد او از من جدا زین جادر باریک.)همان: پیچید با کاج/ در میان کومهبود/ باد می

عاد گوناگون آن در زندگی بشر توجه نکدرده و شاید با قاطعیت بتوان گفت که در شعر معاصر هیچ کس به اندازر شاملو به آزادی و اب

اهمیت نداده است، پس از شاملو، آزادی در شعر کسرایی و ابتهاج نیز از تشخص خاصی برخوردار شده است که ذیالً ضدمن تحلیدل 

  خاص آن خواهیم پرداخت.  آن در شعر شاعران مذکور، به محدوده و مفهوم

های سیاسدی ایدران ترین دورهز شاعران سیاسی معاصر است. جوانی او در یکی از متالطم(: شاملو، یکی ا6810 -6891احمد شاملو)

های غالب آن زمان، یعنی افکار مارکسیستی حزب ای از زندگی خود به اندیشهگذشته است. وی مدتی به سیاست پرداخت، در دوره

بدا آزادی )= دموکراسدی( و نقطد  مقابدل آن ، زنددان، از های متفقین به سر برد. بددین ترتیدب توده گرایش یافت و مدتی در زندان

رسد در ابتدا ذهن شاملو با مفهوم صرفاً سیاسی آزادی که رهایی از حکومت استبدادی رضاخانی و نزدیک آشنا شده بود. به نظر می

ری به آزادی پیددا کدرد و آن را ت، نگرش عمیق«انسان» ها با تأمل درشود، درگیر بوده است ولی بعدآزادی افکار سیاسی خالصه می

مای  آزادی آرزوی بزرگ شاملو است. بن» معادل تمام هستی و انسانیت انسان قرار داد. در این زمینه دکتر پورنامداریان معتقد است:
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بدودن  هاست، بخشی از حقیقت انسدانپنهان و آشکار بسیاری از شعرهای اوست. برای او این مفهوم سرچشم  هم  خیرها و زیبایی

و تحقدق اراده کده خصیصد  ذاتدی و وجده تمدایز انسدان از « شدن» است... از این رو غیبت آزادی، غیبت انسان است چراکه امکان

ای که باید تذکر داده شود ایدن اسدت کده واژر ( نکته611-618: 6831پورنامداریان، «)حیوانات است در غیبت آزادی میسر نیست.

هدای که در اشعار دورهر شاملو ظاهر شده و شاعر به صورت معنادار از این واژه استفاه برده است. در حالیآزادی تقریباً از اواسط اشعا

 اول، مفهوم و واژر آزادی را یه صورت سلبی آن یعنی زندان، سرنوشت، جبر، تقدیر و نظایر آن به کار برده است. 

فهوم سیاسی یعنی رهایی از بردگی سیاسی و امکدان نداشدتن ارتبداط بدا شاملو، دو نوع رویکرد به آزادی دارد. نوع اول، آزادی در م

ها و افکار دیگران است. او بنا به دالیل سیاسی و شخصی، شاعر حماسه است و به سبب خصلت حماسی شدعرش، همدین ندوع ذهن

-وان منادیدان آزادی بده شدمار مدیرود، قهرمانانی که بده عندپروری وی نیز به شمار میای برای قهرمانرویکرد به آزادی، دستمایه

شدند و در میان روشنفکران و شاعران کرده و یا تیرباران میروند:)الزم است یادآوری شود که اکثر افرادی که در آن دوره مبارزه می

ه یدا وابسدته شدند، مانند مرتضی کیوان، تقی ارّانی، خسرو گلسرخی و دیگران از اعضای حزب تدودنماد آزادی و انسانیت قلمداد می

 به آن بودند.(

و چه بسیار/ که دفتر شعر زندگیشان را/ با کفن سرخ یک خون شیرازه بستند/ چه بسیار/ که کشتند بردگی زندگیشان را/ تا آقدایی 

-نده(؛ با دستان سوخته/ غبار از چهرر خورشید سترده بودند/ تا رخسارر جالدان خود را در آی13: 6839تاریخشان زاده شود.)شاملو،

چدون سدرودی های خاطره بازشناسند/ تا دریابند که جالدان ایشان، همه آن پای در زنجیرانند/ که قیام در خون تپندر اینان/ چنان

ست/ که آزادی را/ به لبان برآماسدیده/ (؛ پس پشت مردمکانت/ فریاد کدام زندانی111انداز آزادی آنان رسته بود/ ... )همان: در چشم

 ( 318-311بازی/ حاشا/ چیزی بدهکار آفتاب نیست.)همان: کند؟/ ورنه/ این ستارهمیگل سرخی پرتاب 

شود زندان و برده شدن است. شداملو همدواره هدراس خدود را از کند و مانع راه تحقق آن میچیزی که این نوع آزادی را محدود می

 نداشتن این نوع آزادی مخصوصاً آزادی افکار بیان کرده است: 

مرا بارو مباد/ جز پوستی که بدر اسدتخوانم/ بدارویی آری/ امدا/ گدرد بدر گدرد جهدان/ نده فراگدرد تنهدایی جدانم/ آه/ آرزو!  که زندان

 (106آرزو!)همان: 
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-ای همراه با اسیری و بردگی مدیها را در هر دورهدهد و آنشاملو گاه نگاه خود را به به کل تاری  ایران و یا سراسر تاری  تعمیم می

 یابد:

ها/ به هیدأت های مجل  کوچک/ با جلد زرکوبش!/ دریغا که فقر/ ممنوع ماندن است/ از تواناییارنام  من/ کارنام  بردگی/ بود/ دورهک

 (  111-111ها را/ درنوشتن )همان: محکومینی/ ورنه، حدیثد به هر گامی/ ستاره

یل سیاسی و اجتمداعی و جدوّ حداکم بدر دوران زنددگیش، از ای که الزم است تذکر داده شود این است که شاملو، به دلیل مسانکته

ها نوعی آشتی با فرهنگ ایراندی مشداهده های پایانی که در آنفرهنگ و تمدن ایرانی چندان دل خوشی ندارد به استثنای مجموعه

ایران را به باد دادند، نفرت شود. وی از گذشت  تاریخی ایران و از سردمداران جهل و جور که در کمال ناالیقی به حکومت رسیده می

دهنددگان خواستم نام نادر را بدانم/ نام شاهان را/ محمد خواجه و تیمور لنگ را/ نام خفتخواستم نام چنگیز را بدانم/ نمیدارد: نمی

 (336چشندگان را)همان: خواستم و/ خفترا نمی

نی به همراه مسایل دیگر اسباب جبراندیشی شاملو را فدراهم آورده چنانکه در ادامه خواهیم دید این طرز نگاه به تاری  و فرهنگ ایرا

 است.

نوع دوم، آزادی در اندیش  شاملو، به مثابه انسانیت انسان است. هدف عمدر شاملو از طرح آزادی تذکار همین نکته اسدت. شداعر آن 

بردن به سرّ آزادگی و زندگی، حتدی اگدر در چدارچوب داند: آزادید درون انسان و پیرا هدف و در اصل مسؤلیت انسان در جهان می

ها مبتال شده باشد: جهان عبوس را به قوارر همت خود بریدن است/ آزادگی را به شهامت آزمودن است و/ زندگی به انواع محدودیت

ر زندان/ بالش گرمدی اسدت/ خیالی سین  مادر/ حتی اگجای بیرهایی را اقبال کردن/ حتی اگر زندان/ پناه ایمن آشیانه است/ و گرم

 ( 396از باف  عنکبوت و تار  پیله.)همان: 

ترین چدالش ذهدن او اسدت. اندیشدیدن بده سرنوشدت و جبدر است که بزرگ« تقدیرگرایی» نقط  مقابل آزاداندیشی شاملو، مسئل 

سدت وی انسدان را درجهدان زندگی، نیز تسلیم و پذیرش، یکی از نتایج اوضداع سیاسدی و اجتمداعی آشدفت  دوران زنددگی شداعر ا

 زده و رانده شده یافته است:معاصر)ایران در آن دوره( تنها، وحشت
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دادگر خواهند بخشید/ من پرومت  ندامرادم/ کده از جگدر خسدته/ من از دوری و از نزدیکی در وحشتم/ خداوندان شما به سیزیف بی

من است/ تا به هر سالم و درود شما منقار کرکسی را بر جگرگداه  ام/ غرور من در ابدیت رنجای گستردهسرنوشت را سفرهکالغان بی

 (891خود احساس کنم.)همان: 

-بست سر به زیر/ تا ابدیت گسترده است/ دیوار سنگ/ از دسترس لمس به دور است/ در میدانی که در آن/ خوانچه و تابوت/ بدیبن

 ( 839گذرد/ لبخنده و اشک را/ مجال تأملی نیست)همان: معارض می

ام/ همچندان کده مدرا/ قاضی تقدیر با من ستمی کرده است/ به داوری میان ما را که خواهد گرفت؟/ من هم  خدایان را لعنت کدرده

 (  831ام!)همان: گناه بودهخدایان/ و در زندانی که از آن امید گریز نیست/ بداندیشانه/ بی

-دمدان/ خطدریآمیز است/ سدپیدهآن کس که فاتح جنگی ارزان و وهن دمی نیست از برایچال  تقدیر امید سپیدهگرچه دراین دام

آنک فاتح/ آنک سردار فاتح!/ اگدر شرمسداری  –ها گشتن/ و غریو خلق / که ها و زبانست/ بس عظیم/ شناخته شدن/ و بر سر دست

 (  119از خلق نباشد/ باری با شرمساری از خود چه تواند کرد؟)همان: 

پدذیر نیسدت. واژگدان تقددیر، ها به سادگی امکانداند که گریز از آنی زندگی را در محاصرر نیروهایی میشاملو شاعر جبری است و

های آن در شعر شاملو از بسامد باالیی برخوردار است. تصور سرنوشت از پیش تعیدین شدده و سرنوشت، جبر، زندان، قفس و معادل

به عصیان و شورش بر ضد تمام آن چیزهدایی کده آزادی و انسدانیت انسدان را  [ در تمام امور زندگی، او را6(]Fatalismفاتالیسم )

گراسدت. شداملو ذاتداً عصدیان» گویدد:دارد. جواد مجابی در این خصوص میدهد وامیکند و در تحت شعاع خود قرار میمحدود می

هدای ج اجتماعی، علیه قدرت، حتی حدزبگرا، علیه هنجارهای رایشورش کرده است علیه زندگی خانوادگی، علیه جامع  ادبی سنت

کند. عدالت و آزادی فردی با تمامی روابط انسانی و آرمدانی ها... شاملو جهان به ستم خو کرده را طرد میگر با قدرت آن سالچالش

کارگرای مطلدق نیسدت کند اما انکند. در عبور از معبرهای طغیان جوانیش، بسیار چیزهای رایج دور و بر خود را انکار میرا آرزو می

  ( 683-683: 6839مجابی، «)چون به هنجارهای برتری که بیشتر جنب  اخالقی دارد هنوز پایبند مانده است.

ارزشدی در آمیزی نسبت به زندگی پیدا کند و زندگی را مثدل چیدز بدیشود که وی نگاه وهنهای شاملو گاه موجب میجبراندیشی

ها را ندارد. نمون  این ندوع اندیشده کند که انسان توان بروز هیچ نوع فعلیتی در برابر این نیروتصور ای از نیروهای زورمند حصار پاره
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کنیم: ... زمین/ مرا و تو را و اجداد ما را به بازی گرفته است/ و اکندون/ بده انتظدار مالحظه می« به یک جمجمه» را در شعری با نام

 ( 131: 6839بده از نیشخند زدن نیست.)شاملو، که جاز شلخت  اسرافیل آغاز شود/ هیچ آن

 است:« عشق» کندهای آن را ملغاء میآید و عرصه را بر آن تنگ و قانونولی در اعتقاد شاملو چیزی که بر این همه جبر فایق می

هکدر تقدیر خدویش گویم/ من از دهای باران خورده سخن میهای سوخته از خرمن[ منند/ از جنگل1های تو خواهران تقدیر]دست

(؛ هرگزکسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخاست که من به زندگی نشسدتم!/ و چشدمانت راز آتدش 111گویم)همان: سخن می

 (101شتابد.)همان: ست/ هنگامی که به جنگ تقدیر میاست/ و عشقت پیروزی آدمی

هدای گاه شاملو، چیزی بیرون از مسایل اجتمداعی و گرفتداریدهد. عشق در دیدشاملو در این رویکرد عشق را معادل آزادی قرار می

های فردی خود نیز از مسایل و معضالت اجتمداعی غافدل نیسدت، حتدی در مدواردی کده شاعر نیست، بدین معنی که وی در عشق

ت کده شداعر در ها نیز نتیج  اندیشیدن بده معضدالتی اسدسراید، این واکنشکند و اشعار ضد مردمی و ضد اجتماعی میعصیان می

در این شعرها، بیشتر از آنکه حقانیدت شدیرین عشدق » نویسد:ها درگیر بوده است. دکتر پورنامداریان در این زمینه میاجتماع با آن

خبدری عشدق، شود و در کمتر شعری است که شاملو را غرق در بیهای تل  اجتماعی برمال میبه اثبات برسد و تأثیر گذارد، واقعیت

 (691: 6831پورنامداریان، «)تیرگی محیط غافل ببینیم. از ترسیم

   ( نیز در یکی از تعاریف خود، عشق را به آزادی تعبیر کرده است: -6891هوشنگ ابتهاج )

ست/ عشق آتش به سینه داشتن است/ دم همدت بدر او گماشدتن اسدت/ ... زادیست/ عشق آغاز آدمیست عشق آزادیعشق شادی

   (131: 6833)ابتهاج، 

ترین شاعر معاصر ایران پرواترین و سیاسیتوان او را بی(: کسرایی از شاعران سیاسی معاصر است. می6831-6891سیاوش کسرایی)

ها و شدعارهای مارکسیسدم کدرد. ترین شاعری است که تمام هنرکالمی و زندگی خویش را وقف آرمانبه شمارآورد، همچنین بزرگ

شدود. بده های حزب توده در مبارزه با رژیم پهلوی مربوط میالً سیاسی دارد و به طور عمده به آرماندر شعر او، آزادی مفهومی کام

به وسیل  متفقین و جانشینی حکومت مشروط به  6819توان گفت که اشغال ایران در سال طور بسیار خالصه دربارر حزب توده می

جاد کرد. با ورود سپاهیان شدوروی، افکدار کمونیسدتی بده سراسرکشدور های سیاسی ایجای دیکتاتوری، فضای بازی را برای فعالیت
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ها نشریه به تبلیغ ماتریالیسم دیالکتیک پرداختند و ذهن اکثریت نزدیک سرازیر شد و به سرعت قلب و ذهن جوانان را فراگرفت. ده

ترین حزب در آن عصر بدود ترین و متشکلمبه تمام جوانان و نوجوانان را مجذوب آراء مارکسیستی ساختند. در واقع، حزب توده مه

جاذب  حزب تدوده بدرای روشدنفکران، »ور، زحمتکش و ... را به خود جذب کند.که توانسته بود اقشار مختلف روشنفکر، کارگر، پیشه

داد. را رنج مدیجا که نگاه خودپسندان  طبق  سنتی همواره طبق  متوسط جدید شد. از آنعمدتاً از ساختار طبقاتی جامعه ناشی می

حزب توده در مبارزه برای فروریختن امتیازات طبقاتی در خط اول جبهه بود. در نهایت باید افزود که حزب توده تا پیش از کودتای 

 ( 110: 6839بهروز، «)در ایجاد پایگاه در میان طبق  کارگر بیشترین موفقیت را به دست آورد. 6881مرداد 13

دانشکدر حقوق دانشگاه تهران شد و پس از ورود به دانشدگاه و آشدنایی بدا روشدنفکران، همچندین در وارد  6811کسرایی در سال 

( 61: 6830[بده حدزب تدوده پیوسدت. ر :) عابددی، 8های حزب توده مانند مرتضی کیدوان]نتیج  دوستی با مبارزان و تئوریسین

ئله دو بعد کامالً متفاوت یافته است. در بُعد اول، آزادی را در گفتیم که در شعرکسرایی، آزادی کامالً رنگ سیاسی دارد ولی این مس

ها کده بیشدتر کنیم. در این سرودهاکثر شعرهای پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران و یا مقارن با روزهای پیروزی آن مشاهده می

 آزاد شدن مردم از تحت سلط  آن است:  ماند، آزادی یک معنی و مصداق خارجی بیش ندارد و آن سقوط رژیم پهلوی وبه شعار می

اندد/ ایم:/ آنک تالش و خروش خلق/ ولی این بار/ سپاهیان بدا سدالحی دیگدر/ بده یداری رسدیدهگاه تنها نبودهایم/ هیچما تنها نبوده

( ؛ 169-190: 6831رسدد.) کسدرایی، چین از من پیام فرستید/ حروف را آماده کدن/ آزادی از راه مدیدوستان!/ به آن کارگر حروف

ماند/ از صفوف ماست/ نه کارمان را/ کده سدالم و لبخندد و توان کشت/ آن که میشمار/ همه را از دم نمیدشمن مصلح است/ ما بی

های زمین را/ که عمری به پایشان ریختیم و/ نه در خورشان بود/ تا/ تنهدا، تنهدا، داریم/ همه نیکیمان را/ حتی از آنان دریغ مینگاه

ای به شدکوفه بنشدانیم: هاشان/ هم را بدرند/ و ما بدین همبستگی در فروبستگی/ بر ساق بلند شکیبایی/ واژها/ در جنگل سرنیزهتنه

-خو!/ کز دست نمیزا/ ای تفنگ پرغوغا!/ .../ بشکف ای دهان آتش( ؛ چه دیر به دست آمدی ای واژر آتش118-111آزادی )همان: 

 (118 -111ام آور/ رو داد مرا ز ناکسان بستان)همان: ا به خانهدهم تو را آسان/ شو آزادی ر

   اند:شدگان حزب توده وجه  دیگر آزادیدر اعتقاد شاعر مبارزان و کشته

ی [/ اما/ زندانی زمان/ .../ آری به تمام1ستان]ماند:/ آزاد آزادیماند:/ سخت و / صبور و/ سترگ:/ .../ آذربایجان را میآذربایجان را می

 (161[/ این سومین باقر و ستارخان/ ...)همان: 1صفر]«/ وانشیشه»ماند/ این یک تن/ این روستامردآذربایجان می
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چین شده/ در آسمان چشمانمان/ پرندگان بلند بال آزادی/ .../ اینک ای توده برگدزین/ یک خوشه/ از کهکشان توده/ ستارگان دست

 (  118شده را)همان: های سنگان را/ شهیدان زنده را/ شبنمدمعشق را و وفا را/ بازماندگان سپیده

همه شکست که ما راست/ آیا به عمر من تو تولد خدواهی یافدت؟/ .../ ای پدانزده پدر ای واژر خجست  آزادی!/ با این همه خطا/ با این

کَنَم بده .../ من بر درخت کهن  اسفند میدهم به تو در باغ خاطرم/ متبر  خونین!/ بر باد رفته از سر این ساق  جوان/ من زیست می

 (811 -811[ ناکام!)همان: 1شب عید/ نام سعید سفیدت را ای سیاهکل]

است. زندان، نیز در این نگرش فقط بدرد و مفهدوم سیاسدی دارد « زندان» در این بعد از آزادی، چیزی که در تقابل با آن قرار دارد، 

ها و افکار سیاسی و ضد رژیم که به علت استبداد رژیم پهلوی و یا اشاره است به اندیشه یعنی یا اشاره است به محل حبس مخالفان

 شوند: و نبودن آزادی بیان در دل شاعر زندانی می

ای ساخته از آهن سرخ/ قلب من قفل بزرگی است از خون/ .../ همده شدب قلب من زندان است/ نقب در نقب فروبسته به هم/ غنچه

-166شب/ صوت غمگین محبوسی از حجرر تنگ/ آه ای آزادی/ وطنم قلب من است/ قلب من زندانی است.)همان: آید از این برمی

کشد هماره به دیوار حبس خویش/ شاعر/ آزادتر خالیق/ باید چده حدک (؛ وقتی که دست خست  آزادی/ روی نجات را/ خط می161

 (113-113کند بر گردر زمان؟)همان: 

هدای ایی به آزادی باید گفت که وی در این نوع شعرهای شعارگونه عمدتاً مدنعکس کننددر آراء و مدرامدرخصوص این رویکرد کسر

حزب توده در مخالفت با آمریکا و حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی است. اصل مخالفت با آمریکا و حکومدت پهلدوی از اولدین و 

مدرداد  19مرداد تا  69در نخستین کنگرر حزب توده که از » رسید.های حزب توده به تصویب میترین اصولی بود که درکنگرهمهم

المللدی نددارد، در تهران تشکیل شد، ایرج اسکندری گفت: اوالًحزب تودر ایران، حزبی است ملی، به این معنی که جنب  بین 6818

دهد ثالثاً بدا اسدتعمار کده ند، قرار میدهثانیاً هدف اصلی خود را استقرار حکومت متکی به نیروهایی که اکثریت ملت را تشکیل می

-1خواهد، صص گوید و چه میاحمد قاسمی: حزب توده چه می«)کند.دار خارجی است مبارزه مینتیج  توسع  امپریالیسم سرمایه

 (111: 6831، به نقل از آبراهامیان، 1

از ایران و تغییر و تحوالتی است که در حزب توده و  بُعد دوم آزادی در نگاه کسرایی، مربوط به شعرهای پس از انقالب و مهاجرت او

به طور عمده معطوف به وطن شاعر و بدا  تشکیالت آن اتفاق افتاد و به سبب غیرقانونی بودن از ایران طرد شد. آزادی در این مفهوم
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ش مسدافرت کدرد و از سدال عواطف نوستالژیک وی همراه است وی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به فرانسه، شدوروی و اتدری

(چنانکه گفته شدد کسدرایی تدا پایدان 81-61: 6830جا زندگی را بدرود گفت. ر : )عابدی،دراتریش اقامت کرد و در همان 6031

رسد با توجه به این وفاداری است که همچنان به آزادی های سوسیالیسم وفادار ماند، به نظر میها، به آرمانعمر با تمام سرخوردگی

سیدن به آینده و فردایی بهتر امیدوار مانده است. البته این طرز تفکر فقط در سطح اندیشد  شداعر ماندد و در عمدل کدارش بده و ر

، کده «مهرر سرخ» شد. به عنوان مثال منظوم ها محسوب میناامیدی و یأس از تمام چیزهایی انجامید که روزگاری مؤمن وفادار آن

ها و شعارهای کومونیسم است.با تمام این اوصاف، آزادی و های شاعر از آرماندهندر اوج ناامیدیبه چاپ رسید، نشان6831در سال 

 پرورید: رسیدن به آن، آرزویی است که شاعر آن را همچنان در دل می

( ؛ 101: 6831، کند.)کسدراییاش آواز مدیای است که آزادی تو را/ یکریز در ترانهست/ اما/ در من پرندهاینجا سرای بست  خاموشی

دال بهار کند بار دیگر آزادی/ هزار گل بشکوفد به چشمت از شادی/ درخت خشک کشد چتر سبز فام به سر/ پرندده الند  دیرینده را 

انگیز/ بود که با نفس خلق و توش  شادی/ رسیم بدار کند بسته/ .../ درفش عشق برآور به شور رستاخیز/ به توده شعل  پیوند و مردمی

هدا/ و شدکفتن غنچد  ام:/ گشایش دیگر بارد درها و لدب(؛ من به آن نمایش بزرگ دل سپرده391-396به شهر آزادی)همان: دگر ما 

هدا و اندوختد  جدا/ گدنج آرمدانهای صبور!/ که یدکهای غرور!/ ای سنگخاموشی/ در بهار آزادی/ با شما هستم/ با شمایان/ ای قله

 (369-390: وطنید/ و گیرندگان پیام منید! )همان

 آزادی در اشعار هوشنگ ابتهاج نیز تقریباً در همین مفهوم و حوزر سیاسی به کار رفته است:

تنم افتاده خونین زیر این آوار شب، اما/ دری زین دخمه سوی خان  خورشید بگشادم/ اال ای صبح آزادی به یداد آور در آن شدادی/ 

فرستادم) دیدمت وز جان سالمت میری و بدحالی نبودم از رخت خالی/ به دل میدادم/ در آن دوهای ناباور منت آواز میکزین شب

پرورد/ من با تدو چده خدواهم کدرد؟/ ( ؛ ای شادی!/ آزادی!/ ای شادی آزادی!/ روزی که تو بازآیی/ با این دل غم111: 6833ابتهاج، 

ما سر تا پا زخمی/ ما سدر تدا پدا خدونین/ مدا سدرتا پدا  بارد/هامان خونین است/ از سر تا پامان خون میهامان سنگین است/ دلغم

سدت کده از انددونزی تدا ( ؛ آه ای آزادی/ دیرگداهی611-611: 6831دردیم/ ما این دل عاشق را/ در راه تو آماج بال کردیم.)همدان، 

ریزد/ و / خون فرو میست که از پیکر مجروح فلسطین شب و روزآمیزد/ دیرگاهیشیلی/ خا  این دشت جگر سوخته با خون تو می

 (639خیزد)همان: هنوز از لبنان/ دود برمی
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-ای از زندگی خود از هواداران جدی حزب توده بود و در اشعار او تأثیر شعارها و آرماننسالنش، در دورهابتهاج نیز همچون سایر هم

کنیم که از واژگدان کلیددی ادبیدات یاد می« دامی» ( به عنوان مثال از واژر 89-10: 6831های این حزب هویدا است. ر :)عابدی، 

رفت. ابتهاج، متأثر از شعارهای حزب توده، گاه امید را معادل آزادی قرار داده است. حزب توده و از شعارهای اساسی آن به شمار می

ی داشدته باشدد، فقدط در های کمونیسدتای که ریشه در آموزههای حزبی و سیاسی در نزد ابتهاج و شعرهای امیدوارانهالبته گرایش

» نیدز در نمداد« باغ امیدد» و« چشم  امید» خورد. به عنوان نمونه شاعر، آزادی را در دو استعارر ای از شعرهای او به چشم میدوره

 به تصویر کشیده است:« دختر

-ا گذار نیست !/ اما به چشدمشب ر -کند:/ رود که مرد/ اندیشه میکردر عبوس/ پای زمان به قیر فرو میگاهی چنان درین شب تب

 (691: 6831های تو ای چشم  امید/ شب پایدار نیست.)ابتهاج، 

تاب در خواب هوسنا  امید خویش/ پای تا سر یک هوس: آغدوش/ و تدنش لغدزان و تپد بیدختری نیلوفرین، شبرنگ، مهتابی/ می

 ( 08آلود سپیده دم/ بسترم را/ ... .)همان: های خوابجوید/ چون مه پیچان به روی درهبار میخواهش

 (683: 6833ام ای باغ امید/ که به صد عشوه بخندند گل و یاسمنت)همان، آبت از چشم  دل داده

 گیری:نتیجه

ه آن های گوناگون بدآزادی از مفاهیمی است که با توجه به بعد اجتماعی شعر نو، شاعران عالق  خاصی به آن نشان داده و به صورت

اند. این واژه یا اصطالح در شعر مشروطه به سبب سواد کم و عدم احاط  کافی شداعران و نویسدندگان نسدبت بده تحدوالت پرداخته

تدری مطدرح شدد. در شدعر جهانی، به صورت خام و به اصطالح وارداتی، وارد شعر فارسی شد ولی در شعر نو به صورت نضدج یافتده

هدای شداعر در راه خلدق تصدویرهای ترین اندیشدهشود و این واژه ازکلیدیبزرگ آزادی محسوب می پردازانمعاصر، شاملو از نظریه

ای بین مفهوم آن در شعر شاملو، کسرایی و ابتهاج که بیشتر به آزادی و مفداهیم مربدوط بده آن رود. اگر مقایسهشعری به شمار می

ر کسرایی و ابتهاج، تک بعدی است و یک مفهوم بیش ندارد. علت عمدر کنیم که آزادی در شعاند، انجام دهیم، مالحظه میپرداخته

های حزبی نهاده بودند، نگداه ای از زندگی خود(، تمام هنر شعری خود را در خدمت مرامآن این است که کسرایی و ابتهاج )در دوره

در آنان مثالً با پیروزی مردم)توده( بر حکومت های حزبی آنان بوده است و در عقیبه آزادی نیز در نزد آنان در سیطرر همین گرایش

رسید ولی در دیدگاه شاملو به این گونه نیست، در نگاه او آزادی آن عنصر واال و شریفی است کده بده پهلوی، آزادی نیز به ظهور می
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نیت انسدان باشدد. در صدورت ای به مناسبت حال، مالزم انساموازات عمر انسان در زندگی بشر باید وجود داشته باشد و در هر دوره

تواند شخصیت و جوهر انسانی خود را به ظهور برساند. شاملو برای نشان دادن این نگرش خدود وجود داشتن آن است که انسان می

در بسیاری از موارد، آزادی را در کنار زندان و قفس تعریف کرده است تا این معنی را برساند که آزادی مخصوص ذات انسان اسدت، 

تواند این جوهر انسانی را در حصدار های بزرگ و کوچکی که به دست بشر ساخته شده است، نمیها، قوانین و تمام زندانرچوبچها

که شاملو بنا به هر دلیلی فرد جبری و معتقد به سرنوشت محتوم و تقدیر انسان در جهان اسدت و بارهدا اعدالم خود قرار دهد. با این

یابد. آزادی در ند از حصار این تقدیرها رهایی یابد، ولی آزادی و آزاد بودن انسان را در منافات با آن نمیتواکرده است که انسان نمی

ها امکان تحقق آن وجدود دارد در حدالی کده در و مفهومی سیال است که در هر لحظه از زندگی انسان« حریت» شعر شاملو، همان

-حصور شده است. چنانکه در مقدمه اشاره شد، جان استوارت میل، یکی از نظریدهشعر کسرایی و ابتهاج، عمدتاً در مفهوم سیاسی م

کند شاملو نیز آن را معادل انسانیت انسان قدرار ترین منطق  آزادی بشری قلمداد میپردازان بزرگ جهان غرب، ضمیر انسان را مهم

 گرایانه. ه شاملو، انسانگرایانه است و نگادهد، در این مورد، نگاه استوارت میل، بیشتر اخالقمی

 ها:یادداشت

آیدد و در زبدان فارسدی به تقریدر درمدیFatalism و  Fateتصور سرنوشت از پیش تعیین شده ... در فلسف  غربی تحت عنوان  -6

کدار بده کنندد و رسدوخ آن در اذهدان و افتحت الفاظ قضا و قدر و کلمات تقدیر و سرنوشت و حکم قضا و حکم ازلی از آن تعبیر می

بخش عمدر نیروی فکری خود را صرف تأیید و قبول یدا  -در ایران و همه جا –حدی است که تمام فرهنگ انسانی بلکه تمام تاری  

کند. فاتالیزم یا جبر، در ادیان ایرانی پیش از اسدالم، زردشدتی و زرواندی نقض و نفی اصل و الاقل اهمیت نقش آن کرده است و می

شاهنامه نیز این عقیدر جبری در فرجام کار بسیاری از اشخاص حماس  ایرانی و از برخورد و کشمکش بدین آندان نیز وجود دارد در 

 (161: 6831کوب، ناپذیر بوده )= بودنی کار( یاد شده است. )زرینمکرر به عنوان کاری که وقوع آن اجتناب

اله  قانون به دنیا آمدندد.  Tremisواج شهریار خدایان و تمیس ( از ازد Heuresهای یونانی، خواهران تقدیر)هورها در اسطوره -1

شود و هم  موجودات و از جمله آدمی بنا بدر تمیس، قانون کلی و ابدی است که از هستی زمین و آسمان و تمامی طبیعت زاده می

نیست بلکه خود اوست که انسان آن نه تنها ممکن گیرد که حیات آدمی بیکنند. تقدیر از چنین قانونی سرچشمه میآن زیست می

 (88: 6811سازد. ر : )سوفوکل،چنان که هست میرا آن
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تیربداران شدد.  6888مهرماه 13مهندس مرتضی کیوان، از اعضای حزب توده بود که در دادگاه نظامی محکوم به اعدام و در روز  -8

 روشنفکران و شاعران آن روز برانگیخت.های زیادی در میان ( کشته شدن کیوان واکنش111: 6833ر : )خسروپناه، 

 فرق  دموکرات آذربایجان، نام استان)ایالت( آذربایجان را آزادیستان نهاده بودند. -1

شدیر آذربایجدان بده دنیدا آمدد. وی عضدو فرقد  دمدوکرات در روستای شیشوان از توابدع عجدب 6899صفر قهرمانیان،در سال   -1

های ارومیه، برازجان، تبریز و جاهای دیگر بده سدر سال در زندان 81و زندانی شد و به مدت  دستگیر 6811آذریایجان بود. در سال 

 ( 6830از زندان آزاد شد. ر : )خاطرات صفرخان،  6813آبان  1برد و در 

ای آن بین رژیم پهلوی و اعضای حزب تدوده اتفداق افتداد و اعضد 6810ای بود که در اسفند حادث  سیاهکل، درگیری مسلحانه  -1

 دستگیر و یا کشته شدند.
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