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   شعر مشروطيت ايران و افغانستان 
    
    

   محمد آصف جوادي        
    

     ١٣٨٢ بهار و تابستان - ٤ و ٣فصلنامه خط سوم ش :   برگرفته از
    
    
    
    

  ميان شعر مشروطيت ايران و افغانستان  نگاه تطبيقي 
 
 

  مقدمه 
 

نزديك به يك قرن پيش در دو آشور همسايه و هم زبان ابران و افغانستان جنبشهايي به وجود آمد آه 
ياد مي آنند » مشروطه خواهي« و يا  »مشروطيت«تاريخ سياسي اين دو آشور از آن با نام جنبش 

 سده و نيم از جدايي آنان نمي گذشت با روي آوردن چنين اين دو آشور ياد شده هنوز بيش از يك
 .جنبشي با تحول بنيادي در عرصه هاي گوناگون زندگي رو به رو شدند 

 
 
 

  افغانستان 
 

امير حبيب اهللا خان آه نسبت به همگنان سلف خود آمي تا قسمتي با سوادتر و آگاه تر بود دو 
 ي حربيه بنيان نهاد و البته بدش نمي آمد آه در مدرسه جديد به نام دبيرستان حبيبيه و مدرسه

محدوده ي مصالح دولت و قدرت خود آامه اش به مردم آزاريهاي نسبي داده شود تا خاطره ي بدي آه 
مردم از پدر ستمگرش عبدالرحمان دارند آمي تعديل شود با بهره گيري از همين چراغ سبز امير حبيب 

 اهللا تعدادي از مدرسان 
 اهي و معلمان دبيرستان حبيبيه آه همگي از آارمندان حكومت به شمار مدرسه ي ش

 ش از امير خواستند به آنان اجازه ي نشر جرايده اي به نام سراج االخبار را ١٢٨٤مي رفتند در سال 
اين خواهش از سوي امير پذيرفته شد و نخستين شماره ي سراج االخبار پس از گذشت هشت . بدهد

مسئوليت و نويسندگي آساني چون مولوي عبدالرؤف خاآي، مولوي محمد سرور ماه با مديريت و 
 . وارد تاريخ روزنامه نگاري افغانستان شد....واصف و 

اين دبيرستان و نيز  آانون اصلي جنبش مشروطه خواهي دبيرستان حبيبيه بود و اعضاي آن معلمان،
ر، سرداران و آارمندان، صاحب منصبان و صاحبان عالوه بر اينها تعدادي از غالم بچگان دربا. شاگردان آن
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 به شكل يك ١٢٨٤حرفه و فن آه در مجموع به سيصد نفر مي رسيدند البته اين جنبش پيش از سال 
  ١.جمعيت مخفي فعاليت مي آرد

 ش با فرستادن نامه اي به امير خواستار ١٢٨٨وي وقتي آه جمعيت و جنبش ياد شده در سال 
 : غانستان شدند، در قسمتي از نامه ي ايشان آمده استحكومت مشروطه در اف

توقع مي رود آه مجاري امور حكومت را نيز براساس قوانين مشروطه استوار سازند تا از احكام «
خودسرانه و خالف مقررات اسالمي جلوگيري به عمل آمده و مردم در تحت سلطه ي قانون و نظام 

 ».مشروطيت به حيات مرفه قرين گردند
اطرافيان امير نيز با اغراق آميز جلوه دادن مشروطه . اضاي مشروطه خواهي امير را خوش نيامدتق

مال منهاج «از سوي ديگر . خواهي او را به سرآوب آردن و نابود آردن مشروطه خواهان تحريك آردند
ام هاي جاسوس امير آه خود را در آنار مشروطه خواهان جا انداخته بود فهرست بلندي از ن» الدين

مشروطه خواهان به امير داد، امير حبيب اهللا نيز بي درنگ ـ حكم اعدام چهار نفر از سران مشروطه را 
تعداد ديگري از آنان را اندآي پس از آن به گونه هاي مختلف به قتل رساند و تعدادي . صادر و اجرا آرد
 . را زنداني آرد

تن سراج االخبار پس از نشر يك شماره به جنبش مشروطيت نخست، اگرچه با اعدام، زندان و بس
پايان رسيد اما دو سال بعد بنا به مقتضيات روز و وضعيت آشور افغانستان، امير حبيب اهللا خان امتياز 

محمود طرزي آه در زمان . نشر سراج االخبار را به محمود بيگ طرزي آه تازه از تبعيد بازگشته بود داد
سيد جمال الدين افغاني را درك آرده و با انديشه ها و افكار سيد آشنا تبعيد در ترآيه در محضر مبارك 

شده بود و با توجه به اين آه زبان فرانسه اي و ترآي را مي دانست و آثار مكتوب به اين دو زبان را آم 
و بيش خوانده و اوضاع و احوال جهان اطالع داشت، با اين يافته ها و اندوخته هاي گران سنگ وارد 

  . ن مطبوعات افغانستان شد و توانست روزنامه نگاري نوين افغانستان را پايه گذاري آندميدا
 

  و اما در ايران
 

مردم ايران بر اثر اسبتداد عمال دولت قاجار و اتالف سرمايه هاي ملي به دست دربار مانند واگذاري 
از اين رو در . ه بودندشيالت شمال به روسيه و گمرك جنوب به انگليس، به افالس و فقر آشيده شد

دست به تظاهرات اعتراض آميز زدند و خواهان عزل و ....برخي شهرهاي بزرگ مانند تهران و تبريز و 
پس از مدتي مطالبات خود را . صدر اعظم و تأسيس عدالتخانه شدند» عين الدوله«آناره گيري 

 . گسترش دادند و خواستار حكومت مشروطه در ايران شدند
 جمادي الثاني ١٤اومت مردم نتيجه داد و عين الدوله عزل شد و فرمان مشروطيت در سرانجام مق

در ماه شوال همين سال .  ش به امضاي مظفرالدين شاه، پادشاه ايران رسيد١٢٨٦ ق برابر با ١٣٢٤
انتخابات مجلس شوراي ملي برگزار شد و قانون مشروطيت در پنجاه ماده، به تصويب مجلس و امضاي 

 . ين شاه، پادشاه و محمد علي ميرزا، وليعهد رسيدمظفرالد
هنوز چندي روزي از تصويب قانون مشروطيت نگذشته بود آه مظفرالدين شاه درگذشت و محمد علي 

فرمانده گارد » لياخوف«محد علي ميرزا در نتيجه رايزني با آلنل . ميرزا وليعهد به جاي او نشست
اين برهه اي از تاريخ . شوراي ملي را به توپ بستسلطنتي، با مشروطه مخالفت آرد و مجلس 

اين وضعيت دوامي نياورد و مردم از گوشه و آنار . سياسي ايران و استبداد ضغير ناميده شده است
محمد علي ميرزا آه خود را در . ايران به رهبري سرداران ملي خيزش و به سوي تهران حرآت آردند

آزادي خواهان پس از خلع محمد . رت روسيه پناهنده شدبرابر خشم خروشان مردم مي ديد به سفا
علي ميرزا فرزند خردسال او يعني احمد را به سلطنت انتخاب آردند و عضدالدوله را به نيابت از پادشاه 

  ٢. به اين ترتيب مشروطيت ايران، براي مدتي از نابودي نجات يافت. برگزيدند! آودك 
ست آه مشروطيت ايران و افغانستان يك تفاوت اساسي و بنيادي يادآوري اين نكته خالي از فايده ني

. دارد آه همين تفاوت، نقش بسيار تعيين آننده اي در فراز و فرود شعر مشروطيت اين دو آشور دارد
تفاوت ياد شده اين است آه جنبش مشروطيت در افغانستان ريشه در خود دربار و حكومت دارد، يعني 

ره ي دربار و دولت به وجود آمده است و پيشگامان آن ـ عمومًا تنخواه خواران مشروطيت با اجازه و اشا
و مزدبگيران دولت هستند و براي همين، جنبش مشروطه خواهي در افغانستان هرگز نتوانست قد 

همين حرآت دست به عصاي مشروطه خواهي در شعاع . راست آند و مسير طبيعي خود را برود
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 شد آه ادبيات مشروطيت نيز گرفتار بيماريهاي خود سانسوري و مدح و ثنا چراغ نيمه جان دربار سبب
و ستايش شود، بر خالف مشزوطه خواهي ايران آه از اليه هاي گوناگون اجتماع آغاز شد ه بود و 

 . شايد به همين خاطر است آه از مشروطه خواهي ايران با انقالب مشروطيت هم ياد مي شود
ت در ايران سبب شد آه اين جنبش، عصيانگرانه و بدون آدام مانعي راه باري خيزش عمومي مشروطي

خود را ادامه بدهد و همه ي شئوون و زواياي زندگي مردم را تحت تأثير قرار بدهد، خصوصًا عرصه ي 
 . شعر و ادبيات را آه مورد بحث اين نوشته است

 از موارد همخواني و هماهنگي محتوا و درونمايه ي شعر مشروطيت ايران و افغانستان در بسياري
دارد، مانند آزادي خواهي، وطن خواهي، عدالت خواهي و بيزاري از استبداد و بازگويي پس ماندگي 

 .....و
در اين نوشته نخست مضامين و محتواي مشترك شعر مشروطيت ايران و افغانستان، و آنگاه درونمايه 

  . ي اختصاصي شعر مشروطيت دو آشور بررسي مي شود
 

  محتواي مشترك 
 

  : آزادي. الف
 

بخش مهم و قابل توجهي از شعر مشروطيت ايران و افغانستان را طرفداري از آزادي و دموآراسي و 
 مردم ساالري و نفرت و بيزاري از استبداد و ستم و خودآامگي در بر

 مزاياي آن نسروده مي گيرد، به گونه اي آه آمتر شاعر اين دوره را مي توان يافت آه درباره ي آزادي و
 باشد 

 فكري اي هم وطنان در ره آزادي خويش
 بنماييد آه هر آس نكند مثل من است

 عارف قزويني
 

 به به از اين مجلس ملي و اين آزادي فكر
 من چه بنويسم قلم در دست من آزاد نيست 

 مير زاده عشقي
 

 هزار بار بود به ز صبح استبداد 
 براي دسته ي پا بسته شام آزادي 

 فرخي يزدي
 

 : نيز درباره ي آزادي و استبداد مي گويد» جلوه«شاعر مشروطه خواه افغانستاني، محمد آريم نزيهي
 

 تا آي از جور و ستم ناله و فرياد آنيد
 سعي بر هم زدن منشاء بيداد آنيد
 فتنه انگيزي و تبعيض نژادي در قوم
 فكر آينده ي ملك خود و اوالد آنيد 

 ش استبدادم سوخت اي همنفسان آت
  ٣شرح اين سوخته را بر همه انشاد آنيد

 
شاعران مشروطه خواه اين دو آشور براي به دست آوردن آزادي، راهكارهايي پيشنهاد مي آنند آه در 

 . جاي خود قابل توجه و تأمل است
 

 در آف مردانگي شمشير مي بايد گرفت
 حق خود را از دهان شير مي بايد گرفت 
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  بر پاي آزادي نهد تا آه استبداد سر
 دست خود بر قبضه ي شمشير مي بايد گرفت

 
 فرخي يزدي

 
 اين مهد استبداد را ويران نما ! ايزدا

 گرچه در سر تا سرش يك گوشه اي آباد نيست 
 ميرزاده عشقي

 
 غازه سازيد ز خون شاهد آزادي را 

  ٤تا ز خود روح شهيدان وطن شاد آنيد 
 »جلوه«محمد آريم نزيهي 

 
  ن وط. ب
 

 وطن و دلبستگي به آن و نوحه و ندبه بر پس ماندگي هاي آن، يكي از 
شاعران مشروطه خواه اين دو . درونمايه هاي رايج و شايع در شعر مشروطيت ايران و افغانستان است

آشور از سر سوز و گداز براي وطن گريه مي آنند و بر اين امامزاده دخيل مي بندند و از ستمهايي آه 
ته است، بيزاري مي جويند و از مجد و عظمت گذشته ي آن ـ آه چندان واقعيت ندارد ـ ياد مي بر آن رف
 . آنند

 وطن در شعر مشروطيت ايران، آشور ايران در زمان جنبش مشروطيت است نه 
دست آم سه رويكرد در شعر مشروطيت ) ايران( درباره ي وطن ٥.حوزه ي تمدني و فرهنگي ايران

 : دايران ديده مي شو
ديده مي شود آميخته با رنگ و بوي ديني و ) نسيم شمال( وطني آه در آثار سيد اشرف الدين -١

  ٦.مذهبي است
 وطني آه در آثار ملك الشعرا بهار ديده مي شود يك مفهوم معتدل و ميانه با تمام ارزشهاي ملي و -٢

 . مذهبي ايران است
فراطي اين دوره ديده مي شود يك وطن باستاني و  وطني آه در برخي از آثار شاعران تند رو و ا-٣

 .شايد آرماني است با ارزشهاي ملي آن، منهاي ارزشهاي ديني و مذهبي
 

 خاآم به سر غصه به سر خاك اگر آنم 
 خاك وطن آه رفت، چه خاآي بر سر آنم؟ 

 عشقت نه سرسري است آه از سر به در شود 
 مهرت نه عارفي است آه جاي ديگر آنم 

 و در وجودم و مهر تو در دلم عشق ت
 با شير اندرون شد و با جان به در آنم 

 ميرزاده عشقي
 پس عشق تو چه سان ز سر من بدر شود 

 با شير اندرون شد و با جان بدر شود
 اي وطن خوش زمين من ! اي خاك پاك

  ٧معشوق من، حبيب من و دلنشين من 
 محمد طرزي

 و وطن دوستي به مرز ناسيوناليزم و ملي گرايي نمي در شعر مشروطيت افغانستان، وطن خواهي
. رسد، اما در ايران اين زنجيره ـ متأسفانه ـ ادامه پيدا مي آند و به مرحله ي ملي گرايي مي رسد

برخي از شاعران مشروطه خواه ايراني، مجد و عظمت ايران باستان را به ياد ايران زمان مشروطيت 
 . ن دردهاي زمان خود را در نسخه هاي ايران باستان و آهن پيدا آنندمي آورند، به اميد اين آه درما
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 اين همان ايران آه منزلگاه آيكاووس بود
 خوابگاه داريوش و مأمن سيروس بود

 جاي زال و رستم و گودرز و گيو و توس بود
 ني چنين پامال جور انگليس و روس بود 

 آخر اي بي شرم مردم عرق ايراني آجاست؟ 
  دست، آيين مسلماني آجاست؟ شد وطن از

 حشمت هرمز چه شد؟ شاپور ساساني آجاست؟
 سنجر سلجوق آو؟ منصور ساماني آجاست؟

 
 فرخي يزدي 

 
 بر نيكي رسم مزدك آگاه منم 
 وآنكس آه بود رهبر اين راه منم

 پيغمبر دين و آدميت اول 
 حقا آه بود مزدك و آن گاه منم 

 
 ميرزاده عشقي

 
ايران گرايي، در شعر برخي از شاعران دوره ي مشروطيت بدل به نوعي بيماري اين ايران خواهي و 

 به گونه اي آه از دايره ي اعتدال و عقالنيت ٨مي شود) شوونيزم(برتري جويي قومي و نژاد پرستي 
 ....نيز خارج و به نوعي فرافكني دچار مي شود

 
 عرب مباد و ديار عرب مباد ! يارب 

 ر از ادب مباداين مرز شوم و مردم دو
 تنها نه اين عراق آه هرجا عربكده است، 

 نجد و حجاز و تونس و مصر و حلب مباد 
 هر چند نسبتم به بزرگ عرب دهند

  ٩يارب چون من آسي به عرب منتسب مباد 
 
  بازگويي پس ماندگي و نابساماني. ج
 

گرفتاري ها و  پس ماندگي،يكي از عوامل پديد آمدن جنبشهاي مشروطه خواهي در ايران و افغانستان، 
بازگو آردن زيان هاي . تلخكامي هايي بود آه مردم اين دو سامان با آن دست و پنجه نرم مي آردند

به عنوان اسباب بدبختي و تيره روزي مردم در آثار شاعران ....عقب ماندگي و توسعه نيافتگي و 
 . مشروطه خواه بازتاب يافته است

 
 ان چون زندگي است، نام جان آندن به شهر مردگ

 همچو من زين زندگاني ننگ و عار آيد مرا 
 براي محو تو اي آشور خراب بس است 

 همين نفاق آه افتاده در ميانه ي ما 
 فرخي يزدي

 تا به آي، اوالد افغان تا به آي؟ 
 تا به آي؟! تابه آي هان! تا به آي هان

 نور بيداري جهاني را گرفت 
 ١٠ه آي؟ خواب غفلت اي حريفان تا ب
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 » پريشان«هادي داوي
 

شاعران مشروطه خواه ايران و افغانستان همان گونه آه بدبختي هاي جامعه شان را بازتاب مي 
دادند، راه حل هايي نيز براي رفع اين بدبختي ها پيشنهاد مي آردند آه در برخي موارد به طنز و 

 . شوخي شبيه است تا يك راه حل جدي و عقالني
 

 ويك است خضر راه نجاتبالش
 بر محمد و آله صلوات 

 اي لنين اي فرشته ي رحمت 
 آن قدم رنجه زود بي زحمت 

 زود اين مملكت مسخر آن 
 آم آن...بارگيري اين همه

 عاف قزويني
 خوش آن آه در طريق عدالت قدم زنيم 

 با اين مرام در همه عالم علم زنيم 
 قانون عادالنه تر از اين آنيم وضع

 ه بر تمام قوانين قلم زنيمآن گا
 فرخي يزدي
 بياموزيد عرفان! مسلمانان

 گذاريد اين همه بطالن و حرمان
 مياساييد يكدم، زود پوييد 

 ١١پي علم و هنر تا چين و جاپان 
 محمود طرزي

 روز آار و روزگار عبرت است 
 خواب راحت در شبستان تا به آي؟ 

 هست مكتب جان ملت جان من 
 ١٢بي جان تا به آي تا به آي باشيم 

 » پريشان«هادي داوي
و برخي از شاعران مشروطه خواه افغانستان پا را از اين فراتر مي گذارند و ) آبريت(عبدالرحمان لودين

 : قيام مسلحانه را پيشنهاد مي آنند
 

 حاصل آنيد اسلحه، آوبيد طبل و آوس
 آريد رو به جنگ چو عثماني و پروس

 اي روس تا حلق انگريز فشاريد و ن
 در جاغور تفنگ گذاريد آارتوس

 )آبريت(عبدالرحمان لودين
 افغان اگر نظر فكند بر صالح خويش

 ١٤اول بيايدش آه بگيرد سالح خويش 
 مولوي عبدالرؤف خاآي

 
  انتقاد از حكومت. د
 

جنبش مشروطيت در ايران چون از اليه هاي گوناگون جامعه آغاز شده بود، يك حالت عصيانگرانه ي 
از اين رو شاعران مشروطه خواه ايران در نكوهش و نقد آردن منش، . ار و روشن به خود گرفته بودآشك

روش و آنش فرمانروايان از باالترين مقام تا ساده ترين آارمند هيچ مانع و مزاحمي بر سر راه خود نمي 
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بدون آدام . ته استبراي همين انتقاد در اشعار شاعران بسيار روشن و واضح نمود و ظهور ياف. ديدند
 . ايهام و ابهام

 
 شاه و آابينه و وزير خرند 
 از اميرانش تا فقير خرند

 عارف قزويني 
 ظهير دوله هر آن را به زير خرقه آشيد 
 پروفسور به دبستان بي خيالي شد

 ميرزاده عشقي
 از قوام و بستگانش ديپلم بايد گرفت
 در خيانت داد هر آس امتحان فتنه را

 ل خيانت، چشم خود را باز آن گو به فامي
 هر آه مي خواهد شناسد دودمان فتنه را 

 فرخي يزدي
انتقاد از حكومت و دربار در آثار شاعران مشروطه خواه افغانستان، شفاف و آشكار نيست، زيرا جنبش 

د، اما مشروطيت افغانستان با مشورت و رايزني دربار به وجود آمده بود و نمي توانست از دربار انتقاد آن
با اين حال باز انتقاد از حكومت و دربار گاهي آميخته با مدح و ثنا، گاهي در قالب هزل، گاهي در قالب 

محمود طرزي در انتقاد از شكار . تمسخر و گاهي ـ حتي ـ رك و صريح در آثار شاعران ديده مي شود
 : امير حبيب اهللا مي گويد) بلدرچين(بودنه 

 نــه گشتـــه آارها بيا ببين آه در جهان چگـو
 جهان، جهان ريل شـد؛ زمان، زمـان تــارهــا

 چه بحرها آه بر شده چه خشكه ها بحارها 
 چه آوه ها شكاف شد گذشت از آن قطارها 
 جهان، جهان علم و فن، زمان، زمـان آـارهـا 
  ١٥بس است صيد بــودنــه ميــان آشتــزارهـــا 

 مراه با تمسخر و هزل به امير حبيب اهللا خان همچنين در انتقاد از شكار آهو، ه
 : مي گويد

 همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر آف 
 ١٦به اميد آن آه روزي به شكار خواهي آمد

 : امير حبيب اهللا خان مي گويد» گلف«در انتقاد از بازي ) آبريت(عبدالرحمان لودين
 

 اي غافل از زمانه و شاغل به لهو گلف
  آرده است حلف؟ با دشمن خبيث آسي

 خود فكر آن عدو نكند چون ز عهد خلف
 بايد گريست بر سر اين احمقي و جلف

 : همچنين در انتقاد از آارمندان دولت مي گويد
 بر نقد و جنس مالي مان خائنان امين 
 در مجلس سياسي مان جاهالن مكين

 نه فكر و هوش و قلب نه وجدان و عقل و دين
  ١٧چنين تا بهر انتباه صدايي آند 

 
   زبان شعر مشروطيت-٥
 

همان گونه آه جنبش مشروطيت در محتواي شعر تأثير گذاشت و ديدگاه جديدي نسبت به جهان ايجاد 
تحول زباني در شعر مشروطيت ايران تا حدي طبيعي بوده است، . آرد، زبان شعر را نيز دگرگون آرد

گرايش شعر مشروطيت به زبان عاميانه . ودبدون اين آه از آدام مرآز و محوري هدايت و جهت داده ش
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ي آوچه و بازار در ايران براي اين بوده است آه شاعران از شعرشان به عنوان ابزار و وسيله ي مبارزه 
از اين رو خيلي به دنبال تكنيك هنري شعر نبوده اند و حتي در مواردي نارسايي . بهره مي گرفته اند

حتي در همين راستا عارف قزويني ـ آگاهانه ـ در . نان ديده مي شودهاي بسيار زننده ي وزني در آثار آ
 و اوج گرايش به زبان عاميانه در اشعار سيد اشرف الدين ١٨.فرم شعر آالسيك هم دست مي برد

 . ديده مي شود) نسيم شمال(
 شعر مشروطيت افغانستان نيز به همان داليلي آه در مورد شعر مشروطيت ايران ياد شد به زبان

عاميانه و توده ي مردم نزديك شد، اما اين گرايش در شعر مشروطيت افغانستان طبيعي نبود، بلكه 
 :  خود او درباره ي شعر مي گويد١٩. بيشتر به خاطر سفارشها و پيشنهادهاي محمود طرزي بود

 وقت شعر و شاعري بگذشت و رفت
 وقت سحر و ساحري بگذشت و رفت

..... 
 غال سنگانوارها پديد شده از ز

 روز سيه سپيد شده از زغال سنگ
 

تفكر و انديشه ي سرايش اشعار همه فهم و نزديك به زبان عاميانه ي آوچه و بازار در آنار ديگر عوامل 
اجتماعي سبب شد آه انبوهي از واژه ها و نام هاي بيگانه وارد بستر شعر فارسي شود مانند 

 پارك، مبل، فاميل، آميته، پارتي، دوسيه، بلشويك، آانديدا، يونيفورم، پروفسور، پوتين، ميكرب،
جرمني، دموآرات، ديپلم، ريل، گلف، رژيم، لنين، پاريس، چين، انگليس، فرانسه، جاپان، روس، پروس، 

 ....اروپا و 
اگر درباره ي محتوا و درونمايه ي مشترك شعر مشروطيت ايران و افغانستان تحقيق و جست و جوي 

 . د، بيش از آن يافت مي شود آه در اين نوشته آمده استفراخور و فراوان شو
 مضامين و محتواي ويژه شعر مشروطيت ايران

  زن -١
آزادي زنان در مغرب زمين و فعاليتهاي آنان در عرصه ي اجتماع سبب شد آه برخي از شاعران دوره ي 

. دن غرب به شمار آورندمشروطيت در ايران به اين پديده توجه آنند و آن را از مظاهر پيشرفت و تم
شاعران ياد شده از ميان دهها باور و برداشت و آداب و رسوم ديني و غير ديني غلط و غير منطقي آه 

زنان رفتند آه ـ ظاهرًا ـ ارتباطي ) حجاب(حقوق زنان را پايمال مي آند، تنها به جنگ پوشش سنتي 
 هم به سيه روزي و 
 . تيره بختي زنان ندارد

 نه نيست به جز آن آه زنم مر مرا هيچ گ
 زين گنه هست آه تا زنده ام اندر آفنم

 من سيه پوشم و تا اين سيه از تن نكنم 
 تو سيه بختي و بدبخت، چو بد بخت تو منم

 ميرزاده عشقي
 دل آن آه روت با واسطه ي حجاب خواهد 

 تو مگوي دل آه آن دل به جوال آاه ماند 
 رو مگير ! ترك حجاب بايدت، اي ماه

 در گوش، وعظ واعظ بي آبرو مگير 
 عارف قزويني

 
  ادبيات آارگري -٢

طرفداري از آارگر، آشاورز، رنجبر و پيشه ور يكي از درونمايه هاي اصلي شعر دوران مشروطيت ايران 
اين انديشه آه . اصوًال ادبيات آارگري همراه با جنبش مشروطه خواهي به وجود آمده است. است

قرار گرفتن آموزه ها و شعارهاي بلشويكي است، در اشعار اين دوره بازتاب ناشي از تحت تأثير 
اين روند تا جايي به پيش مي رود آه برخي از شاعران، سيم و زر و درهم و . گسترده اي يافته است



 

   شعر مشروطيت ايران و افغانستان: محمد آصف جوادي        

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

اوج اين تفكر در اشعار ابوالقاسم . دينار را به عنوان سمبل سرمايه داري نفرين و نكوهش مي آنند
 . همچنين ديگر شاعران اين دوره ديده مي شودالهوتي و 

 
 اي دل فداي آلبه ي بي سقف آارگر 

 وي جان نثار خانه ي ويران آارگر 
 در خز خزيده خواجه، آجا آيدش به ياد 

 پاي برهنه، پيكر عريان آارگر
 با آن آه گنجها برد از دسترنج وي 
 پامال مي آند سر و سامان آارگر 

...... 
 ر مالك مالك گشته است حق دهقان را اگ

 از آفش بي رأفت و تأخير مي بايد گرفت
 بهر مشتي سير تا آي يك جهاني گرسنه 

 انتقام گرسنه از سير مي بايد گرفت 
..... 

 هر جنايت آه بشر مي آند، از سيم و زر است 
 آاش از روز ازل درهم و درينار نبود 

 فرخي يزدي
  گسستن از باورهاي ديني -٣

ران مشروطه خواه ايراني، يك نوع گرايش به الحاد ديده مي شود آه زاييده تماس فكري در آثار شاع
اين نوع بينش آم و بيش در ميرزاده عشقي، عارف قزويني . آنان با داده ها و انديشه هاي بيگانه است

 ميرزاده عشقي آه با زبان فرانسه اي آشنايي داشته است و ـ. و ملك الشعراي بهار ديده مي شود
 : داروين را ديده است مي گويد» بنياد انواع«احتماًال آتاب 

 
 قصه ي آدم و حوا همه وهم است و دروغ 

 نسل ميمونم و افسانه بود از خاآم
 
  زبان تند-٤

بيشتر شاعران مشروطه خواه ايران . يكي ديگر از ويژگي هاي شعر مشروطيت ايران زبان تند آن است
 نهند و به راحتي و آساني به هر آسي آه دل شان بخواهد فحش و عفت آالم را بوسيده و آنار مي

دشنام مي دهند و از هر آسي آه به حق يا ناحق بدشان بيايد، او را سكه ي يك پول مي آنند و در 
 .اين راستا از ياد آردن شرمگاه ها و تعبيرهاي زننده نيز پرهيز نمي آنند

 مضامين و محتواي شعر مشروطيت افغانستان
 مدح و ثناي دربار  -١

ويژگي ناخوشايندي آه شعر مشروطيت افغانستان از آن رنج مي برد و در شعر مشروطيت ايران ديده 
شايد اين تملق گويي و ثناخواني از روي . نمي شود، مدح و ثنا و تعريف و تمجيد پادشاه و دربار است

ت انديشي و براي رسيدن به ميل و رغبت قلبي و باطني شاعران نبوده باشد، بلكه از روي مصلح
هدف و برنامه ي اصالحي شان بوده بوده باشد، زيرا چنان آه آمد مشروطه خواهان مواجب بگيران 
دولت و دربار بودند و هر لحظه احتمال داشت آه با اندك دلخوري دربار از آنان، جانشان و برنامه 

كي از بنيان گذاران نشريه سراج هايشان به خطر افتد، همان گونه آه مولوي محمد سرور واصف ي
مي » دريا دل«و » شهريار عادل«، »خديو دادگر«االخبار و از رهبران مشروطيت اول با آن آه پادشاه را 

خواند به خاطر درخواست حكومت مشروطه از دربار به لوله ي توپ بسته شد و به بدترين شيوه آشته 
آه دربار از نشر آن » حي علي الفالح«ي با عنوان محمود طرزي به خاطر نگارش مقاله اي انتقاد. شد

جلوگيري آرد، از سوي امير حبيب اهللا خان توبيخ شد و خود امير در حاشيه ي مقاله ي ياد شده 
 : نوشت

  ٢٠».محمود بي وقت اذان داده است و مرغي آه بي وقت اذان بدهد سرش از بريدن است«
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 : ويدهمين محمود طرزي در مدح و ستايش امير مي گ
 قهر و عقاب و جودت دارد خواص مرهم
 از بهر زخم ريشم قهر تو گشت درمان

 قهرت چنين چو باشد، رحمت بگو چه باشد 
  ٢١احيا آني چو عيسي اين مرده را به يك آن 

 
  پيوند و ارتباط با باورهاي ديني-٢

در .  ديني استيكي از ويژگي هاي خوشايند شعر مشروطيت افغانستان مخالفت نكردن با باورهاي
جاي جاي اشعار شاعران مشروطه خواه افغاني چاشني باورهاي ديني در آنار انتقادهاي اجتماعي و 

 . آموزه هاي ديني به نيكي و با عظمت ياد مي شود. سياسي ديده مي شود
□ 

با همه رنج ها و دشواري هايي آه رهبران مشروطيت در ايران و افغانستان ديدند درخت مشروطه 
. هي در اين دو آشور به بار ننشست و مشروطه خواهان يكي پس از ديگري سر به نيست شدندخوا

در افغانستان مولوي واصف به . ميرزاده عشقي آشته شد. در ايران لبهاي فرخي يزدي دوخته شد
عبدالهادي داوي سالها در . عبدالرحمان لودين در يك مهماني فرمايشي به قتل رسيد. توپ بسته شد

عارف قزويني درباره . ن به سر برد و محمود طرزي دوباره از وطن رانده شد و در آوارگي جان سپردزندا
 : ي فرجام مشروطيت ايران گفته است

 يوسف مشروطه ز چه بر آشيديم 
 آه آه چون گرگ خود او را دريديم 

 : فرخي يزدي
 ز آزادي جهان آباد و چرخ آشور دارا 

 اد مي گردد پس از مشروطه با افزار استبد
 

 :عبدالرحمان لودين
 ديده در خون جگر زد غوطه 
 باد لعنت به چنين مشروطه

 
  : منابع و مدارك

 
اشعار مشروطه خواهان ايراني آه در اين مقاله نقل شده است از مجموعه ها و ديوان هاي : يادآوري(

 .) آنان نقل شده است مگر مواردي آه منبع آن ياد شده باشد
 .٣دب فارسي، جلد  دانشنامه ا-١
 . فرهنگ معين-٢
 . افغانستان در مسير تاريخ -٣
  همان -٤
  ادوار شعر فارسي-٥
  همان -٦
  جنبش مشروطيت در افغانستان-٧
  ادوار شعر فارسي -٨
  ادوار شعر فارسي-٩
 . افغانستان در مسير تاريخ -١٠
  فرياد عاشورا-١١
  جنبش مشروطيت در افغانستان-١٢
 . در مسير تاريخ  افغانستان-١٣
  جنبش مشروطيت در افغانستان-١٤
  ٨ و ٧ مجله در دري شماره -١٥



 

   شعر مشروطيت ايران و افغانستان: محمد آصف جوادي        
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 . افغانستان در مسير تاريخ -١٦
  همان-١٧
  ادوار شعر فارسي -١٨
  تاريخ و زبان در افغانستان -١٩
 .٨ و ٧ فصلنامه در دري، شماره -٢٠

  
  


