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چکیده
به  ارادتی عمیق  و  با عشق  که  است  از شاعرانی  آن دسته  متعّهد، شعر  از شاخه های شعر 
توصیف »مام وطن« روی آورده اند و در شکوه و ارجمندی آن داد سخن داده اند. گفتنی است 
که مفهوم وطن در شعر مشروطه با آن مفهومی که در شعر کهن از آن اراده شده، متفاوت است. 
مفهوم وطن؛ در ادب کالسیک اساساً یا در معنی زاد و بوم و سرزمینی به کار می رفت که شخص 
در آن پرورش یافته بود، و یا در معنای وسیع تر دینی آن در مورد مسلمانان، کل سرزمین هاي 

اسالم را در بر می گرفت. 
اما مفهوم وطن در دوران جدید، به خصوص از دوران مشروطه به این طرف به معنای سرزمینی 
است که در آن مردمانش دارای مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی باشند و با حمّیت و تعصب 
فراوان به این مشترکات عشق ورزند. این تعلق خاطر عمیق به آب و خاک، نژاد و زبان و فرهنگ 
اگر به دور از افراطی گری ها )اندیشه های شوونیستی( و تحقیر ملل دیگر باشد پسندیده، سزاوار 
از زمان  به ویژه  از این موضوع در دوران مشروطه  تحسین، حتی شایان تقدیس است. استقبال 
حکومت پهلوی اول، آن هم بعد از شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در طیف گسترده ای مورد 
توجه شاعران متعّهد میهن پرست قرار می گیرد. ما در این مجال قصد آن داریم تا شعر برخی 
از ارکان شعر دوره مشروطه را که در بزرگداشت و ستایش وطن داد سخن داده اند، مورد نقد و 

بررسی قرار دهیم.
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1- مقدمه
تا  است  شایسته  آوریم،  روی  مشروطه  دوره ی  شاعران  تحلیل شعر  به  آن که  از  قبل 
به اختصار به معرفي فضای کلی حاکم بر شعرهای وطنی این دوره بپردازیم. بدون هیچ 
تردیدی، وطن بزرگ ترین مایه ی الهام شاعران عصر مشروطیت است. اگر دواوین شاعران 
این دوره یا روزنامه های آن را ورق بزنیم، کمتر صفحه ای را می بینیم که در آن وطن و 
مفهوم جدید آن انعکاس پیدا نکرده باشد. تأثیر گذاری  و شور انگیزی این سروده ها، دست 
مایه ای بوده است برای بر انگیختن احساسات ملی و ضد استعماری مردم در آن روزگاران، 
روزگارانی که کشور ایران به واسطه تهاجم بیگانگان و لشکرکشی های دولت های استعماری 
همچون روسیه و انگلیس و بی کفایتی و بی مباالتی پادشاهان بلهوس و ستم پیشه و خیانت 
ورزی برخی خیانت کاران وطن فروش، تلخ ترین دوران خود را شاهد بوده است. لذا شاعران 
متعّهد میهن پرست در کنار سایر فعاالن و مبارزان سیاسی، بیش از پیش در این مورد 
احساس مسؤولیت کرده، خود را مکلف دیدند تا در بزرگداشت وطن و جفاهایی که در حق 
آن روا داشته اند، داد سخن دهند. اگرچه غالب شاعران وطن پرست دوره ی مشروطیت، 
برداشت روشن و صریحی از واژه ی »وطن« در مفهوم جدید آن دارند. با این همه می توان 
جلوه های خاصی از این مفهوم را در شعر این دوره نشـان داد. یکی از این جلوه ها، وطن 
ایرانی در شکل اسالمی و حتی شیعی آن مورد نظر است که بیشتر می توان آن را در شعر 
شاعرانی همچون نسیم شمال و تا حدودی بهار دید. در جلوه ای دیگر بیشتر تحت تأثیر 
نگرش اروپاییان، وطن مجرد از رنگ اسالمی آن مطرح است. این برداشت بیشتر در شعر 
با  شاعـرانی هماننـد عشقـی و عارف قزوینـی قابل دریافـت است. در هر دو شـیوه، ما 
اندیشه ی ناسیونالیسم ایرانی روبه رو هستیم؛ ناسیونالیسمی که باید در یک جا از آن به 
عنوان ناسیونالیسم دینی )در مفهوم شیعی و اسالمی( و در جایی دیگر با نام »ناسیونالیسم 

ایرانی« خالص )غیر اسالمی( یاد کرد. 
در چشم اندازی دیگر،  در بخشی از شعر مشروطه، جلوه ای دیگر از وطن؛ وطن اسالمی  
و وطن بزرگ مسلمانان رخ می نماید که این برداشت از وطن بیشتر بازتاب اندیشه های 
کسانی چون سید جمال اسد آبادی و شاعر پارسی زبان پاکستانی، عالمه اقبال الهوری 
است. با همه تنوعی که در برداشت شاعران این دوره درباره ی وطن وجود دارد؛ باز »ایران« 
چه در مفهوم باستانی و اسالمی و مفهوم تلفیقی و چه در معنای سیاسی جدید آن، موضوع 
بحث همه ی شاعران این دوره است، ماشاء اهلل آجودانی در همین ارتباط می گوید: »ایران 
خواهی و افتخار به گذشته ی ایران، به عنوان وطن تاریخی در سرتاسر شعر مشروطه به 
یکی،  است:  دوره  این  اندیشـه ی وطن خواهـانه ی  نوع  دو  قالب،  عنـصر  و  چشم می آید 
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اندیشه ای که رنگ صرف ایرانی دارد و دیگر اندیشه ای که با آمیزه ای از ایران و اسالم ترکیب 
شده و به یاری معنای جدید وطن به ترسیم ایران اسالمی می پردازد. میرزاده عشقی و عارف 
قزوینی از نمایندگان برجسته ی ناسیونالیسم از نـوع خالـص ایرانی است که در سروده های 
ایشان گاه با نوعی شوونیسم و تحقیر ملل دیگر همراه می شود. مفهوم وطن و حوزه های 
معنایی ناسیونالیسم در شعر عشقی بر اساس مفهوم ناسیونالیسم در معنای اروپایی آن قابل 
بررسی است. تصوری که او از وطن دارد، همانند عارف مبتنی بر وطن، مجرد از رنگ و 
بوی اسالمی است. از این جهت دیدگاه عشقی با دیدگاه شاعرانی چون ادیب، بهار و اشرف 

متفاوت است )آجودانی، 1382: 228(
 2- بحث و بررسی

2-1- میرزاده عشقی )1272-1303ش(:
از شاعران ستیزگری که در ادبیات دوره ی مشـروطه به شّدت به سرزمین خود عشق 
می ورزید و در عظمت و بزرگداشت آن اشعار پرشوری سرود، میرزاده ی عشقی بود. عشقی 
با روحیه ای باستان گرایانه و در عین حال متعصبانه، که گاه رنگ و بوی شوونیسمی به خود 
می گرفت، پیوسته از مجد و عظمت تاریخ عهد باستان سخن می گفت و در ستایش سرزمین 
اجدادی و نام آوران آن، زیباترین توصیفات را با شور و حرارتی کم نظیر به تصویر در آورده 
است. البته وطنی که عشقی از آن سخن می گوید با آن وطنی که شاعرانی همانند نسیم 
شمال از ان سخن می گفتند، متفاوت است. دکتر شفیعی کدکنی در همین ارتباط می گوید: 
»... سید اشرف الدین از وطنی سخن می راند که خصوصیات کاماًل اسالمی و شیعی دارد، 
در حالی که عشقی وقتی از وطن سخن می گوید، در جستجوی ایران در ناب ترین معنی آن 
است و همانند همه ی ترقی خواهان رمانتیک، آن را در روزگار ساسانیان و پیش از غلبه ی 
اعراب می جوید... « )شفیعی کدکنی 1380،41( با تأمل و تصّفح گذرا در دیوان عشقی 
می توان گفت که تقریباً در تمامی سروده های عشقی، مضامین میهن پرستی، افتخار به 
مفاخر ملی و بزرگداشت آنها، همراه با دلسوزی به حال تیره روزان و انتقادهای تند و قهر 
آلود از کسانی که پیوسته به آب و خاک او جفا نمودند، دیده می شود. او در قطعه شعری 

که درباره ی طاق کسری سروده است، می گوید:
بنــگه تاریـــــــخی ایرانیـــان ساسانیان گهواره ی  بود  این 
سستی و جهلش چنین بر بـاد کرد قدرت و علمش چنان آباد کرد
آب گردد  خجلت  ز  ایرانی  باید  ای مداین از تو ای قصر خـراب

)کلیات مصور، ص 331(       
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همان گونه که مالحظه می شود، شاعر »طاق کسری« را گهواره ی تمدن عظیم ساسانی 
و بنگاه تاریخی ایرانیان می خواند و می گوید: آن چه که موجب آبادانی و اعتالی سرزمین 
ایرانیان است و آن چه که زمینه ساز  ایران شده، همانا علم و آگاهی و قدرت و صالبت 
ویرانی و تباهی شکوه و جالل تمدن آنان گردید، جهالت و رخوت و سستی شان بوده است. 
عشقی در ادامه جهت تهییج و تشویق مردمان سرزمینش برای زنده کردن دگر باره ی مجد 
و عظمت گذشته ی ایران، با زبانی البته سرزنش گرانه، آنان را به احیای مجدد آن روزگاران 

فرا می خواند:
از لحد بر سر آن سلسله خون می ریزد گر کنم درد دل از تربت هخامنشی
نکبت و ذلـت ایـران کنـون مـی ریـزد قدیم ایـران  عزت  و  آبرو  شوکت، 
خشت با سرزنش از سقف و ستون می ریزد تخت جمشید ز بی حسی ما بر سر جم

                          )کلیات مصور،276( 
از این شعر همانند بسیاری از اشعار دیگر عشقی چنین استنباط می شود که شاعر با 
گفتن این ابیات، تلویحاً درصدد برگرداندن ایرانیان میهن پرست به دوران پر شکوه گذشته 
شان و مقایسه آن روزگاران با اوضاع نابسامان و عقب مانده ی معاصر است، بدان امید که 
با یاد آوری آن دوران، روزگاران طالیی تمدن باستانی یک بار دیگر زنده شده و جامعه ی 
مصیبت زده و رو به انحطاط ایرانی بتواند خود را از این اوضاع نکبت بار رهایی دهد. او در 
این یادکردهای ستایش آمیز، تعلق خاطر عمیقش را به دین باستانی ایرانیان "آئین بهی" و 
پیام آوربزرگ آن زرتشت پیامبر نشان می دهد و به هر بهانه ای سعی دارد تا از مقام و منزلت 
واال و اندیشه های روشنفکرانه ی او به نیکی سخن بگوید. چنان چه در قطعه شعر ذیل با یاد 

کردن از روان »شت زرتشت« از زبان او می گوید:
آنچه باید داد پند رهبری دادم به خلق من سخن آرای دستور مهابادم به خلق
گوش ایـرانی به بدبختی امروز او فتاد کار نیک و گفت نیکوی و دل پاک این نداد

                   )کلیات مصور، ص،339(
شکوه  پر  دوران  و  وطـن  از  ستایـش  در  عشقی  شعـری  اثر  معـروف ترین  بی تردید 
برای  آن  مردمان وطن پرست  و ذهن  ایران  معاصر  تاریخ  در  این سرزمین، که  گذشته ی 
همیشه خواهد ماند، اپرای »رستاخیز شهریاران ایران« است. عشقی این شعر را به هنگام 
مهاجرت از کرمانشاه به استانبول در سال1334)هـ .ق( تحت تأثیر دیدن خرابه های مدائن 

و طاق کسری، سروده است. 
 این نمایش نامه تصویری است خیالی، منظوم و آهنگین از دوران عظمت ایران باستان. 
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تنها شخص حقیقی در این نمایشنامه خود شاعر )عشقی( است. اپرای »رستاخیز شهریاران 
ایران« در حقیقت دانه های اشکی است که شاعر آن را در عزای آثار به جای مانده از عهد 
باستان و در تأسف از دست دادن دوران طالیی و شکوه مند روزگاران کهن می افشاند. در 
این اپرا شاهان بزرگ ایرانی از کوروش، داریوش تا انوشیروان، درخرابه های مدائن حاضر 
شـده و بر ویرانی و وضع فالکـت بار ایران و از دسـت رفتن آن همـه شوکت و عظـمت 
می گریند. آنها همگی از قبرشان بیرون آمده و با دیدن ویرانی کاخ ها و ایران محنت زده، با 
حالتی بهت آمیز بر آن مملکت آباد و سپاهیان قوی و عمران و آبادی گذشته ی آن حسرت 

می خورند و برای مصیبت های نازل شده بر آن، ناالن و گریان هستند:
سیـــــروس زده  مـــــصیـــبت  افســــوس و  غــــم  در  همه 
است انوشیــــــروان  عــــزا  در  است ســـرزنان  بر  داریـــــوش 
این خرابه ایران نیست پس ایران کجاست این خرابه قبرستان نه ایران ماست

          
در ادامه عشقی از زبان شیرین معشوقه خسرو اول خطاب به ایران می گوید:

کو چون بوذرجمهر وزیرت کـو خسـروان عـالم گیـرت
ای حجـله و ای بستـر من اسیرت کمترین  بود  قیصر 

ایران ای خاک عالمی بر سر من

یـاد از عهـد گیتـی ستانی ای ویـرانـه نشیـن ایـرانـی
چه شد خسرو همسر مـن آن یک زمان هم یک زمانی

 
شاعر بعد از آن، ملت ایران را مخاطب قرار می دهد و آنها را سرزنش کرده که چرا از آن 

همه شکوه و عظمت نگهبانی و پاسداری نکردند. 
زنده اید از روی من نی شرمنده اید دگر  رویی  چه  با 
استخوان هـای پیـکر مـن افکنده اید پای خصم  زیر 
بـه زرتشـت منـزه آییـن ای کاش این همه سالطین
بـر رهبر من فـرستـد و  درودی به آیـین پیشـین

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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ایران ای خاک  عالمی بر سر من
                     )کلیات مصور، ص 337(

تأثیرت اشعار وطنی عشقی با جلوه های باستانی آن به ویژه »اپرای رستاخیز شهر یاران« 
در برانگیختن غرور ملی ایرانیان و از جمله پارسیان هند و زرتشنی های خارج از کشور 
چنان بود که از طرف پارسیان و زرتشتیان هند، جهت ارج نهادن به تالش های عشقی دو 

عدد گلدان نقره به عنوان هدیه طی تشریفات خاص در آتشکده زرتشتان به او تقدیم شد.
میرزاده ی عشقی در  اشاره شد،  این ُجستار  این در مقدمه ی  از  همان گونه که پیش 
توصیف وطن و بزرگداشت آن، گاه موضعی شوونیسمی دارد و آشکارا یا به تلویح برخی از 

اقوام به ویژه قوم عرب را مورد تحقیر قرار می دهد. 
از سروده های معرفی که در عصر رضاخانی با چنین اندیشه هایی منتشر گردید و شاعر 
در آن در مخالفت با قوم عرب با آرزو کردن دین زرتشت تلویحاً مخالفت خود را با دین آنان 

)دین اسالم( اعالم می نماید، شعر معروف »کفن سیاه« است:
بُد به بیداری خدایا یا به خواب؟ آنچه من دیدم در این قصر خراب
زمین ایران  ماتم  اندر  دیدم  اندوهگین همه  را  پادشاهان 
ای خدا دیگر برس بر دادمان ننگ خود دانندمان اجدادمان
دید عشقی خواب و تو تعبیر کن وعده ی زرتشت را تقدیر کن

                                )دیوان، ص75(
عشقی در بندی دیگر از همین منظومه در پناه تفکرات شوونیستی خود، این بار مستقیماً 

به قوم عرب می تازد و آنان را چنین به سخره می گیرد:
نسبت تاج شه و پای عرب سنجیدم جای پای عرب برهنه پایی دیدم
بعد از آن هر چه که دیدم ز فلک خندیدم آن چه بایست بفهمم ز جهان فهمیدم

                                  )دیوان، ص77(
2-2 - عارف قزوینی )1260- 1312 ش(:

عارف قزوینی، مطرح ترین شاعر تصنیف ساز دوره ی مشروطه، که درد وطن یکی از 
دغدغه های بزرگ او در زندگی اش بود، با دردمندی و اندوهی گران بار از جفاهایی که در 
طول تاریخ بر وطن او روا داشته اند، ناله ها سر داد و سروده های سوزناکی بر جای گذاشت. 
عارف را در شعر و تاریخ معاصـر ایران به عنـوان »شاعر ملی و بلبل بوستان وطن« لقب 
داده اند )دیوان عارف، ص510(؛ از آن جهت که او بیشتر عمر خود را در راه خدمت به وطن 
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و پاسداشت آن صرف نموده است و البته در این راه همانند بسیاری از وطن پرستان، جفاها 
و آواره گی های فراوانی را به جان خریدار شده و تا آخرین لحظات زندگی پیوسته از وطن و 

مقام واالی آن سخن گفته است. 
و حتی از اینکه اوقات محدودی از زندگی اش را به مقوله ی وطن خواهی و ستایش از آن 
نپرداخته، دریغ می خورد و خود را از این بابت سرزنش می نماید »از وقتی که شروع به گفتن 
اشعار و سروده های وطنی کردم چندان دلتنگ نبودم از، از بین رفتن آنها، بلکه دلتنگ از 
این شدم که چرا غیر اشعار وطنی و سروده های ملی چیز دیگر ساخته ام.« )همان، ص80(. 
در میان شعرهای وطنی عارف، تصنیفات او از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است.  
مدیون همین  را  اعتبار خود  و  از شهرت  نیمی  از  بیش  او  که  بگوییـم  اگر  که  به طوری 
تصنیف های وطنی است، اغراق نکرده ایم. عارف این شعرها را به مدد صدای سوزناک و تأثیر 
گذارش همراه با سازی که خود می نواخت در اجتماعات مختلف اجرا می کرد و با این روش 
سعی داشت تا عرق فرو خفته ی مردم سرزمینش را که طی قرن های متمادی به دالیل 
متعددی کم رنگ یا فراموش شده بود، بیدار سازد. استاد فقید دکتر غالمحسین یوسفی در 
همین ارتباط می گوید: »بی گمان شهرت و حیثیت ملی عارف بر اثر تصنیف های وطنی 
اوست که در مواقعی حّساس سروده و از این طریق با ملت خویش هم دلی و هم دردی کرده 
است. بسیاری از این ترانه ها )تصنیف ها( به واسطه ی موقعیت خاص سرودن آنها و نیز نفوذ 
و گسترشی که یافته بود، در آن روزگار زبان زد مردم شده و پس از آن هم در خاطره ها 
مانده است، از آن جمله به خصوص سه ترانه ی اوست: یکی از آن ترانه ها، ترانه ای است که 
عارف آن را در انقالب مشروطیت به یاد نخستین قربانی های آزادی سروده؛ هنگامی که 
خاک وطن از خون جوانانی که در برابر دولت استبدادی جنگیده و از پای در آمده بودند، 

رنگین شده بود و عارف می خواند:
و ز ماتم سرو قدشان سرو خمیده از خون جوانان وطن الله دمیده

دیگر تصنیفی است مربوط به سال 1329 هـ .ق. و اولتیماتوم دولت تزاری روس به 
دولت و مجلس مبنی بر اخراج فوری »مورگان شوستر« آمریکایی مستشار دولت و خزانه دار 
کل و مداخله ی علنی روس ها در امور داخلی ایران و واکنش عظیم ملت. عارف در دستگاه 
دشتی ترانه ی معروف خود را ساخت: »ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود.« و نیز 
تصنیف دیگر او: »گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد« در دشتی به مناسبت کشته 
شدن کلنل محمد تقی خال پسیان، که عارف از هواخواهان بسیارصمیمی او بود. )یوسفی، 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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1373: 398( البته عارف خود نیز به ارزش تصنیف هایش پی برده، می گوید: »وقتی تصتیف 
وطنی ساختـم که ایرانی از ده هزار نفر یک نفرش نمی دانست، وطن یعنی چه. تنها تصور 
می کردند، وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاده شده باشد.« )دیوان عارف، ص 

                )231
در اینجا شایسته می دانیم تا یکی از مشهورترین تصنیف های عارف را که در هنر شعر و 
موسیقی ایران هیچ گاه فراموش نخواهد شد و همواره در یاد ایرانیان عاشق وطن خواهد بود 
و پیوسته زمزمه اش خواهند نمود. یعنی، همان تصنیف سوزناک »از خون جوانان وطن الله 
دمیده« که پیش از این نیز بدان اشاره شد، را به عنوان نمونه همراه با شرحی که مرحوم 

دکتر یوسفی بر آن مرقوم داشته اند، بیاوریم: 
 تصنیف در دستگاه دشتی

هنـگام مـی و فصـل گـل و گشـت
در باد بهاری تهی از زاغ و زغن شـد
 از ابر کرم خّطه ری رشک ختن شد

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد 
چه کج رفتاری ای چرخ، 

***               
چه بد کرداری ای چرخ، 

سر کین داری ای چرخ، نه دین داری، 
نه آیین داری ای چرخ، 

از خون جوانان وطن الله دمیده
از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه ی گل، بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج رفتاری، ای چرخ
***             

خوابند وکیالن و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانه ی ویران
یا رب بستان داد فقیران ز امیران

چه کج رفتاری ای چرخ
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***         
 از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن

مشتی گرت از خاک وطن هست بسر کن
غیرت کن و اندیشه ی ایام کهن کن
اندر جلوی تیر عدو سینه سپر کن

چه کج رفتاری، ای چرخ
***           

 از دست عدو ناله من از سر درد است
اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد ست

جان بازی عّشاق نه چون بازی نردست
مردی اگرت هست کنون وقت نبرداست

چه کج رفتاری ای چرخ
ترانه ی مذکور که، یکی از معروف ترین ترانه های عارف است، یاد کرد دردمندانه ای است 
از جوانان شهـید راه آزادی. خود او در مقدمه ی این ترانه نوشته است: »این تصـنیف در 
دوره ی دوم مجلس شورای ملی در تهران ساخته شده است. به واسطه عشقی که »حیدر 
مرحوم طبع گردد.«  آن  یادگار  به  تصنیف  این  دارم  میل  داشت،  بدان  عمواوغلی«  خان 
)دیوان، ص387( این ترانه در آن ایام شهرت بسیار یافت و همه جا بر سر زبان ها بود، هنوز 
هم هر وقت از جوانان وطن خواه و جان باز و فداکار در تاریخ ایران یاد می شود، مصراع 
معروف این ترانه را نقل می کنند: »از خون جوانان وطن الله دمیده«. » بند اول ترانه به 
نسیب و نشیب ]قصاید[ می ماند. شادی از فتح ملّیون است در غلبه بر استبداد و دست 
یافتن بر پایتخت. این سروده ی ملی در لباس وصف طبیعت و تعّزل نموده شده است. اما در 
عین شادی و امید، غم از دست دادن جوانان و شهیدان، جان شاعر را رها نمی کند و تکرار 
ترجیع »چه کج رفتاری ای چرخ« یادآور این زمینه ی ذهنی است و این که پیروز شدن 

حق بر باطل که غالباً زورمند و چیره است چه دشوار حاصل می شود. 
سرآغاز بند دوم، جان کالم است: »خون جوانان وطن« در تصویری زیبا و خون رنگ و 
سرایت این غم به همه ی اجزای طبیعت: سرو و گل و بلبل، سپس )بند3( انتقاد بر ارکان 
حکومتی است و مقصران و تجاوزگران به حقوق مردم و مظاهر فساد و داد از خداوند دادگر 

خواستن. 
زمینه ی ذهنی شاعر و پریشانی وطن و ملّت بند چهارم را که زاری بر احوال وطن است 
غم انگیز کرده است و دعوت به تالش و حرکت و مردانگی و به استقبال خطر رفتن و در 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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برابر تیر دشمنان سینه سپر کردن. 
پایان تصنیف )ترانه( نیز با الهام از درد ملت و وطن الهام بخش شهامت و دلیری است. 
درس جان بازی است و نبرد کوشش و جنبش به پیروی از جوانانی که مردانه و عاشقانه 
استاد  برند«. )یوسفی، 1373: 402(  آزاد و سربلند بسر  تا هموطنان شان  باخته اند  جان 
یوسفی درادامه می افزایند »ترانه عارف بی همراهی موسیقی و آواز نیز دل انگیز است، چه 
برسد به آن که با نوای ساز و تأثیر آواز هم همگام باشد. زبان او نیز شسته و رفته و زالل و 
ساده و روان است، متناسب و شایسته ی هم زبانی و هم دلی با عموم مردم و موضوعاتی که 

مربوط به وطنش است.« )همان، ص 402(
اینک سال هاست که حنجره داوودی عارف این وطن پرست بزرگ شعر معاصر خاموش 
شده و آن قریحه روشن و ترانه ساز از آفرینش باز مانده است، اّما هنوز ملت ایران نوای گرم 

او را به گوش جان می شنود که صالی عشق به وطن است و ملّت و آزادی. 
افراطی  قومّیت گرایی  و  پرستانه  تعصبات میهن  تأثیر  زیر  نیز هم چون عشقی  عارف 
)اندیشـه های شـوونیستی( آن سـال ها به شـّدت نژاد عرب و ترک را مـورد سرزنش قرار 

می دهد. چنان که در بیتی در مخالفت با زبان ترک می آورد: 
بکن ترک زبان ترک، کز تاریخ خونینش    من از خون الله گون، کوه ارس، دشت مغان دارم
                                     )دیوان، ص425(

عارف در بیتی دیگر با موضعی بسیار شدیدتر در مذمت زبان ترکی می گوید: 
زبان ترک از برای از قفا کشیدن است             صالح، پای این زبان ز مملکت بریدن است

 
او معتقد است از زمانی که پای عرب به این سرزمین باز شد، دیگر خبری از کشور 

ساسان و خرمی های آن به گوش کسی نرسیده است: 
تا که شد پای عرب باز در ایران، زان روز                         خبر خّرمی از کشور ساسان نرسید

و  عارف  افراطی  گرایی  )قومّیت  ارتباط  همین  در  معاصر  تاریخ  پژوهندگان  از  یکی 
دیگر شخصیت های ادبی، سیاسی این دوره( می گوید: »این اندیشه های عارف و شاعران و 
نویسندگان دیگر این دوره مقدمه ای بود برای اندیشه های شوونیستی دوره ی رضا شاه و 
اقداماتی که در جهت یکسان سازی و نژادی قومّیت ها در ایران صورت گرفت.« )بیگدلو، 

 )161 :1380
2-3- سید اشرف الدین حسینی )1247-1313 هـ. ش(:

بر  بنا  تلّقی یکسانی نبوده، هر یک  از وطن،  شکی نیست که تلّقی شاعران مشروطه 
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دیدگاه و جهان بینی خاص خودشان به آن نظر داشته اند و نسیم شمال نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. وطنی که مورد نظر نسیم شمال است، وطنی نیست که در مفهوم محدود 
آن، زادگاه و محل اقامت او به کار رفته باشد. بلکه مفهومی است گسترده که حدود آن 
تمام سرحدات ایران را با تمام مشترکات قومی و فرهنگی اش در برمی گیرد. وطنی که در 
داخل آن اقـوام گوناگـون با گویـش ها و آداب و رسـوم متفـاوت و وجوه مشترک بسـیار 
زندگی می کنند و خود را ملزم می بینند تا در راه شکل گیری ایرانی آباد و مستقل،که در 
آن مناسبات اجتماعی بر پایه عدالت و آزادی استوار شد باشد، بکوشند. تاریخ این وطن 
برخالف تلقی برخی باستان گرایان شوونیست همچون عارف قزوینی و میزراده ی عشقی، 

همانند تمام مناطق جغرافیایی این سرزمین به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است. 
در نگاه نسیم شمال زیر نفوذ نوعی ناسیونالیسم مذهبی و ملی، تاریخ ایران باستان و 
تاریخ دوره ی اسالمی در امتداد هم و مکمل یکـدیگرند و نه گسیخته و رویاروی هم. او 
این وطن را به تعبیر استاد شفیعی کدکنی، در شکل موجود اسالمی و حتی شیعی آن 
نظر دارد. نه مجرد از رنگ اسالمی آن )شفیعی کدکنی، تلقی قدما از وطن، الفبا، ش2( 
ازاین رو سرنوشت ایران و اسالم و دین و ملت را از هم جدا نمی داند و با چنین تلقی از 
وطن است که می کوشد غیرت و حمیت دینی و ملی را هم زمان برانگیزد. »در این راه هم 
از عناصر و اسطوره های قومی و ملی بهره می جوید و هم از معتقدات دینی. هم ایرانیان را 
به خیزش و تجدید عظمت های پیشین فرا می خواند و هم اسالمیان را مورد خطاب قرار 
می دهد. و شکوه گذشته ی آن را خاطر نشان می کند، بارها از ایران به عنوان کشور فریدون، 
جمشید و.... نام برد و در همان حال از محمد )ص( و علی )ع( سخن می گوید و امام زمان 
را به فریاد می طلبد، بی آن که کمترین ناسازگاری میان آنها احساس کند، ایرانیان همان 
اسالمیان هستند و اسالمیـان همان ایرانـیان، ایـران هم دارای صبغه ی دینـی اسـت و هم 
واجد صبغه ی قومی« )صدری نیا، ناسیونالیسم اسالم گرا، 1384 305( ابیات زیر که از شعر 
»بی کس وطن« او برگزیده شده به همراه نمونه های دیگر از دیوان او بیانگر همین طرز 

تلقی است:
ای دخمه ی فریدون! تاج کـیان چه شد

کشمیر و بلخ و کابل و هندوستان چه شد دریای نور و تخت جواهر نشان چه شد
بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن ای تـخت و بخت داده بـه بـاد فنا وطن

                         
                           بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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کو پـوش  پلنگینه  جنگجوی  شیـران  آن قدرت و شجاعت و جوش و خروش کو
ناز و نعمت و عز و عال وطن ای جان  کو داریوش  شد،  چه  کیقباد  و  جمشید 

  
                            بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن

  
نـامـوس رفت هّمت ایـرنیان چـه شـد اسالم رفت، غیرت اسالمیان چه شد
ای تیـره بخت دست ز پیـکر جـدا وطـن دست بلند نادر گیتی ستان چـه شد

                          بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن
          )کلیات نسیم شمال،ص 321(
او در برابر تهاجم بیگانگان هم دغدغه ی حراست از آب و خاک سرزمینش را دارد و هم 
صیانت از دین و اعتقادات؛ در حقیقت او حفظ ایران را مساوی با حفظ اسالم می داند، به 

همین دلیل در قطعه شعری می گوید:
ای دریغا می سرود هم مملکت و هم دین ما اجنبی شد حمله ور بر مذهب و آئین ما
ای دریغـا می رود هـم مملکت هـم دین ما می کند مام وطن هر ساعتی نفرین ما

                   )کلیات نسیم شمال،ص 167(
او در جایی دیگر در همین ارتباط می آورد : 

کتاب و قبله و دین خدا یکی است یکی                     برادران، وطن و دین ما یکی است یکی
                  )کلیات نسیم شمال، ص338(
از معروف ترین سروده های نسیم شمال که در آن وطن پرستی و دین خواهی شاعر 
توامان با هم همراه است، شعر رثاگونه ای است در قالب مستزاد با عنوان »ای وای وطن 
وای«. از بیت بیت این قطعه شعر ایران دوستی و دین خواهی شاعر با شور و حرارت فراوانی 
موج می زند و به لحاظ دارا بودن عناصر و مظاهر ایرانی اسالمی یکی از کامل ترین و تأثیر 

گذارترین شعرهای او محسوب می شود. 
 به قول یکی از نویسندگان معاصر»این شعر همه معیارهای تفاوت و تمایز شعر نسیم 
شمال را با دیگر شاعران مشروطه در وطن خواهی و دین خواهی، یک جا در خود دارد« 

)جوکار، ایران و عناصر ایرانی در شعر سید اشرف، همان، ص384(
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ای وای وطن وای گردیـده وطـن غرقـه انـدوه و محن وای
ای وای وطن وای خیزید و روید از پی تابـوت و کفـن وای
اجـانـب پـامـال  افسـوس کـه اسالم شـده از همه جـانب
ای وای وطن وای مشروطـه ایـران شـده تـاریخ زمن وای
گمنام شده اسالم تنها نه همین گشت وطن ضایـع و بـدنام
ای وای وطن وای پژمرده شد این باغ و گل و سروسمن وای

     )کلیات نسیم شمال، ص119(
نسیم شمال در این شعر وطنی، در کنار وطن خواهی ایرانی- اسالمی که مهم ترین 
دغدغه او در این شعر است، از آسیب شناسی سیاسی، اجتماعی جامعه ی معاصرش نیز 
غافل نمانده است. بدین معنا که در نگاه انتقادی او وزرای خیانت پیشه ای که در لباس قطاع 
الطریق های روزگار ظاهر گشته اند و علمای نادانی که در الی و لجن جهالت شان گرفتار 
آمده اند، به شدت مورد سرزنش و انتقاد شاعر قرار گرفته اند. نسیم شمال در پایان این مرثیه 
وطنی، مصیبت بیدادگری اربابان ستمگر را در کنار مصیبت ستمی که بر سیدالشهدا رسیده 
است قرار می دهد و اعالم می دارد که سرنوشت او جز این نخواهد بود که پیوسته غم جور 
و جفایی که در طول تاریخ بر وطن او روا داشته اند، بخورد و با غم و اندوه فراوان همچون 

عزاداران امام حسین، ندای وامصیبتا سردهد. از زبان خود شاعر بشنویم:
سـّری علنی شـد شد راهـزنی  شـان  مسلک  وزرا  بعضی 
ای وای وطن وای گشته علما غرقه در ایـن الی و لجن وای
هـر لحظه بگویـد اشـرف بـه جز از النـه غـم هیچ نبوید
ای وای وطن وای ای وای وطن، واِی وطن وای وطن وای

        )کلیات، ص 120( 
2-4- ملک الشعرا بهار )1266- 1330 ش(: 

از میان شاعران عصر مشروطه که به مقوله وطن و ستایش از آن تعلق خاطر فراوانی 
نشان داده است؛ سیاستمدار، ادیب و شاعر نامور معاصر مرحوم ملک الشعرا بهار می باشد. 
اگر در دیوان تقریباً پرحجم این شاعر بزرگ و دیگر آثار قلمی او تورقی نماییم، می توانیم 
به عالقه ی شدید او به وطن پی ببریم. به جرأت می توان گفت که یکی از پربسامدترین 
موضوعات در آثار بهار بحث وطن خواهی و بزرگداشت آن می باشد. همان موضوع محوری 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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و شاخصی که دکتر شفیعی کدکنی از آن به عنوان یکی از صداهای اصلی شعر دوره ی 
مشروطه یاد می کند و می گوید: »صدای اصلی مشروطیت بیشتر یا میهن پرستی است یا 
انتقاد اجتماعی و این صدا در شعر بهار و ایرج دیده می شود. بهار از نظر میهن پرستی و 
ایرج به لحاظ انتقادهای اجتماعی.« )شفیعی کدکنی، 1380: 34( ایشان در ادامه در ارتباط 

با همین موضوع می افزاید:
»اگر دو نهنگ بزرگ از شّط شعر بهار بخواهیم صید کنیم، یکی مساله وطن، است و 
دیگری آزادی. بهترین ستایش ها از آزادی در آثار بهار وجود دارد و زیباترین ستایش ها از 
مفهوم وطن باز هم در دیوان او به چشم می خورد. بهار به سبب آگاهی نسبتاً وسیعی که از 
گذشته ایران داشت به علت همان شیفتگی عاطفی ای که نسبت به گذشته ایران در او بود. 
بهترین مدیحه سرای وطن، در بافت بورژوازی آن است. وطن پرستی در حد اعالی آن، نه 
شوونیزم گاهگاهی عصر رضاخانی« )همان، ص 36( احاطه ای که بهار به تاریخ و فرهنگ 
گذشته ی ایران داشت، عشق او را به ایران کهن بیشتر کرده بود. عشقی که در سرتاسر 
دیوان او آشکارا مشهود است. همین عشق در زمانی که استبداد حاکم درهای سیاست را به 
روی او می بندد و خانه نشینش می کند، انگیزه ای می شود برای تحقیق و پژوهش در ادب و 
فرهنگ ایرانی و زبان پهلوی، به منظور جستجو در زوایای تاریک گذشته این سرزمین. بهار 
خود سرخیل نسلی بود که درد وطن دوستی در آنان به ناگهان بیدار شده بود. همان درد 
عاشقانه ای که لحن شاعری وی را از شور و حماسه سرشار می کرد. عشق و اعتقاد این نسل، 
برخالف نسل پسین آنان، از سر آگاهی و برخاسته از باوری نجیب وژرف بود که خود را با 

استعدادها و نیازها و مقتضیات ملک و ملت به خوبی هماهنگ و دمساز کرده بود. 
»در گزارش کاملی که ملک الشعراء بهار در جلوه های گوناگون شعر خویش از سرگذشت 
ایران به دست می دهد، هم از روزگار درخشندگی فرهنگ و عدالت اجتماعی و شادمانی ها 
و فیروزی ها سخن به میان می آید و هم تیره بختی ها و سیه روزی ها با علل و اسباب آن، 
در جای خود به یاد آورده می شود. بر روی هم وقتی دوره های مجد و سرافرازی و عظمت با 
روزگار شاعر در ترازوی قیاس قرار می گیرد، دریغ و افسوس و حسرت وی را بر می انگیزد، 
حسرت به همه ی آن چیزی که از دست رفته و دیگر در چشم انداز آینده شاعر امکان باز 

آوردنش حتی در خیال هم نمی گنجد.« )یاحقی،1375: 36(
از معروف ترین شعرهای وطنی بهار، قصیده استوار و سراسر توصیفی »لزنیه« است که 

شاعر آن را در کشور سوییس، زمانی که برای معالجه به آن جا رفته بود، سرود. 
بانو پروانه بهار، دختر ملک الشعرای بهار، در باب چگونگی سرایش این قصیده چنین 
می گوید: "چند ماهی از اقامت پدرم به لزن سوییس نگذشته بود که مجبور شد آسایشگاه 
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لزن  قلب  در  کوچکی  کلینیک  یک  در  و  کند  ترک  زیادش  گرانی  خاطر  به  را  »بلودر« 
بستری شود. محل جدید اطاق کوچکش دارای بالکن بسیار بزرگ و زیبایی بود که از آن 
دشت و کوه و کمی دورتر قله آلپ با عظمت عجیبی دیده می شد، پدرم این اطاق را به 
خاطر منظره اش دوست داشت. یک روز بعد از ناهار پدرم از من خواست تا تختش را به 
بالکن ببرم. این کار را کردم و از آسایشگاه خارج شدم آن روز هوای خوبی بود و منظره 
آن مخلوطی از آفتاب و مه بود. پدرم به سرودن قصیده »لزنیه« مشغـول شد. بعد از ظهر 
وقتـی به کلینیک بازگشتم او هنوز غـرق کار بود. عادتم این بود که وقتی او را در چنین 
حالی می دیدم آسوده اش می گذاشتم. خواستم او را تنها بگـذارم ولی صدایم کرد و گفت: 
لزنیه."  خواندن  به  کرد  شروع  وقت  آن  و  بخوانم  قصیده  یک  برایت  می خـواهم  بار  این 

)یوسفی،1373: 451(
قصیده ی مزبور با مقدمه ای آغاز می شود که تابلویی است از منظره طبیعت اما با آن چه 
در دیگر قصیده ها می توان دید، متفاوت است. آن چه را شاعر از فراز کوه در دره لزن دیده به 
صورتی عینی و ملموس به پرده ی شعر کشیده است: وصف مه و ابرست که اندک اندک دره 
و کوه را پوشانده، فضا تیره گون شده سپس برف می بارد و بر همه جا پوششی کافورگون 

می افکند و بعد سیل دره را فرا می گیرد و به تدریج سطح آب باال می آید: 
پر کرد زسیماب روان دشت و چمن را را لزن  کوه  و  دره  مسخر  کرد  مه 
گفتی که برفتند به جاروب لزن را گشت نهان  میغ  و  دمه  غبار  به  گیتی 
افکـند به سـر مقنعه ی بـرد یـمن را آن بیشه که چون جعد عروسان حبش بود
و آمد مه و پوشید به کافور کفن را دوخت کفن  آلپ  برسلسله  و  آمد  برف 
پوشـید سراپای در و دشت و دمن را ناگاه یکی سیـل رسیـد از دره ای ژرف
را دهن  فروبست  و  را  لزن  بلـعید  گفتی زکمین خاست نهنگی و به ناگاه

                          )دیوان بهار،ص 774(
خواندن  از  که  می گوید  سخن  مرغانی  از  لزن  دره  از  توصیف هایش  ادامه  در  شاعر 
ابر  نغمه های دلنشین لب فرو بستند و به دنبال آن جلوه گر شدن خورشید از زیر مه و 
تاریکی آفاق را  با دو تشبیه عینی و ذهنی،  با تصاویری بدیع را مطرح می کند و  همراه 
نشان می دهد. سرانجام حسن تخلص هنرمندانه شاعر است به احوال وطن و هموطنانش؛ 
موضوعی که مقصود اصلی ما از تحلیل این شعر است. بهار در این تابلو از تاریکی افق به 

تاریکی و بد روزی ایران گریز می زند. )یوسفی، 1373: 452(
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آیا نمی توان تصور کرد که خاموشی مرغان و سخن را از یاد بردن و چیرگی جهل بر 
علم و نیز ذکر کافور و کفن در ابیات پیشین نوعی اشاره تواند بود به بی حسی و نادانی و دل 

مردگی، که شاعر آن را در جامعه و ملت خویش می دید:
را سخن  یاد  از  تیرگی  این  در  بردند  مرغان دهن از زمزمه بستند، توگویی
را لگن  سیمینه  تابش  نگرد  در  کس  خور تافت چنان کز تک دریابه سر آب
یک باره زدند آتش صد تل و جگن را تـاریک شد آفاق و تو گفتی که به عمدا
را فن  و  دانش  آبروی  سفه  برد  یا  گفتی کـه مگر جهـل بپوشید رخ علم
ویـن حال فـرایاد مـن آورد وطـن را گم شـد زنظر آن همـه زیبایـی و آثـار
را کهن  ایـران  روزی  بـد  و  تـاریـکی  شـد داغ دلم تـازه کـه آورد بـه یـادم

                             )همان،ص 180(
یاد گذشته ایران در روح شاعر موجی از شور و حماسه بر می انگیزد. از این پس، ابیات 
هم از لحاظ مضمون هم از نظر صور خیال و تشبیهات و استعارات و نیز از جهت آهنگ 
سخن، قوت و صالبتی بارز پیدا می کند. بهار از تاریخ ایران مایه های فراوانی اندوخته و از 
سر وطن دوستی به آن عشق می ورزید. در آثار خود نیز از فراز و نشیب سرگذشت ملت 

خویش بسیار سخن گفته است. 
اصوال نسل بهار برخالف پیشینیان دوست دار تاریخ و آگاهی از تاریخ بودند. به همین 
سبب عالقه شان به وطن، آگاهانه بود و با استعدادها و نیازها و مقتضیات ملت و مملکت 
خویش به خوبی آشنایی داشتند. بی خبری از تاریخ و فرهنگ که ثمره اش بی ریشگی و 
بی ثباتی است، به نظر آنان ناروا می نمود. اشارات کوتاه وی به حوادث و دوره های گذشته، 
از فریدون و  ایران نشان می دهد. آن جا که  او را نسبت به تاریخ  وسعت دامنه ی معرفت 
فداکاری های پسران گودرز در دشت پشن، و وزش خشم دهاقین خراسان در مقابله با 
جانشینان اسکندر یاد می شود و نیز پایداری پارتیان و پرخاشگران ری و گرگان در برابر 
مهاجمان و اشاره به شکست والرین امپراطور روم و حمله و پیروزی بهرام و یا چیرگی اسالم 
بر پنجاب و کشمیر و برخورد قزلباشان با سپاه عثمانی و کشورگشایی نادر همه سرشار از 

لحن و تصویر حماسی است.
به خصوص بیزاری او از چیرگی بیگانگان بر ایران نظیر اسکندر و اخالف او که آنان را به 
زاغ و زغن در باغ وطن تشبیه می کند، بارز است. آن جا که به یاد رزم کراسوس و سورن، 
سرداران رومی و ایرانی می افتد، می گوید: »خون در سر من جوش زند از شرف و فخر« 
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ببینید چگونه مردانه و پهلوانانه و با سرافرازی سخن گفته است. این صحنه ها و این سخنان 
کوبنده و پرهیمنه که بر آمده از روحیه میهن پرستی بهار است، در تابلوی پایانی قصیده با 

شور و حرارت زاید الوصفی به توصیف درآمده است )همان، ص454(. 
چون خلدبرین کرد زمین را و زمن را ؟ زانوار عدالت آن روز چه شد کایران 
گـلرنگ ز خـون پسران دشـت پشن را آن روز که گودرز، پی رفع عدو کرد
بـر کنـد زبـن ریشـه آشوب و فتن را و آن روز کـه دارای کبیر از مـدد بخت
یـک قـرن کشیدیم بـالیـا و محـن را زان پـس که زاسکندرو اخـالف لعینش
از بـاغ وطـن کـرد بـرون زاغ و زغن را نـاگـه وزش خشم دهـاقیـن خـراسان
سد گشت و دلیرانه نگه داشت وطـن را در پیش دو دریای خـروشـان سپه پارت
چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن ر خون در سرمن جوش زند از شرف و فخر
را والـریـن  ادب  زانـوی  بـه  افـکنـد  و آن روز کـه شاپـور بـه پیش سم شبرنگ
افکنـد ز پـا ساوه و آن جیـش کهـن را و آن روز کجـا رفت کـه یک حمله بهـرام
در دیـده ی رومی به شب تیـره وسن را وان روز که شمشیر قـزلباش بـرآشفت
بشکافت چـو شمشیر سحر عقد پـرن را آن روز کـه نـادر صف افغـانی و هنـدی

                             )دیوان، ص 276(
روشنفکران  برخی  و  قزوینی  عارف  و  عشقی  هم چون  شاعرانی  برخالف  بهار  گرچه 
متعصب افراطی آن دوره، چهره ای نسبتاً متعادل و غالباً دین ورزانه دارد، با این همه گاهی 
اوقات در سروده ها و دیگر آثار او این نوع نگرش)نگاه شوونیستی( دیده می شود. در شماره 
دوم مجله دانشکده، که ناشر افکار انجمنی به همین نام )دانشکده( بود و بهار مؤسس این 
انجمن و مجله، در شرح چگونگی فتح ایران به دست اعراب و مهاجرت زردشتیان به هند 
چنین می گوید: »برای فرار از تمامی این تهلکه ها، یک راه نجات بیش نیست: ترک معتقدات 
و دین و آئین خود )دین زردتشت( و قبول مذهب اجنبیان فاتح )دین اسالم(. )بیگدلو، 
1380: 170( وی در جایی دیگر با همین موضع اظهار نظر می کند که »اعراب در محو آثار 
ایرانی هر چه توانستند کوشیدند؛ مخصوصاً چون آثار و کتب فارسی را، آثار کفر و زندقه 
می دانستند و در ابتدا غیر از قرآن، کتاب دیگری را الزم نمی شمردند، هرچه هر جا یافتند 
متعمداً سوختند و یا در رودخانه ها غرق کردند.« )همان، ص171( بهار در بیتی قوم عرب 

را این گونه مورد سرزنش قرار می دهد: 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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باستانی نامه کافشاندش اندر خاک و گل          تازیان در سیصد و پنجاه سال از جهل و کین
                                 )دیوان، ص586(

بهار، که در این مواضع دیدی ستایش آمیز و غیر انتقادی نسبت به ایران باستان دارد، 
دوران بعد از ساسانیان را دوره تاخت و تاز عرب ها و دوره ی تباهی و نابودی ایران زمین 

می داند: 
شد شوم  ایران  بر  واال  شاهنشه  آن  خون  از پس پرویز گفتی خسروی معدوم شد
شاه شاهان کشته شد در مرو و باطل گشت کار الجرم بر ما شکست آمد ز گشت روزگار

                                    )دیوان، ص380( 

3- نتیجه گیری
مهم ترین نتایجی که می توان از مطالب مطرح شده در این مقال، به دست آورد، به قرار 

ذیل است: 
3-1- آن اندازه که ستایش وطن در شعر دوره ی مشروطه با انگیزه ها و مقاصد سیاسی 
همراه بود، شعر کهن )به استثنای شعر فردوسی( از چنین خصیصه ای برخوردار نبوده است. 
3-2-میهن پرستی در شعر دوره ی مشروطه در سطح گسترده ای با ناسیونالیسم همراه 

می باشد. 
هم چون  کسانی  شعر  در  به ویژه  مشروطه  دوره ی  شعر  در  دوستی  میهن  گاه   -3-3
میرزاده ی عشقی و عارف قزوینی و در مواردی محدود در شعر ملک الشعرای بهار، شکل 

افراطی )شوونیستی( به خود می گیرد و به ضدیّت و تحقیر اقوام دیگر می انجامد. 
ضد  و  ملی  احساسات  برانگیختن  در  وطنی،  سروده های  مشروطه  دوره ی  در   -4-3

استعماری تأثیر فراوانی داشته است. 
3-5- توصیف وطن و ستایش آن در شعر شاعران عصر مشروطیت با جلوه های گوناگون 
همراه است. در شعر این دوره توصیف وطن گاه رنگ و بوی اسالمی دارد. که نشانه های آن 
را می توانیم در شعر شاعرانی هم چون بهار و نسیم شمال ببینیم. و گاه بدور از جلوه های 
این  می کند.  پیدا  گرایانه(  )باستان  آرکائیکی  باستانی جنبه ی  مفاهیم  تأثیر  تحت  دینی 
ویژگی بیشتر در شعر کسانی همانند میرزاده ی عشقی و عارف قزوینی جلوه گر است و در 
پاره ای موارد سروده هایی را می بینیم که جنبه ی تلفیقی دارد؛ یعنی هم جلوه هایی از تاریخ 
ایران باستان در آنها مشهود است و هم جلوه هایی از تاریخ دوره اسالمی. نمونه هایی از این 

نوع شعر در دیوان بهار و به شکل برجسته در دیوان نسیم شمال دیده شده است. 
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