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چکیده
مسئله قضا و قدر الهی و در پی آن جبر و اختیار از پرچالش ترین موضوعاتی است که در طغنا 
در لغت به معني سرود، نغمه و آواز خوش طرب انگیز و شعر غنایي گزارشگر عواطف و احساسات 
شخصي شاعر است. در پژوهش حاضر به بررسي عناصر ادب غنایي در شعر مرغ سحر علي اکبر 
دهخدا و از خون جوانان وطن الله دمیده عارف قزویني مي پردازیم، ابعاد پژوهش آن، دهخدا و 
عارف قزویني، حدود مسأله عباراتي از  اشعار این دو شاعر، هدف این پژوهش، استخراج و تبیین 
نمونه هایي از متن آن که متضمن مفاهیم غنایي است. جامعه آماري و حجم نمونه، کل اشعار مرغ 
سحر  و از خون جوانان وطن الله دمیده است. روش تحقیق، توصیفي ـ تحلیلي و روش گردآوري 
تحلیل  و  تجزیه  روش  و  تحقیقاتي  فیش  اطالعات،  گردآوري  ابزار  است.  اي  کتابخانه  اطالعات، 
اطالعات، تحلیل محتوایي است. بنابر نتایج این مقاله مؤلفه هاي غنایي این اشعار: امید به آینده اي 
حبسیه،  طبیعت گرایي،  فردي،  بر  اجتماعي  تأکید  هنرمندانه،  بیان  فلسفي،  اندیشه هاي  روشن، 
دلبستگي به آزادي، شعر مذهبي، مرثیه سرایي، نوستالژي، هیجان و احساسات، وطن پرستي، امید 
و آرزوي بهبود در آینده، مرگ اندیشي و خوش باشي و عشرت طلبي است. با توجه به بسامد باالی 
این عناصر در دو شعر یاد شده می توان گفت که مضامین غنایی یکی از اصلی ترین مولفه های شعر 

دهخدا و عارف قزوینی ست.
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1- مقدمه
ادب غنایي و عناصر آن از دیرباز مورد توجه ادبا و شعراي ایران زمین قرار گرفته است 
به نحوي که در اکثر آثار حتي با موضوعات حماسي و عرفاني نیز نمود پیدا کرده است. این 
موضوع در دوران هاي مختلف ادبي دچار دگرگوني هایي چه از لحاظ قالب هاي شعري و چه 
از لحاظ محتوا شده، گاهي عنصري به آن افزوده شده و گاهي کاسته شده، یا اینکه گاهي 
شعرا به برخي عناصر غنایي توجه بیشتري کرده اند و به سایر عناصر توجهي نداشته اند. در 
گذر زمان ادب غنایي شکل منسجمي یافته و عناصر اصلي آن مورد توافق و اعتناي شعرا 
قرار گرفته است که با وجود این عناصر، با بسامد باال در اثري مي توانیم به غنایي بودن آن 

اثر پي ببریم. 
اما در زمینه دوران اوج و گسترش ادب غنایي مي توان گفت که این دوران »مربوط به 
ایام گسترش تمدن و شهر نشیني و دوره اي است که بعد از شکل گرفتن اجتماعات و پیدا 
شدن شهرها و به وجود آمدن قوانین و نظام و رسیدن انسان به خود شناسي و حرکت 
با اجتماع و قوانین یافته است و احیاناً  به سوي فردیت، بشر خود را در تضاد و تعارض 
احساس انزوا و تنهایي و ناامیدي کرده است. نظامات به وجود آمده، امیال و آرزوهاي او 
را سرکوب کرده و شهرنشیني او را از طبیعت آزاد دور ساخته است. پس شاعر در شعر 
بازگشته است.« )شمیسا،1381: 138-137( و براي بیان  خود به دنیاي آرماني گذشته 
با استبداد و  از جامعه خفقان و مبارزه  احساسات و عواطف و غم و غصه خود و رهایي 
زورگویي و همچنین براي ابراز دلبستگي خویش به انقالب و آزادي و مواردي از این قبیل، 
به شعر غنایي با این مؤلفه ها روي آورده و در اشعار خود این عناصر را به وضوح بیان داشته 
است، چنان که با بررسي مضامین ادب غنایي در دوره معاصر و به خصوص در شعر "مرغ 
سحر"علي اکبر دهخدا و "از خون جوانان وطن الله دمیده" عارف قزویني مي توان رگه هایي 
از این مؤلفه ها را در این دو اثر یافت، بر همین اساس در مقاله حاضر با نقد و تحلیل اشعار 
مرغ سحر" علي اکبر دهخدا و "از خون جوانان وطن الله دمیده" عارف قزویني که توجه 
خاصي به ادب غنایي و انعکاس عناصر آن در آثارشان دارد. بر آنیم که عناصر غنایي را از 

آثار معروف این دو شاعر معاصر استخراج و تبیین نماییم.
1-1- بیان مسأله و سؤاالت تحقیق

در پژوهش حاضر که به بررسي عناصر ادب غنایي در اشعار "مرغ سحر" دهخدا و "از 
خون جوانان وطن الله دمیده" عارف قزویني مي پردازد، به تحلیل و بررسي مؤلفه هاي ادب 
غنایي در شعر مذکور پرداخته مي شود. دوره مشروطیت که ساخت هاي سیاسي، اجتماعي 
و اقتصادي ایران را دچار تحول کرد، شعراي عصر مشروطه به عنوان افراد روشنفکر کشور با 
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به کارگیري ابزار شعر به پیشبرد  اهداف انقالب مشروطه کمک شایاني نمودند؛ آنان شعر و 
ادبیات را به مانند ابزاري راهبردي در خدمت اهداف خود به کار گرفتند تا از این راه رسالت 
تاریخي خود را به انجام رسانند. در این پژوهش سعي محقق بر آن است تا گوشه هاي نهفته 
سیر تحول در ادب غنایي دوره معاصر را با بررسي و تحلیل عناصر ادب غنایي منعکس شده 
در اشعار مذکور را تبیین نماید. و سؤال پژوهشي مقاله حاضر عبارت است از: مؤلفه هاي 
ادب غنایي منعکس شده در اشعار "مرغ سحر" دهخدا و "از خون جوانان وطن الله دمیده" 

عارف قزویني کدام اند؟

1-2- اهداف و ضرورت تحقیق
باید  آن، در دوره معاصر آن طور که  و تحوالت  غنایي  ادب  تحلیل عناصر  و  بررسي 
و شاید مورد بحث و تفحص قرار نگرفته است، بر همین اساس نیاز به تحلیل و بررسي 
دقیق تر و عمیق تري مي طلبد، به خصوص به تحلیل و بررسي اشعار شعرایي چون علي اکبر 
دهخدا و عارف قزویني چندان توجهي نشده است، بنابراین در حوزه تحقیقات در این زمینه 
خالء هایي احساس شد، و این عوامل اهمیت و ضرورت تحقیق و پژوهش بر روي اشعار این 
دو شاعر معاصر را از جنبه مؤلفه هاي غنایي ایجاب کرد. لذا استخراج و تبیین نمونه هایي 
از متن اشعار "مرغ سحر" از دهخدا و "از خون جوانان وطن الله دمیده" عارف قزویني که 

متضمن مفاهیم غنایي باشد،  هدف این پژوهش است.
1-3- ادبیات و پیشینه تحقیق

هر چند پیش از این برخي از پژوهشگران در زمینه عناصر ادب غنایي در دوره معاصر 
به تحلیل و بررسي مختصر پرداخته اند؛ اما هیچ یک به شکل دقیق و موشکافانه به تفحص 
و نقد و تحلیل آن با تأکید بر آثار شعراي دوره مشروطه چون علي اکبر دهخدا نپرداخته اند، 

با این وصف به برخي از  مهم ترین پژوهش هاي مرتبط با موضوع مقاله اشاره مي شود:
و صوري  محتوایي  هاي  عنوان: »شاخص  با  مقاله اي  در  مهر  مشتاق  رحمان  دکتر  ـ 
ادبیات غنایي« ضمن تعریف آن چنین نظري را ابراز داشته است: »ادبیات غنایي بیان نرم و 
لطیف عواطف و احساسات شخصي شاعر است و به عشق، دوستي، رنج ها، نامرادي ها و هر 
چه روح آدمي را متأثر مي کند، مي پردازد. آنچه این نوع ادبي را از غیر آن متمایز مي سازد 
غلبه عنصر عاطفه و احساس است بر سایر عناصر شعري؛ هر اندازه عواطف شاعر عمیق تر 
و احساسات او لطیف تر باشد، سخنش نافذتر و دلنشین تر خواهد بود. ادب غنایي از انواع 
دیگر، خصوصیت شعري برجسته تري دارد و از نظر مراتب، کهن ترین و ناب ترین و خیال 
انگیزترین نوع ادبي به حساب مي آید.« )رحمان مشتاق، پژوهشنامه ادب غنایي دانشگاه 
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سیستان و بلوچستان، سال چهاردهم، شماره بیست و ششم، بهار و تابستان 1395، ص 
302 ـ 183(

ـ عطا محمد رادمنش و مریم ایزدي در مقاله اي با عنوان: "معشوق شعري در ادبیات 
معاصر با تأکید بر شعر شمس لنگرودي"، در توضیح معشوق در شعر معاصر مي نویسند: 
»جریان سیال عشق در هستي و تأثیرات آن، موضوعي است که بخش وسیعي از گستره 
ادبیات جهان، به ویژه ادبیات ایران را به خود اختصاص داده است و دست مایه هنر آفریني 
دلپذیر،  زبان، تحوالت  فارسي  آغازین شعراي  است. سروده هاي  و خالقیت شاعران شده 
منظومه هاي عاشقانه سده هاي پنجم و ششم به بعد، غزل سرایي هاي شاعران دیروز و امروز 
و شعر عاشقانه معاصر گواه این مدعاست که چنانچه نیروي خالقانه عشق نبود، گنجینه شاعر 
از مضمون تهي مي ماند. ذهنیت شاعر عاشق پرداختن به صورت هاي انساني عشق، در شعر 
است. شاعر عاشق، عشق را از مرز اندیشه هاي جسماني صرف یا عارفانه محض مي گذراند و 
آن را بر قله اي مي نشاند، که مي تواند انسان را به دیدن افق وسیعي از جلوه هاي گوناگون 
عشق فرا خواند. محدود کردن عشق به یک مقوله به معناي محدود کردن ابعاد گوناگون 
وجود انسان است. عشق در معناي وسیع جهاني و انساني منشوري است از طبیعت هاي 
گوناگون هستي.« )عطا محمد رادمنش؛ مریم ایزدي، فصلنامه علمي ـ تخصصي در دري، 
"ادبیات غنایي، عرفاني"، گروه زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد، 
سال چهارم، شماره دهم، بهار 1393، ص 28 ـ 7( ـ سید احمد کازروني در مقاله اي با 
عنوان »تحوالت و ویژگي هاي شعر عصر مشروطه« مي گوید: »تحوالت و ویژگي هاي شعر 
در عصر مشروطیت در چند زمینه از جمله در موضوع و مضمون و تفکر و اندیشه، سادگي 
و رواني، توجه به زبان مردم و عوامانه ها، آشنا زدایي و توجه به باستان گرایي، بهره مندي از 
واژه ها و ترکیبات بیگانه و ساختار شکني و دگرگوني در قالب هاي شعري صورت پذیرفت.« 
)سید احمد کازروني، فصل نامه تحقیقات تعلیمي و غنایي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد 

اسالمي ـ واحد بوشهر، شماره پیاپي: یازدهم ـ بهار 1391، ص 28 ـ 11(

2- بحث و بررسی
2-1- مباني نظري

معني لغوي و اصطالحي غنا
معني لغوي غنا در لغت نامه معین »سرود، نغمه و آواز خوش طرب انگیز است.« )معین، 
1382: 1045( همچنین »اصطالح غنایي در برابر لیریک )lyrique( فرانسوي به معني 
شعري که همراه آلت موسیقي "لیر" خوانده مي شود، و در زبان یوناني قدیم به کار رفته و 
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بعدها به ادبیات اروپایي راه یافته و در سال هاي اخیر در ادبیات عربي و فارسي رایج شده 
است، در قدیم نبوده و قدما براي آن اصطالح خاصي نداشته اند. چه تعبیراتي از نوع غزل یا 
تغزل در ادبیات ما بوده که در طول زمان مفهوم آن تغییرات وسیعي یافته است.« )حاکمي، 

)17 :1386
در خصوص انواع ادبي نظرات گوناگوني ارائه شده است، که در توضیح آن مي توان گفت: 
»انواع ادبي مشتمل بر موضوعاتي است که به طرزي ویژه و با اختصاصات فني و قواعدي 
خاص، به صورت شعر یا نثر بیان مي شود و نظریه انواع ادبي، کوششي است در راه تقسیم 
بندي موضوعات گوناگون ادبي با توجه به شکل ظاهري یا قالب هایي که موضوعات مورد 
نظر با مشخصات و قوانین ویژه خود در آن قالب ها آفریده و تألیف شده است، چنان که هر 
یک از انواع شعر حماسي، غنایي، تعلیمي، ساختمان و هندسه خود را داراست؛ شعر غنایي 
شعري است که حاصل لبریزي احساسات شخصي است و محور آن "مِن فردي" شاعر است. 
انواع دیگر شعر نیز هر کدام ویژگي خاص خود را دارند و این انواع در نثر نیز مصداق پیدا 
مي کند. از طرفي هر یک از این انواع، ماده و موضوعي مخصوص به خود دارند، در حالي 
که شعر غنایي ماده ساده و محدودي دارد که عبارت از هر گونه احساس شادي یا غم یا 
خشم است.« )رزمجو،1385: 25-24( اما در زمینه دوران اوج و گسترش ادب غنایي در 
دوره معاصر مي توان گفت که »در نیمه اول قرن چهاردهم هجري، جنگ جهاني اول، توأم 
با نهضت مشروطیت و آشنایي گروهي از روشنفکران با ادبیات و زبان هاي اروپایي موجب 
تحوالت عمیقي در زمینه هاي مختلف گردید. ادبیات فارسي چه شعر و چه نثر نیز از این 
تحوالت بر کنار نماند  به طوري که همه ادبا و صاحبان فکر و اندیشه ایجاد تغییر و تحول و 
نوآوري را در شیوه هاي مرسوم آثار ادبي، به ویژه شعر الزم مي دانستند.« )حاج سید جوادي، 
1382: 337( بدین ترتیب این فکر و اندیشه منجر به پدید آمدن عناصر و مؤلفه هاي تازه اي 
در ادب غنایي شد که در دوره هاي قبل چندان مورد توجه نبود، و اشعاري با عنوان شعر 
مشروطه به وجود آمد، لذا »در آغاز به دلیل فضاي پر جوش وخروش اجتماعي، شعر به 
گونه اي مستقیم وارد مسائل اجتماعي شد، از یک سو مفاهیم و محتواي آن تغییر کرد و از 
سوي دیگر استفاده از زبان مردم و مخاطب قرار دادن آنان به شعر، حالتي ساده تر و طبیعي 
تر بخشید و حتي مي توان گفت که شعر عصر مشروطه صبغه اي واقع گرایانه و رئالیستي به 
خود گرفت.« )جعفري، 1386: 65(؛ و شعرایي چون عالمه علي اکبر دهخدا و عارف قزویني 

نیز تحت تأثیر این تحوالت در دوره مشروطه قرار گرفت
2-2- نقش علي اکبر دهخدا و عارف قزویني در ادب غنایي دوره معاصر 

حاج سید جوادي به نقش دهخدا در برپایي نهضت مشروطه تأکید کرده و مي گوید: 
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از  ایران هرگز  افکار مردم  تنویر  و  پایي نهضت مشروطیت  بر  آزاد مرد در  این  »خدمات 
خاطره تاریخ فراموش نمي شود.« )حاج سید جوادي، 1382: 136( اما در خصوص این که 
چه عاملي احساسات دهخدا را برانگیخته تا اینکه منجر به سرودن شعر "مرغ سحر" گشته 
است، باید گفت که »پس از پیروزي مشروطه خواهان میرزا قاسم خان تبریزي به کمک 
نام صور اسرافیل و  به  نام جهانگیرخان شیرازي روزنامه اي پدید آورد  به  جوان پرشوري 
این دو، دهخدا را به سردبیري روزنامه برگزیدند. بهترین سال هاي زندگي دهخدا دوره سر 
دبیري صوراسرافیل بود. نوشته هاي طنز او که به صورت مقاله هاي فکاهي، نامه ها، صورت 
جلسه ها و یاد داشت هاي کوتاه چاپ مي شود و عنوان کلي آن "چرند و پرند" بود و در آنها 
هر چه را به زبان جد نمي توان گفت دهخدا به شوخي و طنز بر کاغذ مي آورد.« )استعالمي، 

)88 :2535
»عالمه دهخدا نویسنده عصر انقالب و همکار تواناي روزنامه صوراسرافیل، در دوراني 
که مورد بحث است دیگر از روزنامه نویسي و کوشش در راه آزادي ملول و مأیوس شده و 
از خود آثاري شگرف و جاوید مانند: امثال و حکم و لغت نامه به جا گذاشت. او دیگر دخو 
نویسنده پر شور مقاالت کوبنده "چرند و پرند" و گوینده آن اشعار ساده و پر از نیش و 
کنایه نیست، بلکه دانشمند متبحري است ساکن و آرام که مي اندیشد و مي سنجد و به 
محک عقل مي زند و عیار گیري  مي کند و غث و سمین را از هم تمیز مي دهد.« )آرین پور، 

1387: ج 3 / 130( 
عارف قزویني نیز که فعالیتش در این خصوص کمتر از دهخدا نیست، »حوادث انقالب 
مشروطیت و جانفشاني مردم براي به دست آوردن آزادي، آتشي را در روح وي برافروخت 
و موجب شد تا با سرودن اشعار پر شور انقالبي، به شاعر و هنرمندي محبوب مبدل شود 
و همگان، آرزوها و رویاهایشان را در شعرهاي او بیابند. اشعار وي در بحبوحه انقالب در 
دل  در  همچنان  را  انقالب  آتش  و  مي شد  به دست  استبداد، دست  با  مبارزه  سنگرهاي 
مجاهدان و مبارزان زنده نگه مي داشت. عارف را شاید بشود نخستین شاعر ایراني دانست 
که شعري را به طور مستقیم به خدمت مفاهیم سیاسي در آورد.« )عابدي، 1391: 67( از 
مشهورترین شعرهاي او در روزهاي انقالب مشروطیت مي توان از تصنیف "از خون جوانان 
وطن الله دمیده" یاد کرد که در سنگر هاي پیکار، در گورستان شهدا، در مراسم یاد بود 
و جشن هاي بزرگداشت مرتب از طرف مردم خوانده مي شد و همگان را به آنچه بر این 
ملت در دوران استبداد گذشته بود، آگاه مي ساخت. »عارف در شعرهایش به طور گسترده 
اي از قهرمانان مورد عالقه مردم، همانند کاوه آهنگر، فرهاد و سیاوش استفاده کرده است 
است.«  داده  قرار  ظلم  و  استبداد  مقابل  در  میهن  به  نماد هاي عشق  را همچون  آن ها  و 
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)عابدي،1391: 68( 
2-3- تحلیل مؤلفه هاي ادب غنایي در شعر»مرغ سحر« علي اکبر دهخدا و 

»از خون جوانان وطن الله دمیده« عارف قزویني
در تحلیل دیوان علي اکبر دهخدا و عارف قزویني و از میان اشعار این دو شاعر دوره 
معاصر،  در اشعار مرغ سحر  دهخدا و از خون جوانان وطن الله دمیده مؤلفه هاي ادب غنایي 

و بزمي بیشتر نمایان گشته است، که در اینجا به اهم این مؤلفه ها اشاره مي شود:
امید به آینده اي روشن

یکي از عناصر ادب غنایي در دوره مشروطه امید دهي و امید بخشي است، چرا که »در 
شعر دوره مشروطه صبغه اجتماعي رومانتیسم بر دیگر ابعاد آن غلبه دارد و پر بسامدترین 
مضامین آن دلبستگي شدید آرماني به انقالب و آزادي، همدردي با توده هاي مردم رنج 
دیده، امید به افق هاي روشن و آینده آرماني، میهن دوستي و ناسیونالیسم و توجه به ایران 

باستان و شکوه از دست رفته است.«: )قانوني، 1396: 70(
شاد خود  بندگان  طاعِت  وز  چون گشت ز نو زمانه، آباد
خدایي خدا  سْر  ز  بگرفت  اي کودِک دوره  طــالیــي!
)دیوان دهخدا، 1360: 9(

دهخدا در این دو بیت، امید و آرزو به آینده اي روشن را به دوست خود میرزا جهانگیر 
خان نوید مي دهد. و امیدوار است که روزگار با گذشت زمان عاري از ظلم و ستم گشته و 
همه در سرزمیني خوش و آباد و خرم و در نهایت شادي و آرامش و در سایه عدالت و حق 
طلبي به سر خواهند برد. که این طرز تفکر بر گرفته از مکتب ادبي رومانتیسم اروپایي است. 

و یا این بیت:
             دْل پُر ز شعف، لب از شکرخند       محسوِد عدو، به  کاِم اصحاب

)دیوان دهخدا، 1360: 8(
اندیشه هاي فلسفي

از نظر مؤتمن »شعر فلسفي یکي از شاخه هاي ادب غنایي است. منظور از فلسفه بیان 
مسائل و موضوعاتي است که به عنوان یک مسئله مبهم الینحل بر خاطر شخص کنجکاوي 
خطور و ذهن او را مشغول مي کند و او مي کوشد تا راه حلي براي آن بیابد. مسائلي که با 
زندگي و مرگ، خیر و شر، سعادت و شقاوت، شک و یقین، فقر و غنا و نقص و کمال ارتباط 
دارد. اگر با زبان ادبیات بیان شود شعر فلسفي خوانده مي شود.«: )مؤتمن، 1364: 207 و 

)206
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         اي مونِس یوسف اندر این بند!        تعبیْر عیان چو شد تو را خواب
)دیوان دهخدا، 1360: 7(

دهخدا در خصوص خوابي که دیده و بر اساس آن خواب، این مسمط حزن انگیز را در 
غم از دست دادن دوست خود سروده است چنین مي گوید: »شبي مرحوم میرزا جهانگیر 
خان را به خواب دیدم در جامه سفید، به من گفت: »چرا نگفتي او جوان افتاد! من از این 
عبارت چنین فهمیدم که مي گوید: چرا مرگ مرا در جایي نگفته یا ننوشته اي؟ و بالفاصله 
در خواب این جمله به خاطر من آمد: "یاد آر ز شمِع مرده یاد آر"« )دیوان دهخدا، 1360: 
6( این گونه طرز فکر دهخدا، که  در خواب به وي الهام مي شود که در سوگ دوست خود 

دست به قلم شود بر گرفته از اندیشه هاي فلسفي اوست. همچنین این بند:
طالیي! دوره   کودِک  اي  چون گشت ز نو زمانه، آباد
خدایي خدا  سْر  ز  بگرفت  وز طاعِت بندگان خود شاد
ژاژ خایي زباِن  بست  ِگل  شّداد اسِم  نه  ارم،  رسِم  نه 
حق ستایي جرِم  به  مأخوذ  زان کس که ز نوِک تیِغ جالد
)دیوان دهخدا، 1360: 9(

در این بند نیز اعتقاد و امید دایم به پیروزي خیر بر شر، ناپایداري موفقیت هاي ظالماني 
چون شداد و اینکه سرانجام و پایان کار با پیروزي خیر و با دخالت نهایي خداوند و بر پایي 

عدل و داد به پایان خواهد رسید، یکي از مفاهیم فلسفي مندرج در این اثر مي باشد.
و یا ابیات زیر از عارف قزویني:

چرخ اي  بدکرداري  چه  چرخ اي  کج رفتاري  چه 
چرخ اي  داري  دین  نه  چرخ اي  داري  کین  سر 

نه دین داري
)دیوان عارف، 1357: 359(
همان طور که اشاره شد اعتقاد به تأثیر چرخ و فلک در سرنوشت و شقاوت و بدبختي 
انسان از اندیشه فلسفي نشأت مي گیرد، عارف این اعتقاد و اندیشه را به صورت ترجیع و 

تکرار در شعر خود آورده است.
بیان هنرمندانه

یکي از اصول اساسي مکتب ادبي رومانتیسم بیان هنرمندانه و یا به قول ویکتور هوگو 
یکي از پیشگامان و هنرمندان رومانتیک، هنر براي هنر است. »ویکتور هوگو با اثر معروف 
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خود به نام شرقیات، پایه گذار مکتب "هنر براي هنر" شد و هوگو بود که عبارت "هنر براي 
هنر" را در محافل ادبي مطرح ساخت. جوانان بسیاري دور هوگو جمع شدند و مي گفتند 
هنر خدایي است که باید آن را تنها به خاطر خودش پرستید و نباید هیچ گونه جنبه مفید 
و یا اخالقي به آن داد. تئوفیل گوتیه ازجمله این جوانان بود که پس از چند سال در رأس 
عده اي که هنر براي هنر را شعار خود کرده بودند قرار گرفت. شاعر نام دار دیگر این مکتب 

نیز تئودور دو بانویل است.« )حسیني، 1384: ج 1 / 475(
الزم به ذکر است که نظامي گنجوي، خسرو و شیرین و لیلي مجنون را که هر دو از آثار 
برجسته و ماندگار ادبیات بزمي و غنایي است، چنان هنرمندانه به رشته تحریر درآورده که 
ذبیح اهلل صفا در توصیف بیان هنرمندانه این داستان سراي توانمند مي گوید: »نظامي از 
شاعراني است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسي و از استادان مسلم این زبان دانست. 
وي از آن سخن گویاني است که مانند فردوسي و سعدي توانست به ایجاد و تکمیل سبک 
و روشي خاص دست یابد. وي در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص 
تازه و ابداع معاني و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات با نیروي تخیل و دقت در وصف 
مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در 
شمار کساني است که بعد از خود نظیري نیافته است.«: )صفا، 1373: ج 2 / 808 ـ 807(  

اي بلبِل مستمنِد مســــکین! خرم دوباره  شود  باغ  چون 
این سنین معدود بگذشت چو  عمران! پور  تیه  هم ره  اي 
)دیوان دهخدا، 1360: 8(

بررسي و تحلیل ابیات فوق نشان مي دهد که وي به طرز بیان و هنر شعرا و نویسندگان 
پیشین همچون نظامي گنجوي و ویکتور هوگو بي توجه نبوده و در شعر خود از طرز بیان و 
سبک آنها نیز بهره جسته است، به طوري که کاربرد استعاره در بیت اول که جهانگیر خان 
را به بلبل مستمند تشبیه کرده، و آرایه ادبي تلمیح در بیت دوم و سوم، که دوست خود را 

به حضرت یوسف و حضرت موسي تشبیه کرده است، دلیل بر این ادعاست.
تأکید اجتماعي بر فردي

یکي از ویژگي هاي ادبیات غنایي در دوره معاصر تأکید نویسندگان و شعراي آن عصر بر 
اصالت اجتماعي است، در حالي که در ادوار گذشته »داستان هاي بلند عاشقي و مهجوري و 
مشتاقي براي دو دلداده پیش آمده است، مانند داستان هاي ویس و رامین، خسرو و شیرین، 
لیلي و مجنون و یوسف و زلیخا« )رستگار فسایي، 1380: 152( که نشان از این است که 
شعراي سابق بیشتر بر اصالت فردي توجه داشتند تا اصالت اجتماعي و جمعي، چرا که در 
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داستان هاي عاشقانه مذکور هدف بیان رابطه عاشقانه دو جنس مخالف و حکایت از عشق 
فردي بود. در مقابل، در حالي که در دوره معاصر تکیه بر دو نفر و روابط آنها نبوده و عناصر 
اجتماعي هم در آنها دخالت دارد. و در واقع هر گونه ارتباطي مورد نظر هست، همچون 
ارتباط دهخدا با دوست خود جهانگیر خان صور اسرافیل یا در داستان بینوایان، ویکتور 
هوگو، رابطه ژان وال ژان را با دختر بچه اي به نام کوزت که یک نوع ارتباطي همچون رابطه 
پدر و دختر است، توصیف مي کند. و یا ارتباط خانواده تناردیه با کوزت و مواردي از این 
قبیل، همگي حاکي از این است که در اینجا روابط از فردیت خارج شده و به نظر مي رسد 
که اکثر شعراي دوره معاصر تحت تأثیر مکتب ادبي رومانتیسم اروپایي قرار گرفته اند و این 
گونه روابط به شکل اجتماعي و جمعي در آمده است، تا جایي که به عقیده مسعود جعفري 
و  انقالبي  دیدگاه  و  »سخن«  بیان  و  اجتماعي  نیازهاي  آنان  سرایي  شعر  اصلي  »انگیزه 
اجتماعي شان است. به یک اعتبار، در دوره تحوالت، احساس و شخصیت فردي شاعر بیش 
از شعر دوره بازگشت حضور و بروز دارد ولي دغدغه اجتماعي و انگیزه غیر فردي سرایش 
شعر در بسیاري موارد، مجال چنداني به جلوه گري این پدیده خصوصاً به شکل هنري و 

عاطفي آن نمي دهد.«: )جعفري، 1385: 69(
     اي مونِس یوسف اندر این بند!             تعبیْر عیان چو شد تو را خواب

 )دیوان دهخدا، 1360: 7(
     اي هـم رِه تیـِه پـوِر عــمران!              بگذشت چـو این سنیِن معدود

 )دیوان دهخدا، 1360: 8(
شاعر در اینجا منظورش از "اي مؤنس" و "اي همره" دوست خود جهانگیر خان است 
که رابطه دو همجنس را بیان مي کند. براي اینکه اوالً مؤنس و همره همجنسند نه جنس 
مخالف و دوماً افرادي مثل فرد مورد نظر مورد توجه قرار مي گیرد چون مؤنس و همره لزوماً 

فقط به یک نفر اطالق نمي شود.
تکیه بر طبیعت

از انواع شعر غنایي که تکیه بر احساس و عاطفه دارد وصف است، وصف یکي از قدیمي 
از  ادبي است، مؤتمن معتقد است که »اساساً وصف و شعر  ترین و مهم ترین موضوعات 
یکدیگر جدا نیستند، این دو از ابتدا مانند دو همزاد قدم در عرصه وجود نهاده و به موازات 
یکدیگر مراحل ترقي و کمال را پیموده اند.« )مؤتمن، 1394: 107(؛ وصف بیشتر از بقیه 
جلوه هاي شعر اهمیت دارد و با روح و طبع و ذوق شاعر مرتبط است، چرا که وصف عبارت 
است از اشعاري »که در آنها شاعر با نقاشي و تابلو سازي به توصیف مناظر طبیعي، بزم ها و 

مجالس و مواردي از این قبیل مي پردازد.« )رستگار فسایي، 1380: 147(
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یا غیر طبیعي مي پردازد و در  به توصیف پدیده اي طبیعي  اشعار توصیفي، شاعر  در 
بسیاري موارد احساس خود را از تماشاي آن چیز بیان مي کند. همه  اشعار توصیفي از نظر 
وجود احساس و عاطفه ارزش یکساني ندارند و در برخي از آن ها توصیفاتي همچون توصیف 

بهار یا معشوق قوي  تر است اما در برخي دیگر احساس، چندان جایگاه شایسته اي ندارد:
مسکین! مستمنِد  بلبِل  اي  خّرم دوباره  شود  باغ  چون 
چین نگارخانه   آفاق،  وز سنبل و سوري و سپرغم
تمکین زماِم  کف  ز  داده  تو  گْل سرخ و به  رخ عرق ز شبنم
تسکین شوْق  ناِر  به   نا داده  زان نوگِل پیش رس که در غم
)دیوان دهخدا، 1360: 8(

شد زغن  و  زاغ  از  تهي  بهاري  بار  در  هنگام مي و فصل گل و گشت چمن شد
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد از ابر کرم، خطه ري رشک ختن شد
)دیوان عارف، 1357: 359(

در وصف بیشتر از صنعت تشبیه استفاده مي شود. شاعر در این صنعت براي توصیف، 
از معلومات و اطالعات خواننده نیز بهره مي جوید و تابلویي را پیش روي خواننده مي گذارد 
که گویي خواننده خود، در آن صحنه قرار دارد و آن را به چشم مي بیند. دهخدا نیز در این 
ابیات براي توصیف دوست و رفیق خود که در حسرت دیدار اوست، از عناصر طبیعي استفاده 
کرده و او را به بلبل درمانده و یا همچون گل سرخ و قطرات شبنم  در باغي سرسبز که نشان 
از فصل بهار است، تشبیه کرده و در اثر خود از این ویژگي ادب بزمي و غنایي استفاده نموده 
است. همچنین عارف در این ابیات براي توصیف غم و غصه و دل تنگي و در بند شدن خود، 
از عناصر طبیعي استفاده کرده و خود را به پرنده اي در قفس گرفتار شده، تشبیه کرده است.

حبسیه
گفته  به شعري  و »معموالً  است  غنایي  انواع مضامین  از  یکي  نامه  زندان  یا  حبسیه 
مي شود که شاعر آن را در زندان سروده یا از خاطرات تلخ ایام زندان خویش سخن رانده 
است. و بیشتر اجزاي آن را شکایت و حسب حال )بث الشکوي(  تشکیل مي دهد. شعر 
نگراني و دلهره و شکواست در سوگ آزادي و حریت از دست رفته شاعر. بنابراین، زندان 

نامه گونه اي از شکایت نامه است.« )رستگار فسایي، 1380: 236(
اندوه خود مي نالد و از تنگي زندان و بد رفتاري زندانبان،  »شاعر در حبسیه از غم و 
سختي و فشار زنجیر، نداشتن پوشیدني و گستردني، پیري و ناتواني و شب کوري و اشک 
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ریزي، مصادره اموال و فقر و ناسازگاري بخت، سفله پروري زمانه، بي قدري دانش، تنهایي 
و صادقانه  بي نقاب  بیان شعري  به  زبان  و  مي گشاید  به شکایت  لب  دوستان  بي وفایي  و 

مي گشاید.«: )ظفري، 1368، 22 و 19(
      اي مونِس یوسف اندر این بند!           تعبیْر عیان چو شد تو را خواب

)دیوان دهخدا، 1360: 7(
از ابر کرم، خطه ري رشک ختن شد        دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

)دیوان عارف، 1357: 359(
دهخدا در این بیت از زنداني شدن دوست و رفیق خود سخن به میان آورده و او را به 
حضرت یوسف که بي گناه گرفتار خشم و غضب زلیخا شده بود، تشبیه کرده است، که او 
نیز بدون اینکه جرمي مرتکب شده باشد به خاطر علم و دانش و قلم تواناي خود و بي قدر 

و منزلت بودن علم و دانش، مورد خشم و غضب واقع شده و اسیر و در بند گشته است.
عارف نیز در این بیت ضمن اشاره به زنداني شدن خویش، خودش را به پرنده اي که در 
قفس گرفتار شده، تشبیه کرده است، که به خاطر مبارزه با ظلم و ستم استبداد و آزادي 

وطن، مورد خشم و غضب واقع شده و اسیر و دربند گشته است.
خوش باشي و عشرت طلبي

ذبیح اهلل صفا در ذیل بررسي شعر فارسي و شاعران پارسي گوي در قرن چهارم و پنجم، 
در اثر ارزشمند تاریخ ادبیات در ایران، خوش باشي و عشرت طلبي را یکي از خصائص شعر 
فارسي این دوره شمرده و مي گوید: »زندگاني مرفه غالب گویندگان این عصر و معاشرت 
با امرا و وزرا و رجال ثروتمند و خوشگذراني هاي آنان در مجالس پرشکوه وسیله بزرگي 
شده است براي آن که در شعر این عهد همواره صحبت از کامراني ها و عیش ها و عشرت ها 
شود.« )صفا، 1377: ج 1 / 366(؛ عارف نیز هر چند کم، اما در برخي موارد از این ویژگي 

بهره جسته است از جمله در این بیت:
هنگام مي و فصل گل و گشت چمن شد        در بار بهاري تهي از زاغ و زغن شد

)دیوان عارف، 1357: 359(
عارف قزویني چنان که از مفهوم بیت برمي آید اشاره به فصل بهار و طراوت و زیبایي و 

خوشي هاي حاصل از آن دارد.
دلبستگي به انقالب و آزادي

دلبستگي به انقالب و آزادي خواهي و سلطه ستیزي و رنج حاصل از دست نیافتن به 
این آزادي و دنیایي آرماني و مطلوب یکي از مؤلفه هایي است که در اکثر اشعار شعراي دوره 
مشروطه به گونه هاي متفاوت و به وفور دیده مي شود چنانچه شفیعي کدکني یکي از درون 
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مایه هاي شعر مشروطه را آزادي بیان کرده و مي گوید: »سخن از آزادي و این کلمه را گفتن 
با مشروطیت شروع مي شود. و قبل از مشروطه، مفهوم آزادي که مترادف دموکراسي غربي 

است، به هیچ وجه وجود نداشت.« )شفیعي کدکني،1387: 35(
حاج سید جوادي  نیز در کتاب "بررسي و تحقیق در ادبیات معاصر ایران" ضمن این که 
آزادي خواهي را از موضوعات ادبیات غنایي در دوره مشروطه بیان کرده مي گوید: »از آغاز 
پیدایش افکار مشروطه خواهي، نظم و نثر فارسي دچار تحول گردید و مفاهیم و مضامین 
جدیدي در جهت افکار آزادي خواهي و مردساالري در نظم و نثر راه یافت.« )حاج سید 

جوادي،1382: 10(
همچنین منصور ثروت در کتاب "آشنایي با مکتب هاي ادبي" آزادي خواهي را به عنوان 
یکي از ویژگي هاي مکتب ادبي رومانتیسم اروپایي مطرح نموده به طوري که از دیدگاه 
وي »هنرمند رومانتیک براي خواهش ها و احتیاجات روح خود اهمیت بسیار قائل است و 
مي گوید که آنچه به هنرمند الهام مي بخشد و معني و مفهوم زندگي شمرده مي شود "عشق 
و عالقه" است، این عالقه باید آزاد باشد. اگر هنرمند به علت فشار جامعه و قوانین اخالق و 
یا بر اثر موهومات، عقب رانده شود و نیروهاي او پنهان و مکتوم بماند حق دارد که درباره 
جامعه و قوانین اخالقي آن داوري کند و حکم بدهد و محیط و اخالقي که براي رشد خود 
او مساعد باشد به وجود آورد. درک هنرمند رومانتیک از آزادي، جنبه مطلق و فردي دارد. 

به همین جهت او از مشرب آرمان گرایي پیروي مي کند.«: )ثروت، 1385: 87(
     رفتي بِر یار و خویش و پیوند                         آزادتر از نسیم و مهتاب

)دیوان دهخدا، 1360: 8 ـ 7(
دهخدا در این بیت، علت در بند و حبس جهانگیر خان را عشق و عالقه به آزادي مطرح 
کرده و خطاب به وي مي گوید: تو که همچون حضرت یوسف بي گناه اسیر و گرفتار شده اي، 
در واقع با زنداني و در نهایت کشته شدن، به یک آزادي مطلوب دست یافتي و در کنار یاران 
و خویشان خود آزادانه زندگي مي کني. عارف قزویني نیز ابراز مي دارد که  تحمل حبس و 

ظلم و ستم به خاطر عشق و عالقه اي است که به وطن دارم. 
و یا ایبات زیر:

کن                            سپر  سینه  عدو،  تیر  جلو  اندر  کن بتر  ایام  اندیشه  و  کن  غیرت 
اندیشه هر کس کند از مرگ، نه مرد است از دست عدو ناله من از سر درد است
مردي اگرت هست، کنون وقت نبرد است جان بازي عشاق، نه چون بازي نردست
)دیوان عارف، 1357: 359(
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عارف در این ابیات، علت نبرد و مبارزه و در بند و حبس و کشته شدن جوانان وطن را 
عشق و عالقه به آزادي و مبارزه با استبداد مطرح کرده و مي گوید که اگر کسي غیرت و 
حمیت داشته باشد و از مرگ هراسي به خود راه ندهد به مبارزه با ظلم و ستم مي پردازد.

شعر مذهبي
این  یکي دیگر جلوه هاي ادب غنایي و بزمي، شعر مذهبي است، که رستگار فسایي 
ویژگي را از مؤلفه هاي ادبیات غنایي قرار داده و مي گوید: »شعر مذهبي عالوه بر ادبیات 

بزمي و غنایي مي تواند از موضوعات ادبیات تعلیمي نیز باشد.« 
رضا حسیني نیز در مکتب هاي ادبي عالقه به مذهب را از ویژگي هاي رومانتیسم اروپایي 
مطرح کرده است: »دین که فالسفه قرن هیجدهم به مخالفت با آن برخاسته بودند، در میان 
رومانتیک ها به عنوان احتیاجي قلبي و دروني زنده شد. رومانتیک ها که از راه احساسات به 
سوي ایمان مي رفتند، و دین را از نظر "هنري" مورد توجه قرار دادند. )حسیني، 1384: 

ج 1 / 183(
خدایي خدا  سْر  ز  بگرفت  وز طاعِت بندگان خود شاد
ژاژ خایي زباِن  بست  ِگل  شّداد اسِم  نه  ارم،  رسِم  نه 
حق ستایي جرِم  به  مأخوذ  زان کس که ز نوِک تیِغ جالد
)دیوان دهخدا، 1360: 9(

در این ابیات دهخدا با انتقاد از حاکمان ستمگر عصر خود، که همچون شداد ظالم که از 
شاهان ستمگر قوم عاد بود و به خاطر ادعاي خدایي و عدم اعتقاد به بهشت و روز قیامت، 
باغي به نام ارم ساخت تا به مقابله با اعتقاد و ایمان مردم بپردازد، خطاب به دوست خود 

بیان مي دارد که جرم و گناه تو ذکر حق و حقیقت و مبارزه با یاوه گویي هاست. 
در این ابیات عارف با انتقاد از وکیالن و وزیران و حاکمان ستمگر عصر خود، که اموال 
عمومي و ثروت و سرمایه وطن را به یغما برده اند، و به فقرا و نیازمندان ظلم و ستم روا 

مي دارند، از خوادند مي خواهد که حق مظلومان را از ظالمان بستاند. 
عارف نیز در این ابیات زیر با انتقاد از وکیالن و وزیران و حاکمان ستمگر عصر خود، که 
اموال عمومي و ثروت و سرمایه وطن را به یغما برده اند، و به فقرا و نیازمندان ظلم و ستم 

روا مي دارند، از خدا مي خواهد که حق مظلومان را از ظالمان بستاند. 
ایران زر  و  سیم  همه  سرقت  به  بردند  وزیران خرابند  و  وکیالن  خوابند 
امیران ز  فقیران  داد  بستان  رب  یا  ویران خانه  یک  به  نگذارند  را  ما 
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مشتي گرت از خاک وطن هست بسرکن  از اشک همه روي زمین زیر و زبر کن
)دیوان عارف، 1357: 359(

مرثیه سرایي
زین العابدین مؤتمن مرثیه سرایي را یکي از جلوه هاي ادب غنایي و از کهن ترین نوع 
ادبي که بر آن غم و اندوه حاکم است، شمرده و بیان مي دارد که »مرثیه شعري است که 
درباره آالم و مصائب فردي یا جمعي سروده مي شود. رثا ریشه در غم و اندوه دارد و به 
اشعاري اطالق مي شود که در ماتم گذشتگان و تعزیت خویشاوندان و یاران و اظهار تأسف 
بر مرگ پادشاهان و سدور و اعیان و سران قوم و ذکر مصائب پیشوایان دین و ائمه اطهار، 
مخصوصاً حضرت سیدالشهدا و شمردن مناقب و فضایل و مکارم و تجلیل مقام و منزلت 
شخص متوفي و دعوت ماتم زدگان به صبر و سکون؛ و معاني دیگري از این قبیل سروده 

شده باشند.« )مؤتمن، 1394: 27( 
رضا حسیني در جلد اول مکتب هاي ادبي در خصوص مرثیه سرایي در ادبیات غنایي 
مي گوید: »در این اشعار بزمي، بیشتر از سرسبزي بهار، برگ هاي زرد پاییز به چشم مي 
خورد و بیشتر از نغمه هاي پرنشاط بامدادي، آهنگ حزن آلود غروب جلوه گر مي شود، و 
به جاي روشنایي سایه و تاریکي حکم فرماست. این حزن و اندیشه، مثل دردي پنهاني 
پیوسته در اشعار رومانتیک ها طنین مي اندازد. ریشه این تردید را بیشتر باید در همان جنبه 

احساسي و زیبایي جویي جستجو کرد.«: )حسیني، 1384: ج 1 / 183(
طالیي! دوره   کودِک  اي  چون گشت ز نو زمانه، آباد
خدایي خدا  سْر  ز  بگرفت  وز طاعِت بندگان خود شاد
ژاژ خایي زباِن  بست  ِگل  اسِم شّداد نه  ارم،  نه رسِم   
حق ستایي جرِم  به  مأخوذ  زان کس که ز نوِک تیِغ جالد
)دیوان دهخدا، 1360: 9(

در این بند دهخدا نهایت غم و اندوه و حزن و اندیشه خود را نسبت به از دست دادن 
دوست خویش با یادآوري خاطرات دوره کودکي و بیان علل و عوامل کشته شدن وي که 
به خاطر ایمان و اعتقادش و مبارزه با مخالفان حق و حقیقت جان خود را از دست داده بود 
ابراز داشته است. لذا با توجه به این که ادبیات بزمي و غنایي بیان احساس و عواطف چه 
به شکل شور و هیجان و شادي و چه در قالب غم و حزن و اندوه است، مرثیه سرایي با این 
توصیف یکي از ویژگي هاي ادب غنایي محسوب شده و دهخدا در این شعر از این ویژگي به 
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صورت بارز و آشکار استفاده کرده است. و یا ابیات زیر:
زان کــو بـه گنــاه قوِم نادان وز مذبِح زر چو شد به کیوان
در حسرِت روي ارِض موعود هر صبْح شمیــِم عنبر و عـود
)دیوان دهخدا، 1360: 9(

که سخن از مرگ جهانگیرخان است که در قربانگاه زرین به آسمان ها پر کشید و بخاطر 
ظلم و ستم ستمگران نتوانست به خواسته هاي خود دست یابد. دهخدا در این دو بیت با 
استفاده از تلمیح زیبایي، دوست خود را به حضرت موسي تشبیه کرده که وعده اي که به 
قوم خود داده بود تا آنها را به سرزمین کنعان ببرد، به خاطر جهالت و ناداني آنها دچار مرگ 
شده و نتوانست به وعده خود عمل کند. ضمن این که قاتالن رفیق عزیزش را هم به قوم 
نادان تشبیه نموده است. لذا با استفاده از این نکات زیباي ادبي نهایت تأسف و تأثر خود را 
با زبان مرثیه که جز بیان احساس و عواطف دروني نیست، به قلم کشیده است. چنان که 
عارف نیز در ابیات زیر غم و غصه و ماتم خود را از شهادت و به خون غلتیدن جوانان وطن 

با تمام احساسات خود بیان نموده است:
خمیده سرو  قدشان،  سرو  ماتم  از  دمیده الله  وطن  جوانان  خون  از 
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
)دیوان عارف، 1357: 359(

و یا بیت زیر:
از اشک همه روي زمین زیر و زبر کن                    مشتي گرت از خاک وطن هست بسر کن
)دیوان عارف، 1357: 359(

مرگ اندیشي
ماهیت مرگ موجب پیدایش افکاري متناقض در عرصه هاي مختلف فکري از جمله در 
شعر و ادب فارسي گردیده است و هر کدام از شاعران با تکیه بر پایگاه هاي فکري و معرفتي 

خود به این پدیده نگریسته و دیدگاه هایي متفاوتي از خود ارائه داده اند.
سهراب سپهري معتقد است که »مرگ و نابودي در انتظارهمه موجودات عالم، اعم از 
انسان و حیوان و اشیا است. مرگ معموالً خوف انگیز و ترسناک است، چراکه آن را به معناي 
توقف زمان و دشمن زندگي قلمداد مي کنیم. گاهي انسان ها به علت ترس آن را نمي پذیرند. 
عدم پذیرش مرگ و ترس از آن در نزد انسان، مي تواند ریشه در مسائلي همچون مسئله 
سرنوشت انسان پس از مرگ، جاودانگي روح، و تصور مرگ پایان همه چیز، داشته باشد. 
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ارائه  سهراب سپهري که همواره و طبق اصل نگاه تازه، چهره اي شاعرانه و زیبا از مرگ 
مي دهد، از ما مي خواهد: »نترسیم از مرگ/ مرگ پایان کبوتر نیست«: )سپهري، 1378: 

)294
از دست عدو ناله من از سر درد است                    اندیشه هر کس کند از مرگ، نه مرد است
 )دیوان عارف، 1357: 359(

عارف در این بیت بیان مي دارد که نباید از مرگ ترس و هراس به خود راه داده و در 
برابر ظلم و ستم ستمگران اظهار عجز و ناتواني کرد. 

نوستالژي
نوستالژي یعني دلتنگي به سبب دوري از وطن یا دلتنگي حاصل از یادآوري گذشته هاي 
درخشان یا تلخ و شیرین که رفته اند و دیگر برنمي  گردند، نوستالژي به دو صورت در ادبیات 
بزمي و غنایي کاربرد پیدا کرده است، یکي با عنوان اصل گریز و سیاحت و دیگري بازگشت 

به طبیعت، که هر کدام به تفکیک توضیح داده مي شود:
اصل گریز و سیاحت

یکي از اصول مکتب رومانتیسم، که تفکر نوستالژي در آن مشهود است، اصل گریز و 
سیاحت است، »آزردگي از محیط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها یا زمان هاي دیگر، 
دعوت به سفر تاریخي یا جغرافیایي، سفر واقعي یا بر روي بال هاي خیال، از مشخصات آثار 

رومانتیک است.« )ثروت، 1385: 88(  
رضا حسیني نیز مي گوید: »نویسنده رومانتیک طایر فکر را به سوي سرزمین هاي دیگر 
و کشورهاي دور دست پرواز مي دهد. گاه خواننده را با خود به شرق مي برد و گاهي همراه 
»آتاال« در خلوتکده زیباي سرزمین هاي بکر امریکا سرگردان مي کند، از این رو پیوسته 
به چشم مي خورد. »موسه«  رومانتیک  آثار  به کشورهاي دور دست در  نوعي میل گریز 
بلکه همه رومانتیک ها  او  تنها  نه  رؤیاي عصر طالیي پریکلس )pericles( را مي بیند و 
وقوع  زمان  رو  این  از  رنسانس مي روند.  احساس و جالل و جبروت  از  پر  قرون  به سراغ 
"لورنزاچیو"  "ارنائي"،  "هانري سوم"،  است:  دوره  رومانتیک همان  نمایشنامه هاي  اغلب 
)lorenzaccio( و بیست نمایشنامه دیگر که در دوره رومانتیسم نوشته شده است در 
قرون وسطي اتفاق مي افتد. به جز این سفرهاي تاریخي و جغرافیایي، سفرهاي واقعي نیز در 
آثار رومانتیک مؤثر است. »موسه« به ایتالیا، »مریمه« به اسپانیا، »الکساندر دوما« به ایتالیا 
و اسپانیا، »تتوفیل گوتیه« به اسپانیا و شرق و روسیه و ایتالیا، »شاتوپریان« و »المارتین« 
و»ترول« و دیگران همه به شرق سفر کردند و خاطرات این سفرها در آثارشان منعکس 
است. همه این سفرهاي رؤیایي در آرزوي یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگ هاي تازه و 
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باالخره آن زیبایي کمال مطلوب است که هنرمند رومانتیک آرزوي نیل به آن را دارد.«: 
)حسیني، 1384: ج 1 / 181(

زان کو به گناه قوِم نادان           در حسرِت روي ارِض موعود
 )دیوان دهخدا، 1360: 9(

رفیق خود  در خصوص  سیاحت  و  گریز  اصل  گرفتن  نظر  در  با  بیت  این  در  دهخدا 
مي گوید که او به خاطر جهالت قوم نادان، که در واقع منظورش حاکمان ستمگر آن دوران 
است، مورد ظلم و ستم واقع شده و در حسرت و آرزوي سرزمیني است که وعده داده بود. 

و در واقع از این جهان رخت بر بست و به سفر ابدي گسیل شد.
بازگشت به طبیعت

چشم  به  آن  در  نوستالژي  هاي  اندیشه  که  رومانتیسم،  مکتب  اصول  از  دیگر  یکي 
مي خورد، بازگشت به طبیعت است، »توسعه عالقه به طبیعت و حیات ابتدایي و غیر متمدن 
یکي و شاید نخستین ویژگي از ویژگي هاي رومانتیسم است. در بازگشت به طبیعت مقصود 
بازیافت اصالت انساني مطرح بود. زیرا در این ایام چنین تلقي مي شد که نتایج حاصل از 
خرد گرایي، انسان را از اصالت خود خارج ساخته و اخالق طبیعي او را فاسد کرده است.«: 

)ثروت، 1385: 72 ـ 71(
آر یاد  شمرده،  سحر  به  اختر  یاد آر ز شمع مرده، یاد آر
آر یاد  سپرده،  جان  بادیه  بر  از سردي دي فسرده، یاد آر

تسنیم وصال خورده، یاد آر
)دیوان دهخدا، 1360: 9 ـ 7(

دهخدا در این شعر، بیان دوري از رفیق و دوست خود و غم و اندوه و حسرت ناشي از 
فراق یار خویش را به صورت ترجیع و تکرار آورده است. که تکرار عبارت "یاد آر" وي بیانگر 
دلتنگي حاصل از یادآوري گذشته هاي تلخ و شیریني است که دیگر برنمي  گردند. و با این 
عبارات به گذشته و خاطراتي که با دوست خود داشته، اشاره مي کندکه در این ترجیع و 

تکرارها بازگشت به طبیعت، به وضوح نمایان است.
همچنین این بیت: 

         چون گشت ز نو زمانه، آباد          اي کودِک دوره  طالیي!
)دیوان دهخدا، 1360: 9(

این بیت نیز، بازگشت به طبیعت و دوره طالیي کودکي را تدایي مي کند.
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وطن دوستي
با ظهور انقالب مشروطه و تحوالتي که در جامعه روي داد، مفهوم وطن دگرگون شد و 
عواملي مانند آشنایي ایرانیان با تمدن غرب، انقالب صنعتي، انقالب فرانسه، حکومت هاي 
استبدادي حاکم بر ایران و شرایط اجتماعي بر دگرگوني معناي وطن در دوره مشروطه 
تأثیر گذاشته اند. »ایران را وطن انگاشتن و ایرانیان را خواهران و برادران وطني خواندن، 
پیامدي نو در گفتمان ادبیات سیاسي این دوره و حاصل همین عوامل بود.«: )کلهر، حصاري 

ابراهیمي، 1385: 136(  
از ابر کرم، خطه ري رشک ختن شد   دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد )دیوان 

عارف، 1357: 359(
بیت فوق بیانگر این است که هر که عاشق وطن است و دوستدار آن باید جان خود را 
در راه وطن فدا کند و به خاطر عشق و عالقه به وطن هر نوع سختي و ظلم و ستم را به 

جان بخرد.
هیجان و احساسات

رومانتیسم ها  عقیده  به  است،  احساسات  و  هیجان  رومانتیسم  مکتب  اصول  دیگر  از 
»هنرمند رومانتیک پیش از آنکه بر مباني معقول و خردگرایي تکیه کند به خواست هاي 
حسي و دروني و خرد گریزي گرایش دارد. آلفره دوموسه در سال 1842 مي گفت: »باید 
هذیان گفت!« آنچه باید بیان کرد هیجانات شاعر است و آنچه باید به دست آورد هیجان 
مردم. این کیفیت هیجاني در رنگ هاي تند و شدید و گرم دالکروا )Delacroix( نقاش 

رومانتیک نیز به خوبي مشهود است.« )ثروت، 1385: 88(   
»هنرمند رومانتیک معتقد است که دل باید بي قید و بند سخن بگوید و بي قید و شرط 
فرمان براند. شاعر موهاي آشفته را به دست باد سپرده، شنل سیاهي بر دوش، زیر سایه 
بیدي در روشنایي ماه و در کنار برجي ویران و با دلي که بي شک بر اثر عشق بد فرجامي 
شکسته است با خویشتن خلوت مي کند و غرق رویا مي شود. ادبیات رومانتیک چنین قیافه 
قراردادي را تعمیم داده و توده مردم را با آن آشنا ساخته است. اندوه رومانتیک از دیدن 
گذشت بي رحمانه زمان شدت مي یابد. این اندوه معموالًٌ زاییده توقعات تسکین ناپذیر قلبي 
است که در جهاني بي احساس و بي ایمان گرفتار شده است.«: )حسیني، 1384: ج 1 / 

)181
اي مونِس یوسف اندر این بند!                      تعبیْر عیان چو شد تو را خواب

)دیوان دهخدا، 1360: 7(
دهخدا در این بیت دوست خود جهانگیرخان را خطاب قرار داده و با او سخن مي گوید، 
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در حالي که وي مرده است. که این گونه تصورات، جز هیجان و احساسات و عواطف دروني 
چیز دیگري نمي تواند باشد. به نظر مي رسد که دهخدا در این گونه موارد تحت تأثیر اصول 

رومانتیسم اروپایي قرار گرفته است. 
و یا این بیت که باز هم مخاطب شاعر، جهانگیرخان است:

             چون باغ شود دوباره خّرم          اي بلبِل مستمنِد مسکین!             
 )دیوان دهخدا، 1360: 8(

بنابراین تحلیل و بررسي شعر "مرغ سحر" دهخدا و بسامد باالي ویژگي هاي ادبیات 
بزمي و غنایي منعکس شده در این شعر که با نمونه هایي از ابیاتش تبیین گردید، جنبه 
غنایي و بزمي بودن آن مبرهن و تأثیر پذیري وي از مکتب ادبي رومانتیسم مشخص گردید. 

3- نتیجه گیري
علي اکبر دهخدا و عارف قزویني از شاعران برجسته دوره مشروطه هستند که از میان 
اشعاري که جنبه غنایي و بزمي دارد شعر "یاد آر ز شمع مرده یاد آر" دهخدا و "از خون 
جوانان وطن الله دمیده" عارف که عناصر و مؤلفه هاي ادب غنایي در این دو شعر بیشتر 
نمایان است مورد بررسي قرار گرفت، چنانکه با تحلیل و بررسي این اشعار مي توان مضامین 
موضوعات و ویژگي هاي ادب غنایي و بزمي را مشاهده نمود؛ لذا مهم ترین و پر کاربردترین 
مضامین و مؤلفه هاي ادب غنایي و رومانتیسم اروپایي حاصل از نقد و تحلیل اشعار مذکور 
عبارتند از: امید به آینده اي روشن، اندیشه هاي فلسفي، بیان هنرمندانه، تأکید اجتماعي بر 
فردي، طبیعت گرایي، حبسیه، دلبستگي به آزادي، شعر مذهبي، مرثیه سرایي، نوستالژي، 
هیجان و احساسات، وطن پرستي، امید و آرزوي بهبودي در آینده، مرگ اندیشي و خوش 

باشي و عشرت طلبي.
بنابراین با توجه به بسامد باالي عناصر ادب غنایي و بزمي در شعر "مرغ سحر" علي 
اکبر دهخدا، و "از خون جوانان وطن الله دمیده" عارف قزویني که نشانگر عمدي بودن 
استفاده از این مضامین است، به عبارتي دیگر دهخدا و عارف خود عالقه مند به استفاده 
از مؤلفه هاي ادب غنایي و بزمي و مکتب ادبي رومانتیسم اروپایي بوده اند، که این مسئله 
نیز بیانگر تأثیر پذیري دهخدا از رومانتیسم اروپایي است. نتیجه کلي این پژوهش و غنایي 

بودن این آثار است.
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