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 چکیده

 لّی است؛ ضرورت این امر در جوامعپذیری، تقویت و بازتولید هویّت مهای اصلی جامعهیکی از حوزه

تر از دیگر جوامع احساس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بیش وسعه به دلیل وقوع تحواّلت مداومدر حال ت

رح شد. در این زمان با آشنایی ایرانیان با مظاهر فرهنگ غرب مطشود. در ایران توجّه به هویّت ملّی، هممی

های این هویّت، نقش مؤثّری ایفا میان، شاعران و نویسندگان در باززایی و تعمیق هویّت ملّی و ترسیم مرز

گیری کوشد با بهرهاند. نوشتار حاضر میهای آن را در اشعار خویش بازنمایی کردهنموده و بسیاری از مؤلفه

ی مشروطه بررسی اجتماعی را در شعر دوره-سیاسیهای تحلیلی، نسبت متن و فرامتن-از روش توصیفی

های هویّت ملّی در شعر این دوره، نقش شاعران ترین مؤلّفهسازی و تحلیل مهمکند و ضمن برجسته

، به دوره دهد که شاعران اینهای پژوهش نشان میمشروطه را در باززایی هویّت ملّی تبیین نماید. یافته

ی گرایانهکه ماهیّت انقالبی و توسعهخصوص آناند؛ بههای داشتیان توجّه ویژهایران بخشیهای هویّتشاخصه

تأثیر چنین این شاعران تحتگرایی جمعی و هویّت ملّی بوده است. همشعر مشروطه نیازمند تقویت هم

ریخ ی وطن مشترک، تای پیشامشروطه و مشروطه، بر سه مؤلّفهشاهنامه و جریان گفتمانیِ غالب در دوره

گرایانه و در تثبیت گفتمان ملّی های هویّت ملّی تأکید کردهترین مؤلّفهعنوان مهممشترک و زبان مشترک به

 اند.  سزایی داشتههی ایرانی، تأثیر بدر جامعه

 های کلیدی: شعر مشروطه، شاهنامه، هویّت ملّی، وطن، تاریخ، زبان فارسی.واژه

   

                                                
 ایران دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  1

 n.rashid948@gmail.com 
  مسئول( یان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران)نویسندهاستاد زب 2

tajlil52@yahoo.com 
  jjadi544@gmailmalisa                   استاد زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 3

 22/05/1397اریخ پذیرش: ت 22/09/1397تاریخ دریافت:

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.s

ab
z.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 24

mailto:ایران%20%20n.rashid948@gmail.com
mailto:ایران%20%20n.rashid948@gmail.com
mailto:tajlil52@yahoo.com
http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-795-fa.html


 97زمستان، 3یم، شمارههفتی دورهفرهنگی،  -ی اجتماعیی مطالعات توسعهنامهفصل..................172

 و بیان مساله مقدّمه

کند، نسبت ی ادوار شعر فارسی جلب توجّه میی مشروطه بیش از همهر شعر دورهآن چه د

هایی است که بیرون های سیاسی و اجتماعی است. مقصود از فرامتن، مجموعه سازهمتن با فرامتن

تعبیر و  "زمینه"از فرامتن به  1یر بوردیوامّا پیوسته با آن در تعامل هستند. پی ،از متن قرار دارند

کند که زمینه ماهیّتی چند بُعدی دارد و دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ریح میتص

بعاد تواند اتری برخوردار است و میفرهنگی است. از نظر او عامل قدرت سیاسی از اهمّیّت بیش

 (.1394:24)زرقانی،دیگر را تحت تأثیر قرار دهد

ت؛ این نسبت در شعر مشروطه به وضوح دیده ی بین متن و فرامتن، نسبت متناظر اسرابطه

ه در ـروطـی مشدوره اعیـاسی و اجتمـهای سینهـایط و زمیونه که شرـمان گـشود؛ زیرا همی

ی مشروطه نیز در وقوع تحوّالت های شعر فارسی در این دوره مؤثّر بوده، شعر دورهگیریجهت

شروطه و بازتولید هویّت ملّی ایرانیان، ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، پیروزی نهضت مسازنده

ته است. این امر بیش از هر چیز برآیند نفوذ شعر مشروطه در میان ـنقش غیرقابل انکاری داش

شاعران این دوره  اجتماعی و میهنی-از اشعار سیاسی ای که بسیاریی مردم است؛ به گونهتوده

آن که این  ویژهگذاشته است؛ بهاطبان میفی بر مخگشته و اثرات اندیشگانی ژردهان به دهان می

ها همراه بوده است و حتّی برخی از شاعران چون فرّخی یزدی سرایندگان آن اشعار با تعهّد واقعی

های خود را با گفتار و سروده ی عشقی، جان خود را بر سر این اشعار نهادند و صداقتیرزادهو م

 خون خویش ثابت کردند.   

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از عمیق شعر مشروطه با فرامتندر راستای پیوند 

از طریق بازنمایی و  2هوّیت ملّی بندیر این دوره، کوشش برای صورتکارکردهای مهمّ شع

نار سایر ـاعران این دوره در کـای که شهـهای این هویّت است؛ به گونهـسازی مؤلّفهـبرجس

ی های خاص در یک بازهای از گزارهند با بیان منسجم مجموعهفکران و نویسندگان توانستروشن

عصر خود تبدیل کنند. تا آن جا که  وجّه به هوّیت ملّی را به گفتمان غالبگرایی و تزمانی، ملّی

ی پهلوی اوّل و ی گفتمان هویّت ملّی در این عصر، در پیدایش و تقویت ناسیونالیسم در دورهغلبه

بوده است. نقش شاعران مشروطه در احیای هویّت ملّی چندان گسترده بوده که  دوم نیز بسیار مؤثّر

                                                
1 Pierre Bourdieu  
2 National Identity  
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ی نهضت ها نیز برای اهل قلم آشکار بوده است؛ برای نمونه، روزنامهاین امر در زمان حیات آن

ی این آثار قریحه»نویسد: ی عشقی چنین میی اشعار میرزادهه.ش. درباره 1302اسالم در سال 

ه الدولی تبلیغات وثوقپرستی و ایرانّیت را که به واسطهالعاده، حسّ وطنشاعر فوق متفکّر بزرگ و

 (.  1357:452ی عشقی،میرزاده«)رفت، احیا کردداشت از بین می

الشعرای بهار، نشینان شعر مشروطه چون ملکی حاضر که واحد تحلیل آن اشعار قلّهمقاله

ی عشقی و عارف قزوینی است، با استفاده از روش یرزادهالممالک فراهانی، فرّخی یزدی، مادیب

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر شعر کوشد ضمن بررسی تأثیرات فرامتنتحلیلی می-توصیفی

 ی مشروطه، به دو پرسش اساسی زیر پاسخ دهد:دوره

 نقش شعر مشروطه در باززایی هویّت ملّی ایرانیان چگونه بوده است؟ -

 ی مشروطه کدامند؟ ی هوّیت ملّی در شعر دورهشدههای بازنماییلّفهترین مؤمهم -

 ی پژوهشپیشینه

ی های چندی دربارهی علوم انسانی، پژوهشای در حوزههای بینارشتهبا توجّه به رواج پژوهش

ها را از منظر پیوند با بازتاب هوّیت ملّی در ادبیّات معاصر فارسی انجام شده است. این پژوهش

هایی هستند که به بررسی ی نخست، پژوهشتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ دستهحقیق حاضر میت

ی مشروطه هویّت ملّی در اشعار شاعران و آثار نویسندگانی غیر از شاعران و نویسندگانِ دوره

ی ایران و هویّت ملّی در اندیشه»آباد در پژوهشی با عنوان اند؛ برای نمونه عالی عّباسپرداخته

( که بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده، به این نتیجه دست یافته 1389)«ثالث مهدی اخوان

پیش از اسالم و توجّه به  های ایرانیران، پرداختن به آییناست که بررسی اوضاع اجتماعی ای

وحانی چنین  ری اخوان هستند. همترین مبانی هویّت ملّی در شعر و اندیشهفرهنگ و زبان، از مهم

ی )مطالعههای هویّت ملّی در شعر معاصرفهمؤلّ»ای تحت عنوان و عنایتی قادیکالیی در مقاله

های بازتاب نمادها و شخصیّت (، به بررسی1389«)ردی: شعر محمّدرضا شفیعی کدکنی(مو

 های بزرگهای باستانی، تاریخ و فرهنگ گذشته، جغرافیای ایران قدیم و شخصیّتای، آییناسطوره

و چنین نتیجه  عرفانی و ادبی به عنوان عناصر فرهنگ و هوّیت ملّی در شعر شفیعی کدکنی پرداخته

توان رویکردی به هوّیت ملّی انگاشت که نقش گرایی در اشعار این شاعر را میاند که باستانگرفته

 کند.  مهمّی در بازسازی فکری و فرهنگی ایفا می
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یی هستند که با پژوهش حاضر پیوند دارند؛ برای نمونه، علم های دوم نیز معدود پژوهشدسته

(، با 1391)«ی عشقیت ملّی در دیوان میرزادههای هویّ مؤلّفه»و رئیسی در پژوهشی با عنوان 

و ارزیابی آماری و توزیع گیری از متغیّرهایی به بررسی استفاده از روش تحلیل محتوا و با بهره

های دینی و فرهنگ غربی در دیوان های ملّی، ارزشی شامل ارزشهای هویّت ملّمؤلّفه فراوانی

ای به ی عشقی توجّه ویژهاند. بر اساس نتایج این پژوهش، میرزادهی عشقی پرداختهمیرزاده

وجود آمده در این عناصر های بهرغم دگرگونیبخش ایرانیان داشته و بهها و عناصر هویّتشاخصه

گاه خود را در اشعار او حفظ کرده است. آذر های ملّی جایه، ارزشها در عصر مشروطو شاخصه

تحلیلی به -وش توصیفی( با استفاده از ر1393)«نقش شاعران در بحران هویّت ملّی»ی نیز در مقاله

ه.ش. نظر داشته و چنین نتیجه  1332مرداد  28شاعران ایرانی از عصر مشروطیّت تا  اشعار میهنی

ن این دوره با هنر شاعری خود در زدودن یأس مردم و بیداری و بازگشت گرفته است که شاعرا

مروری، به طور خاص و  اند. البتّه در این بررسیداشته ها به هویّت ملّی نقش قابل توجّهیآن

-ی تحلیلهای مشخّصی از هویّت ملّی مبنای تحلیل قرار نگرفته و در آن به ارائهمند، مؤلّفهروش

 شده است. های کلّی بسنده 

، «روش پژوهش»هایی چون های تحقیق حاضر با دو پژوهش اخیر، در زمینهبارزترین تفاوت

ی مشروطه به عنوان یک پیکره به نگر به شعر شاعران دورهنگاه جامع»، «های مورد بررسیمؤلّفه»

عران های گوناگون در رویکرد شابررسی تأثیر فرامتن»، «جای نگاه جداگانه به شعر هر شاعر

توجّه به روابط بینامتنی شعر مشروطه با شاهنامه »و « های خاصّی از هویّت ملّیمشروطه به مؤلّفه

 است.  « ی هویّت ملّیدر زمینه

 

     و مفهومی مبانی نظری

 هویّت و هویّت ملّی  شناختیمفهوم جامعه

فرهنگی، مفهومی  شناسیویژه جامعهم اجتماعی و بههویّت به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین علو

فرآیند »، هویّت 1چندبُعدی است که تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. از نظر کاستلز

ت که بر های فرهنگی اسی یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته از ویژگیمعنا بر پایه شدنساخته

                                                
1 Castells 
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داشتن یعنی احساس ّیتنیز بر آن است که هو 1(. جنکینز1380:37)کاستلز،«دیگر منابع برتری دارند

مان است که بوده و دیگران تمایز، تداوم و استقالل شخصی؛ بدین معنا که فرد احساس کند ه

زمان دو نسبت محتمل را میان طور همچنین به زعم او، هویّت به(. هم15-1381:16)جنکینز،نیستند

(. در 5: 1381جنکینز، )وتک سو شباهت و از سوی دیگر، تفاکند؛ از یافراد یا اشیا برقرار می

ای از عالئم، آثار مادی، زیستی، اجتماعی، فرهنگی و روانی مجموعه»ی مجموع، هوّیت دربردارنده

گروه یا اهلیّتی از اهلیّت دیگر)فرهنگی از فرهنگ  است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از

 (.1383:318)علیخانی،«شوددیگر( می

-دسته 3و هوّیت اجتماعی 2توان به دو سطح هوّیت فردیهویّت را می شناختی،از منظر جامعه

شدن و در یند اجتماعیشود که هر فرد در فرآهی اطالق میبندی کرد. هویّت فردی، به نوعی آگا

 یمثابهیافته بهصورتی نسبتاً سازمانکند. این خودآگاهی بهخود کسب میی تعامل با دیگران درباره

ی ی بین دنیای بیرونی و درونی فرد است و در هر حوزهخصیّتی، حایل و واسطهبخشی از نظام ش

: 1374)عبداللهی، کندهایش را تعدیل مینظیم و کنشی او را با خود و دیگران تتعامالتی، رابطه

(. بر این اساس، هویّت فردی با اجتماع در پیوند است؛ زیرا این هویّت از رهگذر مناسبات با 63

 شود.اخته میدیگران س

ها در روابط ها افراد و جماعتی آنبه واسطه»هایی است که هویّت اجتماعی نیز شامل شیوه

برقراری و متمایز شوند. هویّت اجتماعی، های دیگر متمایز میاجتماعی خود، از افراد و جماعت

-فراد و جماعتها و میان اتهای شباهت و تفاوت میان افراد، میان جماعنسبت مندساختن نظام

ها چون هویّت نژادی، قومی، ای از هوّیت(. این نوع هوّیت، طیف گسترده1381:9)جنکینز،«هاست

ترین سطح گیرد که در این بین، هویّت ملّی مهمدینی، زبانی، طبقاتی، جنسی و ملّی را دربرمی

راد آزاد و برابر در اف بستگیباعث هم»آید و به شمار میهای مذکور هویّت و ورای دیگر هوّیت

ود فردیّت لذا وج های انسانی بر مبنای منافع است؛همقابل قانون، به صورت طبقات و گرو

پایه و عّلت اساسی به وجود آمدن هویّت ملّی  افراد یک ملّت، خودآگاه، آزاد و مستقل

 (.    1386:84)صدراالشرافی،«است

                                                
1 Jenkins 
2 Personal Identity  
3 Social Identity 
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ها، نمادها، خاطرات، بازتفسیر پایدار ارزش ، هویّت مّلی بازتولید و1از نظر آنتونی اسمیت

(. از منظری 1381:37محمّدی،)گلعناصر تمایزبخشیِ هر ملّتی هستندهاست که ها و سنّتافسانه

های پیرامون ی یک ملّت به پرسشگویی آگاهانهیند پاسخآفر»دیگر، هوّیت مّلی عبارت است از: 

گاه سیاسی، ی تمدّنی، جایاه اصلی و دائمی، حوزهگخود، گذشته، کیفّیت، زمان، تعّلق، خاست

بخش و های مثبت به عوامل و عناصر و الگوهای هویّتها و نگرشاقتصادی و فرهنگی و گرایش

(. در مجموع، 1383:321)میرمحمّدی،«طح هر کشور به عنوان واحد سیاسیکننده در سیکپارچه

میزان افتخار و غرور ملّی افراد  ق به ملّتی خاص یاتوان احساس تعلّی هویّت ملّی را میمایهجان

 خویش دانست. نسبت به مّلیّت

نظران گوناگون های این هویّت است؛ صاحبی مهم در مبحث هوّیت مّلی، تعیین مؤلّفهمسأله

های خاّصی ها و ابعاد مختلفی برای هوّیت ملّی برشمرده و هریک بر مؤلّفهدر آرای خود، مؤلّفه

های هویّت ملّی دست یافته باشند. ترین مؤلّفهی مهماند؛ بی آن که به توافقی در زمینهدهتأکید کر

تکرار و تأکید بر ده عنصر زیر به  ترین فراوانیدهد که بیشپردازان نشان میبررسی آرای این نظریّه

رک، میراث ها و ابعاد هویّت مّلی بوده است: سرزمین مشترک، نژاد و ملّیّت مشتعنوان مؤلّفه

ی ...(، نظام سیاسی و دولت، تاریخ و پیشینهی مشترک)آداب و رسوم، باورها، نمادها وفرهنگ

-ک و نیز هویّت جهانی و سیّالمشترک، اقتصاد واحد، زبان مشترک، هنر و ادبیّات، دین مشتر

شین در تکوین های پیی مؤلّفه(. با اذعان به نقش و اهمّیّت همه1392:9آزاد ارمکی و وکیلی،شده)

جّه قرار تر مورد توی مشروطه بیشها، مواردی را که در شعر دورههویّت ملّی، از بین این مؤلّفه

 این نوشتار قرار خواهیم داد. اند، مبنای تحلیلگرفته

 های پژوهشیافته

 ی مشروطههای هویّت ملّی در شعر دورهتحلیل مؤلّفه

های پیش از نهضت زمین در دهههای مغربرفتآشنایی ایرانیان با علم و فرهنگ و پیش

ای از ایرانیان دهی فوایدش، نوعی خودباختگی را به قشر نسبتاً گسترنظر از همهمشروطه، صرف

حکومت  های آغازین و میانیخبری در دورهی جهل و بیویژه آن که به سبب غلبهتحمیل کرد؛ به

ی در میان ایرانیان وجود داشته است. از این رو، قاجار، خأل شدیدی از جهت فرهنگی و هوّیت ملّ

                                                
1 Anthony Smith 
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 ترین عوامل بسترسازی مشروطه، باززایی هویّت ملّی را یکی از مهمفکران و شاعران دورهروشن

اند. در همین راستا، شاعران این دانستهی ایران میی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعهتوسعه

ی های هویّت ملّی که پیونددهندهبر آن دسته از مؤلّفه -یممستقیم یا غیرمستق -دوره کوشیدند تا 

تر تأکید کنند. بر اند، بیشی ایرانیان با هر مذهب و آیینی هستند و در عین حال مغفول ماندههمه

)وطن مشترک(، تاریخ مشترک و زبان ی سرزمین مشترکدوره، سه مؤلّفه همین اساس، در شعر این

 قرار گرفتند. مشترک، بسیار مورد تأکید 

ی فردوسی در ی مشروطه با توجّه به اثرپذیری گسترده از شاهنامهدر عین حال، شعر دوره

هویّت ملّی نیز بسیار متأثّر از شاهنامه بوده است؛ به  ی مذکوری گوناگون، در سه مؤلّفههاحوزه

 1، به تعبیر ژنی)زیرمتن(ی مشروطه)زبرمتن( و شاهنامهاین حیث، بین شعر دوره ای که ازگونه

چنان که ارتباط بینامتنی در دو سطح صورت و »قوی وجود دارد. از نظر ژنی  ی بینامتنیرابطه

(. آن چه بر غلظت این رابطه 1390:237نامورمطلق،)«انجام گیرد، بینامتنیّت قوی استمضمون 

ر مشروطه از ی سرایش شاهنامه و عصاجتماعیِ ایران در دوره-افزوده، تشابه وضعّیت سیاسی

گرایی و کوشش برای باززایی هوّیت ملّی ایرانیان در جهت بیداری و ی ملّیحیث رواج روحیّه

ی اصلِی ی جامعه پس از چند سده رخوت و رکود و انفعال است. در این بخش، سه مؤلّفهتوسعه

 ی مشروطه، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.هویّت ملّی در شعر دوره

 )وطن مشترک(شترکم سرزمین

ی محیط جغرافیایی آن ملّت است. به عبارتی، ی نخست زاییدههر ملّت در درجه هویّت ملّی

که برای آید؛ چنانهویّت مّلی به شمار میمحیط جغرافیایی تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود 

ارد. در واقع، یک سرزمین مشخّص، ضرورت تام د ی هوّیت واحدِ ملّی، تعیین قلمروگیرشکل

کند؛ بدین معنا که تنها با وجود آن سرزمین را برای اشخاص معلوم می 2عنصر سرزمین، واحد بقا

 (.1379:202)حاجیانی،رسیدن به اهداف متصوّر خواهد بودمشخّص، 

اهیم ـو مف« ایران»و « وطن»ی لّی، دو واژهـترک در هویّت مـبا توجّه به اهمّّیت سرزمین مش

ها و مفاهیم شعر مشروطه هستند. تا پیش از عصر مشروطه، ها، از پربسامدترین واژهآن یبستههم

: 1387شفیعی کدکنی،شده)به روستا یا شهر به عنوان زادبوم هر فرد محدود میمفهوم وطن عموماً 

                                                
1 Jenny  
2 Survival Unit 
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واحدی باشد، داللت  ی حکومت سیاسیترده که تحت اداره( و بر یک قلمرو جغرافیایی گس36

گر آن است که شده از ایران در شاهنامه، بیانارائه . البتّه در دوران کالسیک، مفهوماست کردهنمی

ش ـن خویـاً مولد خود را وطـانی است که صرفـیار متفاوت از کسـن، بسـفهم فردوسی از وط

به لحاظ جغرافیایی، کشوری به نام ایران در مرکز رویدادهاست و »دانستند؛ زیرا در شاهنامه می

زمین ی شهرها و اقوام این سری خاص نیست بلکه همهمرو آن نیز محدود به یک شهر یا ناحیهقل

از بخش پادشاهی که فردوسی در ابیات زیر (. چنان1390:212)آیدنلو،«شود... در آن نام برده می

 کند:آن زمان را چنین معرّفی می انوشیروان، ایران

 نخستین خراسان ازو یاد کرد

 زان بُد قم و اصفهاندگر بهره 

 وزین بهره بود آذرابادگان

 وز ارمینیه تا در اردبیل

 سیوم پارس و اهواز و مرز خزر

 

 دل نامداران بدو شاد کرد 

 نهادِ بزرگان و جای مهان

 که بخشش نهادند آزادگان

 بپیمود بینادل و بوم گیل

 ز خاور ورا بود تا باختر...

 (1386:1112)فردوسی،        

را معادل اصطالح  "بوم"ز بخش پادشاهی انوشیروان، اصطالح ین شاعر در ابیات زیر اچنهم

از دست بیگانگان  -اقوام ایرانی به عنوان سرزمین مشترک -ظ ایران برد و بر حفبه کار می "وطن"

 تأکید دارد:

 نمانیم کین بوم ویران کنند

 نخوانند بر ما کسی آفرین

 

 همی غارت از شهر ایران کنند 

 زمینچو ویران بود بوم ایران

 (1386:1119فردوسی،)   

ی مشروطه از یک سو تحت تأثیر وجود سرزمینی یکپارچه در ایران باستان و در شعر دوره

جدید خود  وطن در غرب، وطن در مفهوم سیاسی شاهنامه و از سوی دیگر، تحت تأثیر مفهوم

گیرد. تکرار شخّص، مورد تأکید قرار مییعنی کشوری با قلمرو جغرافیایی و حکومت مرکزی م

ه ها در شعر این دوره چنان گسترده بوده کهای مرتبط با آنو گزاره "ایران"و  "وطن"های واژه

ویژه آن که کرده است؛ بهمین مشترک فراهم میمردم را به سرز خواه ناخواه، بستر احساس تعلّق

ی اقوام گوناگون ایران، در تعمیق این مؤلّفهتأکید بر وطن مشترک توّسط شاعرانی از مناطق و 

الممالک فراهانی که ه ادیبهویّت ملّی در مناطق مختلف ایران بسیار اثرگذار بوده است؛ چنان ک

های وطنی است، با صراحت بر ضرورت سرایش اشعار وطنی موفقّّیت او در محور سروده بیشتر
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بایستی به وطن خود و مردم آن بپردازید. شاید  اگر شما شعر بگویید،»گوید: کند و میتأکید می

وطنمان و تر از عشقی است که ما نسبت به شما مشتاق اشعار عاشقانه باشید ولی چه عشقی ناب

(. تحت تأثیر همین رویکرد است که فرّخی یزدی در 1363:43)آژند،«کنیممردم آن احساس می

 کند:قوام گوناگون تأکید میا نوان وطن مشترکبیت زیر صراحتاً بر ایران به ع

 برای شما گر دهم جان چه باک         که هستیم فرزند یک آب و خاک                   

 (1391:410)فرّخی،                                                                              

ل ایران اندیشیده است یبه ایران و مسا بعد از فردوسی»ترین شاعری که بهار نیز به عنوان بزرگ

گی و اجتماعی و سیاسی حضور تاریخی و فرهن ی عظیمی از شناختندیشه، پشتوانهو در این ا

ی اقوام ایرانی را از (، در بیت زیر ضمن تأکید بر نژاد مشترک، همه1394:50)شفیعی کدکنی،«دارد

 ی نقاط ایران است:از همه داند؛ در این بیت، تهران و خراسان مجازیک خاک می

 همه از یک نژاد و یک خاکیم         گر  ز  تهران  گر  از  خراسانیم                  

 (1394:2/637)بهار،                                                                         

کوشیدند تا وطه گاه میی مشرشود، شاعران دورههمان گونه که در بیت فوق دیده می

ای از ایران، تعلّق مردمان این مناطق را اختصاصاً با نام بردن از مناطق مختلف به عنوان زیرمجموعه

 نگریستهتر از نگاه غربی به وطن میی عشقی نیز که بیشبه وطنی مشترک، برجسته سازند. میرزاده

و شرق و غرب نی از شمال و جنوب (، در ابیات زیر، نواحی گوناگو1394:50شفیعی کدکنی،)

این نواحی در زیر این عنوان، به  نشینیآورد؛ همگرد هم می "مملکت ما"ایران را تحت عنوان 

 کند:خوبی احساس وطن مشترک را به مخاطب القا می

 مملکت ما شده امن و امان

 مشهد و تبریز و ری و اصفهان

   

 از همدان تا طبس و سیستان 

 ه و مازندرانششتر و کرمانشا

 (1357:295ی عشقی،)میرزاده

ی مشروطه به منظور افزایش تعلّق مردم به وطن مشترک و تحریک احساسات شاعران دوره

ای که این شگردها در اشعار اند؛ به گونهگرد بسیار بهره جستهـها، از دو شی آنانهـدوستمیهن

سازی وطن/ایران با ت، شاعران با موازیشود. در شگرد نخسشاعران این دوره دیده می تربیش

پرستی که در فرهنگ مردم عصر بسیار نفوذ داشته، مادر، عشق به وطن مشترک را با حسّ ناموس

 الممالک فراهانی است:زنند؛ بارزترین نمونه در این زمینه، ابیات زیر از ادیبپیوند می
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 خصممادر توست این وطن که در طلبش 

 و غیرتِ ناموسهیچت اگر دانش است 

 

 نار تطاول به خاندان تو افکند 

 مادر خود را به دست دشمن مپسند

 (1386:163الممالک،)ادیب  

ی صریح به پیوند ملّّیت فرّخی یزدی نیز در ابیاتی که از زبان وطن سروده شده، ضمن اشاره

پرستی نیز به رزندان و از میهنکند و از ایرانیان به فسازی می، ایران را با مادر موازیخواهیبا وطن

 نماید:مادرپرستی تعبیر می

 به اقداماتِ چاالکِ طرفداراِن ملّیّت

 که فرزندانِ من را مسلکِ مادرپرستی ده

 

 خواهانِ بانیّتبه احساساتِ درّاکِ وطن 

 ز جهل و نیستی برهان، ز علم ابقای هستی ده

 (1391:292)فرّخی،              

( از پیامبر 1376:323نفر،فروزا«)حبّ الوطن من االیمان»به حدیث  ستناد فراوانشگرد دیگر، ا

ها به وطن مشترک بستگی آنگیری از احساسات دینی مردم در جهت افزایش دل)ص( و بهرهاسالم

لت هر فرد دال بومتر بر زادگاه و زیستاست. در واقع شاعران، مضمون این حدیث را که بیش

جدید آن حمل کردند و با استناد به این حدیث و تکرار آن در  ر معنای سیاسیدارد، بر وطن د

های عقیدتی پیوند زدند و اشعار مختلف، حس دلدادگی و تعلّق به سرزمین مشترک را با گرایش

ستند. این امر نیز در ی خویش بهره جگرایانهملّیبدین ترتیب از ایدئولوژی برای تثبیت گفتمان 

 الممالک به وضوح مشهود است:ادیبابیات زیر از 

 دوش گفتم به دوستی که بُوَد

 راز حب الوطن من االیمان

 

 حفظ این آب و خاک بر همه دَین 

 هست دستور سیّد ثقلین

 (1386:931الممالک،)ادیب        

 اند:ابیات زیر از فرّخی و بهار نیز با همین انگیزه سروده شده

 غرض برای ترقّی خاک پاک وطن

 

 هر که را مهر وطن در دل نباشد، کافر است

 

 به جان بکوش که حب الوطن من االیمان 

 (1391:273)فرّخی،           

 ی پیغمبر استمعنی حب الوطن فرموده

 (1394:1/621)بهار،           

ناپذیری ملّت مردم و میهن، شاعری چون فّرخی به صراحت از جدایی در جهت اهمّّیت پیوند

( و در جایی 1391:225)فرّخی،«مّلت به موطن، قابل تفکیک نیست الفت»گوید: وطن سخن می و

 :1391خورد)فرّخی،نیان سلب شده است، افسوس میدیگر از این امر که تعصّب وطنی از ایرا
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دوستانه و تأکید بر سرزمین مشترک، روی چنین در راستای ترویج این احساسات میهن(. هم275

ی ی شاعران این دوره، سلطهشود؛ زیرا همهستیزی آشکار میر مشروطه یعنی بیگانهدیگر شع

و  دانستهی وطن و ملّّیت ایرانیان میکنندهها روسیه و انگلیس را تهدیدبیگانگان و در رأس آن

در اند؛ برای نمونه فرّخی ها و بیداری مردم سرودههای آنی افشای خیانتاشعار فراوانی در زمینه

وطن و ملّّیت که شاعر از آن به  یکی از مسمّطات خویش، صراحتاً روسیه را در دشمنی با

 کشد:کند، به تصویر میتعبیر می "قومیّت"

 دوست، گوییم با صد امیدما ملّتِ وطن     دید قومّیت وطن را روسی نمود ته              

 دل: یا مرگ یا استقالل از سوز آتش                                      

 (1391:258فرّخی،)                                                                 

به  -ها دانست و نفوذ آنهای ایران را به علّت دخالت بیگانگان میبهار نیز که اکثر نابسامانی

آورد، در شعری که خطاب به را مانع اصالحات اجتماعی و سیاسی به شمار می -هاویژه انگلیسی

 کند:انگلستان سروده، انگلیس را عامل ایجاد اختالف و مخلّ وحدت توصیف می

 انگلیسا در جهان بیچاره و رسوا شوی

 اختالف افکندی و کردی حکومت بر جهان

 مانع بسط تمدّن گشتی اندر ملک شرق

 

 ز آسیا آواره گردی وز اروپا پا شوی... 

 ملجا شوی...ق بیشد دمی کز اتّحاد خل

 تا بدین مشتی خرافی صاحب و موال شوی

 (627-1394:1/625)بهار،      

)بیگانگان(،  1"دیگری"و )ایرانیان( "ما"سازی و ایجاد دو قطب ه این تقابلباید توجّه داشت ک

 هایدوستانه و افزایش وابستگی ایرانیان به وطن مشترک و دیگر مؤلّفهدر تحریک احساسات میهن

هویّت ملّی بسیار اثرگذار بوده است. افزون بر این، در راستای تأکید بر وطن مشترک، برخی از 

ی اند؛ چنان که میرزادهترین نمادهای سرزمینی یعنی پرچم تأکید کردهشاعران بر یکی از مهم

اکنش آورد و فّرخی نیز در شعری که در وی واقعی ملّت به شمار میکنندهعشقی، پرچم را هدایت

( سروده، قرار داشتن در زیر پرچم مشترک 1919ها )قرارداد الدوله با انگلیسیبه قراداد ننگین وثوق

 داند:را حافظ ملّت ایران می

 

                                                
1 Other 
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 یکی بیرق شیر و خورشید نر

 

 در تحت لوای شیر و خورشید ای لُرد

 

 بباید شدن هادی ما نه زر 

 (1357:389ی عشقی،)میرزاده   

 گلیس و روسیمآزاد ز بند ان

 (1391:385)فرّخی،   

 تاریخ مشترک

 و تاریخی یگذشته از جامعه افراد مشترک آگاهی هویّت ملّی عبارت است از تاریخی بُعد

های ی نسلهکه پیونددهند "پنداریتاریخهم"و احساس هویّت تاریخی و  آن به بستگیدل احساس

سازی، های اصلیِ مّلتاز بین شاکله 1رنست رنان(. ا1379:201)حاجیانی،مختلف به یکدیگر است

نوعی تاریخ مشترک  کند. به باور او وجود مّلت، مستلزم داشتنبیش از همه بر تاریخ تأکید می

و  مّلیّت مفهوم به بخشیشخصیّت در ی تاریخ(. با توجّه به نقش گسترده1389:340)رنان،است

آینده  هاینسل به را خود ملّی افتخارات و باورها اندیدهکوش نگارانتر تاریخبیش آن، هایمایهبن

در همین راستا، بهار ضمن  .باشند اثرگذار هاآن ملّی هویّت ساختن در طریق این از و انتقال دهند

ی کند و بدین ترتیب با انتساب همهسازی ایران با مادر، تاریخ ایران را به پدر تشبیه میموازی

 کند:صراحتاً بر تاریخ مشترک تأکید می ایرانیان به این پدر،

 هست  ایران  مادر  و  تاریخ  ایرانت  پدر      جنبشی کن گرت ارثی زان پدر وین مادر است      

 (1394:1/622)بهار،                                                                     

ونالیستی، تاریخ ایران را بهترین تاریخ جهان ـاسیالً نـی نیز در رویکردی کامـی عشقمیرزاده

 کوشد بر تعلّق خاطر ایرانیان به این تاریخ بیفزاید:خواند و بدین ترتیب میمی

 ترین تاریخ عالم شدچنان تاریخ ایران شد، ز تاریخ تو تاریخی       که  این  تاریخ،  تاریخی  

 (1357:333ی عشقی،)میرزاده                                                                     

گرایانه در دوران قاجار و مشروطه، ملّی نگاریکه ظهور تاریخذکر این نکته ضروری است 

ت. در این دوران، معاصر بوده اس گیری هویّت ملّی نوین در ایرانترین محورهای شکلکی از مهمی

گرایی بر ذهن مورّخان و محقّقان، ایران باستان مبنای تبیین هویّت ی باستاناندیشه در اثر حاکمیّت

گرایی نویسان قرار گرفت. بدین ترتیب، نوعی ملّیهای تاریخها و تحلیلملّی و محور اصلی دیدگاه

و فکران و موّرخان درآمد گرایی به صورت جزئی اساسی از دیدگاه تاریخیِ روشندر قالب باستان

                                                
1 Ernest Renan 
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نویسی را تقویت غرور و وحدت ملّی از تاریخ ز مورّخان این دوران، رسالت اصلیی بسیاری احت

و  1389:161زاده و طرفداری،)علیایانه در بازنگاری تاریخ دانستندگرباستان گراییرواج ملّی طریق

 (. 12-1388:13؛ احمدی،169-168

تنی با متون تاریخی این دوره و شاهنامه، ی بینامرابطهتحت تأثیر همین جریان گفتمانی و 

ی مشروطه ها و شاهان تاریخی ایران باستان یکی از مختصّات بارز شعر دورهشخصیّت بازنمایی

توان یافت که در آن از این دوره را می ای از دیوان شاعرانتر صفحهای که کماست؛ به گونه

مکرّر تاریخ ایران  ع، این شاعران با یادکرد. در واقعظمت شاهان باستانی ایران یاد نشده باشد

مردم با این تاریخ، کوشیدند تا به باززایی غرور و هویّت  ن و شاهان آن در شعر و آشناکردنباستا

ی آن با گذشته و مقایسه پردازند و ضمن یادآوری نوستالژیک افتخاراتملّی در میان جامعه ب

ی مردم و خیزش همگانی را برای توسعه های بیداریهای عصر خود، زمینهماندگیعقب

الممالک فراهانی که در شعر زیر به منظور تهییج ی جامعه فراهم آورند؛ برای نمونه ادیبجانبههمه

کند، تاریخ مشترک های ایران باستان یاد میبار از شکوه شاهان و چهرهمردم، با لحنی حسرت

رافتخار های پای به شاهان و چهرهدهد؛ زیرا هیچ اشارهایرانیان را صرفًا به تاریخ باستان تقلیل می

 کند:پس از اسالم نمی ایران

 کجا رفت شاپور و شاه اردشیر

 کجا رفت بهرام و بهمن کجاست؟

 کجا شاه اشکانیان، اردوان

 زمین کجا آن بزرگان ایران

 گر از تخم آنان یکی داشتیم

 

 که با دشنه درّید پهلوی شیر؟ 

 ارمن کجاست؟خداوند ایران و 

 ز ساسانیان، شاه نوشیروان؟

 که فرمانشان رفت تا هند و چین؟...

 کاشتیمبه دل تخم شادی همی

 (1386:683الممالک،)ادیب          

کوشیدند این نوع تأکید بر تاریخ مشترک را از دوران کودکی در برخی از شاعران نیز می

که برای اطفال دبستانی  "سرود مدرسه"شعری با عنوان  ی نمونه، بهار درایرانیان نهادینه کنند؛ برا

ی هنگامی که برد و حتری ایران باستان نام میـهای تاریخی و اساطیرهـسروده شده، صرفاً از چه

گویی را اختصاصاً به نیاکان پیمانی برانگیزاند، راستگویی و درستخواهد کودکان را به راستمی

 دهد:باستانی نسبت می

  پشت کیقباد و جمیممه از ه

 کورش و هخامنشیم یدهزا

 همه از نسل پور دستانیم 

 قارن و نریمانیم یهبچّ
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 پسر مهرداد و فرهادیم

 ستا لستانگملک ایران یکی 

 چون نیاکان باستانی خویش

 سرشتایم و پاکزادهپارسی

 

 اردشیر و ساسانیم یهتیر

 ...ما گل سرخ این گلستانیم

 ...یمپیمانراستگوی و درست

 کز نژاد قدیم آریانیم

 (1394:2/637)بهار،          

شود، تأکید بر تاریخ مشترک در بسیاری از وارد با تأکید بر نژاد همان گونه که مشاهده می

غالب در این عصر  مشروطه، تحت تأثیر جریان گفتمانیمشترک همراه بوده است؛ در واقع شاعران 

ها های نژادی در مناطق مختلف ایران)نظیر نژاد اعراب، ترکمنتوجّهی نسبت به تفاوتو با بی

ها را از نسل ی آنو همه دادهی ایرانیان را به نژاد پارسی و آریایی تقلیل می...(، نژاد همهو

 اند. دانستههای آریایی میشخصیّت

به حدّی بوده چنین تأکید شاعران این دوره بر تاریخ ایران باستان به عنوان تاریخ مشترک هم

کننده بر ی داللتواژه" ایران از یک فرمول مشّخص یعنی ها برای نامیدنعار بسیاری از آنکه در اش

شده است؛ از این ترکیبات استفاده می "های ایران باستانها یا شخصیّتهکشور + نام یکی از سلسل

موطن جمشید "(، 1357:233ی عشقی،)میرزاده"ی ساسانیانگهواره"هایی چون توان به ترکیبمی

(، کشور 135)همان:"پایتخت کیان"(، 1391:111)فرّخی،"کشور هوشنگ"(، 394)همان:"و سیروس

منزل "(، 247)همان:"گاه داریوشخواب"، "گاه کیکاووسمنزل"(، 216)همان:"کسری

)همان: "ی کیخسروخانه"(، 1342:203)عارف قزوینی،"مملکت داریوش"(، 275)همان:"سیروس

( 1/556)همان:"مرز کیان" (،1394:1/555)بهار، "کشور دارا"(، 225)همان:"کشور ساسان"(، 224

این ترکیبات در اشعار فرّخی و عارف قزوینی  ( اشاره کرد. کاربرد2/179)همان:"ُملک جَم"و 

 تری دارد.   نسبت به اشعار دیگر شاعران، برجستگی بیش

ی مشروطه در راستای ی مهم در شعر دورهشود، نکتهپیشین دیده میهای چنان که در نمونههم

گرایانه، عدم تمایز بین تاریخ واقعی و تاریخ اساطیری باستان نگریویّت ملّی بر مبنای تاریختبیین ه

های اساطیری را جزئی از تاریخ ی مشروطه، شاهان و شخصیّتاست؛ بدین معنا که شاعران دوره

ند. از نظر نشانباستان می های تاریخیکنار شاهان و شخصیّت ها را درندارند و آنپواقعی ایران می

نگاری همین دیدگاه در تاریخ ، برآیندتاریخ و اسطوره آمیختگیتبارشناسی گفتمانی، این درهم

 ی فردوسی است که در آن مرزبندیهدوران قاجار و مشروطه و در مجموع نیز متأثّر از شاهنام

ایرانیان  یخ ملّیتاریخ و اسطوره و حماسه، تار طوره و تاریخ وجود ندارد و مجموعاس دقیقی بین
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ترین عوامل ایجاد هوّیت مّلی به یکی از مهم»ها ی اسطورهرود. افزون بر این، مجموعهبه شمار می

 بلکه امری است پویا که شکلی از ؛ای انتزاعی و ایستا نیستروند؛ زیرا هویّت مقولهشمار می

 (.1382:14)رجایی،«دکنی خود، جامعه، تاریخ، فرهنگ و آینده را القا میآگاهی درباره

پس از اسالم نیز  های مقتدر ایرانباستان، به چهرههای ایران شاعران مشروطه گاه در کنار چهره

و تصویر  اند و بدین ترتیب تاریخ مشترک ایرانیان را صرفاً به ایران باستان تقلیل ندادهنظر داشته

اند؛ برای هویّت ملّی ایرانیان ارائه کرده ی مهمهاتری از تاریخ مشترک به عنوان یکی از مؤلّفهمعقول

مدار معروف انگلیسی و طرّاح ی عشقی، در شعری که علیه لرد کرزن، سیاستنمونه میرزاده

هویّت ملّی و تاریخی  پس از اسالم به عنوان بخش مهمّی از سروده، به تاریخ ایران 1919رداد قرا

 کند:نهد و توجّه مخاطبان خود را به افتخارات این دوران معطوف میایرانیان ارج می

 ...ولی خفته است در ایران بسی شیر

 ز صفاری ز سلجوقی و دیلم

 شه اسماعیل و شه طهماسب دیده

 اگر سام و نریمان شد فسانه

 که ایران شیر نر بسیار دارد

 لک جم نیتهی هرگز از آنان م

 

 کجا گردن نهند در زیر زنجیر؟ 

 نگویم ز آل بویه بیش یا کم

 چو شه عبّاس، مردی پروریده

 ز نادر کی توان جستن بهانه؟

 ور بسیار داردهژبر حمله

 که شیرانش برند از دشمنان پی

 (1357:394ی عشقی،)میرزاده   

اریخ ایران باستان تأکید کرده، اّما صرفاً بر اساطیر و ت "سرود مدرسه"بهار نیز اگرچه در شعر 

پس  ن و سپس بالفاصله به تاریخ ایرانایران باستا صراحت ابتدا به تاریخ پرافتخاردر ابیات زیر، به 

کند و با تلفیق این دو دوره، تصویر زیبایی از تاریخ مشترک ایران را در پیش از اسالم اشاره می

 دهد:چشم مخاطب قرار می

 ت کاندر باستان بینی در اواین همان ملک اس

 خالفاسالم رو بنگر که بینی بی وز پس

 

 گستر استداریوش از مصر تا پنجاب فرمان 

 کز حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است

 (1394:1/622)بهار،                  
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 زبان مشترک

صلی فرهنگ مورد توجّه قرار ی امعاصر عموماً زبان را به عنوان هسته نظرانمندان و صاحباندیش

، 1ی برگر و لوکماناند؛ برای نمونه به عقیدهگیری هویّت تأکید کردهداده و بر نقش آن در شکل

ها را در یک آنوند داده، ـدرون واقعیّات زندگی را به یکدیگر پی های گوناگونزبان حوزه

خودآگاهی نسبت به آن  ی وت ملّـل هویّـآورد و موجب تشکیکلّی گرد می ی معنادارمجموعه

ی هویّت ملّی مؤلّفه ترین(. در این میان حتّی برخی، زبان را مهم1375:8)برگر و لوکمان،شودمی

 (. 1373:22)مسکوب، انددانسته

تاریخ، نقش مهمّی در بازسازی هوّیت ملّی ایرانیان  برخی از مقاطع حسّاس نیز در فارسی زبان

آن نقش فردوسی و شاهنامه در حفظ و برکشیدنِ زبان فارسی در ی داشته که بارزترین نمونه

کند: که شاعر خود تصریح میی اعراب است؛ چناننی پس از حملهراستای احیای هوّیت ایرا

ای ی ایرانی به لحاظ قومی و زبانی، جامعهبا این حال، جامعه«. عجم زنده کردم بدین پارسی»

سازی و نیاز به ی ملّتاصّ خود را داشته است. با آغاز پروژهپراکنده بوده و هر قوم نیز زبان خ

زبان فارسی به  -های مهمّ هویّت ملّیبه عنوان یکی از شاکله -ایجاد یک زبان مشترک و فراگیر 

پردازان دولت ملّی با نگرشی افراطی، فکران و نظریّهزبان ملّی بدل شد و حتّی برخی از روشن

(؛ 1393:78مددی،خانی و علی)امنهای محلّی شدندها و گویشبانر زخواهان نفی و طرد سای

ی آینده چاپ ه.ش. در مجله 1304ای که نخستین بار در سال چنان که محمود افشار در سرمقاله

های محلّی را ه.ش. نیز بازنشر شد، گسترش زبان فارسی و حذف زبان 1338گردید و در سال 

شدن به یکی از بلی و با متوسّلو حتّی در رویکردی دوقطبی و تقاداند. ای وحدت ایران میالزمه

دهد که زبان محلّیِ اقوام ترین سازوکارهای طرد، ذهنّیت سوژه را در این راستا سامان میمهم

منظور از کامل »نویسد: و زبان بیگانه است. افشار در این زمینه چنین می« دیگری»گوناگونِ ایران، 

ن است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیّت یابد، اختالفات محلّی از کردن وحدت ملّی ای

... کُرد و لر و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم حیث لباس، اخالق و غیره محو شود

ی ما تا در ایران وحدت فرقی نداشته، هر یک به لباسی ملبّس و به زبانی متکلّم نباشد. به عقیده

ّیت بان، اخالق، لباس و غیره حاصل نشود، هر لحظه برای استقالل سیاسی و تمامملّی از حیث ز

زبان فرستاد و در آن زبان را به نواحی بیگانهتوان ایالت فارسی... میباشدارضی ما احتمال خطر می

                                                
1 Berger & Lukman  
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چ زبان کوها به نواحی فارسیزبانِ آن نقاط را به جای آننشین کرد و در عوض، ایالت بیگانهجا ده

 (.133-1338:132)افشار،«داد

های مختلف ی مشروطه که خود از نواحی گوناگون ایران و متعلّق به قومیّتالبتّه شاعران دوره

ها اثبات اهمّیّت زبان اند؛ زیرا در نظر آنای نسبت به زبان نداشتهاند، چنین دیدگاه افراطیبوده

های بومی در ها و گویشای طرد و نفیِ زبانفارسی برای ایجاد همبستگی بین ایرانیان، به معن

ی مستقیم و غیرمستقیم راستای تضعیف هویّت قومی نبوده است. شاعران این دوره، به دو شیوه

ی کوشیدند تا بر نقش غیرقابل انکارِ زبان فارسی در بازتولید هوّیت ملّی و لزوم گسترش دامنه

ایران تأکید کنند و زبان فارسی را در نظر مخاطبان رواج این زبان به عنوان زبان معیار در سراسر 

 برجسته سازند. 

ی غیرمستقیم، با توجّه به نقش فردوسی و شاهنامه در احیای زبان فارسی و روحیّه یدر شیوه

ی های او در راستای باززایی هوّیت ملّی ایرانیان با تکیه بر مؤلّفهی ایرانیان، کوششگرایانهملّی

سوار "سی با تعبیراتی چون الشعرای بهار، از فردوشده است؛ چنان که ملکزبان، برجسته 

ی عشقی کند و میرزاده( یاد می1/563)همان:"النوع گفتار دریرب"( و 1394:1/557)بهار،"پارسی

 داند:ی ملّت ایران مینیز گفتار فردوسی را احیاکننده

 بهر فردوسی چه باید کرد کو از کار خویش

 دان چندین قرن ایران زنده کردمرده فرزن

 

 یعنی از نیروی طبع و معجز گفتار خویش، 

 از لب آموی تا دریای عمان زنده کرد

 (1357:390ی عشقی،)میرزاده  

برخی شاعران نیز کوشیدند با سرایش اشعاری به زبان فارسی سره )خالص(، به طور 

ن زبان مشترک تأکید کنند. بارزترین شاعر غیرمستقیم بر توانش و ظرفیّت واالی این زبان به عنوا

الممالک، )ادیب"ستایش دانش"ی اهانی است که اشعاری چون قطعهالممالک فردر این زمینه ادیب

)همان: موبد زردشتی، ارباب کیخسرو شاهرخبیتی خطاب به ( و مثنوی هجده1386:772-771

 ده است.ی دخیلی سرو( را به فارسی سره و بدون هیچ واژه581-582

الشعرای بهار را باید های مستقیم به نقش زبان فارسی در هویّت مّلی، ملکی اشارهامّا در زمینه

تاز شاعران مشروطه و پسامشروطه دانست؛ زیرا او که استاد دانشگاه و دارای تتبّعات عمیقی در یکّه

ید هویّت ملّی ایرانیان در ادبیّات کالسیک فارسی بوده، به خوبی از کارایی زبان فارسی در بازتول

ها و ی چهارم هجری( آگاه بوده و به ظرفّیت)سدهی فردوسیایران به ویژه در دوره ادوار تاریخ

های این زبان وقوف کامل داشته است. ضرورت تأکید بر زبان فارسی به عنوان زبان مشترک قابلّیت
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ی عقیدتی مردم برای تثبیت این امر بهره هادر نظر بهار به حدّی بوده که او از ایدئولوژی و گرایش

)ص(، زبان مشترک اهل بهشت را به جای زبان مادری ستناد به روایتی از پیامبر اسالمگیرد و با امی

 داند:ها، زبان دری/فارسی میآن

 گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین         بر  زبان،  لفظ  دری  جای  زبان  مادری         

 (1394:1/563)بهار،                                                                 

سر ایران، از چنین در راستای تأکید بر زبان فارسی است که بهار حّتی آوازخوانیِ مرغان سراهم

زبان  داند؛ این تعبیر شاعرانه بیش از هر چیز تأکیدی بر رواجرا به این زبان می بندر شاهی تا دربند

 فارسی به عنوان زبان معیار و رسمی در مناطق مختلف ایران است:

 شد کشور ایران چو یکی باغ شکفته

 مرغان، سخنِ پارسی آغاز نهادند

 

 از ساحل جیحون همه تا ساحل اروند 

 ی دربنداز بندر شاهی تا باره

 (1394:1/555بهار،)    

کند و با این تعبیر، زبان فارسی را ی را اراده میبهار در جایی دیگر، از منِ شخصی، منِ اجتماع

 :1394بهار،)«امپارسی زنده است، من هم زنده تا زبان»داند: ی حیات خود و مّلت ایران میمایه

های ترین مؤلّفهها به صراحت زبان فارسی یکی از مهمترین ابیات بهار که در آن(. امّا مهم1/520

کنایه از موافق و  "زبانیک"ات زیر است. اگرچه در بیت نخست، ابیهویّت ملّی به شمار آمده، 

نظر است، امّا با توجّه به ابیات بعدی، ایهامی به رواج زبان فارسی به عنوان زبان رسمی در میان هم

 اقوام گوناگون ایران دارد:

 کُرد و بلوچ و عرب و ترکمان

 فارسی از جهد تو احیا شود

 

 زبان...گشته به وصفت همگی یک 

 وحدت ملّی ز تو پیدا شود

 (1394:2/178بهار،)   

گرایی ی رضاشاه که ملّیگرایی و تأکید بر زبان مشترک در دورهالزم به یادآوری است فارسی

یابد و این امر در شعر بهار که در گرایی عصر مشروطه بوده نیز تداوم میی ملّیآن زاییده و ادامه

-یاست و ادبیّات حضور پُررنگی داشته است، به روشنی بازنمایی میی سهر دو دوره در عرصه

ها زبان غیرفارسی نفوذ شدنِ حکومت قاجار که در دربار آن. روی کار آمدن رضاشاه با برچیدهشود

صراحتاً از این امر که  "چهار خطابه"است؛ به همین سبب بهار در شعرِ  زیادی داشته، برابر بوده

گراییِ ایرانیان بر ترویج زبان فارسی فارسی شده و رضاشاه در راستای تقویت ملّیزبان دربار کامالً 

 کند:در سرحدات ایران تأکید فراوانی کرده است، ابراز خرسندی و مسّرت می
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 ی دربار، اجنبییک روز بود لهجه

 

 سر حد ایران کند فسحت دیرینه کسب

 امروز قند پارسی آن جا مکرّر است 

 (1394:1/610بهار،)     

 با سخن پارسی امر تو گردد روان

 ( 1394:1/373بهار،)     

برده و بر شیرینی ای که بهار در توصیف زبان فارسی به کار میافزون بر این، تعبیرات شاعرانه

کرده نیز بیش از هر چیز با هدف تقویت این زبان و افزودن بر ارج آن در نظر مردم آن تأکید می

کشور بوده است؛ به ویژه آن که گاه بر اقرار همگان به حالوت زبان فارسی تأکید مناطق مختلف 

 کند:می

 ها  رافـد  اعتـش کننـقندی است پارسی که شکرپاسخان ری        در   پُرحالوتی       

 (1394:1/497بهار، )                                                                

های شانزدهم و هجدهم(، نقش زبان فارسی را )تصنیفینی نیز در دو تصنیف خودعارف قزو

دهد. انتخاب قالب در باززایی هوّیت ملّی ایرانیان به طور آشکار مورد توجّه و تأکید قرار می

تصنیف برای این منظور، بسیار آگاهانه و خردمندانه بوده است؛ زیرا تصنیف به سبب درآمیختگی 

دارد.  -ی اجتماعیاز هر قشر و طبقه -فوذ و اثرگذاری بسیار زیادی در مخاطبانبا موسیقی، ن

توضیح آن که برخی از افراطیون کشور ترکیه، آذربایجان ایران را از نظر هویّتی، جدا از ایران تصوّر 

این اند؛ عارف قزوینی در واکنش به نمودههای خود تکرار میکرده و این امر را پیوسته در نوشتهمی

)عارف قزوینی، "واسبه با زبان فارس از ارس پریدند"ها و با تعبیرِ افکنیا و تفرقههگوییپریشان

داند. او ضمن (، صالح کار را در رواج بیش از پیش زبان فارسی در دیار آذربایجان می35: 1342

خواهد به منظور تأکید میها اشاره به نژاد ایرانیِ مردم آذربایجان و تولّد زردشت در این دیار، از آن

بر هویّت ایرانی خود، زبان فارسی را که زبان مشترک ایرانیان است و اکنون در آذربایجان به 

 حاشیه رفته، فراموش نکنند:

 که نیست خلوت زردشت            نسیم صبحدم خیز       بگو به مردم تبریز     

 )جای صحبت چنگیز(   )جای صحبت چنگیز(                             

 ز ماتم سیاوش   پوش و خاموش  سیاه      ای نهان      زبانتان شد از میان       به گوشه

 گر از نژاد اویید          نکرد باید این دو را فراموش       )نکرد باید این دو را فراموش(

 (36-1342:35عارف قزوینی،)                                               
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( که 1342:41عارف قزوینی،)"زبان فرامش نکنید"تصنیف هجدهم نیز با مصراعِ  عارف در

دهد خطاب به مردم تبریز سروده شده، مجدّداً بر همین مسأله تأکید کرده است. این اشعار نشان می

ی ف کامالً مغرضانهو نیز از اهدا باززایی هویّت ملّی ایرانیانکه او به خوبی از نقش زبان فارسی در 

افراطیون ترکیه آگاهی داشته است؛ زیرا این افراطیون بدون توّجه به نژاد اصلی مردم آذربایجان و 

صرفاً به سبب یکسانی زبانیِ مردمان این دیار با ترکیه، سعی در ایجاد تشکیک در هویّت ایرانیِ 

 اند.                              اهالی آذربایجان داشته

 گیرینتیجه

ترین سطح آن، هویّت ملّی گیرد که مهمها را دربرمیای از هویّتهویّت اجتماعی طیف گسترده

های منتهی به آن به طور جدّی ی مشروطه و دههاست. توجّه ایرانیان به هوّیت مّلی، در دوره

های سیاسی، نی ادوار شعر فارسی با فرامتمطرح شد. در این میان، شعر مشروطه که بیش از همه

اجتماعی و فرهنگی در پیوند بوده، در بازتولید هویّت ملّی ایرانیان، نقش بسیار مؤثّری داشته است؛ 

بندیِ هویّت ملّی از طریق بازنمایی و ای که یکی از کارکردهای مهمّ شعر این دوره، صورتبه گونه

تحت تأثیر شاهنامه و جریان های این هوّیت بوده است. شاعران این دوره سازی مؤلّفهبرجسته

ی سرزمین مشترک، تاریخ های گوناگون هوّیت ملّی، بر سه مؤلّفهگفتمانی غالبِ عصر، از بین مؤلّفه

 مشترک و زبان مشترک، بسیار تأکید کردند.

های ی وطن و ایران از پربسامدترین واژهی سرزمین مشترک، دو واژهدر راستای تأکید بر مؤلّفه

تحت تأثیر وجود سرزمینی یکپارچه در ایران باستان و  هستند. در شعر این دورهشعر مشروطه 

شاهنامه و نیز تحت تأثیر مفهوم وطن در غرب، وطن در مفهوم سیاسیِ نوین خود مورد تأکید قرار 

-ی مشروطه برای افزایش تعلّق مردم به وطن مشترک و تثبیت گفتمان ملّیگرفت. شاعران دوره

ی ایران، از دو شگرِد ، ضمن نام بردن از مناطق مختلف به عنوان زیرمجموعهی خودگرایانه

بسیار بهره گرفتند.  "حبّ الوطن من االیمان"با مادر و ناموس و نیز از حدیث  سازی وطنموازی

)بیگانگان( به منظور "دیگری")ایرانیان( و "ما"ستیزی و ایجاد دو قطبِ ، بیگانهدر همین راستا

 های پُررنگ شعر این دوره است. ، یکی از الیهدوستانهات میهنتحریک احساس

گرایِی حاکم بر ذهن ی باستانی تاریخ مشترک، تحت تأثیر شاهنامه و اندیشهی مؤلّفهدر زمینه

های تاریخی و فکران دوران قاجار و مشروطه، بازنماییِ نوستالژیکِ چهرهمورّخان و روشن

با هدف باززایی غرور و  -ی مشروطهاز مختصّات بارز شعر دورهاساطیریِ ایران باستان یکی 
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بوده است؛ چنان که بسیاری از این شاعران در مواضع گوناگون، تاریخ  -هویّت ملّی در میان جامعه

اند. تأکید بر این نوع تاریخ مشترک در دادهمشترک ایرانیان را به تاریخ و اساطیر باستان تقلیل می

های نژادی در مناطق مختلف توّجهی نسبت به تفاوتبا تأکید بر نژاد مشترک و بیبسیاری از موارد 

های ایران همراه بوده است؛ البتّه شاعران مشروطه گاه در کنار تاریخ ایران باستان، به گوشه

تری از تاریخ و بدین ترتیب تصویر معقول پُرافتخاری از تاریخ ایرانِ پس از اسالم نیز نظر داشته

 اند.رک ارائه کردهمشت

ی سویی با برخی نظرات افراطی دربارهدر راستای زبان مشترک نیز شعرای مشروطه بدون هم

های محلّی، بر نقش غیرقابل انکارِ زبان فارسی در بازتولید هویّت ملّی و لزوم گسترش طرد زبان

های وشیدند تا به شیوهی این زبان به عنوان زبان معیار در سراسر ایران تأکید کردند و کدامنه

های سازی کوششمستقیم و غیرمستقیم، زبان فارسی را در نظر مخاطبان برجسته سازند. برجسته

ی زبان و نیز سرایش اشعاری به فردوسی در راستای باززایی هوّیت ملّی ایرانیان با تکیه بر مؤلّفه

های ی زبان فارسی، بخشی از شیوههای گستردهها و قابلّیتفارسی سره به منظور تأکید بر ظرفیّت

های کامالً صریح و مستقیم به نقش زبان فارسی در باززایی هویّت و اند. اشارهغیرمستقیم بوده

الشعرای بهار مشهود است. این نکته را نیز وحدت ملّی نیز در اشعار عارف قزوینی و به ویژه ملک

اشعار بهار نسبت به دیگر شاعران مشروطه، از  های هویّت ملّی درباید افزود که بازنمایی مؤلّفه

 بسامد و ژرفای بیشتری برخوردار است.  
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