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شعاریم کاه محااعا و مواععن آن مسااجل اجاعااآی را در بار داشااه باشاد. در          می شعری را اجاعاآی بر          

آورد و باه   مای ، تحعالن و معوالن اجاعاآی را با ذه  خالق خعیش به شعر در ها شعر، شاآر دغدغه گعنه ی ا

 کند. میخعیش و آیندگان آرضه ی  جامعه

و مباحث اجاعاآی، ژرفا و گسااردگی اندیشاه    ها مسلعاً گساردگی و غنای ادبیان فارسی، تنعع معضعع»          

برخعرد هر یک از آنان با اماعر و مسااجل و سااار     ی  نعیسندگان بررگ، و نحعهو خیال هر یک از شاآران و 

اجاعاآیِ محیط از سعیی، و ژرف نگری و نکاه یابی و تاسیر و داوری درباره شااآران و نعیساندگان و ادبیااتی    

ماان ماسات از   که به هر حال ماعلق به زمانی غیر از زمان ما، و ماااون با شرایط و معیارهای ادبی و فرهنگای ز 

راهای کاه در آن    هاای  و نااهععاری  ها سعی دیگر، هر پژوهشگرِ حقیقت جع را در نخسای  گا  ماعجه دشعاری

 (.5: 3131)ترابی،  «سازد میست، ه اگا  نهاد

ی ریشه در بط  جامعه، فرهنگ زمان و بازتابی از اخالقیاان معجاعد   ا همعضعآان اجاعاآی در هر دور          

آثار نعیسندگان و شاآران آن دوره منعکس شاده،  تعامی که به صعرن خعدآگاه و ناخعدآگاه در  تاسدر جامعه 

. آرر مشارو   گردد میباآث تحریک احساسان مرد   ود، نده میو ناخشنعدی آنان را از مساجل مخالف نشان 

شاآران ایا  دوره نیار   ست. تحعالن آرر مشروطه بر شعر ه ااز جعله دوران تأثیرگذار در تاریخ ملت ایران بعد

 ست.ه اتأثیر گذاشا

گرا کردن شعر برداشاند و دیگر اکنعن  تری در جهت جامعه فراخ های شاآران مشروطه گا  که ای نخست           

برایشان مسجل شده بعد که شعر خعب آن است که پرتعی از شععر اجاعاآی بر آن ساایه افکناده باشاد. دیگار     

کعر، معضعآان جدیدی نظیر آزادی، ناسیعنالیسم، وط  در ماهع  سیاسی و اجاعاآی ، در نایجه تحعل مذکه ای 

آن، آدالت اجاعاآی، تعلیم و تربیت نعی ، آمعز  رایگان برای هعه طبقان، برابری و رفا  تبعایط طبقااتی و    

الس رنگیانش  لی از ای  دست که نه به باغ و گلساان شعر فارسی و نه به خانقاه و خرابان آن و نه باه مجا  جمسا

طعر گسارده وارد شعر فارسی شدند. با طرح ای  معضعآان، شعر آرر مشروطه که در دوره ه راه یافاه بعدند، ب

قاجار در رخعن و خعاری فرو رفاه بعد، تبدیل به شعر زندگی شد؛ بدیهی است بدی  ترتیاب، مخاطباان شاعر    

 (.27: 3131جاعاآی بعد )زرقانی، هم، طیف بسیار گسارده و مانعآی شدند که شامل هعه طبقان ا

شعر مشروطه، در قیا  با دوره قبل، مساجلی است از قبیل: آزادی، وطا ، زن، غارب و    های درون مایه»          

صنعت غرب، اناقادهای اجاعاآی و تا حد زیادی دوری از ناعذ دی ، فقدان ترعف و باز هم کلیت معشاعق در  
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: 3131)شاایعی کادکنی،    «بیشار، یا میه  پرسای است یاا اناقااد اجاعااآی   آثار غنایی. صدای اصلی مشروطیت، 

نسیم شعال، »ست، ه ای طنی  انداز گشاا هکه ای  صدا در آثار سه ت  از شاآران ای  دوره به صعرن گسارد (.11

از جعله شااآرانی هسااند کاه معضاعآان اجاعااآی دوره مشاروطه را باه هعاراه         « آارف قروینی و ایرج میرزا

ند. در هر حال شعر مشاروطه اآاراضای قااط  و رساا باعد آلیاه       ا هناقادان اجاعاآی از وض  معجعد بیان نععدا

هرگعنه اسابداد و اساععار، و آکس الععل باه ماعقعی باعد در مقابال اوضااع نابساامان اجاعااآی و سیاسای و         

چه  ست، باید هر آنه اگذشا یمکه در آرر زندگی ای  شاآران چه  فرهنگی کشعر. پس برای دست یافا  به ای 

کلای معضاعآان اجاعااآی در آن دوره دارد، را     صعرنرا که ارتباطی با آداب و رسع  و فرهنگ و باورها و به 

. در ایا   دو مشکالن و مساجل مارد  در آن دوران بهاار آشانا شا     ها معرد بررسی و تحقیق قرار داد تا با دغدغه

 می  اجاعاآی مرتبط با زندگی روزمره مرد  پرداخاه شعد. ست تنها به بررسی مواه اتحقیق سعی شد

 

 سؤاالت پژوهش -1-2

چه معضعآان اجاعاآی در شعر شاآران دوره مشروطه )نسیم شعال، آارف قروینی و ایارج میارزا( مطارح     -3

 ست؟ه ابعد

 نهوت مشروطه چه تأثیری از منظر اجاعاآی بر شعر گذاشت؟ -7

ری  بسامد را در شعر دوره مشروطه )نسایم شاعال، آاارف قروینای و ایارج      کدا  معضعآان اجاعاآی بیشا -1

 ست؟ه امیرزا( داشا

 

 های پژوهشفرضیه -1-3

 باشند و هععاره خعد را در کنار طبقان اجاعاع حاظ کنند. میند تا مردا هشاآران معرد پژوهش، سعی نععد -3 

 ند.ا هخعد داشای  رده و سعی در اصالح جامعهشاآران ای  دوره با دیدی اناقادی به مساجل روز نگاه ک -7

 

 اهداف پژوهش -1-4
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 بر مبنای اشعار نسایم شاعال، آاارف قروینای و ایارج                )دسایابی به معضعآان اجاعاآی شعر دوره مشروطه  -3

 میرزا(.

 هاای  و سانت  ی از تاریخ فرهنگی و اجاعاآی و تببی  هر چه بیشار آداب و رسع  و اآاقاادان ا هبررسی بره -7

 گذشاگان.

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5

سات؛  ه اشعر دوره مشروطه، ادامه خط سیری است که شعر فارسی در طی قرون و اآرار گذشاه طی کرد»

فرهناگ ترریاق کارده و    زخعای  گاه در کسعن حعاسه، روح امیدواری، اساقالل، هعیت و آزادگی را باه پیکار   

ی باا  ا هسرگشاگی و غربت انسان را در آالم خااکی تقریار کارده و در مرحلا    زمانی از نای نعازنده نی، حکایت 

خیال  و دردمند قع  را الایا  بخشیده و در روزگارانی هم بیزخعی رویکرد جدی به آشق پاکیره و انسانی، روح 

گ و شاهعن  ی کشیده که از حیان آدمی، تنها جنا هدون مای های ه کرسی فلک را زیر پای انساناز آالم و آد ، نُ

حیان شاعر مادیعن    ی که هعه ،را فهعیده بعدند و اینک و در روزگار معاصر بایسای، برای ایجاد ارتبا  با انسان

 (. 55 :3131)زرقانی، « آن است، تعلدی دیگر بیابد

ایا    شعار ادوار ادبیان جهان است. از میان شاآران بی تری  شعر پس از دوره مشروطه، یکی از پرمایه»           

. بناابرای  بررسای زنادگی و احاعاالن     (11: 3123)الارحع ،   «دوره، شعاری از آنان شایساه شاأنی در خعرناد  

الی اشاعار   تر از آن بررسی محیط اجاعاآی و یافا  معضاعآان اجاعااآی در الباه    شاآران دوره مشروطه و مهم

ان حعزه شعر و ادب فارسای کاه خعاهاان    ی دارد، زیرا چنی  تحقیقی برای آالقعندان و تشنگا هآنان اهعیت ویژ

کناد.   مای آشنایی نردیک با آداب و رسع  و آقاید و باورها و... در شعر دوره مشاروطه هسااند، ضارورن پیادا     

ماأساانه تاکنعن در زمینه بررسی معضعآان اجاعاآی در شعر سه شااآر ماعرد تحقیاق )نسایم شاعال، آاارف       

ست، پس انجا  تحقیقی در ایا  ماعرد کعاک شاایانی در     ه ان نگرفاقروینی و ایرج میرزا( تحقیق مساقلی صعر

باشد در جهات   میتعاند قد میجهت شناخت وضعیت اجاعاآی و افکار مرد  و شاآران آن دوره خعاهد کرد. و 

 یاری رساندن به سایر افرادی که بخعاهند در ای  زمینه پژوهشی انجا  دهند.
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 ی پژوهشپیشینه -1-6

در زمینه شعر مشروطه صعرن گرفاه کاه هرکادا  باه صاعرن کلای مطاالبی را اراجاه        زیادی  های پژوهش

ساه شااآر ماعرد    به ویژه ند؛ ولی تحقیقان چندانی در زمینه بررسی معضعآان اجاعاآی شاآران ای  دوره ا هداد

شرح حال ست؛ زیرا در آثار معجعد، بیشار به ه ا)نسیم شعال، آارف قروینی و ایرج میرزا( صعرن نگرفاتحقیق 

در جهات شاناخت   باه ویاژه   و زندگی ای  شاآران پرداخاه شده و تال  زیاادی در جهات معشاکافی اشاعار     

ست. بنابرای  در ادامه معاردی را که کم و بایش در جهات شاناخت شاعر     ه امعضعآان اجاعاآی صعرن نگرفا

 گردد: میرساند، اشاره  میدوره مشروطه و آشنایی با ای  سه شاآر یاری 

 ، چاپ پنجم، تهران: اناشاران زوّار.7از صبا تا نیعا ج، 3127ان پعر، یحیی، آری -3

شاروع و  « بازگشات » تاریخ یک قرن و نیم ادب ایران است. ای  آرر از دوره ادبای « از صبا تا نیعا»کااب 

 و «ادبیاان ایاران در نیعاه اول قارن سایردهم     » شعد. کااب اول مشاعل بار دو بخاش   میبه آساانه شعر نع خام 

ی است به تااریخ ایا  دوره، مقادمان انقاالب     ا هاست. کااب دو  اشار« ادبیان ایران در نیعه دو  قرن سیردهم»

جرایاد و مطبعآاان در دوره اول   » مشروطیت و نثر فارسای در دوره بیاداری. کاااب ساع  ماواع  دو بخاش      

ران انقاالب مشاروطه و   ایا  کاااب باه دو    ،اسات « جراید و مطبعآان در دوره دو  مشاروطیت » و« مشروطیت

ی  بعاد از آن تاا دوره   ،پاردازد  مای تحعالن ادبی آن دوره که ماأثر از تحعالن سیاسی و اجاعاآی آن دوران باعد  

« گعینادگان »، «نثر» کااب چهار  مروری است بر حعادث تاریخی دوره تجدد و شامل سه بخش .رسد میمعاصر 

سرگذشای از هریک از شاآران دوره معاصر و شارایط و اوضااع   . در ای  کااب ابادا است« در آساانه شعر نع» و

ی از اشاعار آن شااآر،   هاای  نععناه  ذکر، سپس با شده اجاعاآی آورده -آن آرر از نظر سیاسیی  حاکم بر جامعه

 ست.ه اشعر او به بحث پرداخاه شد های ویژگیی  درباره

 تهران: نشر روزگار. چاپ اول، ب آژند،ی یعقع ، ترجعهی مشروطه شعر در دوره، 3123الرحع ، منیب،  -7

سپس به آعامل معثر در نعگرایی ؛ دهد می اراجهنعیسنده ابادا به طعر مخارر گرارشی از ادبیان سنای ایران 

هاای   وی در بخش دیگر کاااب، چهاره  . کند مخاران شعر دوره مشروطه را معرفی می ،شعر فارسی اشاره کرده

ایا  اشاخا    . گعیاد  طی آن مخارری از زندگی و احعال آنان بااز مای   ،شاخص شعر مشروطه را معرفی کرده

محعد تقی بهار، ابعالقاسم الهعتی، آارف قروینی، ایرج میرزا، میرزاده آشقی، پاروی  اآاراامی و    اند از: آبارن

 د:کنا  های دیگر کااب، در قالب ای  آناوی ، شعر دوره مشروطه را ارزیاابی مای   نعیسنده در قسعت نیعا یعشیج.
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سیاسای و   -تحاعل ترانیف، طنار اجاعااآی، مواامی  اجاعااآی       اوزان شعر، شکل و فر  شعر، خرعصیان و

 .  تاثیران ادبی اروپا

، دیعان کامل ) تحقیق در احعال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکاان او( ، 3151ایرج میرزا،  -1

 ان: نشر اندیشه.به اهاعا  محعد جعار محجعب، چاپ چهار ، تهر

در ای  کااب ابادا درباره نیاکان و سپس بازماندگان ایرج تعضیحاتی داده شده، سپس در معرد صنای  لاظی 

 ست.ا گردیدهآثار ایرج میرزا ذکر تعامی ست، و در ادامه آن نیر ه امعاردی ذکر شدکااب و معنعی و نثر 

یاسی و اجاعاآی در ادبیان منظاع  فارسای از آغااز تاا     تحلیل سیر اناقادهای س، 3131پعرالخا ، شکراهلل،  -1

 ، چاپ اول، اردبیل: اناشاران شیخ صای الدی  اردبیلی.نیعه دو  قرن هاام هجری

ی  اناقاادی شااآران دوره   هاای  در فرل اول دو  و سع  ای  کااب سعی شده به بررسی و تحلیال دیادگاه  

عه، آالعان و فقهاای طعااع دربااری، صاعفیان و زاهادان      الذکر درباره حاکعان قدرن، اوضاع و احعال جام فعق

گرایی و تعرب مذهبی پرداخاه شعد. فرل چهار  ای  کااب به هجع و طنر و  ریایی، فلساه و دانش، رواج فرقه

 هاای  ی از شاآران اخارا  دارد. در فرل پنجم ای  کااب شایعه های آن دو با اناقاد به هعراه شاهد مثالی  رابطه

 ست.ه ااشاره شد ،ندا هکرد میاد آورده شده، و در فرل ششم به اهداف شاآران از اناقادهایی که بیانی اناق

 ، چاپ پنجم، تبریر، اناشاران فروز .ادبیان فارسی شناسی جامعه، 3135ترابی، آلی اکبر،  -5

ضایحاتی  در ادبیان و مباحث اجاعااآی در ادبیاان فارسای تع    شناسی جامعهمؤلّف در ای  کااب، در معرد 

اراجه نععده و مباحث اجاعاآی چند ت  از شاآران فارسی زبان را از آغاز تا دوره معاصر بررسی نععده، ولای در  

 ست.ه ای نشدا هآن به سه شاآر معرد نظر در ای  تحقیق اشار

زباان   ی کارشناسی ارشد رشاه نامه پایان، اجاعاآی در شعر پروی  و بهار های اندیشه، 3121حسنی، مرتوی،  -6

 و ادبیان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

 هاای  را در زمیناه  پاروی   هاای  به پروی  اخاراا  دارد، کاه وی در آن اندیشاه    نامه پایانبخش اول ای   

فرهنگی، اخالقیان، آرفان، شخریت پروی ، خاانعاده، قشارهای اجاعااآی، نقاش و پایگااه اجاعااآی، رواباط        

دارد. بخاش دو    مای جامعه و قدرن اجاعاآی را با ذکر شعاهدی بیان  ،ت، مذهبسیاس شناسی جامعهاجاعاآی، 

 هاای  اجاعااآی بهاار در قالاب ارز     هاای  الشعرای بهار دارد، که در آن اندیشاه  اخارا  به ملک نامه پایانای  

ان، آشق، اخالقی، آداب و رسع ، آرف های اجاعاآی، فرهنگ اخالقی، مقعله های اجاعاآی، هنجارها و ناهنجاری
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تعلیم و تربیت، شخرایت بهاار، خاانعاده، طبقاان و قشارهای اجاعااآی، نقاش اجاعااآی، رواباط اجاعااآی،           

گرایای و نظاا  اجاعااآی، اقاراادی، سیاسای و       سیاست، مذهب و جامعه، قدرن اجاعاآی، وط  شناسی جامعه

 ست.ه افرهنگی کشعر در آهد شاآر معرد بررسی قرار گرفا

، گیالنای(  الادی   اشرف سیددیعان و ما  کامل نسیم شعال )جاودانه ، 3161، الدی  اشرف یدسحسینی گیالنی،  -2

 به کعشش حسی  نعینی، تهران: اناشاران دانشگاه تهران.

گیالنای و   الادی   اشارف  ساید نعینی در ای  کااب ابادا نظریان دوازده ت  از بررگان ادب فارسی در ماعرد  

 ست.ه ادر ادامه مجععآه اشعار ای  شاآر را ذکر نععدهااه نامه نسیم شعال را آورده و 

 ، چاپ اول، تهران: اناشاران دانشگاه تهران.سیاست و اجاعاع در شعر مشروطه، 3131خارابی، فاروق،  -3

باا ماااهیعی چاعن     -نعیسنده در پیش گااار کااب از دو آنرر سیاسی و اجاعاآی در شعر دوره مشاروطه 

در بخاش اول کاااب    .کناد  یااد مای   -آی انسان و آرزوی آبادی و نعسازی کشاعر آزادی، حقعق طبیعی و اجاعا

هاای اصالی شاعر مشاروطه باا       در قالب ای  معضعآان ویژگای « سیاست در شعر آرر مشروطه» تحت آنعان

نابسامانی امعر، آقب ماندگی و آرزوی روزگار گذشااه، وطا ، ملات، بیاداری،     : شعد های ماعدد بررسی می مثال

یر حعادث مشروطه، سرخعردگی از مشروطه، مداخالن دول اساععاری، آعال بیگانه، ارتش، حق و مشروطه، س

 در بخش دو  کااب نیر معضاعع  ها، احراب سیاسی، مجلس و ناامنی. حقعق و قانعن، رفاار سیاسی مرد ، انجع 

وضعیت روسااییان، کار  ارضی ومسأله : شعد با ای  مقعالن تبیی  و ارزیابی می« اجاعاع در شعر آرر مشروطه»

تجار و کسبه، امکانان و تسهیالن زندگی، فقر و غنا، کار و کارگر، کارمنادان، دسااگاه اداری و رواج   ، و کاسبی

ها و آرزوها، تغییران، تبیی  آلل آقب مانادگی کشاعر و    رشعه، اشرافیت، وضعیت زنان، آلم و دانش، خعاست

 .  حاکارنابسامانی امعر، نکعهش مرد ، اآایاد و ا

 .اناشاران اخاران ، چاپ اول، تهران،سیری در آثار ایرج میرزا، 3132، آلی، دهباشی -5

ای  کااب به ارزیابی زندگی و آثار ای  شاآر از نگاه نعیسندگان و ادیبانی چاعن محعاد جعاار محجاعب،     

جععآاه اناخاابی اسات از    مایا    ست.ه اپعر، نادر نادرپعر، سعید نایسی، سیرو  طاهباز و... پرداخا یحیی آری 

ها و نشاریان ادبای از دوران حیاان ایارج تااکنعن       های ایرج میرزا که در کااب مقاالن درباره زندگی و سروده

کاران   بار »، «سیری در زنادگی و آثاار ایارج میارزا    »، «درباره احعال و آثار ایرج و نیاکان وی»ست. ه امناشر شد

ای اسات کاه در ایا      مقالاه  15از جعلاه  « نامه ایرج میارزا  عانیان آارفاخ» و« آور ناشناخاه ایرج، نا »، «بیکران
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ساروده  « در سعگ ایرج»نا  دارد. « مراثی در سعگ ایرج میرزا»ست. بخش دیگر کااب ه امجععآه گردآوری شد

سروده یحیی دولت آبادی از جعله « ایرج برفت»سروده وحید دساگردی و « خعشا آن شب»ملک الشعرای بهار، 

  ها است.  راثیای  م

 ، چاپ دو ، تهران: نشر ثالث.چشم انداز شعر معاصر ،3131، زرقانی، سیدمهدی -31

الباه تاریخ ادبیان به ماهع  مادرن آن، کاه مشااعل بار مباحاث      ، در کااب تاریخ ادبیاتی است ویرویکرد 

 و« ااارهاای نظاری  گ» دو بخاش  در «اناداز شاعر معاصار ایاران     چشام ». شناسانه اسات  اناقادی، تحلیلی و سبک

« مبانی نظری»های  ست. بخش نخست نیر شامل دو فرل با آنعانه اآمد گرد« شناسی شعر در قرن بیسام جریان»

زیار  »، «در قلعارو جدیاد  »، «هاای آخار   های حلقاه  فرل با آنعان 6بخش دو  نیر  است.« ساخاارهای ماناظر» و

وی در ایا   گیرد.  می بر را در« ادبی -یک دوره تاریخیپایان » و« ققنع  در آتش»، «فرزندان ققنع »، «خاکسار

شاعر   ی آعاعم فرهنگی ایرانیان در روزگار معاصر، وضعیت  -فکری های کااب به صعرن کلی نقد شعر، ویژگی

سات و  ه اشعری، آعامل تأثیر گذار بر شاعر هار دوره را ماعرد بررسای قارار داد      های در دوره مشروطه، جریان

  ست.ه اهر کدا  از شاآران معاصر تعضیحاتی داده شد درباره سرگذشت و آثار

 ، چاپ اول، تهران، اناشاران سخ .ادوار شعر فارسی، 3131شایعی کدکنی، محعدرضا،  -33

مؤلّف ادوار شعر فارسی را از مشروطیت تا سقع  سلطنت بررسی نععده و باا اراجاه تعضایحان کلای در     

پانج آامال   در ایا  کاااب    وی دارد. مای ی را بیان ا هشعری هر دور های و ویژگی ها ی درون مایها همعرد هر دور

)زباان،   هاا(، خراایص تکنیکای    مایاه  )درون ها، صاداها، مسااجل اصالی    چهره از جعله: آعده در شعر هر دوره

پانج آنرار   و  ،)مؤثرهای فرهنگی، اجاعاآی، سیاسی و اقارادی( معسیقی، تخیل، شکل و فر (، و آعامل تغییر

 ست.ه ارا بررسی نععد شکل و تعریف شعر حوعر دارند: آاطاه، تخیل، زبان، معسیقیاصلی که در 

، چاپ اول، تهران: اناشاران پژوهشگاه آلع  انساانی و  سیعای جامعه در آثار آطار، 3137صارمی، سهیال،  -37

 مطالعان فرهنگی.

ی  انساه با معشاکافی جامعاه  در ای  کااب به مساجل و معضعآان اجاعاآی در آثار آطار پرداخاه شده و تع

دوران زنادگی آطاار اقشاار و طبقاان گعنااگعن جامعاه را باه هعاراه آداب و رساع  و اآاقاادان و باورهاا و            

پردازند،  میتعاند برای کسانی که به معضعآان اجاعاآی  میست. ای  کااب ه اشان معرد بررسی قرار دادهای پیشه

 گشا باشد. راه
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، به کعشش محعد آلی سپانلع و مهدی اخعن، چااپ اول، تهاران:   دیعان، 3133م، آارف قروینی، ابعالقاس -31

 معسسه اناشاران نگاه. 

ست، ساپس  ه ازندگی وی تعضیحاتی داده شدی  آثار آارف قروینی آمده و دربارهی  در ای  کااب مجععآه

 ست.ه ارف را آوردآا های و بعد از آن نامه گردیدهآارف که خعد آارف آن را نعشاه، ذکر  نامه زندگی

 ، چاپ اول، تهران: اناشاران امیر کبیر. سیعای جامعه در آثار سنایی، 3131چی، مینع،  فطعره -31

زندگی سنایی غرنعی به صعرن دقیق از لحاا  نظاا  حکاعمای،    ی  دورهی  در ای  کااب سعی شده جامعه

ب و رسع  و باورها، خعراک و پعشااک،  و تاریحان، آدا ها سرگرمیاوضاع و احعال اجاعاآی، ادیان و مذاهب، 

تعاند بارای محققینای کاه     میمععاری، داد و ساد و مشاغل، طب و درمان و... معرد بررسی قرار گیرد. ای  کااب 

 ، بسیار ماید واق  شعد.اند در زمینه بررسی مساجل اجاعاآی مشغعل

 ران سخ . ، چاپ اول، تهران، اناشاشاآر مرد ، 3131محعدخانی، آلی اصغر،  -35

و برگرار گردیاده   3137گیالنی در سال  الدی  اشرف سیدمقاالتی است که در هعایش ی  ای  کااب مجععآه

اخاراا  دارد و مقالاه ارزناده زناده یااد       اشارف  سیدفرل اول، به زندگانی  .سته ادر شش فرل سامان یافا

آغاازگر آن اسات. فرال دو     « شا  چشعه رو»غالمحسی  یعسای در زمینه زندگی و شعر نسیم شعال از کااب 

اخارا  دارد. خعاننده در ای  بخش، ضع  آشنایی با مبانی اولیاه و   الدی  اشرف سیدشعر  های کااب، به ویژگی

 هاای  گیارد و در حاعزه   مای قرار  الدی  اشرف سیدکلی مکاب ادبی مشروطه، در جریان بررسی ای  مبانی در شعر 

صاعری و محااعایی شاعر     هاای  شعر و هنر شاآری، با موامی ، ویژگای  محاعا و درونعایه، شکل و قالب، زبان

، طنر و سااخاار آن در  اشرف سید ی آععمو پسند   میشعد. آعامل اساقبال مرد میبه تاریل آشنا  الدی  اشرف سید

تری است که در کنار مقااالن   تخرری های حعزه اشرف سیددیعان نسیم شعال، و فرهنگ و امثال آامه در شعر 

بع  به بررسی کلی اشعار نسیم شعال، بدان پرداخاه شده است. فرل سع  کااب در قالب سه مقاله به هر دو مر

فرل چهار  باه بررسای درونعایاه     در زمینه ادبیان کعدکان پرداخاه است. اشرف سیدادبی  های بخش از فعالیت

ی درونعایاه اجاعااآی و اناقاادی    یک مقاله نیر به بررسا و  د،اخارا  دارشعال سیاسی و اجاعاآی شعر نسیم 

زن و مساأله  باه   اشارف  ساید اشعار ای  شاآر معاصر اخارا  دارد. هعچنی  در ای  بخش چهار مقاله به نگااه  

فرل پنجم شامل سه بررسی تطبیقی در زمیناه مقایساه میاان آثاار ایا  نعیسانده        پردازد. میحقعق و جایگاه او 



10 
 

در  الدی  اشرف سیدشناسی  فرخی یردی است و در نهایت کااب با کاابالفعنا ، ملک الشعرای بهار و  معاصر با

 رسد. میفرل ششم به پایان 

 

 روش اجرای طرح -1-7

آلعای   هاای  ، اساااده از سایتاستاسنادی  -ای کاابخانهی  رو  پژوهش در ای  تحقیق به صعرن مطالعه

آمااری  ی  گیرد. جامعاه  میر دساعر کار قرار د ،باشند میو کابی که به صعرن جرجی و کلی با معضعع در ارتبا  

به ای  ترتیب که اباادا  نسیم شعال، آارف قروینی و ایرج میرزا( خعاهد بعد. ما هم اشعار شاآران معرد تحقیق )

در معرد خعد شاآر و آثار وی، اطالآاتی به دست آورده و سپس اشعار او از نظر معضعآان اجاعااآی بررسای   

 گردد. میاجاعاآی اشعار اساخراج ی ها و بعد از آن مؤلاه شده
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By studying literary works and life of their creators, the undeniable influence of 

society on the literary stage. Literary works every time is like a mirror that reflects the 

social life of that age in itself. What the poet or author in his work provide, directly or 

indirectly, a reflection of the circumstances of the society in which he lives. 

Constitutional era in the history of the Iranian nation is a great season. Literature in 

this period of walking with the Constitutionalists and work to help them as assists. 

"Sydashrf aldin-Gilani, Aref Ghazvini and Iraj Mirza," one of those poets who lived 

within the community and Reading between the lines of his poems and clear images of the 

history of Iran's society and studying the works of these poets helped researchers to 

understand better its constitutional period. In this research is based on the poems 

mentioned above, under constitutional scrutiny paid to aspects of life and society, customs 

and beliefs, and expose the people in that period. To achieve this goal, this project aims to 

investigate the social elements in the works of these authors and extract them. 
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