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  :چکیده

 يمحتـوا و تمرکز مطالعه در يکاوژرف ،یاست که به بررس یشناسجامعه يهااز شاخه یکی ات،یادب یشناسجامعه

 ریبـه طـور نامحسـوس، تصـو ،یچرا که آثـار ادبـ پردازد؛یآن م یو شناخت جوهر اجتماع» هنر کالم«به عنوان  اتیادب

تـا  تـوانیآثـار م نیـا یشـناختو نقـد جامعه لیـو با تحل دهندیرا نشان م یهر ملّت یاجتماع يهاتیهنرمندانه از واقع

پژوهش کـه بـه  نیکرد. در ا دایپ یآگاه ،یخیتار يههر دور یو فرهنگ ياقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع تیبه وضع يحدود

معـروف  ،یالنیگ نیالداشرف دیانجام گرفته است، اشعار س یفیـ توص یلیو به روش تحل ينظر يادیبن قاتیتحق يهویش

بوده اسـت  نیاپژوهش حاضر  یقرار گرفته است. محور اصل یمورد بررس یشناختنقد جامعه دگاهیاز د» شمال مینس«به 

خـدمت بـه  يبـرا يالهیرا وس اتیمردم، ادب يهقابل فهم عام ياشمال، چگونه با اشعار طنزگونه و زبان محاوره میکه نس

 فیـظر يهانکتـه ،یاجتمـاع يیهمادادن به تمام افراد جامعه قرار داده است. عالوه بر جوهر و درون یوطن خود و آگاه

همـراه بـا  ،یبـه صـورت فکـاه يتوجه کرده است. نخست، طرح مسائل جدّ يهستیو شا نینششعر او را دل زین يگرید

از هـر نـوع  یگفتار مردم کوچه و بازار، خال يهبا زبان سادّ نیو مضام یمعان نیپروراندن ا ،يگریو د هیطعنه و طنز و کنا

و  ياقتصـاد ،یاسـیس ،یتمـاعاج يهشـمال بـه چهـار دسـت میاشعار نس نی. در پژوهش حاضر، مضامیادب يکارمحافظه

-هاستفاده شده است. توجه گسترد نیمضام لیتحل يهویاشعار از ش یشناختنقد جامعه يشده و برا يبندطبقه یفرهنگ

و  يسـوادیو عدالت، همراه با دعوت همه به مبارزه بـا جهـل، خرافـه و ب يآزاد هن،یچون مشروطه، م یمیاو به مفاه ي

 عیسـر يساده و روشن، با هـدف القـا یهمراه بود که در زبان یـ مذهب یملّ ۀشیاند یبا نوع گان،گانیمبارزه با استبداد و ب

 یمعرفـ یبـا نگـرش اسـالم گـرایشـاعر ملّ کیرا به عنوان  يو ها،صهیخص نیا يهشده است. هم انیمردم ب يهبه عامّ

  .کندیم

  ی.شناسقد جامعهنسیم شمال، ن ،نیمضام ،یفرهنگ ی،اجتماع: هاکلیدواژه
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  مقدّمه ـ1ـ1

 شناخت چون موضوعاتی به که است اجتماعی علوم از ايرشته چند ايشاخه ادبیات، شناسیجامعه

 و. پردازدمی گوناگونی هايدوره نویسندگان و شاعران اجتماعی نگرش بررسی و جامعه رسوم و آداب

 رابطه در آن پیرامون تحوالت و جمع آگاهی نمودهاي و هانشانه یافتن معناي به آن، به انتقادي کرديیرو

  .است مختلف هايزمان و مکان در اجتماعی و فرهنگی اقتصادي، تحوالت دیگر با

  کند،نمی زندگی خأل در اينویسنده و شاعر هیچ که زیرا است اجتماعی ماهیتی داراي ادبیّات

 هايزمینه از نامستقیم یا مستقیم و خودآگاه نا یا خودآگاه آنان سخن .گویدنمی سخن و اندیشدنمی

    نویسندگان و شاعران ينوشته و شعر در اجتماعی عناصر و عوامل تأثیر چه اگر جوشد؛می اجتماعی

ي کافی است که شرایط معتقد است که براي درك آثار هنر) 1976( رنولد هاوزدآ .باشد متفاوت تواندمی

اه اجتماعی هنرمند اقتصادي و اجتماعی را که اثر هنري در آن متولد شده بشناسیم. در این رویکرد، پایگ

(راو راد،  کننده داردآثار هنري نقش تعییناي برخوردار است و به همراه شرایط جامعه در از اهمیت ویژه

1382 :12-14(.   

 که يادوره است مشروطه عصر ایران تاریخی سازسرنوشت هايورهد از یکی دانیممی که طورهمان

 مفاهیم و اجتماعی مسائل و سیاست با ادبیات شود؛می گشوده فارسی ادبیات روي بر ايتازه در آن در

 نکوهش آزادي، عدالت، از جانبداري همچون نداشته گستردگی این به ايسابقه زمان آن تا که جدیدي

 رو روبه براي بار نخستین براي قلم ادبیات در .خوردمی پیوند پرستیوطنی بیگانگان، از نفرت استبداد،

 درد بیان خاطر به عشقی و شمال نسیم عارف، همچون کسانی اشعار و .افتدمی کار به مردم عامه با شدن

  .کندمی پیدا نفوذ مردم  قلب در خود زمان جامعه و مردم

    یديــناام و امید ،اندوه ،شادي عدالت، و ظلم صلح، و جنگ با اههمر ایران، نشیب و فراز پر تاریخ
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 و مقاومت به خود قلم و اندیشه با یا و اسلحه با همواره که اندزیسته مردمانی ایران، تاریخ طی در. است

  .انددرخشیده خوش دوست، مردم شناس،جامعه نویسندگان و شاعران میان این در که اندپرداخته مبارزه

 و سیاسی رویدادي بیانگر او هايسروده که بود بزرگی شاعران جمله از حسینی الدین اشرف سید

 از سرزمینمان جاري وقایعنمایشگر  مجموع، در که بود فرهنگی و اجتماعی طنزي يبردارنده در یا

  بود. رضاخانی دوران تا مشروطه عصر ابتداي

زده  گره آن واقعی مفهوم به مردم و جامعه با ار ادبیات که بود بزرگی شاعران جمله از شمال نسیم

 پاك احساسات از سرشار اما بودن گونه طنز تاحدي و شیرینی و سادگی بر عالوه که اشعاري با .بود

 .پرداختمی جامعه افراد عموم افکار کردن روشن به بشردوستانه و يپرستانهمیهن

  مسئله بیان ـ2ـ1

 و اثر محتواي روي را خود مطالعات که است هنر شناسیجامعه از بخشی ادبیات شناسیجامعه

 قواعد شمردن معتبر با مزبور دانش. سازدمی متمرکز جامعه و ادبیات متقابل روابط و آن اجتماعی جوهر

 که را تأثیراتی کوشدمی هنرمند، اجتماعی پایگاه و فرهنگخرده بررسی با زیباشناختی، قراردادهاي و

 و گذارند،می برجاي فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نهادهاي و امور روند در ريهن آثار و هافعالیت

 که را مهمی نقش و سازد روشن پذیردمی آنها از متقابالً هنري هايفعالیت و هنر که تأثیراتی همچنین

  .)30: 1379 ترابی،( دهدمی نشان کندمی ایفا میان این در اجتماعی ساختار

 حوزه این در. است شناسیجامعه در هاحیطه جدیدترین از یکی بیاتاد شناسیجامعه واقع در

 قرار بررسی مورد ادبیات با ارتباط در جامعه سیاسی اقتصادي، اجتماعی، اخالقی، دینی، احوال و اوضاع

  .گیردمی

 طول در را ملت هر زندگی شیوه تفکرات ها،آرمان مستقیم، غیر و نامحسوس طور به ادبی آثار

 به شناختیجامعه نگاه. داردمی عرضه اجتماعی واقعیات از هنرمندانه تصاویري و دهدمی اننش تاریخ

پور و جاللی( سازد نمایان حدودي تا را دوره هر فرهنگی و سیاسی اجتماعی، وضعیت تواندمی ادبیات

  .)395: 1389 ،محمدي
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 و مشروطیت دوره که ایران مهم و خاص زمانی دوره یک ادبیات شناسیجامعه بررسی براي

 تاریخ نشیب و فراز پر  هايدوره از یکی مشروطه دوره. است شده انتخاب است آن به مربوط پیامدهاي

 و ریخته فرو هاارزش از بعضی و است تغییر و دگرگونی حال در ،هاچیز بعضی تقریباً. است ایران

 سیاست. کند باز را خود جاي ایرانی جامعه فرهنگ در تا شودمی تبلیغ جدید موضوعات و هاارزش

 با جدید، نظام در را خود تجربه اولین ایرانیان و دارد قبل ما هايدوره با گیرچشم تغییري مشروطه دوره

 همان،( کشندمی محک به استبدادستیزي و مساوات و آزادي جامعه، عمومی افکار قانون، چون عناوینی

396(.  

 آن خواهانآزادي و فکرانروشن هاياندیشه و آرا وپاییار هايدولت با ایران روابط افزایش با

 استبداد که جدید اعتقادات با آنها .است داده قرار تأثیر تحت را ایران اندیشه و قلم اهل ها،سرزمین

 ستودند،می را برادري و آزادي و برابري اصول و شمردندمی مردود را سیاسی کاريمحافظه سلطنتی،

 و اقتصادي آشفتگی به منجر قاجار پادشاهان کفایتیبی و اروپا اقتصادي نفوذ دیگر طرفی از. شدند آشنا

  .)374 ،همان( شد ایران اجتماعی

 سیاسی و اجتماعی جریانات از آن تأثیرپذیري مشروطه، شعر و ادبیات هايویژگی ترینمهم از یکی

 نحوه و شودمی مردم دگیزن حوزه وارد شعر جامعه، بر حاکم شرایط و اوضاع تأثیر تحت که است

 و است اساسی تحول و تغییر  انقالب هواي و حال در ایران جامعه. کشدمی تصویر به را ملت زندگی

 ادبیات نیز راستا این در. گردد کهنه هايسنت جایگزین جدید، هايسنت دارند، تالش فکرانروشن

 بررسی رهگذر از. است گراییواقع و گراییجامعه آن بارز خصیصه که گیردمی شکل »انتقاد« اعتراض

 تلقی نوع و شاعران فکري افق و نمود ترسیم را زمان آن جامعه اوضاع توانمی راحتی به دوره این اشعار

  .شد جویا فرهنگی و اجتماعی مسائل به نسبت را آنان

 به خود قلم و شهاندی با یا و اسلحه با همواره که اندزیسته مردمانی ایران نشیب و فراز پر تاریخدر 

 مشروطیت دوره در ايستاره) شمال نسیم( گیالنی حسینی الدیناشرف سید. اندپرداخته مبارزه و مقاومت

 آزادي به عشق و دوستانه میهن شدید عواطف و احساسات از که اشعارش. درخشید خوش و کرد طلوع
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 داشت ژرف تأثیر خود، حقوق با آنان آشنایی و هاتوده بیداري در تردیدبی بود، گرفته سرچشمه مردم و

  .)7:1382،موغاري کریمی(

 بود، اروپایی جامعه با ایرانی متفکران ارتباط از حاصل که مطبوعات رشد شاهد مشروطه يدوره در

 شعبان دوم در آن شماره نخستین که بود شمال نسیم دوره این در مطرح هاينشریه جمله از هستیم،

 سید هايدل حرف و اشعار واقع در که کرد پیدا مردم میان در زیادي نفوذ و شد چاپ رشت در ق 1325

 يبردارنده در یا و سیاسی رویدادي بیانگر او هايسروده از یک هر. شدمی منتشر که بود حسینی بزرگوار

 ابتداي از ایران سرزمینکه در مجموع نمایشگر وقایع  مجموع، در که بود فرهنگی و اجتماعی طنزي

  .)60: 1384 محمدخانی،( بود رضاخانی دوران تا شروطیتم عصر

 و پرستانهمیهن پاك احساسات از سرشار شیرینی، و سادگی بر عالوه الدیناشرف سید اشعار

 در او دلیرانه اقدامات و سیاسی مبارزه شیوه به توانمی که است اشعار این رهگذر از. بود بشردوستانه

  .برد پی افشاگریش و روشنگري و هجامع افراد عموم به بخشی آگاهی

...  و »قانون« ،»آزادي« ،»ملت« ،»دولت« ،»وطن« چون جدید مفاهیمی شاهد ادبیات دوره این در

 که آنها مدرن کاربرد با اما خورد،می چشم به اشعار در نیز قبالً کلمات این از برخی چه اگر. هستیم

 از »شمال نسیم« دیوان. خوریممی بر است مردم یتحاکم و خواهیمشروطه نوین هاياندیشه از برآمده

 را اشعاري مردم زمان، آن در ایرانیان غالب سواديکم به توجه با شودمی تصور که شد انتخاب جهت آن

 قرار آن ياندیشه تأثیر تحت و سپرده حافظه به بهتر داشتهساده  سبک خصوص به و بوده آهنگین که

  .گرفتندمی

 میان در و مردم با عمر تمام بود، برخاسته شمال خطه از و مردم میان از النیگی الدیناشرف سید

 توانست خوبی به دلیل همین به و داشت کامل اطالع آنان زندگی هايدغدغه و احوال از و زیست مردم

  .)395:1389 محمدي،پور و جاللی( نماید برقرار ارتباط آنان با

  تحقیق کلی اهدافـ 3ـ1

  آن  پی در واقع در. است گیالنی الدین سیداشرف اشعار دیوان یشناختجامعه نقد پژوهش این هدف
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 کلی طور به بگیرد، قرار بررسی مورد بالعکس و جامعه تحوالت بر شمال نسیم اشعار تأثیر که هستیم

 بنديطبقهفرهنگی  و اقتصادي ،اجتماعی سیاسی، بخش چهاردر الدیناشرف سید اشعار در هامضمون

 تأثیر همچنین و یادشده بخش چهار بیشتر واکاوي به که است آن بر سعی پژوهش این در. تاس شده

 بر ایشان اشعار تأثیر همچنین و شمال نسیم اشعار خصوص به دوره آن ادبیات بر جامعه احوال و اوضاع

  .بپردازیم آن دگرگونی و جامعه

 به توجه باو  دوره این مردمی و گبزر شاعر انتخاب و مشروطه تاریخی حساس يدوره به توجّه با

  شناخت به معاصرش شاعران از کمک با و  شمال نسیم اشعار در شده مطرح اجتماعی و سیاسی مسائل

 و استخراج به همچنین و سیاسی و اجتماعی هايمایهدرون لحاظ به مشروطه يدوره جامعه بررسی و

  .خواهیم پرداخت سیاسی و شناسیجامعه هايلفهمؤ نظر از حسینی الدیناشرف سید نظر و اندیشه تحلیل

 و اجتماع متوجه  افراد از بیش را خود تیز يلبه که حقیقی، طنزي ادبیات مشروطیت، پیدایی با

 دست تغزلی شعر به خواهانهآزادي افکار نفع به حقیقت در و آمد پدید بود، ساخته جامعه عمومی معایب

 مردم به را ادبیات طنزگونه، اشعار با شمال نسیم چگونه بدانیم خواهیممی پژوهش این در .داد اتحاد

  .پرداخت جامعه سازيآگاهی به طریق این با و ساخت مردمی شاعر را خود و ساخت نزدیک

  االت تحقیقسؤـ 1ـ3ـ1

  باشد؟ داشته تأثیر ملت یک افکار بر ادبیات، در ورود با تواندمی جامعه مختلف شرایط آیا ـ1

 رفتار و دیدگاه و داشته اجتماعی و سیاسی ساختار چه حسینی الدیناشرف سید عصر يجامعه ـ2

  است؟ بوده چه آنها به نسبت ایشان

  بود؟ چه شمال نسیم زمان اجتماعی هايارزش و فرهنگی ضد و فرهنگی هايمؤلفه  ـ3

 عموم به دادن آگاهی و شمال نسیم زمان يجامعه  اندیشه تبین در چگونه فکاهی و طنز ادبیات ــ3

                                                                   کرد؟می نقش ایفاي ...و اقتصاد سیاست، حکومت، جامعه، مورد در مردم

  تحقیق متغیـّرهاي ـ2ـ3ـ1

  .است گردیده مطرح زیر متغیّرهاي شده، مطرح هايپرسش به توجه با
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  بالعکس و جامعه قابلهم در ادبیات رسالتـ 1ـ2ـ3ـ1

 کار نوعی هنر این .است جامعه هر فرهنگ و زندگانیي هویژ شکلي کنندهمنعکس ادبیات 

  .شودمی منعکس اجتماع تحول و فرد ادراکات يیابنده کمال سیر درآن که است اجتماعی و فرهنگی

 با ادبیات ارتباطي نحوه و دانسته معتبر را آنها اجتماعی مبانی ادبی آثار نقد در ناقدان از برخی

 کنار بر اجتماعی محیط تأثیر از تواندنمی ادبی محیط شبههبی .است بوده آنان هايپژوهش محور جامعه

 و اوضاع روي ادبیات متقابالً، .باشندمی اجتماعی احوال تابع هااندیشه و هاذوق و عقاید و افکار .بماند

  .گذاردمی اثر اجتماعی احوال

 يجامعه در ادبیات که است نقشیي کنندهمشخص او يجامعه و محیط با نویسنده و اعرش يهرابط

 از هدایا و تحفه با اعیان صدقات، و مبرات با روحانیون صالت، و هامستمري با سالطین اگر .کندمی ایفا

 محرك املع ادبیات ماا .دارد اجتماعی نمود فقط ادبیات صورت، این در کنند، حمایت نویسنده و شاعر

 يجامعه اجتماعی و مادي ناپسند اوضاع از نویسنده و شاعر که است موارد این در.هست نیز اجتماعی

 خود محیط با گوید،می سخن جامعه از قشرهایی یا قشر پسند و ذوق خالف بر و کند می انتقاد خویش

   .)13: 1381 ،جیگریس ( بدهد تغییر را آن که کوشدمی و کند می مبارزه

 به و جامعه اوضاع از انتقاد به طنز زبان با شاهی رضا خفقان وجود با الدیناشرف سید نمونه ايبر

 با اما .پردازدمی ایران داخلی امور در بیگانگان دخالت و شاهی رضا استبداد مورد در مردم به دادن آگاهی

 که خود آرمان سر بر بانهغری آنجا در و شودمی زندان تیمارستان در دیوانگی جرم به حکومت يدسیسه

  .داد دست از را خود جان بود... و ایران از بیگانگان دست کردن کوتاه آزادي، همان

 رو، این از و است اجتماعی محیط و حیات مولود و محصول همواره ادبی آثار که شده گفته

 در را شعر انواع و فنون تغییر و هااسلوب تحول موجبات و علل که اندورزیده سعی منتقدان از بسیاري

 فکر طرز و فلسفه تأثیر اثر بر .نمایند بیان اجتماعی احوال و اوضاع در پژوهش طریق از فقط ادبیات

 و سامانیان عصر در ایران ادبیات که بینیممی شود،می گذاشته ادبی آثار روي معینی يدوره در که خاصی

   خود نفوذ و قدرت که مشروطیت به برسیم سرانجام تا ند،ـکمی تن به رزم خفتان یا و بزم لباس غزنویان
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  .)14همان،( گیردمی سیاسی هايمایه از را

 طبیعی جهان چند هر است؛ اجتماعی واقعیتی اغلب زندگی و است زندگی نمایشگرمعموالً  ادبیّات

  .)99: 1373 ولک،( باشد تقلید موضوع تواندمی ادبیات در نیز فرد ذهنی و درونی جهان و

 موضوع و نگارش سبک ذهن، بر جامعه و است جامعه اعضاي از یکی نیز نویسنده و شاعر گاهدید

  .)404:1384 خراسانی، امیري( دارد تأثیر غیرمستقیم یا مستقیم ايگونه به او، اثر

  حکومت و سیاستـ 2ـ2ـ3ـ1

 غیاث[ رعیت بر راندن حکم نگهداري، حفاظت، ]آنندراج[ داشتن پاس«معنی به لغت در سیاست

  .)نامه لغت ،1372 دهخدا،( » ]االرب منتهی[ کردن داريرعیّت ]اللغات

 همگانی امور مدیریت و دولت یا حکومت کارکردهاي بررسی سیاست شناسی؛جامعه اصطالح در

 که تدابیري سیاسی؛ احزاب و همگانی امور مدیریت و دولت یا حکومت که تدابیري سیاسی؛ احزاب و

 داخلی سیاست :شودمی تقسیم جزء دو به تدابیر این که کندمی اتخاذ کشور امور هادار منظور به حکومت

 است داخلی سیاست از داخلی جزئی مملکت یک داخل در هاملت و طبقات بین مناسبات که خارجی و

 بخشی، آقا( »شودمی محسوب خارجی سیاست از جزئی کشورها دیگر مردم و هادولت بین روابط و

1366 :202(.  

 واحد یا کشور یک ياداره روش و چگونگی و کشور اداري و سیاسی تشکیالت به حکومت«

 مقننه مجریه، بخش سه از معموالً اجرائی هاينمایندگی بر عالوه دولت تشکیالت. شودمی گفته سیاسی

  .)115، همان( »شودمی تشکیل قضائیه و

  اجتماعی نهادهايـ 3ـ2ـ3ـ1

 اجتماعی روابط از ايیافتهسازمان نظام که باشدمی نهاد جامعه وندر اجتماعی هاينظام از یکی«

 از برخی به  پاسخگویی براي و باشدمی مشترك فرایندهاي و هاارزش از برخی يگیرنده بر در که است

      ).148:  1375 محسنی،( »است آمده وجود به جامعه نیازهاي
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  فرهنگـ 4ـ2ـ3ـ1

 به و ترقوي جامعه یک فرهنگ چه هر است، جامعه آن فرهنگ جامعه یک اصلی عناصر از یکی«

 از زیادي هايتعریف چیست؟ فرهنگ .بود خواهد ترشرفتهیپ و ترمستقل جامعه آن باشد تروابسته خود

 :داشت اعتقاد که آوریم،می تایلور نام به انگلیسی شناسمردم از تعریفی اینجا در که است شده فرهنگ

 و قوانین اعتقادت، افکار، هنرها، ها،دانش علوم، از ايپیچیده يمجموعه از است عبارت فرهنگ«

 عضو عنوان به انسان یک که عاداتی و هاآموخته يکلیهبه  خالصه و هاسنت رسوم، و آداب مقرارت،

  .)81 ،همان( »کندمی اخذ جامعه

  اجتماعی هايارزشـ 5ـ2ـ3ـ1

 است چیزي از عبارت اجتماعی ارزش .است شناسیمعهجا مفاهیم از یکی نیز اجتماعی هايارزش«

 مطلوبیت که دهدمی تشکیل را اموري و هاواقعیت اجتماعی ارزش. است همگان پذیرش موضوع که

 عبارت به«. )192: 1385 خلق و وثوقی،نیک( »است جامعه افراد اکثریت آرزوي و خواست مورد و دارند

 بدان رسیدن با یا است آنان احترام و تحسین و توجه مورد یا نددار دلبستگی بدان هاانسان آنچه دیگر

 نامی اجتماعی هايارزش و شودمی نامیده ارزش است، آنان براي هايفایده شامل یا و شوندمی خرسند

  .)29: 1380ترابی،( »نهیممی جامعه مطلوب مقاصد و هاهدف به که است

  اجتماعی هنجارهاي ـ6ـ2ـ3ـ1

     گفته معینی رفتاري هايشیوه به جامعه یک فرهنگی هايجلوه عنوان به یاجتماع هنجارهاي

 و بنددمی کار به آموزد،می را آن خود زندگی جریان در فرد و است متداول جامعه یا گروه در که شودمی

  .)197:  1385 خلق و وثوقی،(نیک »دهند انجام را آن جامعه افراد دیگر که دارد انتظار نیز

  طنز ادبیات ـ7ـ2ـ3ـ1

 به آنان تربیش و داشته سابقه ایرانی نویسندگان و شعرا آثار در دیرباز از طنزآمیز مضامین و طنز

  انواع از یکی طنز. اندداده راه خویش شعر در را طنز چاشنی گوناگون اهداف با و مختلف عناوین

 به را او توجه خواننده، ذهن در طیبت ایجاد بر عالوه يلفافه در سخن بیان با که است پردازيسخن
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 هابدي و هاخوبی برخی نماییکوچک و نماییبزرگ با که کندمی جلب اجتماعی و سیاسی مسائل سوي

 افشاي طرز و سیاسی و انتقادي و اجتماعی مفاهیم بیان خاص يشیوه« ادبی اصطالح در. است همراه

 عادي صورت به هاآن از زدن دم که را جامعه یا ردف هايرسمیبی و فساد از ناشی تنفرآمیز و تلخ حقایق

 برافکندن و کردن نفی منظور به نیشخند و مسخرگی از پوششی در باشد دشوار و ممنوع جدي طور به و

 جویینکته و انتقاد توانمی را طنز ترهسادّ عبارت به. نامیممی »طنز« رسمیبی موارد و فساد هايریشه

 طور به و تعریض با که برشمرد ادبی انواع از خاص طرزي را آن و کرد تعریف ریشخند به آمیخته

  .)6:  1383 ،اندوهجردي بهزادي( »شودمی اظهار غیرمستقیم

 و معایب کند،می ترسیم اجتماعی زندگی منفی و زشت جهات از که هجوآمیزي تصویر با طنز«

 ورتیص به را آن نادرست هايجنبه دیگر و مذهبی و اخالقی و سیاسی تلخ حقایق و جامعه مفاسد

 ترروشن هاآن مشخصات و صفات تا گذاردمی نمایش به هست آنچه از بدتر و زشت یعنی آمیزاغراق

: 1387 پور،آرین( »گردد آشکار و متعالی زندگی یک ياندیشه با موجود وضع عمیق تضاد و کند جلوه

36(.  

  پژوهش اهمّیت و ضرورتـ 4ـ1

 هاگروه نتیجه در که است اجتماعی يسازه یک ادبیات. است اجتماعی تمحصوال از یکی  ادبیات

 نتیجه در هاسبک این گوییممی سخن هنري هايسبک از وقتی. آیدمی پدید تاریخ فرایند در ملت و

. نویسندمی که هستند هاملت بلکه نویسندنمی شاعر و نویسنده. آیدمی وجود به ایران ملت جمعی تجربه

  .دننویسمی که هستند جامعه افراد تمام نماینده کتاب نویسندگان برخی از

 حوادث از آیینه ادبی اثر که شودمی گفته دارد، وجود اجتماع و ادبی آثار میان که پیوندي در

 اجتماعی اوضاع از ترجالب و ترهنري تصویر خیال، و عاطفه کارگیريه ب با هنرمند که است اجتماعی

  .دهدمی ارائه

   بررسی را جامعه و ادبی اثر میان رابطه که است هاییبینش از ايمجموعه ادبیات شناسیعهجام

 نمودن مفهوم منظور به که است معرفت شناسیجامعه از ايشاخه ادبیات شناسیجامعه واقع در. نمایدمی
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   اقتصادي و یسیاس اجتماعی، ساختارهاي و ادبی اثر يرابطه بررسی به جامعه و ادبی متن پیوندهاي

 سازسرنوشت و پرآشفته تاریخ در که شمال نسیم اشعار دیوان انتخاب با که شدیم آن بر ما و پردازدمی

 واقع در و بپردازیم ادبی نوع از جامعه واکاوي در جدي گامی گرفتهشکل مشروطه یعنی ایران تاریخ

 در زمینه این در جدي طور به که ردبگی قرار بررسی مورد مشروطه دوره در را جامعه و ادبیات پیوند

 دارد وجود زمینه این در تفحص و تحقیق براي زیادي هايزمینه و نشده ایجاد صورت آن به اثري ایران

 ایران تاریخ گوناگون هايدوره در ادبیات شناسیجامعه بررسی به بیشتر باید وطن عاشق محققان که

 با محسوسی قابل پیوند مردم و ادبیات و جامعه که عدب به مشروطه از خصوص به بگمارند همت سربلند

  .کنندمی پیدا هم

  پژوهش يپیشینه ـ5ـ1

   بر در را متنوعی بسیاري پژوهش هايعرصه و هاجریان که است عنوانی ادبیات شناسیجامعه

 برند،می کار به را آن که بسیاري افراد تا پرداخت آن تحلیلی روش توصیف به باید رو این از. گیردمی

 و هنري اثر جمعی، آگاهیِ محتواي و اثرِهنري محتواي جامعه، و هنرمند مناسبات چرا دریابند

 زیادي عمر طول علمی،ي شیوه این .)64: 1377گلدمن،( ندارند یکسانی پاسخ جامعه، ذهنی ساختارهاي

 این در شناسیمعهجا که باشد آن هايدلیل از یکی شاید و است کردن رشد حال در کندي به و ندارد

 وارد آفرینش و ذهن دنیاي به و گیردمی فاصله  گراییمادي و هاعینیت از) ادبیات شناسیجامعه( شاخه

  .پردازدمی احساس به عقل از و درون به بیرون از و شودمی

 اواخر در کهبه حساب آورد  ايرشتهمیان علوم ترینپیچیده از یکی توانرا می ادبیات شناسیجامعه

 شکل مارکس و هگل مانند فیلسوفانی و تن ایپولیت و دواستال مادام مانند منتقدانی توسط 19قرن 

     گلدمن لوسین ،)م1971 ـ 1885( لوکاچ جورج چون بزرگانی ياندیشه با 20 قرن در و گرفت

 باختین میخاییل و) م1981 ـ 1924( کوهلر اریش ،)م1969 ـ 1903( آدورنو تئودور ،)م 1970 ـ 1913(

 .است کرده محکم اقتصاد و هنر و فرهنگ و فلسفه با را خود پیوندهاي و خورده گره )م 1975 ـ 1895(

   اثباتی علمِ به را ادبیات شناسیجامعه توانست که بود مجارستانی لوکاچ جورج بار نخستین همه، این با
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Abstract: 

Literature sociology is one of the sociology branches that consider efficiently on the 
study of literature content as a speech art and indicates on its social concept, while 
literature phenomena (letter), insensible shows artistic image of social realities in every 
society and by declaration of this phenomena s sociology can partly define social, political, 
economic and cultural condition of each historical period. In this research, due to 
fundamental theoretical studies with an explanation and analytical method, Seid Ashraf 
Gilany s poetry, well known to north air (Shomal Nasim) has been stand on view of 
sociology criticism. Main object of the recent study indicates how north air (Nasim 
Shomal) used literature with the mockery poetries and public understanding language as a 
material to do favor for his country and to give knowledge to all people in the society. In 
spite of social inside and substance, there is other fine points also makes his poetry orphic 
and suitable.  The First serious problem definition in form of humorous, within reproach, 
joke, and quip and etc., is to improve these concepts and contents with simple public 
language without any literature conservatism. In recent research, Nasime shomal poetry 
contents have been classified to four classes as follow: social, political, economic and 
cultural and it has been used content analysis method for poetry sociology declaration. His 
wide spread attention to the concepts such as conditional, country, freedom, justice within 
invitation of all to fight on ignorance, idle talks, illiteracy and against despotism and 
foreigner which is accompany of some national and religious imagines that in simple and 
clear words, it is objective of fast transferring to the public. All of these features introduce 
him as a national poet which is used Islamic theory. 
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