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چکیده
این است دورة مشروطه،هاي شعر ترین ویژگیاز مهم

.است قرار گیردیکه شعر در خدمت اجتماع و س
در شعر این صریح و روشن چنان مسائل سیاسی 

توان از آنها وجه نمیکند که به هیچپیدا میدوره نمود
.ه1335- 1276(ابوالقاسم الهوتی. نظر کردصرف

نیز از جمله شاعران عصر مشروطه است که ) ش
و سرشار از انعکاس واقعی جامعه هایشسروده

تاکنون از آنجا که . مضامین سیاسی و اجتماعی است
مضامین اشعار ابوالقاسم به صورت مستقل پیرامون 

الهوتی پژوهشی انجام نگرفته است، بنابراین در این 
کوشند مضامین برجستۀ سیاسی و مقاله نگارندگان می
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The Reflection of Political, Social
issues in Lahouti’s poems
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Abstract
One of the most important features of
poetry during the constitutional revolution
is its services to society and politics.
Political matters appear in the poetry of
this period so Cleary and expressly that
they cannot be ignored in any way. Aboul
ghassem Lahooti (1898- 1957) is one of the

poets of this period who lived a life with
many ups and downs. These vicissitudes
have reflected in his poems; so that his
poems mirror the realities of society and
are full of political and social themes.
Since no independent research on the
Lahooti’s poetry has so far been conducted,
therefore, the author of this article try to
study his prominent social and political
themes, including homeland, patriotism,
defense of the suffering people and
working class, freedom, constitutionalism
and frustration there with, criticism and
censure the kings, call for peace and
fighting colonialism.
Key Words: Lahooti, Nations, Politic,
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مهمقد
کهنه ادبیاتات مشروطه در جریان جدال با ادبی

چه از نظر - گیرد؛ به همین جهتشکل و جان می
. شکن استنو و سنّت- شکل و چه از نظر محتوا

شکنی و ویرانگري شدیداً تعرضی و در سنّت
» نیافتهتعلیم«پرخاشگر است، و از آنجا که به قشر 

ندة چون بازگوکن. رو دارد، زبانش ساده است
تمایالت گروهی است که باید در آشنایی با 

انتزي و رمانتیکی را که افکار واقعیات، بناهاي ف
تی براي آنها ساخته، ویران بکند، شدیداً سن

به عبارت )119: 1357مؤمنی، (. رئالیستی است
مشروطه، از نظر ادبیاتهاي مهم ویژگی«دیگر 

بودن آن گرایانه و ملّیگرایانه، جامعهمحتوا مردم
؛ از نظر زبان، سادگی و از )سیاسی و اجتماعی(

. نمایی آن استدیدگاه شیوه و مکتب، واقع
گرایی و سادگی سه عنصر اصلی گرایی، جامعهواقع

)82: 1386ابومحبوب، (. ادب مشروطه است
اهداف اشعار مشروطه، بیداري مردم و 
شکوفا کردن احساسات ملّی و میهنی مردم بود؛ 

دیگر شاعران دورة مشروطه به عبارت
خواستند به نوعی، مردم را از خرافات و جهل می

هاي فردي و اجتماعی را دور کنند و نداي آزادي
دهندة تأثیر تکان«. در وجود آنها به صدا درآورند

اتی پدید آورد که پاسخگوي این نهضت، ادبی
احساس و اندیشه مردم آن روز کشور ما بود؛

ات ما چندان تماعی در ادبیتأثیر این نهضت اج
عمیق بود که به شعر دورة مشروطه، سبک و 

)47: 1377ذاکرحسین، (. شیوه خاص بخشید

آخوندزادهمانندکسانیقاجاردورةاواخردر
کهناتبه ادبیکرمانیآقاخانمیرزاآنازپسو

ستایشـگري ومـداحی درپیشینیانشیوةوایران
نقـد بههابیانیهوهانوشتن نمایشنامهباوتاختند

تشدبارتفکاین. پرداختندایرانگذشتهاتادبی
الممالـک ادیـب چـون شـاعرانی رتفکدربیشتري
میـرزا، گیالنـی، ایـرج  الـدین داشرفسیفراهانی،

یـزدي،  فرخـی قزوینـی، عارفدهخدا،اکبرعلی
الهـوتی و میـرزاده  بهار، ابوالقاسـم الشعرايملک

سیاسـی اشـعار پیشـگامان «راآنهاد بایکهعشقی
وسیاسـی مسـائل وگرفـت دانست، شکل»ایران

ــرینمهــمازاجتمــاعی دورةشــعرموضــوعاتت
گیـري  از عوامل درونی در شـکل یکیومشروطه

)83-84: 1380خاتمی، (. نهضت مشروطه شد
ابوالقاسم الهامی فرزند احمد متخلّص به 

کرمانشاه هجري قمري در1305الهوتی، در سال 
ماتی را در زادگاه خود فرا علوم مقد. به دنیا آمد
ا در ن پس به عرفان و تصوف گرایید، امگرفت؛ از آ

این وادي دیري نپایید و به ژاندارمري کشور وارد 
. شدها اداره میشد که در آن زمان زیر نظر سوئدي

تفاهم یس ژاندارمري قم بود که بر اثر یک سوءئر
م خورد و به جرم اقدام ها به هاش با سوئديمیانه

کاري محکوم به اعدام شد، ولی او به به خراب
خاك عثمانی گریخت و چندي در آنجا با دشواري 

الهوتی پس از آنکه . و پریشانی روزگار گذاشت
. سه سال در استانبول زیست به کرمانشاه بازگشت

بیستوندر دو سال آغاز جنگ جهانی اول، روزنامۀ 
بعد از شکست قواي. نتشر کردرا در زادگاه خود م
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به ترکیه رفت، تا اینکه در اروپاي مرکزي دوباره
هجري قمري به شفاعت 1340آغاز سال 

مخبرالسلطنه فرمانرواي تبریز به ایران بازگشت و با 
. همان درجۀ سابق وارد ژاندارمري آذربایجان شد

ها از خود الهوتی در رأس ژاندارمري تبریز رشادت
با کمک انقالبیون، تبریز را گرفت؛ اما نشان داد و 

پس از شکست عملیات آنها، ناگزیر به شوروي 
- گریخت و تا پایان عمر در تاجیکستان در سمت

هاي آموزگاري دبستان، عضویت در حزب 
کمونیست، ریاست آکادمی علوم تاجیکستان و 
وزارت معارف به سر برد تا اینکه سرانجام به سال 

یاحقی، (. کو درگذشتخورشیدي در مس1336
1387 :33 -32(

گرایش مارکسیستی الهوتی، در شوروي آن 
- روزگار، رنگ استالینیستی آشکاري به خود می

هاي نخست اقامت در آن کشور، به در سال. گیرد
هایش، تمایالت ضد مذهبی تندي گواهی سروده

دهد، که به تدریج با گذشت زمان از خود نشان می
شود، و سپس تقریباً محو از تندي آن کاسته می

با پیوستن الهوتی به حزب کمونیست و . گرددمی
کسب مقام و منصب حزبی دولتی، شعر او به طور 
تام و تمام در خدمت بیان شعارها و تعالیم حزبی 

گیرد؛ و او در مواردي نه چندان اندك، در قرار می
- هیأت شاعري مداح از گونۀ مارکسیستی آن جلوه

هاي هنري المش از حیث جنبهشود و کگر می
روح زبان، کم رمق و در مجموع کم اعتبار و بی

هرچند که به ظاهر پرشورترین شعارها . نمایدمی
)197: 1375نیا، صدري(. سازدرا منعکس می

هایی هاي الهوتی پژوهشدر مورد سروده
اندکی صورت گرفته است؛ از جمله مقاالت 

ایران(»الهوتیمفهوم ملّیت در شعر ابوالقاسم «
یک سند «نیا؛از باقر صدري)1375، شناخت

نویافته و برخی توضیحات دربارة ابوالقاسم 
دمسعود از سی)1390اسناد بهارستان، (»الهوتی

هایی از ابوالقاسم الهوتی و نوشته«رضوي؛ 
جهان (»پژوهشگران تاجیک دربارة او و شعرش

و بررسی «از مسعود عرفانیان؛ )1391، کتاب
»تحلیل اصول نئوکالسیسیسم در اشعار الهوتی

از )1391ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد،(
این مقاالت ... . زاده و لیال شامانی وعبداهللا حسن

بیشتر به شرح حال و دقایق زندگی ابوالقاسم 
اند و پیرامون مفاهیم برجستۀ شعر الهوتی پرداخته

در مقاله . انددهمشروطه در شعر او کمتر سخن ران
ی مطالب» مفهوم ملّیت در شعر ابوالقاسم الهوتی«

ات الهوتی ارائه دوستی و نیز وطنیپیرامون میهن
زاده و شامانی نیز به در مقالۀ حسن. شده است

سیسم الهوتی هاي تقلیدگرایی و نئوکالسیجنبه
ی نیز از مفاهیم شعري او توجه شده و مطالبی کل

چنان که باید به تاکنون آناما. ذکر گردیده است
صورت مستقل مفاهیم برجستۀ سیاسی و 
اجتماعی در شعر الهوتی بررسی نشده است، 
بنابراین پرداختن به این مهم امري ضروري به 

ترین مفاهیم سیاسی در ادامه برجسته. رسدنظر می
و اجتماعی که در اشعار الهوتی نمایان است، از 

.گذردپیش چشم می
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پرستیمیهنمیهن و
پرستی بیشترین و شورانگیزترین میهن و میهن

او . دیدگاه اجتماعی الهوتی را تشکیل داده است
ترین شاعران عهد از این دیدگاه یکی از برجسته

پرستی الهوتی میهن«. آیدمشروطه  به حساب می
راستین بوده است و او را در میان همگنان خودش 

ند جهان دانست؛ زیرا هاي کم مانباید یکی از نمونه
یک ... با آنکه سالیان دراز دور از ایران به سر برد

دم نیز میهنش را از یاد نبرد و همیشه به ایرانی 
اي که از دادهنازید و مانند دلبالید و میبودنش می

دلدار جانی خود دور افتاده باشد، به یاد ایران 
ا در کرد و به هر بهانه، نام ایران رسرایی میترانه

)49: 1358الهوتی، (».آوردسخنش می
!مـیهن، اي مـیهن  پـودم، وتنیده یاد تـو، در تـار  

!بود لبریـز از عشـقت وجـودم مـیهن، اي مـیهن     
تو، بـودم کـردي از نـابودي و بـا مهـر پـروردي      
!فــداي نــام تــو بــود و نبــودم، مــیهن، اي مــیهن
به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادي، به هر مـاتم 

!                               حالت که بودم، با تو بودم، میهن، اي میهنبه هر 
)44: 1358الهوتی، (

الهوتی شعر ذیل را هنگامی که در پاریس 
بوده، سروده است؛ از مضمون شعر هم پیداست 

هاي که شاعر از وطن دور است و همۀ آرمان
:بیندخود را در وطن خود محقّق می

ــاد  ــنم ی ــه ک ــت  از خان ــن آنجاس ــان م ــه پیم ک
هــوش ســرم و نــور دو چشــمان مــن آنجاســت
ــرم     ــد و فک ــان ش ــوال پریش ــم و ام ــر غ دل پ
در ســر نشــود جمــع کــه ســامان مــن آنجاســت

دل و دیـن خوانـد، عجـب نیسـت    گر مدعیم بی
است                                   ـن آنجـان مـم، دل و ایمـاز راست چه رنج

)53: همان(

سر و وسته نگران و اندوهگین از بیالهوتی پی
سامانی ایران است و این احساس در بیشتر اشعار 

:زندوطنی او موج می
نـالم کـنم فریـاد و مـی   ز شب تـا بامـدادان، مـی   

نــالمز دسـت بخــت بــد فرجـام، دارم داد و مــی  
ــن   ــود روش ــک ب ــختی مال ــر زارع و دل س ز فق

نـالم شـود ویـران ز اسـتبداد و مـی    که ایران مـی 
بیـنم هاي شـاه و جهـل ملّـت را چـو مـی     انتخی

نالم                                     ترسم که این کشور رود بر باد و میاز آن می
)66: همان(

او در یکی از شعرهایش که در پاسخ به 
سروده -نامدار فرانسويةنویسند-رومن روالن

گونه بازتاب هایش را ایناست، داستان نگرانی
:دهدمی

ــه  ــه نامـ ــته بـ ــنم را نوشـ اي آزادات، وطـ
ــده  ــه رخ ز دی ــی ب ــادي آب م ــدام از ش آی

ــنم   ــه از وطـ ــرانیم کـ ــارز ایـ ــن آن مبـ مـ
ــی     ــاب م ــر و طن ــادم تی ــه ی ــط ب ــدفق آی

کنم چو فکر از آن خلق و آن ستم که آنجاست
...                                   آیدیـراب مـم اضطـه تنـم و بـه دل غـب

)153: همان(
الهوتی با آنکه در خارج از وطن، زندگی 

تواند احساسات وطنی مرفهی داشته است، اما نمی
خود را سرکوب کند و از افکار پریشان خود رها 

هایش به خوبی این افکار که در سرودهشود؛ چنان
:به تصویر کشیده شده است

من هم وطـنم اسـیر مانـده اسـت    
ــت ــمنان زحمــ ــۀ دشــ در پنجــ

در پنـــاه شـــوراهـــر چنـــد کـــه
ام بـه راحـت  من خـویش رسـیده  

ــردن  ــزار گـ ــا هـــر شـــب هـ امـ
ــنم    ــواب بی ــه خ ــتم ب ــد س در بن
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پـــس ســـایۀ ســـرخ روي ایـــران
م                         ــــنـیـالب بـــقـم انـــاز پرچ

)572: همان(
الهوتی براي ترغیب مردم کشور، همواره در 

وجوي راه حل و گشایش است؛ او با جست
هاي صحیح به فکر و ذهن مردم راه پیدا شیوه

گام و نماید تا با هم همکند و آنها را بیدار میمی
گونه وي براي اتحاد مردم، این. زبان باشندهم

:سرایدشعر می
ار است، باالم اليـآمد سحر و موسم ک

خواب تو، دگر باعث عار است، باالم الي
الي الي باال  الي الي

اليالي الي باال  الي 
ننگ است که مردم همه در کار و تو در خواب 

اقبال وطن بسته به کار است باالم الي
تو کودك ایرانی و ایران، وطن توست

کار است، باالم اليعیب بهجان را تن بی
تو جانی و ایران، چو تن توست

برخیز سلحشور، تو در حفظ وطن کوش
)523: همان(

گونه ایرانیان را خطاب و در جایی دیگر این
:دهدقرار می

ــان  ــان، ایرانیـــ ایرانیـــ
یاري کنـیم، یـاري کنـیم   
زخمی شده جسم وطـن 

خـواري کنـیم  خیزید، غم
ــا  ــران شــده ســامان م وی
ــا   ــران م ــده ای ــمبل ش س

کنـد جانـان مـا   جان مـی 
اري کنیم                          ـدد، کـاران مـی

)443: همان(

پرستی، هاي مهم وطناما یکی از جلوه
الهوتی به هیچ قیمتی حاضر . ستیزي استبیگانه

نیست که با دشمنان وطن کنار بیاید؛ او از ایرانیان 
خواهد که از هیچ تالش و کوششی براي می

:پاسداري از وطن دریغ نورزند
خواهان، وطـن ویرانـه گردیـد   وطن

وطـــن، منزلگـــه بیگانـــه گردیـــد 
ــاك   ــه خ ــار ب ــاي اغی ــا، تجاوزه م

دــردیـه گـانـهان افسـل جـر اهـب
)451: همان(

:و نیز
ــا کــی دچــار غفلتیــد آخــر؟  ــا ایرانیــان ت ای
ــر؟   ــد آخ ــیر ذلتی ــد اس ــا چن ــان ت ــا ایرانی ای

هاي هر ملّـت، ثمـر از حسشـان باشـد    ترقی
شما هم ملّتید آخر؟             ! رتی، حسیـتالشی، غی

)جاهمان(
گونه که شاعر سروده است، پیشرفت همان

. هر ملّت، دستاورد تالش و غیرت آن ملّت است
در جایی دیگر الهوتی به مادر وطن این وعده را 

وقت فریب بیگانگان را نخواهد دهد که هیچمی
:خورد و وطن را از بند اجانب رها کند

ــرانت ن  ــن پس ــادر وط ــردهاي م ــدم ان
انـد آسوده باش، گول اجانب نخـورده 

ــیم   ــت را ادا کنـ ــق مادریـ ــه حـ البتـ
یعنی که جان و مال به راهت فدا کنیم
در ســایۀ تــو کــاخ  عــدالت بنــا کنــیم

م                               ـا کنیـانب رهـت تو را ز بند اجـدس
)451: همان(

چنان مندي الهوتی به وطن، آنت عالقهشد
که در راه وطن حاضر است جان خود را است 
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فدا کند و این عالقه را در بیشتر شعرهایی که 
:براي وطن سروده است، با خود به همراه دارد

ــوتی    ــد اله ــران نکن ــغ از راه ای ــان دری ج
ود در سر این خانه فروخت                                ـاو از اول سرخ

)51: همان(
:و نیز

میهنبینی، بهر می
امخون خود را ریخته

اگر فرماید به من
بخشمش جان را هممی

وطن را من دارم دوست
با هر نعمت که در اوست     

)388: همان(
: گویدالهوتی در شعر دیگري با آگاهی تمام می

در راه خدمت به کشور از بند، حبس و دار هیچ 
خرد و براي به جان میترسی ندارد و هر خطري را 

:خدمت به کشور، با خدا پیمان استوار بسته است
در این خدمت خطرها بود در راهم، ولیکن من
نترسیدم ز بنـد و محـبس و دار، آمـدم اینجـا    
به الهـوتی محقـق شـد کـه اول مـرد ایرانـی      

ا                                ـدم اینجـدار آمـنه از روي هوا، با هوش و بی
)892: همان(

برادران خود را به ۀدر جاي دیگر نیز هم
:خواندفدا کردن جان در راه میهن، فرا می

!برادران، برادران
برادران، به مادر وطن وفا کنیم

اگر که سر طلب کند، به وي فدا کنیم 
دهیمبه دشمنان، ما امان نمی
دهیم دهیم، نمیبه دیگران خاکمان نمی

)890: همان(

بستگی به وطن در فکر و شعر الهوتی دل
زند، تا آنجا که هر کس را که نسبت به موج می
ت دي ندارد و یا ضد وطن است، به شدوطن تعه

:کنداو را سرکوب می
ــان   آن ــد در بیگانگ ــن کوب ــد وط ــر ض ــه ب ک

ضرب سخت از چکش آهنگران خواهد گرفـت 
سـان پـادوي بهـر فـروش مملکـت     مـزد ایـن  

د گرفت                                ـاز زنان خواهسیلی از مردان، قفایی
)123: همان(

الهوتی بر آن است که هر کس بدخواه وطن را 
:یاري کند، از هجوم مردم در امان نخواهد مانددست

کنـد دشمن ملّت که خون از توده جـاري مـی  
ــی   ــاري م ــود پافش ــتی خ ــاي هس ــددر فن کن

از هجــوم مــردم شــوریده گــردد پایمــال    
د                                  ـکنیـاري مـن را دستیـواه وطـه بدخـکره

)124: همان(
و نیز افراد ضد وطن را جاسوس و وجود 

:دانداین افراد را باعث شادي دشمن می
ــود    ــوس ب ــاع جاس ــن، ارتج ــد وط ض
دشمن، خوش از این قوه منحوس بـود 

که ایناز حبس مشو فسرده، اي دوست،
ود                                ــوس بـامـردي و نـک مـگ محـسن

)137: همان(
ی اگر شاه مملکت هم فرد ضد وطن حت

:گیردباشد، الهوتی او را به باد انتقاد می
شاه ما با یک نگه بخشید ایران را به ژورژ

!                                کنده کن، کار مجنون میـا را نگـی مـلیل
)924: همان(

حس » صالي ایران«الهوتی در شعري به نام 
انگیزاند و همۀ مردم دوستی ایرانیان را بر میمیهن
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خواند که را اعم از کُرد و فارس و ترك فرا می
:کشور را از دست بیگانگان نجات دهند

ــوش     ــا ه ــت، ب ــا دقّ ــاران، ب ــوید ی ش
رسـد بـه گـوش؟   این فغان کیست، مـی 
یـن بـود خـروش   نی این فغان نیسـت، ا 

آیـد بـه جـوش   خون از این خروش می
ــی   ــال مـ ــادر  صـ ــنوید، مـ ــدبشـ دهـ
دهــــدایــــران رنجبــــر صــــال مــــی

ــی  ــان م ــت یکس ــد، زحم ــان رازنن کش
زبـان را هم کُرد و هم فارس، هـم تـرك  

ــوبیم  آدم  ــم بکــ ــا هــ ــان رابــ کشــ
خــــــواه و بیگانگــــــان رابیگانــــــه

ــی    ــال مـ ــادر صـ ــنوید، مـ ــدبشـ دهـ
د                         ـــدهیــال مــر صـــبـجـران رنـــای

)553: همان(
شاعر رمز نگهداري وطن را در اتحاد و 

:داندیکپارچگی ملّت می

ــرد  ــردان کُـ ــرك، اي گـ ــیران تـ اي شـ
ــرد    ــزرگ و خ ــارس، از ب ــردان ف اي م

ــک  ــه ی ــتانه ب ــد دوس ــر دســت دهی دیگ
اردوي ســــتم را شکســــت دهیــــد  
ــت     ــمن اس ــع دش ــه نف ــما، ب ــاق ش نف

هن اســـــتاتفاقتـــــان فـــــتح مـــــی
ــی  ــان م ــت یکس ــد، زحم ــان رازنن کش

زبـان را هم کُرد و هم فارس، هـم تـرك  
ــوبیم  آدم  ــم بکــ ــا هــ ــان رابــ کشــ

خــــــواه و بیگانگــــــان رابیگانــــــه
ــی    ــال مـ ــادر صـ ــنوید، مـ ــدبشـ دهـ

د                         ــدهیــال مــر صــــبـجــران رنــای
)554: همان(

، از»سپارش مادر ازبک«الهوتی در شعر 
خواهد از دشمن رو برنگردانند فرزندان ملّت می

:اندتا زمانی که آنها را نابود نکرده
رو پســر جــانم ز دشــمن رو مگــردان، برنگــرد 
ــرد   ــان، برنگ ــو غلت ــغ ت ــل از تی ــردد قات ــر نگ گ

خواهی شود مـیهن زبـون، تـا روز فـتح    گر نمی
ره اي نـور چشـمان، برنگـرد   جنگ کن، از نیمـه 

کشـور مـا را خـراب   جهد دشمن کـه سـازد   می
رنگرد                                   ـران، بـخ ویـاش از بیهـانـازي خـا نسـت

)179: همان(
نیز جان دادن در راه » امتحان وفا«در شعر 

:داندوطن را نوعی آزمایش می
ــن   ــاتوان م ــن ن آتــش اگــر چــه ســوخت ت
گل کرد عشـق و مانـد بـه عـالم نشـان مـن      

ن را بــرو بخــوان  تــاریخ جنــگ رنجبــرا  
ــن   ــتان م ــوي از داس ــر ش ــر خب خــواهی اگ

ــن  ــود ای ــکایتی  خ ــودم ش ــوختم ننم ــه س ک
ن                               ــان مــحـا امتــه راه وفــود بــافی بــک

)97: همان(
داند ایرانیان به مذهب پایبند الهوتی چون می

پرستی آنها، از هستند، براي برانگیختن حس وطن
:شودوارد میدر دین

وطن در دست کفار است و ما سـرگرم آسـایش  
درمـان ایـران را دوا بنمـا   تو خـود ایـن درد بـی   

السـلطنت دادي لواي دیـن چـو در دسـت نظـام    
ا                               ـتو خود منصور با کفارش اي صاحب دوا  بنم

)777: همان(
بیند،و وقتی که اوضاع کشور را نابسامان می

:خواندمردم کشورش را به انقالب فرا می



65پروین حیدري/ سیدآرمان حسینی آبباریکی،سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم الهوتیمفاهیمبازتاب 

خوارزن و شیخ، رشوهشه مست و شحنه راه
دیگر که مدعی است که ایران خـراب نیسـت؟  

ــوان  ــه خــرج ت ــغ کــس ب ــر نمــیتبلی رودگ
ز انقالب نیست                             ــاره بجــم چــایدهـا دیــم

)885: همان(
ین سرایندة اشعار شاید بتوان الهوتی را بهتر

، به »میهن من«وطنی نامید؛ او در شعري به نام 
زیبایی شأن و شوکت گذشتۀ ایران را به تصویر 

:کشدمی
ــور چشــمان  ــت بشــنوید، اي ن ــه دقّ ب
ــردون    ــده گ ــن گردن ــر ای ــود در زی ب
ــران  ــامش ای ــاري، ن ــی مســکین دی غن
مکـــرر شستشـــو بنمـــوده در خـــون
ــت   ــذیر اس ــزل ناپ ــش تزل ــی روح ول

ــانی را  ــون  جه ــرده مفت ــردي ک ــه م ب
بــه تــاریخ بشــر نــامش درخشــان    

ر است                       ــد و کبیـردمنــرور، خـرپــهن
)536: همان(

رنگی مردم کشورش کالهوتی با افتخار از ی
از اینکه هنگام شادي، هر . آوردسخن به میان می

کس آنچه را که در توان دارد، براي کشورش به 
غان الهوتی در این میان، آورد؛ ارمپیشکش 

:شعرهایش است
هســــت بـــــین مـــــردم ایـــــران 
عـــــادتی ملّـــــی ز دوران کهـــــن
گــر در یــک خــانواده جشــن هســت

دسـت جواران، چه غنی، چه تنـگ هم
نهـد هر کسـی در سـفره چیـزي مـی    

دهــدرنگــی، نمــایش مــیحــس یــک
ــت محبــوب خــویش مــن پرســتم ملّ

اي آرم بـه پـیش  جـا هدیـه  خواهم آن
از علـم و فنــون چـون تهیدسـتم مـن   

ــون  ــد بیــت خــود، کن ــا چن الجــرم ب
نهـم نان خشکی اندر ایـن خـوان مـی   

دهم                          یـش مــایـی نمــکرنگـس یـح
)507: همان(

-او مردم کشورش را که در راه کشور می

کند؛ و در مقابل ناپذیر معرفی میجنگند، خستگی
کنند، ور میکسانی که ملّت ایران را در اسارت تص

:داندابله می
فوج وطن عاجز شدنی نیست، که دارد
چــون اهــل وطــن، قــوة امــداد کننــده 
ابله کند اندیشـه کـه افتـد بـه اسـارت     

ادکننده                              ـآور و ایجاتـک حیــن ملــای
)173: همان(

هایش در مقام الهوتی در برخی از سروده
و به هرکس که سخنانش شود یک ناصح ظاهر می

در شعر . دهدرا گوش کند، پندهاي با ارزشی می
خواهد که بر دشمن قیام کنند و زیر از مردم می

آبروي وطن را به خاطر ترس از دست دادن جان، 
:نفروشند

اي نور دیـده تاخـت بـه خصـم پلیـد کـن      
نـــام و نشـــان او ز جهـــان ناپدیـــد کـــن
خــون ســپاه دشــمن منحــوس را بریــز    

ــاد از  ــن یـ ــفید کـ ــدر موسـ ــپارش پـ سـ
ــرس جــان  ــروي وطــن را ز ت ــروش آب مف
ــن   ــد ک ــردي، خری ــت م ــه قیم ــد ب ــام اب ن
ــاز  وقــت هجــوم، از همــه کــس پیشــتر بت

را ندیدکن                               ه چشم کس آنـر کـان هنـسآن

)887: همان(
یکی از آرزوهاي الهوتی بازگشت به میهن 

شرح دیدار خود ةبارکه سعید نفیسی دربوده؛ چنان
: خورشیدي گفته است1324با الهوتی در سال
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ام، تقاضا کرد به الهوتی شنید که من به روسیه رفته«
او به هتلی . طور خصوصی با یکدیگر مالقات کنیم
که در اتاق که در آن اقامت کرده بودم آمد و همین

آغوش کشیدیم و اختیار یکدیگر را دررا بست بی
گریۀ او بیشتر به خاطر دوري از . یستتی گراو مد

وطنش بود؛ چندین بار به صراحت به من گفت که 
جا آرزو دارد بار دیگر به ایران بیاید و در همان

)210: 1375صدري نیا، (. »بمیرد

کارگران و رنجبران 
کار و کارگر یکی از مضامینی است که ریشۀ 

با پدیدار. عمیقی در اندیشۀ اجتماعی بشر دارد
هاي گوناگون در اروپا، حمایت از شدن انقالب

گسترش . اي به خود گرفتاین طبقه شکل تازه
ها، سبب انتشار آنها در میان مردمان این اندیشه

فکران ایران طیروشن. دیگر ممالک نیز گردید
آشنایی با جوامع مغرب زمین، از جریانات 
سیاسی و اجتماعی آن کشورها نیز اطالع حاصل 

مطالب و مقاالتی که در برخی جراید .نمودند
صدر مشروطیت به چاپ رسیده، خود گویاي 
اطالع و آشنایی نویسندگان آنها از نهضت 

)153: 1380خارابی،(. کارگري اروپاست
وضعیت نامناسب کارگران در این دوره، 

اي را در جهت احقاق حقوق آنها فراهم زمینه
راضات این ها به بهترین صورت، اعتروزنامه. آورد

خارابی به نقل از . دادندطبقه را انعکاس می
بیش از پانصد «: روزنامۀ صوراسرافیل نوشته است

- سازي راه شوسۀ تهراننفر از کارگران جاده

خراسان که پس از پنج ماه کار، دستمزدي دریافت 
)153: همان(. »ننموده بودند، اعتراض کردند

عر ترین سرایندة شبدون شک الهوتی بزرگ
رنجبران است و در سخنان او، نام این گروه فراوان 

او در هر جا نامی از آنها برده است، . شوددیده می
که از کار و کوشش - دارانآنها را به جنگ با سرمایه

:برانگیخته است- کنندکشی میکارگران بهره
ــت    ــن اس ــن م ــارگري دی ــارگرم، ک ــن ک م
دنیا وطن است و زحمت، آئـین مـن اسـت   

ه عـروس فـتح، کـابین تـو چیسـت؟     گفتم ب
ن است                   ـن مـو کابیـف تـی صنـآگه: تـگف

)129: 1358الهوتی، (
معتقد است » دست کارگر«الهوتی در شعر

تواند ما هاي کارگر نباشد، کسی نمیکه اگر دست
را از خطر نجات دهد؛ بلکه با جمع شدن و اتحاد 

ا را از هم جدا تواند ماست که هیچ قدرتی نمی
:کند و از مقصد دور کند

گر نیسـت دو دسـت نـامور مـا را    
ــی ــس م ــا را ک ــر م ــد از خط نرهان

هـیچ بـازویی  چـون جمـع شـویم،   
ــا را    ــر م ــدا، دگ ــد ج ــم نکن از ه

گـردیم از مقصد خـویش بـر نمـی   
ــا را  ــد گــر چــه ســر م ــن ببرن از ت

خـواهیم وز هیچ کسی کمـک نمـی  
ا را      ـر مـت کارگـست دو دسـکافی

)57: همان(
خواهد شاعر از کارگران و رنجبران جامعه می

که به پا خیزند و با هم یاور شوند و در برابر 
:آرایی کننددشمن صف
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برخیز کارگر، برخیز رنجبر، برخیز برزگر
.موقع یاوري با یکدیگر است

!قدم رویم، صف به صف دویممتحد شویم، هم
.        ف، در برابر استشردشمن بی

)                                                                   550: همان(
الهوتی پیوسته از غم و غصۀ دهقانان و 
کارگران پریشان خاطر است؛ کارگرانی که 
زحمت آنها تمامی ندارد و به آنچه که حقشان 

:اند، هیچگاه نرسیدهاست
ســــینۀ دهقــــان ز غصــــه آه نــــدارد
ــد   ــاب نیایـ ــراف در حسـ ــت اشـ نعمـ

شرفی بـین کـه سـیر نـان دهاتیسـت     بی
ا                                   ـــوانـازوان تــت و دو بـر دو دسـغی

)79: همان(
که کارگر دستانی قوي دارد، هیچ تا وقتی
. ی داشته باشدتواند در این کشور جایدشمنی نمی

الهوتی بر آن است اگر دشمن جایی هم داشته 
:باشد، آنجا زیر خاك است

ناك هستتا که صف کارگر را دست قوت
چون سپاه سرخ، آن را پاسبان چاالك هست
جا در این کشور براي دشمن ناپاك هست
هست و بی حد است جا، اما به زیر خاك به

!                               بهروي خاك از این ددان آدمی خور، پاك
)226: همان(

داري در جهان، از نظر الهوتی حاکمیت سرمایه
تبعیض بین ۀپیامد مطلوبی را در پی نداشته و زمین

:داران را به وجود آورده استکارگران و سرمایه
خـورد یکی از رنـج مـردم رزق مـی   

وزیـــن ره، راحـــتش آمـــاده دایـــم
هــاشــیدنیز هــر ســان خــوردن و نو

ــم    ــاده، دای ــتش بنه ــوان نعم ــه خ ب

خـورد خود از این نکته آگه بد، که مـی 
م              ـزاده، دایانـون دهقـورش از خـخ

)884: همان(
:و نیز

من کارگر و تو دهقـان، داد از تـو و آه از مـن   
تا چند برند اشراف کفش از تـو، کـاله از مـن   
ــا     ــد یغم ــوع کن ــک ن ــو را دارا، ی ــا را و ت م

خورد این زالو، خواه از تو و خواه از مـن خون می
ــاریم   ــان گرفتـ ــاریم، مرغـ ــۀ دربـ ــا طعمـ مـ

ن                                    ـاه از مـو و گـاه از تـاران گـکمـرند ستـسی
)91: همان(

ات مشروطه، کارگر و دهقان همواره در ادبی
-کش هستند؛ آنها تمام عمر خود را کار میستم

کشند و در مقابل همۀ سود این ، زحمت میکنند
داران است و کارگران هیچ زحمات براي سرمایه

:جز غم و غصه ندارنداي بهتوشه
ــانی ســتم  ــت دهق ــی گف ــه جمع ــشب ک

ــارم   ــان روزگـ ــدبخت و پریشـ ــه بـ کـ
تمـــام عمـــر خـــود زحمـــت کشـــیدم
ــدارم  ــز غـــم نـ ــلی جـ ــیکن حاصـ ولـ

بـرد سـود  کشم مـن رنـج و مالـک مـی    
ارم                              ــست کـب اینـو شان، روز ــی نـپ

)195: همان(
کند که کارگران همیشه در الهوتی تأکید می

برند و چندان عوایدي درد و رنج به سر می
:شودنصیب آنها نمی
دهم بر اینکه من از مملکت کارمشهادت می

نژاد و سعی و تخم و رنج و نسل دودة زحمت
ین من فرمودة زحمتوطن، روي زمین و د

!                                    جز زحمت، ندارم مذهبی، اینست اقرارمهـب
)162: همان(
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شعرهاي کارگریش، از این ۀالهوتی در هم
کند؛ پیوسته آنها را مورد ستایش طبقه حمایت می

:دانددهد و آنها را برادر خود میقرار می
ــران   ــد ایــ ــارگر امیــ اي کــ

ته به بند ظلـم و نیرنـگ  اي خف
ــتی   ــرادر منسـ ــو بـ ــنفا تـ صـ

!کنم جنـگ بر ضد تو، من نمی
ــن  ــر، م ــیم برزگ ــق عظ اي خل

ــرورده ــتم پ ــو هس ــت ت ي نعم
بــر ضــد تــو، گــر بلنــد گــردد

!                             مـاد دستـده بـریـاش، بـاي ک
)638: همان(

- دهد و به آنها میاو رنجبران را دلداري می

ما بر گردن همه حق دارید و اگر رنج گوید که ش
:رسندو زحمت شما نباشد، دیگران به راحتی نمی

ــتم  ــر ســـ ــیدهاي رنجبـــ کشـــ
ــیده   ــر ناچشـ ــر، ز دهـ ــز زهـ جـ
ــت    ــو را در آدمیـ ــه تـ ــی کـ دانـ
ــت؟   ــت منّ ــق اس ــه خالی ــر جمل ب

کــه تــو روز و شــب نباشــیگـر آن 
در زحمــت شــخم و تخــم پاشــی 
ــه  ــالن دولــ ــگ و فــ ــار بــ انبــ

غلــه؟ شــود از کجــا ز پــر مــی 
یک عمر، تو در عـذاب و، راحـت  

ت                         ـه راحــگران بـو، دیـج تـاز رن
)638: همان(

خواهد شاعر در جایی دیگر از رنجبران می
که شاد باشند؛ زیرا همۀ گنج پادشاهان ثمرة رنج 
آنهاست و اگر آنها دو روز تن به کار ندهند، 

:رودروزگار از بین می
ان، اي هنــري رنجبــر  شــاد بمــ 

ــر  ــوع بشــ ــرف دودة نــ اي شــ
دولــت شــاهان، اثــر گــنج توســت
راحــت اعیــان ثمــر رنــج توســت

تو، دو روزي ندهی تن به کـار گر
ــار  ــابود شـــود روزگـ یکســـره نـ
ــویی   ــالم  تـ ــادي عـ ــث آبـ باعـ

!                            یـــویـی آدم تــعنـرا مــبـجـرن
)158: همان(

که به -»سه قطره«م الهوتی در شعري به نا
آن را که از -ماکسیم گورگی تقدیم کرده است

همۀ صاحبان قلم پیشتازتر است، قلم صنف 
خواهد که با همین داند؛ پس از او میکارگران می

قلم که تیغی بران و فاتح است، مبارزة خود را به 
:نفع رنجبران ادامه دهد تا پیروز شوند

ــم  ــاحبان قلـــ ــپهدار صـــ اي ســـ
ــالمقلــــم صــــنف ف علــــه در عــ

ــران   ــام رنجبـــ ــز تمـــ اي عزیـــ
گـــورکی فعلـــه، گـــورکی دهقـــان

ــب  ــام ادیــ ــر از تمــ ــاي بشــ هــ
ــوب ــتر، خــ ــؤثرتربیشــ ــر، مــ تــ

ــدان   ــین می ــز در هم ــن نی ــد از ای بع
ــران    ــاتح ویـ ــغ فـ ــین تیـ ــا چنـ بـ
ــن    ــارزه ک ــع ده، مب ــان، نف ــده م زن

ن                             ــارزه کـع ده، مبــان، نفـده مــزن
)254: همان(

اما وقتی از شعرهاي کارگري الهوتی سخن 
آید، ناخودآگاه انسان به یاد داس و به میان می
این دو واژه به این سبب که نماد . افتدچکش می

هاي هاي سوسیالیستی هستند، در سرودهاندیشه
:اند؛ از جملهالهوتی بسیار ستایش شده

آنکه بر ضد وطن کوبد در بیگانگان
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هنگران خواهد گرفتضرب سخت از چکش آ
)123: همان(

فردا دو جهان، دو صنف، دو لشکر
صف بسته شود، به ضد یکدیگر

کشاز این جانب، جهان زحمت
از آن جانب، جهان غارتگر
در اینجا، صنف داس با چکش
در آنـجــا صنـف تــاج  بـا منبــر

)  643: همان(
داس ار کشد که گردن سلطان همی زنم

در پی دهقان فتـد، مـنم  اول کسی که 
من دست از حمایت دهقان چسان کشـم 

ون پرورش به نعمت او یافته تنم؟                             ـچ
)939: همان(

آزادي 
شعر عهد اجتماعیبرجستۀیکی دیگر از مضامین

در کنار مفاهیم ؛ این واژهآزادي استمشروطه،
-بر میبخش مهمی از دیوان الهوتی را در ،دیگر

: نویسدمیدر این بارهکدکنیاستاد شفیعی. گیرد
سخن از آزادي، در مفهوم غربی آن، با حضور «

پیش از آن . دشومشروطیت شروع میمقدمات
وجه وجود مفهوم آزادي به معناي اخیر به هیچ

)35: 1380کدکنی،شفیعی(. »نداشت
الهوتی یکی از حامیان واقعی آزادي است و 

ین افکار انقالبی سبب شده است بدون تردید هم
ات ردیف بهترین شاعران اجتماعی ادبیکه در 

.فارسی قرار بگیرد
آزادي و راحـــت شـــدن رنجبرانـــت
مقصود من اندر همه دنیا و دگر هـیچ 
بی شک، بود آزاد کن فعلـه و دهقـان  
دست وي و بازوي توانا و دگـر هـیچ  

ــت    ــر کارگران ــات و ظف ــباب نج اس
قلّا و دگر هیچد و تـا داري و توحیـپ

)917: 1358الهوتی، (
شعر دورة مشروطه همواره در بند تقابل آزادي 

بندي جامعه و مناسبات آن با قاعده. و بندگی است
ناپذیر در راه دستیابی بدان از قانون و تالش خستگی

الهوتی )1384:86ند،ژآ(. اهم وجوه شعري است
داند ا، رسیدن به آزادي مینیز آرزوي دیرینۀ خود ر

به . خواندو همگان را براي نیل به این هدف فرا می
تواند به عقیدة او نه شاه و نه قهرمان در این راه نمی

هاي خود و پیکارهاي او کمک کنند و تنها با دست
:رسدمکرر است که به مقصود می

برخیز، اي داغ لعنت خورده 
!دنیاي فقر و بندگی

ر ما را برده جوشیده، خاط
.به جنگ مرگ و زندگی
باید از ریشه بر اندازیم
کهنه جهان جور و بند 

آنگه نوین جهانی بسازیم،
.هیچ بودگان، هر چیز گردند

روز قطعی جدال است 
آخرین رزم ما 

انتر ناسیونال است 
ها نجات انسان

بر ما نبخشند فتح و شادي
خدا، نه شاه، نه قهرمان

یریم آزاديبا دست خود گ
در پیکارهاي بی امان

)691: الهوتی، همان(

او از جان دادن در راه وطن هیچ ترسی ندارد 
و از دیدگاه وي، زنده کسی است که در خدمت 

:وطن جان دهد تا به آزادي برسد
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گونه کـه پروانـه دهـد جـان    کشد اینغیرتم می
ردانه دهد جـان سوزد و خوش بود الحق که چه م

اي خوش آن عاشق صادق که به میدان محبـت 
غرق خون گردد و در دامن جانانـه دهـد جـان   
ــد  ــه آزادي و امیـ ــه دوســـت بـــود خانـ درگـ

زنده آن است که در خدمت این خانه دهد جان                                  
)96: همان(

شاعر آرزومند است که وطنش، خانۀ آزادي 
:صه تبدیل به شادي مطلق گرددشود و غم و غ

دم که شود خانـۀ آزادي و بخـت  اي خوش آن
گلشــن مــا کــه کنــون النــۀ زاغ و زغــن اســت
شـــیون، آن روز شـــود شـــادي مطلـــق، آري

ده که بگشاده به روي وطن است                                  ـده آن دیـخن
)155: همان(

ا رمز گیران، اتحاد رالهوتی در جنگ با جهان
کند که هرگز تسلیم داند و تأکید میآزادي می

:شود و از بندگی ننگ داردنمی
آزادي بخش است، اتحاد ما
بیداد را کند از بن، داد ما
عزم اراده کنیم زیاده
مقدس بود این جهاد ما
ما همه داریم عشق زندگی
زندگی خواهیم با ارزندگی
تسلیم نگردیم، به جنگ افروزان

ی                         ـدگـم، ننگ از بنـریما همه دا
)465: همان(

، مردم را »هاي ایرانبه خلق«وي در شعر 
خواند و این جویی فرا میبه بیداري و مبارزه

شود که در این راه، همه نکته را به آنها یادآور می
.هدفتان تنها یک چیز باشد؛ و آن آزادي

اي شیران ترك، اي گردان کُرد

مردان فارس، از بزرگ و خرداي
اردوي ستم را شکست دهید

امروز آن کس دشمن شماست
.که گوید راه شما جداست

راه آزادي: راهتان یکیست
.راه زندگی، خالفی، شادي

دست به دست داده، از این ره روید
!از این ره روید و پیروز شوید

)545: همان(
ادي در شعر هر شاعري ممکن است آز
هاي گوناگونی داشته باشد؛ الهوتی هم از جلوه

ها، یکی از این جلوه. این قاعده مستثنی نیست
بیرق «ممکن است سیاسی باشد که شاعر در شعر 

از همه کس شکایت دارد، به جز فعله » و آزادي
و دهقان؛ زیرا تنها اقشار جامعه هستند که براي 

شاعر در این . کنندتالش نمینفع شخصی خود 
کند تا شعر، از هر اسارت و بند خود را رها می

:پرچم آزادي را در همه جاي دنیا برافراشته کند
ها در جستجوي حـق بـه هـر در سـر زدم    سال

کس ندیـدم، هـر قـدر ایـن در زدم، آن در زدم    
دشمنی بد، هر کسی را من گرفتم جاي دوست

رهبــر زدمرهزنــی بــد، دســت بــر دامــان هــر  
دویـد هر که را دیدم، بـراي نفـع شخصـی مـی    

پشت پا جز فعله و دهقان به خشـک و تـر زدم  
جستم از هـر بنـد و کـردم پـاره هـر زنجیـر را      

ر زدم                                 ــر و بــه بحــق بــلـرق آزادي مطـــبی
)85: همان(

خواهد الهوتی در شعري از لشکر تاجیک می
خواهند آزادي را از آنها گانگان را که میکه بی

-بگیرند، نابود کنند و کشور را از وجود این آدم

:خوارها تهی نمایند
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بگشـــا بـــازوي مردانـــه را! لشـــکر تاجیـــک
کـــش بیگانـــه را محـــو کـــن اردوي آزادي 

ــوالن  ــت ج ــا نیس ــور م ــاکش ــاه آدم خواره گ
در هجوم آي و بروب از وحشیان این خانـه را 

ــتح توســـتدیـــدة جانانـــه ــار فـ ات در انتظـ
انانه را                                  ـن جـرسبز کـن، سـن را بکــخ دشمـبی

)174: همان(
از طرف کشورش » صالي ایران«او در شعر 

-دهد که اگر میبه فرزندان ایران این پیام را می

خواهید دشمن را سرنگون سازید، باید براي 
:قدم شویدآزادي هم

ــا ن ــرازیم  م ــتی اف ــرچم دوس ــز پ ی
ــازیم  ــدم تـ ــم قـ ــر آزادي، هـ بهـ
ــدازیم  ــرزه ان ــر جســم دشــمن، ل ب
ــازیم   ــرنگون س ــداد را س ــاخ بی ک

ــی    ــال م ــادر ص ــنوید، م ــدبش ده
د                          ــدهیــال مـر صــبـران رنجــای

)555: همان(
شاعر براي کسانی که در راه آزادي میهن 

، بسیار افسوس دهندجان خود را از دست می
خورد؛ کسانی که حتّی آسمان در مرگشان می

پوش شده است و زمین و زمان پس از سیاه
:برندمرگشان در خاموشی به سر می

داده بر پیکر شهر منم جان
شب چون شبهی مهیب، افتاده

گویی مه و آسمان پر اختر 
در مرگ مبارزان آزادي

پوشیده لباس ماتم اندر بر
نه خندة شادينه بانگ غضب،

چو یک وادي خاموشی صرف، هم
)556: همان(

شاعر براي رسیدن به آزادي چند شرط را 
حاد و داند؛ یکی از این شروط، اتالزم می

از دید او با همبستگی است که . یکپارچگی است
توان یک انقالب را به راه انداخت و خود را می

:از اسارت و بندگی آزاد کرد
از ظلــم تــوانگر، اي دهــاتیخــواهی ار آزادي 

هــاي دیگــر، اي دهــاتیمتحــد شــو بــا دهــاتی
جنبشی کن، خویش را آزاد بنما زیـن اسـارت  
ور نه حال تست، روز از روز بـدتر، اي دهـاتی  

گر که از دنیا بـر افتـد رسـم اسـتثمار زحمـت       
اتی                               ـر، اي دهـه و شـا از فتنـم رهـشود عالیـم

)634: همان(
هاي آزادي در شعر مشروطه اما از دیگر جلوه

آجودانی در این باره . و الهوتی، آزادي زنان است
لۀ حجاب به ئاما عمده کردن مس«: نویسدمی

ماندگی زنان، ترین عامل عقبعنوان مهم
نگري را در نگرش موضوعی است که نوعی ساده

مسائل بسیاري از شاعران این دوره نسبت به 
دهد؛ چرا که در اصل، پیچیدة اجتماعی نشان می

روزي زنان، شرایط نابسامان اجتماعی علّت سیه
)1382:240آجودانی،(. »بوده است

الهوتی مصرانه به دنبال برابري حقوق مرد و 
انگیزد که پوشش خـود  ها را بر میزن است و زن

را کنار نهند و در جهت تساوي حقـوق خـود بـا    
: ن تالش کنندهمسرانشا

کنــیپــس کــی تــو ایــن نقــاب ز رخ دور مــی
ــی    ــور م ــارت منف ــن اس ــرك ای ــی ت ــی؟ک کن

با مرد همسري تو، کـی ایـن حـق خـویش را    
کنـــیگـــر مغـــرور مـــیثابـــت بـــه آن ســـتم

بــدون عیـی بــرده درآیــر ز پــاگ! وــبشن
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ــی     ــور م ــد ک ــب را  ز حس ــم رقی ــیچش !   کن
ــن     ــام ک ــردان، قی ــتی م ــود پرس ــد خ ــر ض !ب

کنــی؟ تمکــین، چــرا بــه بنــدگی زور مــی    
اي پادشــاه پــارس در ایـــن عصــر روشـــنی   

ی؟                                   ــکنیـور مـه مجبـی ز چـرگــه تیـزن را ب
)928: همان(

داند؛ به نظر پاي مردان میالهوتی زنان را هم
او آنها شریک انقالب هستند و این خواسته

اینکه زنان به آزادي برسند و شود مگرمحقّق نمی
:پرده از رخسار خود بردارند

ــران     ــر ای ــدگی اي دخت ــاد زن ــدان جه ــه می ب
کـنم آخـر  دهم جان یـا کـه آزاد از نقابـت مـی    

اگر این پرده  با یک جنبش، از رخسـاره بـرداري  
!                                    کنم آخرابت میـلس حسن، انتخـدر مجـبه ص

)930:همان(
شاعر در خارج از کشور هم از اسارت و در 

او هنگامی . پرده بودن زنان کشورش ناراحت است
بیند همۀ زنان جهان آزاد هستند، از اینکه که می

برند، بگوید زنان کشورش در اسارت به سر می
:شرمنده است

ــک  ــران اوزبــ ــه دختــ آن روز کــ
چــــو مــــردانآزاد شــــدند هــــم

ــک    ــک ی ــدند، ی ــرون ش ــرده ب از پ
ماننــــد گــــل شــــکفته، خنــــدان
ــک    ــن ت ــادمان و م ــه ش ــردم هم م
از ذکـــر اســـارت تـــو، چنـــدان   
شــرمنده شــدم کــه گریــه کــردم    

!                           ت دردمــزار گشــود و هــک بــی
)931: همان(
از » آزادگی«در پایان این بحث، شعر زیباي 

گذرد که در آن شاعر براي رسیدن به نظر می

جنگد ر چیز که سد راهش است، میآزادي، با ه
:اي واهمه نداردو در این راه از هیچ سختی

ــا نگــردد  ــه کــام م گــر چــرخ ب
ــا نگـــردد    ــیم تـ ــاري بکنـ کـ
ــرد   ــا گ ــع م ــه او مطی ــوییم ب گ

گـــردد و یـــا نگـــرددیـــا مـــی
ــان آزاد   ــد مردمــ ــز قــ هرگــ
بـــا هـــیچ فشـــار تـــا نگـــردد 
الهــوتی اگــر بمیــرد از رنــج   

د                          ردــگـا نــــه اغنیـم بــلیـتس
)86: همان(

مشروطه 
ترین اتفاقات تاریخ انقالب مشروطه یکی از بزرگ

به همین دلیل است آید؛به حساب میمعاصر ایران 
نقدهاي فراوانی ها وتحلیلها، تقدیرها،که مخالفت

انقالب مشروطه،.داشته استخودبه دنبالرا
ورود به عرصه مدرنیته تانقالبی بوده است که به نی

انقالبی که ایران را از نظام ؛ اندازي شده استراه
مداري ورعیتی بیرون آورد و وارد قانون- ارباب

گمان ادبیات این دوره هم بی.کرداحترام به افراد 
که شعر این دوره اي گونهبه،پذیردثیر خود را میأت

- شعري که از تفاوت؛گویداز رنج واقعی سخن می

جامعه صنعتیو بر ساختار کندبحث میهاي فردي 
تالش ۀالهوتی در این زمینه هم. کشدفریاد می

کند تا با اشعار آتشینش روند این انقالب خود را می
کند تا میکاو به مردم جامعه کم. تر کندرا سریع

. یابندبه خودآگاهی بیشتري دست 
انقالب » بارطبع آتش«الهوتی در شعر 

را محصول نیروي کارگران و رنجبران مشروطه
:داندجامعه می
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ــن، دل   ــتقبال ک ــز و اس ــیدال برخی ــددار م آی
ــی     ــار م ــا، ی ــار منم ــه از اغی ــر اندیش ــددگ آی

کسـی کانـدر سـر منبــر کنـد تکفیـر مــزدوران     
ــه روي دار مــی  ــه حکــم انقالب،آخــر، ب آیــدب

ــد   ــارگر باش ــواي ک ــول ق ــبهه محص ــدون ش ب
آیده هر بازار میـی بـان، جنسـاي جهـز هر ج

)906: همان(
دهد شرح میهایشسرودهدر یکی از شاعر

پرچم در ایران وقتی بر ضد ظلم شاه،چگونه که 
از هر سو به انمجاهد،خواهی بر پا شدمشروطه

این پرچم آمدند و با خود عهد بستند که زیر
:بجنگندبراي از بین بردن دشمن آزادي

در ایران، چون به ضد ظلم شـاهی 
به پا شد، بیـرق مشـروطه خـواهی   
مجاهــدها ز هــر ســو دســته دســته
به زیـر سـرخ پـرچم، عهـد بسـته     
ــردم  ــم آزادي مـ ــع خصـ ــه دفـ بـ

مــاجــدر تهــد انـدنـح آمــمسل
)510: همان(

طهسرخوردگی از نهضت مشرو
مشروطه پس از وضع قوانین و ةوضعیت دور

اما؛سیس مجلس شوراي ملی رو به بهبود بودأت
فروپاشی قدرت حاکمه، ضعف حکومت مرکزي، «

ی و مداخلۀ دول کشی قدرتمندان محلگردن
رو هخارجی، جامعۀ ایران را با بحرانی عمیق روب

نظام استبدادي نیز )100/ 1: 1371بهار، (. »ساخت
وانست بهبودي اوضاع را ببیند، به مخالفت تکه نمی

به توپ بستن که چنانبا این نهضت پرداخت؛
.ها بودمخالفتآغاز اینسرمجلس

ناشی ازاندوهاکه آن را ب- در غزلیالهوتی
دعلی میرزا و به دست محمسرکوب مشروطه

:دهداین ماجرا را شرح می-سروده استشیاران
، یـا اغیـار، یـا هـر دو؟    وطن ویرانه از یار است

هاست، یـا کفـار، یـا هـر دو؟    مصیبت از مسلمان
ــا نمــی  ــد، ام ــمهمــه داد وطــن خــواهی زنن دان

خواهی به گفتار است، یا کردار، یا هـر دو؟ وطن
کنـد ایمــن وطـن را از خطـر، فکـر وکــیالن مـی    

یــک لشــکر جــرار، یــا هــر دو؟ةو یــا ســر نیــز
ا دهنـد، فروشـی مـی  به مجلـس نسـبت ایـران    امـ

ر دو؟ـا هـار، یـا انکــرار، یـم اقـم کنــدانیـنم
)126: 1358الهوتی، (

دعوت به مبارزه 
یکی دیگر از مضامین برجستۀ شعر دورة 
مشروطه، دعوت به مبارزه است؛ این مضمون در 

:شعر الهوتی نیز به خوبی نمایان است
رومان، من به میدان مـی وقت راحت نیست یار

روممــن بــه میــدان از بــراي حفــظ جانــان مــی
ــو را    ــاك ت ــد خ ــان لگ ــاي ناپاک ــازد پ ــا نس ت
ــو را   ــاك ت ــن پ ــمن دام ــت دش ــرد دس ــا نگی ت
کار ما حق است و سستی نیست در وجدان مـا 

ــا       ــدان م ــان جاوی ــود پیم ــم ب ــن محک ــا وط ب
رومدر ظفر کردن بـه دشـمن، پـر ز ایمـان مـی     

روم                                   ان میـانـظ جـراي حفـاز بدان ـه میـن بـم
)200: همان(

افروزي بیگانگان را بسیار الهوتی جنگ
کند؛ او همواره از جنگ و فشارهاي نکوهش می
فاشیسم «او . کندترین سخنان یاد میآن، با زشت

را از هنگام سازماندهی آن و پیش از آنکه جنگ 
کوبد و آن را آفتی ود، میجهانگیر روشن ش
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داند و هنگامی بزرگ براي جهان و جهانیان می
کنند و جهان افروزان کار خودشان را میکه جنگ

کشانند، سخن الهوتی نیز را به کام دیو جنگ می
شود و جهانیان را با تر میتیزتر و نیشدارتر و تلخ

همدستی با یکدیگر براي بر انداختن بالي 
)59: 1358الهوتی، (. »خواندفاشیسم فرا می

ارتـش آلمـان هنـر جــز قتـل و ویرانـی نــدارد     
ــدارد    ــانی نـ ــار انسـ ــتیش آثـ ــام هسـ در تمـ

آتش زند، ناموس ریزدغارت برد، خون خورد، 
رحــم بــر ایرانــی و شــفقت بــه تــورانی نــدارد

هــا بــود بــر ضــد دیــوانجنــگ مــا، میــدان آدم
ــدارد     ــانی ن ــی و یون ــانی و روس ــدي و بالک هن

کــسنــام بلنــد آدمــی نبــود هــر آن    الیــق
دارد                                  ـی نــانـان آلمـرگـودي گــابـی در نــسع

)176: همان(
داشت که از الهوتی پیوسته زنان را وا می

:شوهران بخواهند براي ویرانی فاشیسم بکوشند
بــه نــاموس مــن تــازد آن اهــرمن    
دلیــــرم، بــــرو گــــردنش را بــــزن

ــزن آ ــی نب ــه ب ــانش ک جــان شــودچن
ــود   ــیمان ش ــازش پش ــگ و ز ت ز جن
به عشق و شعف مـن هـم اي نامـدار   

ــن ــار در ای ــدان ک ــه می ــم ب ــا بکوش ج
ــریر   ــد زن آن شـ ــه دانـ ــم کـ بکوشـ

و داري نگاري دلیر                          ـن، تـون مـه چـک
)888: همان(

خواهد که از فرزندان بخواهند و از مادران می
فاشیسم بروند و تا آنها را شکست که به جنگ

:اند، دست از مبارزه بر ندارندنداده
رو پسر جـانم ز دشـمن رو مگـردان، برنگـرد    
ــان، برنگــرد  ــو غلت ــغ ت ــل از تی گــر نگــردد قات

کـنم جـا پاسـبانی مـی   من ایـن تو به میدان رو، 
ــرد     ــدام دزدان برنگ ــژدة اع ــی م ــن ب ــیش م پ
د  خواهد ار فاشیسـت از دسـتت گریـزد در نبـر    

»                                   !هان، برنگرد«: ان ده به ويـز فرمـان تیـا زبـب
)179: همان(

رانداختن سرانجام الهوتی از همه براي ب
ی لشکر تاجیک را فاشیسم کمک خواسته و حت

که فرزندان کاوة آهنگر هستند، به این جنگ فرا 
:خواندمی

ه رابگشـــا بـــازوي مردانـــ! لشـــکر تاجیـــک
کـــش بیگانـــه را محـــو کـــن اردوي آزادي 

شـــد کهـــن افســـانه آهنگـــر ضـــحاك بنـــد
ن افسانه را                                  ـن ایـو کـن! شـسم را کـاژدر فاشی

)173: همان(
الهوتی که مردي مردم دوست بود، از 

جوید و پیوسته به هرگونه فشار و ظلم بیزار می
:تازدستمگران می

بایـد خـون فشـاند، کـار بـا دشـمن سـرآید       تیغ 
ــرم  ــرد-مــن م ــد، او م ــامم بمان ــد-ن ــامم برآی ک

زندگانی نیست دشمن را به ملک خویش دیـدن 
باید از تن جـان مـن یـا از وطـن دشـمن برآیـد      
:گــو بــه هیتلــر امتحــان الزم نبــد، تــاریخ گویــد 

کـه در ایـن کشـور آیـد      اوفتد از تیـغ بـا تیـغ آن   
شـمن، از هـر سـو پیـاپی    تا وطن فاتح شود بـر د 

د                                    ـد، لشکر آیـت آیـد، نعمـوپ آیـد، تـک آیـتان
)175: همان(

الهوتی مردانی که در میدان نبرد جانشان را 
دهند، اما حاضر نیستند تن به ننگ از دست می

:کندبدهند را ستایش می
ــداد    ــگ ن ــه نن ــن ب ــه ت ــردي ک ــرت م ــداي غی ف

ــه ــگ،ب ــداد روز جن ــگ ن ــه چن ــان خــود ب گریب
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ــدیق  ــد تصـ ــرد را کنـ ــرافت آن مـ ــان، شـ جهـ
داد                                      ــگ نـالح جنـن ســه دشمـان و بـکه داد ج

)155: همان(
شود، او بر این عقیده است که پیروزي میسر نمی
:مگر اینکه همۀ مردم با هم یکدل و متّحد شوند

دل و جان گشته اسـت با ارتش خود یکخلق ما 
دهـد جـان، نمـایش مـی   تا که دشمن را کنـد بـی  

ــی    ــارت م ــاموس غ ــري ن ــیان هیتل ــدوحش کنن
ــی    ــایش م ــامردان نم ــد ن ــر ض ــان ب ــدمردم ده

ــدگی     ــرگ و زن ــگ م ــن جن ــک در ای ــودة تاجی ت
د                                   ــدهیـش مـایـان نمـپاییـاي بــهیـانـرمــقه

)174: همان(
انتقاد از پادشاهان 

هاي جامعۀ استبدادي، ترین مشخصهیکی از مهم
کسرایی آن را اینگونه . انحصار و قدرت فردي است

ایرانیان به شاه خود به دیدة مقدس «: کندبیان می
کردند و او را نگریستند و آداب خاص را ادا میمی

قریباً تا حد ایرانیان ت. دانستندسایۀ خدا در زمین می
: 1379کسرایی، (. »کردندالهی شاه خود را ستایش می

ا انتقاد و نکوهش از پادشاهان یکی از ام)221
مضامینی است که در شعر این دوره به علّت اوضاع 
اجتماعی و سیاسی، همواره کاربرد داشته است و به 

.شودطبقۀ خاصی محدود نمی
رزنش گونه که مردم عادي را سالهوتی همان

در «. گذردکند، از سرزنش پادشاهان هم نمیمی
این روزگار  پادشاه که شبان مردم بود، در جامعه 

برد و آسا به هستی آنها یورش میچوپانی گرگ
نگریستند و پیرامونیانش به دست سرور خود می

آمد هر چه در راه نابودي مردم از دستشان بر می
ران به جاي داخان و سرمایه. کردندکوتاهی نمی

شان که با هاي بادآوردهاینکه از خرمن دارایی
کوشش و پایمردي مردم بی سر و سامان این 

اي به تهیدستان و کشور فراهم آمده بود، خوشه
پروا، به مایگان روا دارند، روز افزون و بیگتن

. »مانده دارایی آنها چشم داشتندچاپیدن ته
)56: 1358بشیري، (

مـروت بسـته پـایم را   هـم بـی  چو ببینم در قفس
ــی  ــه در ب ــنم اندیش ــی ک ــی صــیاد و م ــالمرحم ن

ــود روشــن  ــک، ب ــر زارع و دل ســختی مال ز فق
نـالم شـود ویـران ز اسـتبداد و مـی    که ایـران مـی  

بیـنم هاي شاه و جهـل ملّـت را چـو مـی    خیانت
نالم                            ن کشور رود بر باد و میـه ایـم کـاز آن ترس

)66: 1358الهوتی، (
شاعر در یکی از رباعیاتش از توپ شاهان و 

گوید که هر دوي راند و میسپاهیان او سخن می
اند که رنجبر از نانی که اینها را براي این ساخته

:آورد، نخوردبا زحمت خود به دست می
این توپ شهان که کـوه از هـم بـدرد   
ایــن تیــپ ســپه کــه ســد آهــن ببــرد 

انـد؟ بهـر چـه آراسـته   دانی به جهـان  
مت خود نان نخورد                           ـر از زحـا رنجبـت

)134: همان(

هایش، از شاه مملکت شاعر در یکی از غزل
خواهد که این نیمه جان را نرنجاند و به او می

از : دارددر بیتی بیان می. اجازة آزادي بیان دهد
تی برقرار همان روزي که با بیگانگان رابطه دوس

شاعر . کردي، من به مردن خود یقین پیدا کردم
به جاي » گرگ«در اکثر شعرهایش از لفظ 

: کنداستفاده می» بیگانگان«
ــیم جــانم را  ــا صــیاد شــرمی کــن، مرنجــان ن ای
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ــا مســـوزان آشـــیانم را پـــر و بـــالم بکـــن، امـ
اي چون رشته و بـر پـاي زنجیـرم   به گردن بسته

یم دهــانم رامــروت کــن اجــازت ده کــه بگشــا 
روزي بـه قتـل خـود یقـین کـردم     من بیچاره آن

د شبانم را                                   ـی باشـرگ الفتـا گـازه بـدم تـه دیـک
)61: همان(

از دست » خواهد؟چه می«الهوتی در شعر 
دهد؛ از اینکه هرچه پادشاه مملکت ناله سر می

خود را در راه خواسته، به او داده است و آبروي 
هاي پادشاه ریخته است، اما باز هم این هوس

:صیاد دست بردار نیست
ز بس پشت سرم بد گفت جانان را بریـد از مـن  

خواهـد؟  شرف، از جان من دیگر چه میرقیب بی
اسیرم کرد و بالم کند و پایم بست و راحت شـد 

خواهـد؟ صیاد از بستان من دیگـر چـه مـی   ! فغان
ــ ــرویماًتمام ــایشریخــت از دســت هــوس آب ه
خواهـد؟ دانم دل نـادان مـن دیگـر چـه مـی     نمی

ــدم  فلــک عمــري تقــال کــرد و تســلیمش نگردی
خواهد؟ندانم این سگ از میدان من دیگر چه می
)902: همان(

،که هر جنگی رخ دهدبر آن استشاعر 
پیروزي شود و اگر همه به زیان رعیت تمام می

:گران استش براي شاه و توانافایده،رخ دهد
ــا    ــرمایه داره ــت س ــهان و دول ــین ش ب
هر جنـگ بـر زیـان رعیـت شـود تمـام      
ــت    ــاه و اغنیاس ــده ش ــد فای ــتح ار کن ف

!المـد والسـرنـد، اسیـر شونـم اگـتسلی
)155: همان(

با ه هاي نژادبر این عقیده است که انساناو 
-میبدياواگر شاه به ؛ و کنندخود بد نمیراسی

.نبوده استه است که نژادبدین سبب،کند

به این ،ما را ندارندۀاحترام خانهم اگردشمنان 
.خاطر است که آنها داراي نژاد و خانواده نیستند

ــل   ــد اص ــود نکنن ــیر خ ــا اس ــد ب ــانب زادگ
زاده نیسـت کنـد، او اصـل  صیاد من که مـی 

ــرام ــر احت ــا را نداشــت خصــم گ ــۀ م خان
ه خودش خانواده نیستـود، از آنکـمعذور ب

)63: همان(
استثمار
یبدبختوفقرمتیقبهکهشودیمسبباستثمار

از صاحبان يتعداد،کنندیمکارکهریکثياعده
عدالتويآزادبااستثمار.اندوزندثروتد،یتول

نیاازهمشاعرةدور. استمخالفیاجتماع
مردمازیالهوت؛استنماندهبینصیبتیمصب

ظلمراهازکهراخوارآدمگرگاننیاخواهدیم
تاوکننددفع،اندشدهثروتمندشانکزحمتبر

:بپردازندتالشوکاربهدارندتندرنفس

بایسـت کـرد  با همـه نقـص و موانـع، کـار مـی     
بایســت کـــرد تــوده تاجیــک را هشــیار مــی    

طبـل صـنعت و شـیپور علـم    با صـداي کـار و  
بایســـت کـــرددختـــر تاجیـــک را بیـــدار مـــی
خورنـد هـا مـی  خواجگان، نعمت ز رنج کم بغـل 

ــان آدم  ــن گرگ ــع ای ــیدف ــردخــوار م بایســت ک
کشــان دارا شــدندچــون ز راه ظلــم بــر زحمــت

رد                                ــست کـایــبیـه روي دار مــداران را بکـمل
)921: همان(

ودربارةدییزارارانیار داستثمارةدیپداو
:داندیمفروشاننید

ــم     ــان محک ــردن بیچارگ ــر گ ــدگی ب ــد بن کمن
ــردو    ــا ه ــار ی ــته زن ــا رش ــد ی ــبحه ش ــد س ز بن

کـش به قتل و غارت دهقان و اسـتثمار زحمـت  
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ردو؟                ـا هـار یـا دربـی و یـود بانـد بـفقط مسج
)126: همان(

ورنجازهیسرماصاحبیهوتالةدیعقبه
کهدین سبب ب؛استخبریبکشانزحمتزحمت

:استی از ضعیفانکشبهرهواستثمارفکربهتنهااو
ــی   ــرکار م ــزدور را س ــت م ــر؟ ذلّ ــد مگ دان

ــد مگــر؟زحمــت ســرباز را  ســردار مــی  دان
دین به دست صاحب سرمایه یک بازیچـه اسـت  

ر؟                                 ـمگد ـدانیـمار مـن استثـز دیـی او جـدین
)جاهمان(

برخواهدیمشیهاغزلازیکیشاعر در
راخودشعارتنهااو.بایستدکنندگاناستثمارضد
ناراحتاریبسوداندیمشکزحمتقشر يآزاد

ودرباراخودگران،استثماريهازنکهاست
وگردوطنشهميهازنودهندیمنتیزگوهر
ة چهربرسرخابيجابهرازحمتوکارخاك
:دارندخود

ما به ضد صنف اسـتثمارکن داریـم جنـگ   
ــه ــود فعل ــا ب ــم، آزادي زحمــت شــعار م ای

منتظــر از هــیچ کــس بهــر رهــایی نیســتیم
ــود  ــا بـ ــار مـ ــازوان بردبـ ــا، بـ نـــاجی مـ

هاي استثمارچی استدر و گوهر زینت زن
ود  ــا بـار مـازة روي نگـمت غـرد زحــگ

)83: همان(
وشوندحدمتّهمباتاخواهدیمکارگرهاازاو

نیانیزدر اینجاشاعر.دنبجنگگراناستثماربا 
:استدهینامخوارآدمگرگرااستثمارگردارانهیسرما

توانماز در دربار و مسجد نگذرم، تا می
دارمخواران عار نکه از دیدار جنس مفتاز

متحد گردید چون من!  الصال اي رنجبرها
جنگ با صنف غنی بر ضد استثمار دارم

که استثمار گرددکارگر از دین و دولت چون
تا بمیرم، دشمنی با مسجد و دربار دارم
اي برادر، ظلم دارا بر فقیران چند پرسی؟

خوار دارم                    رگان آدمـن گـا از ایـهتـن حکایـم
)922: همان(

شرق و غرب 
زیسته، کشور ایران اوضاع اي که شاعر میدر دوره

جنگ . کرده استاي را سپري میخیلی آشفته
ل آغاز شده و نیروهاي بیگانه از هر جهانی او

. شدندسمت و سو به خاك این مرز و بوم وارد می
ها و ها از یک طرف و هنديها و عثمانیآلمان

ها از طرف دیگر کشمکش و درگیري وسر
داشتند و در این میان مردم کشورمان فقط رنج 

روزنامۀ بیستون که الهوتی به راه «. کشیدندمی
دوستان بهترین انداخت، در آن گیرودار براي ایران

ها را به و براي نیروهاي بیگانه بدترین نوشته
گردانندگان حکومت موقت ایران . آوردارمغان می

هاي روزنامه را به سود خود و کارفرمایان نوشتهکه
دیدند، کار را بر الهوتی و خودشان نمی

- نویسندگان روزنامه سخت گرفته و از آنها می

ولی نویسندگان . درازي نکنندخواستند که زبان
ویژه الهوتی که خود گردانندة روزنامۀ بیستون و به

ور چند بار به دست. رفتندآن بود، زیر بار نمی
حکومت وقت ایران الهوتی زندانی شد و او هر 

یافت، با همان جوشش بار که از زندان رهایی می
. »کردو استواري پیشین کار خود را دنبال می

)81: 1358الهوتی، (
خداونــدا دلــم را روشــن از صــدق و صــفا بنمــا
مــرا بیگانــه کــن از خلــق و بــا خــود آشــنا بنمــا 

رم آسـایش وطن در دست کفار است و ما سـرگ 
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درمــان ایــران را دوا بنمــاتــو خــود ایــن درد بــی
الســلطنت داديدواي دیــن چــو در دســت نظــام

ماـب دوا بنـارش اي صاحـتو خود منصور با کف
)776: همان(

-از ایرانیان می»به نژاد کاوه«الهوتی در شعر 

ها نجات ییمریکاآخواهد که کشور را از دست 
خواهد که از پهلوانان کره او از ایرانیان می؛دهند

داند که مردم کشورش میاو . درس بگیرند
شان دوست ندارند که بیگانگان در خاك کشور

:رحل اقامت افکنند
شنو اي خلق نیکونام ایران

دلیراند اوالنژادکاوه،
فریبندداران میسرمایهتو را

دبا تو در دنیا رقیبنبه هرجا
کی دگر کیست؟نیای،یگر ایرانی تو

او چیست؟کارتوۀدرون خان
یقین دارم که این با میل تو نیست

ننگینضعوساننیابه تو ندهی تن 
سردي آموزخونز گردان کره،

ها مردي آموزبه ضد ظلم از آن
برخیزبس است این حال مسکینانه،

بیگانه برخیزةبه دفع قو
برخیزانه،را بران از خبزن آن

!از این خواب سنگینسبک برخیز،
)463:همان(

دعوت به صلح و آشتی
الهوتی از جمله شاعران دورة مشروطه است که 

در واقع از نظر الهوتی، . طلب استبسیار صلح
فراخواندن مردم براي جنگ، براي برقراري صلح 

به نظر او براي تحقّق این . پایدار در جهان است

او . ید تالش و کوشش فراوان کردآرمان بزرگ با
توزي را کنار خواهد که کینهاز دشمنان می

:بگذارند و از در صلح و صفا وارد شوند
ــران   ــر ایـ ــه در سراسـ ــاد آر کـ یـ
تنهـــــا در اصـــــفهان و آبـــــادان
بـــا امـــر و اشـــارة جهـــانگیران   

زنـدان طلب شده است پـر،  از صلح
هـــاهـــاي تـــار زنـــداناز روزنـــه

ــود هــزا  ــون نگــران ب ران چشــماکن
هــا  آن ســو کــه بــراي صــلح انســان

م                             ـر خشــلی پـد سیـگ زننـر جنـب
)462: همان(

داند الهوتی کشور ایران را پر از افرادي می
اند؛ از شان به زندان افتادهطلبیکه به خاطر صلح

کوشد با روشنگري خود، زمینۀ آزادي رو میاین
او بر این عقیده است که . آوردآنها را فراهم

ی یکی دار دارد و حتصلح، در همه جاي دنیا طرف
از آرزوهاي کودکی او این بوده است که صلح و 

:دوستی در همه جاي دنیا فراگیر شود
ــدگانی  ــا آرزو در زنــــــــ بســــــــ
ــوانی   ــتم و جـــ ــودکی داشـــ در کـــ

ــین آدم  ــتی بـ ــلح و دوسـ ــه صـ ــاکـ هـ
ــا  ــۀ دنیــ ــردد در همــ ــدان گــ جاویــ

ــن دار  ــم مــ ــاز هــ ــامبــ م آرزوي تــ
ــام    ــل عـ ــگ و قتـ ــقان جنـ ــه عاشـ کـ
از مســـتی خـــونین هشـــیار شـــوند   

کش، بیـدار شـوند  بینز این خواب خواب
پـــس آرزوشـــان اجـــرا خواهـــد شـــد

هـــا رســـوا خواهـــد شـــدبـــدخواه آن
صــــلح در همــــۀ دنیــــا لشــــکر دارد

!                             ر داردــا خطـــۀ دنیــا همــگ بـــجن
)493: همان(
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نظر الهوتی هنگامی که همۀ عالم خواهان به
:شودصلح است، حتماً صلح بر جنگ پیروز می

ــد؟ آري   ــد ش ــروز خواه ــلح پی زور ص
ــی    ــن را م ــالم ای ــه ع ــرا ک ــدزی خواه

شـک اژدر جنگ را خواهیم کشـت؟ بـی  
خواهــدچــون نــوع آدم ایــن را مــی   

جنگ افروزان خواهند سـوخت؟ مسـلم  
!                             دـهواـخیـن را مـم ایـس را بینیـهر ک

)499: همان(
و کسانی را که به دنبال جنگ هستند، از ته 

کند و طرفداران صلح را ستایش دل نفرین می
کند و این احساسات را متعلّق به همۀ مردم می

:داندایران می
ــت   ــش نکوس ــن راه ــق م خل

دوســتعاقــل اســت او، صــلح
!مـــرده بـــادا جنـــگ و کـــین

جوسـت گ و کینـه که جنـ و آن
ــار   ــلح و کـ ــادا صـ ــده بـ !زنـ
ــت    ــگ اوس ــن بان ــنوید ای بش
بانــــــگ ایــــــران کهــــــن

!                            نـــد مــن، امیـــر مـــخـف
)498: همان(

گیرينتیجهبحث و 
دورة ادبیاتهاي ترین ویژگییکی از مهم

مشروطه، توجه به مضامین اجتماعی و انعکاس 
از جمله شاعران . استآن در شعر این دوره 

القاسم الهوتی است که همۀ متعهد این دوره، ابو
تالش خود را بر آن داشته است تا مردم را از 

اند، رهایی ظلم و ستمی که در آن گرفتار آمده
اشعار الهوتی به خوبی جامعه آن عصر را . بخشد

ترین و بدون تردید مهم. بازتاب داده است

اعی و سیاسی الهوتی شورانگیزترین دیدگاه اجتم
-او همه آرمان. دهدپرستی او تشکیل میرا وطن

به عقیدة . داندهاي خود را در وطن محقّق می
الهوتی پیشرفت هر ملّت، دستاورد تالش و 
غیرت آن ملّت است و رمز نگهداري وطن، 

.اتحاد و یکپارچگی است
مشروطه، سخن از طبقۀ کارگران ادبیاتدر 

هاي اصلی به مایهاز درونمورد استثمار، یکی
الهوتی نیز از رنج کارگران، آزرده . آیدشمار می

خاطر است؛ کارگرانی که زحمت آنها تمامی 
. ها پایمال شده استنندارد و همواره حق آ

ه و از در اشعارش بسیار به این قشر توجالهوتی
کند؛ او بر آن است که همۀ آنها حمایت می

.کارگران استثروت پادشاهان، ثمرة رنج
ترین مضامینی که به خوبی در یکی از مهم

شعر الهوتی در کنار مضامین مهم دیگر انعکاس 
آزادي آرزوي دیرینۀ الهوتی . یافته، آزادي است

است؛ او آزادي را براي همه اقشار جامعه خواهان 
است و براي رسیدن به آزادي، باکی از از دست 

رد کردن الهوتی براي. رفتن جان خود ندارد
دست تبهکاران، مردم را به جنگ و پیکار علیه 

خواند؛ او جنگ را براي سرکوب فشار آنها فرا می
. داندو بیدادگري و براي کوبیدن دشمنان الزم می
طلب البته نباید از یاد برد که الهوتی شاعري صلح

بوده است؛ هدف او از فراخواندن مردم به جنگ، 
او صلح، برعکس به نظر. برقراري صلح است

.جنگ در همه جاي جهان طرفدار دارد
شاعر به کرار شاهان را سرزنش کرده و از 

به عقیده او شاهان بیشتر . آنها انتقاد نموده است
از آنکه در فکر آبادي وطن و رسیدگی به امور 
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مردم باشند، تنها در سوداي سلطنت و رفاه خود 
که و نزدیکان خود هستند؛ و به همین سبب است

.شودتر میکشور روز به روز ضعیف
استثمار با آزادي و عدالت اجتماعی مخالف 

رنج اي بیش شود که عدهاستثمار سبب می. است
ببرند و کار کنند و در مقابل تعداد کمی از افراد، 

عصر الهوتی نیز از این . صاحب ثروت شوند
از دیدگاه الهوتی، . نصیب نمانده استمصیبت بی

فروشان تثمار در ایران زاییدة دربار و دینپدیدة اس
. است
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